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RESUMO 

Tendo como ponto de partida a Fenomenologia aplicada a um contexto social específico,  o 

movimento Hip Hop, este trabalho discorre sobre o cotidiano de jovens pertecentes ao 

movimento, com o objetivo de apreender os significados do viver o tempo. Apresentamos 

aqui um panorama sobre o Hip Hop, com suas principais características e os elementos que o 

compõe. Em seguida, abordamos os conceitos sobre o tempo vivido e o cuidar, bem como 

suas características, logo após, finalizamos com algumas considerações acerca das possíveis 

ligações destes conceitos com o Hip Hop. Participantes desse movimento são descritos ativos 

na aprendizagem da vida, deixando de serem meros receptores de um modelo social desigual. 

Ou seja, no Hip Hop eles resgatam suas vidas por meio de uma formação ética. Mediante o 

exame das categorias diante dos discursos apreendidos, é concluso que o Hip Hop confere aos 

seus participantes oportunidades de aquisição de um sentido para a vida, por intermédio da 

experiência do tempo em articulação com o espaço e com a relação com os outros. Com isso, 

permite-se que no diálogo do indivíduo com seu contexto sejam construídos, em indissociável 

inter-relação, os fundamentos de uma vida humana bem sucedida. Portanto, a visibilidade do 

movimento Hip Hop pode contribuir para uma compreensão da sociedade atual, reconhecendo 

neste movimento sujeitos competentes para formular propostas de mudanças abrangentes e 

consistentes, dentro de um modelo social desigual. 

 

Palavras-chave: Hip Hop, movimento social, mundo fenomênico, tempo vivido, qualitativo-

fenomenológico, interpretação fenomenológica. 
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ABSTRACT 

 

 

Having as a start point the Phenomenology applied to an specific social context, the Hip Hop 

movement, this work concerns on the daily life of the movement youth to learn the meanings 

of living the time. We presented here an overview about Hip Hop, its main characteristics and 

elements. Then, we focused on the concepts of lived time and care, as well as their 

characteristics, after that, we conclude with some considerations about possible connections 

between these concepts allied to Hip Hop. The movement participants are described as active 

in the learning life, abandoning the figure of mere receptors of an unequal social model. That 

is, in the Hip Hop, they bring off their lives by means of an ethical education. Through the 

categories analysis on apprehended discourses, it is concluded that the Hip Hop gives to the 

participants acquisition opportunities of a life motivation, by the time experience in relation to 

the place and the others. Thus, it permits that, in the dialog between individual and its context, 

the foundation of a successful human being life. Furthermore, the Hip Hop movement 

visibility can contribute to the comprehension of the current society, recognizing in this 

movement capable subjects to formulate consistent suggestions of change, in an unequal 

social model context. 

 

 

Keywords: Hip Hop, social movement, phenomenological world, lived time, qualitative-

phenomenological, phenomenological interpretation. 
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INTRODUÇÃO 

 
A DIFERENÇA COMO ELEMENTO 

         
        

    Me parece agora que eles perderam o controle 
    Nessa corrida de ratos, sei muito bem quem tá na pole 
    Se agride ou agrada 
    O seu lugar no grid de largada não muda nada 
    Sobrevoe num vôo o zôo onde você sobrevive 
    Observe a ordem natural das coisas em declive 
    Inclusive eu tive lá, e não te vi lá 
    Frente a frente, lado a lado 
    Tête-à-tête, com os mestres das marionetes  
    Vê se assimila 
    Quem orquestra, quem adestra e quem tem a chave                                                                  
    Quem dilata sua pupila, quem nos aniquila 
    From hell do céu 
    Quebrar barreiras, comunicação na torre de babel 
    interferência na freqüência 
    Acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência 
    Eu disparo e paro no infinito 
    Reabasteço, sigo em frente, é bonito 
    Viajo pelo espaço e o que eu vejo eu deixo escrito 

  E só Jah Jah pode me dar um veredicto. 1 
 
 

A Pesquisa 

 

Quando estudante de graduação, fui questionada sobre o tema de minha monografia final 

e comecei a pensar em como escolher apenas um, dentre tantos assuntos que me interessavam. 

A violência, sob as mais diversas formas de apresentação, sempre me chamou atenção. 

Durante uma aula, um professor disse que, para escolhermos nosso sujeito de estudo, 

deveríamos pensar nas coisas que nos apaixonam e incomodam. Em seguida, pensei: nada me 

                                                
1 From Hell Do Céu - Black Alien. 
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revolta e me arrebata mais que a situação de uma parcela de jovens de uma sociedade 

segregada e desigual.  

No mestrado revolvi continuar com o tema, a fim de aprofundar ainda mais meus estudos 

sobre a população jovem em risco, tentando assim não chegar a uma definição acertada de 

como posso ser útil, mas de encontrar um caminho, pois tenho consciência das dificuldades e 

limitações que esse tipo de pesquisa oferece. Não se trata aqui de um trabalho por 

amostragem, portanto meu intuito não é fazer generalizações. 

Escolhido os participantes, veio a parte mais difícil: delimitar o que seria estudado.  

Depois de muitas construções e desconstruções de temas e objetos, percebi que o meu mundo 

particular e de trabalho me conduzia a ter um grande contato com jovens em situação de risco 

e vulnerabilidade social e, consequentemente, isso estava relacionado a uma linguagem 

particular, o Hip Hop. Sendo assim, cheguei à conclusão de que estudaria o movimento 

cultural chamado Hip Hop, do qual, de certa forma, sempre estive envolvida.  

Dessa forma, percebi que o movimento me propiciaria uma linguagem comum, a qual me 

levaria facilmente a conhecer o mundo do qual estava me propondo revelar, de jovens (não só 

o que o que o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - estima como adolescentes) em 

situação de risco. Apesar de ser um grande avanço, ainda estava longe de delimitar, de fato, 

meu tema.  

Decidi, então, como uma extasiada fenomenóloga e com uma excelente orientação, ir ao 

encontro das coisas mesmas e deixar que elas delimitassem meus futuros escritos. Cresci 

longe de qualquer privação que meus entrevistados mencionaram, porém, muitas vezes com 

comparações ‘tolas’, questionava-me o porquê de tanta diferença. Talvez, não tão ‘tolas’ 

assim, porque foram elas que me trouxeram até aqui. Tendo isso em vista, é necessário 

admitir que já iniciei esta pesquisa envolvida emocionalmente, no entanto, acredito ter 

conseguido manter meu ponto de vista psicológico e minha cientificidade. 



13 
 

A despeito de pertencer a uma parcela privilegiada da sociedade e falar deste movimento 

a partir de um lugar pouco comum para muitos integrantes – a academia, não pretendo tecer 

imbricadas teorias sobre o Hip Hop, por outro lado, pretendo apresentá-lo a quem ainda não o 

conhece ou não percebeu sua vitalidade por meio de uma interpretação do tempo vivido para 

os colaboradores dessa pesquisa. E, para isso, a exploração desses significados levantados 

serão clarificados pelo delineamento metodológico preconizado por Giorgi (2000) e Gomes 

(1999), sendo utilizadas as categorias existenciais da temporalidade de Minkowski (as cited in 

Petrelli, 1999).  

O trabalho de campo, mesmo sendo no Distrito Federal, aconteceu com periodicidade, 

com início em agosto de 2007 e, embora as entrevistas tenham se encerrado em março de 

2008, as visitas às comunidades ou “quebradas”2 continuaram. 

As histórias aqui narradas, na íntegra, foram colhidas de forma contínua. A veracidade 

das narrativas não foi uma preocupação. Em nenhum momento busquei, por outras fontes, 

confirmar a história que me foi contada. O que caracteriza tal pesquisa como qualitativa e de 

abordagem fenomenológica, pois a história de vida de cada colaborador nos mostra os 

significados vivenciados na experiência de ser pertencente a um movimento cultural 

enraizado e atuante.  

A dissertação é dividida da seguinte forma: no primeiro capítulo, apresenta-se o “objeto”, 

suas origens, seus elementos e seus contrastes. Desejou-se mostrar a pujança das propostas 

contidas na “atitude” dos integrantes dessa cultura, diante de uma realidade social 

predominantemente hostil, na qual a desigualdade de renda e a falta de oportunidades 

predominam. Em termos gerais, anseia-se cooperar para uma visão mais completa e complexa 

da cultura Hip Hop, acreditando que por ela ter alcançado o papel de porta-voz de uma faixa 

populacional excluída da cidadania justifique o esforço que, certamente, não terá sido em vão. 

                                                
2 Vide glossário no anexo II. 
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Por isso, procura-se mostrar onde se pode conhecer e falar sobre o Hip Hop e, para isso, fez-

se o uso de todas as ciências que puderam colaborar com um assunto tão recente e ainda 

pouco explorado, ou seja, procurou-se levantar além de estudos psicológicos, alguns estudos 

sociológicos, antropológicos e históricos, para melhor fundamentar a discussão. 

Em seguida, o segundo capítulo se aproxima do que há de mais específico na pesquisa, 

não obstante, em caráter genérico e teórico: a psicologia, bem como a integração para 

fortificar, ampliar, nunca conduzir, mas sim intensificar o criar junto aos integrantes do 

movimento Hip Hop novos entendimentos a respeito do hoje das demandas que surgem. 

Contudo, por ser este um objeto de “vários” olhares não se pode deixar de trazer nesse 

capítulo a sociologia e suas contribuições para o entendimento desse fenômeno.  

No terceiro capítulo, elucidamos o método escolhido para realização da leitura do 

material obtido. Subsequentemente, o quarto capítulo descreve fielmente as histórias de vida 

coletadas, assim como demonstra os resultados encontrados. Realiza-se, pois, um diálogo 

entre o que encontramos na literatura científica e as experiências vividas por cada colaborador 

dessa pesquisa. Sendo assim, discussões são travadas, com o intuito de compreender como o 

tempo é vivido em sua intencionalidade, existencialmente, deslocando-nos do tempo linear e 

mensurável para uma concepção de tempo vivido, dentro de um espaço chamado Hip Hop. 

O quinto capítulo aponta para as contribuições que esta pesquisa tem a oferecer, 

proporcionando  diretrizes de trabalho e modos de encarar problemas e encontrar soluções. 

Nele, talvez, está o coração da dissertação, por ser a parte com a qual a pesquisadora mais se 

envolveu emocionalmente, por ter tido aqui a oportunidade de expressar todos os anseios e as 

perspectivas. 

Essa pesquisa justifica-se pela história que estrutura o movimento Hip Hop constituído, 

em sua maioria, por moradores da periferia. O Hip Hop é uma forma de legitimar e fortalecer 

a arte, o talento e a voz dos excluídos, a fim de buscar o reconhecimento e a potencialidade 
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por meio de depoimentos de pessoas pouco ouvidas, principalmente no mundo acadêmico. 

Através das músicas, da dança e dos desenhos, eles relatam, descrevem e protestam sobre a 

vida que pulsa em cada uma de suas ‘quebradas’. Portanto, pesquisar sobre essa cultura é ter a 

oportunidade de conhecer a sua dinâmica e funcionamento, é a oportunidade de entrar em um 

universo, onde, por um lado, está a periferia violenta e bandida com seu tráfico de drogas e 

tiroteios e, do outro lado, está um movimento social preocupado em oferecer cultura e 

alternativas de vida digna para os moradores, ou seja, empreender a luta para vida, suas 

escolhas, seus destinos. Tendo a ciência – Psicologia no dilema dos que vivem entre o 

diabólico e o simbólico (Petrelli,  2005), configura-se, assim, como uma oportunidade de 

explorar essas vivências, esses conteúdos e entrar nesse universo.  

Para um determinado público, é um estilo de música emergente, com letras radicais de 

protesto, uma moda criada pela indústria fonográfica e que logo vai passar. Para outros, uma 

cultura um pouco mais complexa, que vai além da música e da simples reivindicação, uma 

filosofia de vida, uma ideologia a seguir. Ora, um bando de ‘jovens marginais’; ora, um sério 

suporte cultural, que oferece ciência e alternativas pensantes de atuação, principalmente, entre 

os jovens da periferia. Afinal de contas;  Hip Hop, espaço oferecido às periferias e alicerçado 

na compreensão do tempo vivido, aliado à psicologia, pode propiciar o crescimento de ambos 

os contextos. 
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CAPÍTULO I 

 

SENHORAS E SENHORES,  O HIP HOP 

 

“(...) Usando e abusando da liberdade de expressão, um 
dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse 
país. Você está entrando no mundo da informação, 
autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio-X 
do Brasil. Seja bem-vindo!3” 

 

É preciso que se faça uma explicação sobre o que é essa cultura, já que o mundo Hip Hop 

é ainda um ilustre desconhecido fora de seus limites. O movimento consegue reunir milhares 

de jovens em torno de suas diversas manifestações, mas, como afirmamos, não é conhecido 

senão de forma superficial e fragmentada por meio da mídia. Mesmo com uma longa 

trajetória, esse movimento cultural é pouco explorado pelo meio acadêmico, por conseguinte, 

há tão-somente uma escassa literatura sobre o tema. Desse modo, esperamos contribuir para 

enriquecer as discussões acerca do tema.  

Faz-se necessário elucidar um ponto para a leitura: não há uma clara definição sobre a 

denominação do movimento Hip Hop ou cultura Hip Hop, sendo, por diversas vezes, 

utilizados como sinônimos, será assim que utilizaremos esses termos neste trabalho. Afinal, 

ambas satisfazem as explicações de movimento cultural, que tem suas raízes na contestação, 

características que o categorizam como movimento social, que tem a cultura como sua 

propulsora (Dugueto, 2008; Lourenço, 2002; Mintz & Price, 2003). 

Desfavorável ao pensamento de leigos, o Hip Hop não é apenas um gênero musical,  a 

despeito de ter fortes vínculos com a música. É certo que ela representa um dos principais 

meios de manifestação desta cultura, assim como a dança; talvez, por este fato, assimile-se o 

nome Hip Hop - saltar e balançar os quadris, em inglês -, como um estilo musical e de dança. 

                                                
3 (RACIONAIS MCS) Introdução do álbum Raio-X Brasil (Zimbabwe, 1998). 
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Todavia, o que se pretende apresentar é que este nome nos remete a um universo em que a 

música, a dança e a arte em geral se envolvem no intuito de resgatar vidas (Ribeiro, 1999; 

Tella, 2000). 

A ascendência da cultura Hip Hop nos leva à Jamaica, onde encontramos o nascimento 

dos Sound Systems, surgidos em meados da década de 1960, que eram levados para as ruas 

com o intuito de amimar os bailes. Esses bailes serviam de fundo para o discurso dos 

‘toasters’, hoje chamados mestres de cerimônia (Mc’s), que, com base em questões 

cotidianas, interviam em assuntos variados, como a violência das favelas de Kingston e a 

situação política da Ilha.  

No inicío da década de 1970, a Jamaica sofreu uma forte crise social e econômica que 

desencadeou a imigração de muitos jovens e suas familias para o EUA, iludidos pelo 

American way of life (estilo americano de vida). Dentre tantos, um fez a diferença para este 

movimento cultural, o DJ jamaicano Kool Herc, que imigrou com sua familia aos 12 anos de 

idade. Sendo assim, o responsável pela indrodução, nos subúrbios de Nova Iorque, da tradição 

dos Sound Systems e do canto falado (Martins, 1998; Diógenes, 1998).  

 

[Foi no] (....) final dos anos 1960 quando um disc-jockey chamado Kool Herc 
trouxe da Jamaica para o Bronx a técnica dos famosos sound-systems de 
Kingston, organizando festas nas praças. Herc não se limitava a tocar os 
discos, mas usava o aparelho de mixagem para criar novas músicas. Alguns 
jovens admiradores de Kool Herc aprofundaram a técnica do mestre. O mais 
talentoso deles foi Grandmaster Flash, que criou o scratch, ou seja, a 
utilização da agulha dos toca-discos, arranhando o vinil no sentido anti-
horário. Além disso, Flash entregava um microfone para que os dançarinos 
pudessem improvisar discursos acompanhando o ritmo da música, uma 
espécie de repente eletrônico, que ficou conhecido como RAP. Os repentistas 
são chamados de rappers ou MC’s, isto é, masters of cerimony. O RAP e o 
scratch não são elementos isolados. Quando eles aparecem nas festas de rua 
do Bronx, também estão surgindo a dança break, o graffiti nos muros e trens 
do metrô nova-iorquino. (Vianna, 1997, p.87) 
 

Os subúrbios de Nova Iorque, neste período, eram considerados, e até hoje são, 

verdadeiros guetos e enfrentavam todo tipo de problemas: pobreza, violência, racismo, tráfico, 
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carências de infra-estrutura, educação e etc. A rua era o espaço para os  jovens como opção de  

lazer. Porém, a rua tinha suas regras e, geralmente, os jovens se organizavam em gangues,  as 

quais se confrontavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial (Amaral, 1998; 

Rodrigues, 2005). 

 Foi então que, neste contexto, Kahyan Aasim – nascido em 1957, ainda atuante dentro 

do movimento, conhecido como Afrika Bambaataa, membro e líder de uma das maiores 

gangues, "Black Spades", e também um exímio colecionador de discos de vinil – motivo pelo 

qual ficou conhecido como Master of records (mestre dos discos), propôs que cada gangue 

encontrasse na arte e nas manifestações das ruas uma forma de canalizar a violência a que 

viviam submersas (Rose, 1997). 

Para isso, Bambaataa realizava festas e reuniões e nelas passava adiante os conceitos e 

conhecimentos sobre a cultura Hip Hop, tendo como intuito oferecer uma alternativa para a 

saída dos jovens das gangues e drogas. Para atingir esse objetivo,  foram criadas as “batalhas” 

sem armas e com um espírito pacificador – Batalhas de Criatividade, transformando o 

negativismo insensato das gangues em uma grande energia boa ou para o bem (Martins, 1998; 

Diógenes, 1998). Estas batalhas, ao contrários dos conflitos das gangues de rua por disputas 

de território, serviam para entreter as pessoas e testar o nível de capacidade de cada 

competidor. A guerra se dá ao nível de subjetividade, a “guerrilha cultural urbana”, na qual as 

armas são as mensagens enunciadoras de identidades, ou seja, o que define e sustenta o amor 

de um soldado ou guerrilheiro por uma causa, sendo que, cada elemento, que será detalhado 

logo a seguir,  tem suas formatações respectivas: no graffit, existe a batalha de cores; no 

Break, a batalha da dança; no DJ, a batalha de scratch; e no RAP, a batalha de MC’s. 

Ademais, existiam os bailes, as famosas Black Parties, ocasiões para dançar break ou 

competir com cada expressão artística nascida na rua, sem armas. 
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Buscando as origens na cultura negra e suas ancestralidades, em meados de 1974, 

admirado com os “Zulus”,  figuras ilustres da história Africana que lutavam contra o poder e o 

colonialismo - Bambaataa criou a “Zulu Nation”, um aglomerado de pessoas que partilhavam 

de seus pensamentos. Destarte, a cultura Hip Hop nasceu a partir de ações para conter as 

inúmeras guerras e disputas entre gangues que assolavam a periferia de Nova Iorque. E, 

apesar de muitas controvérsias a respeito do fundador exato desse movimento, foi Bambaataa 

o idealizador dessa junção, bem como o criador do termo Hip Hop, unindo definitivamente os 

diferentes movimentos culturais nascidos na rua para formar uma única cultura. Assim, como 

diz Viana (1997), “todas essas manifestações culturais passaram a ser chamadas por um único 

nome: Hip Hop. O Rap é a música Hip Hop, o Break é a dança Hip Hop, e assim por diante.” 

(p.59). 

Construi-se, então, o Hip Hop4, aglutinando os quatro elementos básicos, quatro 

subculturas ou subgrupos, baseados na criatividade. São essas subculturas nascidas de forma 

espontânea, nas ruas, genuinamente ligadas ao improviso, que vêm ao mundo como uma 

forma de “pirraça” por meio da arte e que passará a interferir na realidade das periferias, 

compromissados com sua comunidade local. Trata-se de um conjunto de princípios 

ideológicos, cujo valor maior a ser alcançado é a paz, manifestações motivadas pela falta de 

ensejos sociais, culturais e de lazer: poucos recursos, mas muita disposição e criatividade. São 

da rua e para a rua. (Herschmann, 1997 & 2000; Linbal, n.d.; Pereira Júnior, 1998; Pimentel, 

2008). 

 

 

1.1 Os quatro elementos 

 
 

                                                
4 Para ilustrar o ambiente Hip Hop nos EUA, na década de 1980, recomenda-se documentários e filmes, tais 
como, Wild Style, do diretor Charlie Ahearn, no qual aparecem elementos de vital importância na construção do 
movimento, Beat Street, Style Wars (Graffiti), Fresh Kid B.boys e Scratch. 
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Nossas lanças se tornaram microfones; nossos escudos, 
toca-discos. Nossa capoeira fundiu-se na expressão do 
break; as pinturas que retratavam os feitos históricos de 
nossos ancestrais, agora são representadas pelo grafite, 
e o grito de resistência do nosso povo negro hoje emana 
das vozes dos rappers. Somos uma nação africana, 
formada por negros de cabelos crespos ou lisos; de 
olhos amendoados ou rasgados, azuis ou verdes, 
castanhos ou pretos; de narizes afilados ou achatados; 
de lábios grossos ou finos; e de pele clara, morena ou 
escura. E quando tivermos consciência de toda essa 
importância deixaremos de fazer do Brasil uma imensa 
senzala, para torná-lo um gigantesco Quilombo. (DJ 
TR)5 

 

 

1.1 .2 O corpo a serviço do protesto: Break 

 

(...) se eu não fosse Mc(...) Difícil falar, mas... Seria uma 
honra pra mim ser illmatic do Nas Ou guess whos back 
do Rackim Quem sabe ser um scrtach Tatoo no braço do 
Treach Varios Back to back O primeiro clip do YOMTV 
rap. Um show do the roots Uma estrofe do Boyz inthe 
Hood. O bow wow wow que sempre canta o Snoop A 
pinta que fica no olho do Rappin Hood.6 

 

O Break é a dança do Hip Hop, que exige grande disciplina física e expressão corporal. É 

uma dança com característica de esporte, haja vista que provoca a envergadura do corpo 

humano e instiga as leis da Física, com a realização de abusados giros de costas e de cabeça, 

saltos mortais e outras proezas. Por isso mesmo, exige-se do dançarino, em primeiro lugar, 

bom condicionamento físico e equilíbrio mental. O que também nos possibilita inferir que, 

dessa forma, trabalha a auto-estima, como o esporte assim o faz (Dugueto, 2008; Tella, 2000). 

Movimentos realizados pelos B. Boys e B. Gril, oriundo do termo breacker-boy e 

traduzido para dançarino de Break, possui vários estilos (B-boying, Popping e Locking) que 

possuem nuances diferentes e difíceis de serem descritas, mas facilmente vistas numa roda de 

                                                
5 DJ TR.“Negro – questão de raça, não de pele” in Afro Reggae Notícias, Ano 6, n º 37 (dez./ 99). (Artigo 
redigido pelo ativista carioca, DJ TR, parceiro do rapper MV Bill). 
6  Se eu não fosse MC – Hadda e Dj A. 
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Break. Por convenção ou por falta de informação, chama-se todas essas danças de Break 

Dance. No Brasil, estes estilos de dança chegaram em 1983, com o auxílio da mídia e, por 

isso, todos vieram centrifugados no formato Break dance. Os brasileiros não sabiam o que era 

locking, popping ou breaking, então, todos os dançarinos eram identificados de um modo 

sinônimo pelos nomes breakers, dançarinos de break ou b. boys. Apesar de terem a mesma 

origem, são de lugares distintos, com influências variadas (Holanda, 1995; Ferreira, 2000; 

Azevedo, 2000). 

Os movimentos são ‘quebrados’ – daí, o nome break, do inglês, quebrar - isso acontece, 

pois, em sua origem, é uma dança que tem por característica a tentativa do dançarino em 

tentar reproduzir o corpo debilitado dos soldados que voltavam da Guerra do Vietnã, sem 

qualquer amparo governamental. Através de movimentos ‘quebrados’ ou que simbolizam 

algum objeto utilizado no confronto com os vietnamitas, cada parte do Break é dono de um 

significado, assim, percebe-se que o objetivo maior era mostrar o descontentamento dos 

jovens com relação à guerra (Azevedo, 2000; Andrade, 1996). 

Pereira, Rondelli, Scholhammer & Herschmann (2000) oferecem uma compreensão a 

respeito da relação entre a dança e a guerra:   

 
Entre os soldados que voltavam da guerra havia muitos negros e latinos – 
como em qualquer guerra. Além dos mutilados, vários viciados: nessa época, 
o consumo de drogas nos guetos como Bronx e Harlem aumentou bastante. 
Esses ex-combatentes também eram discriminados porque a população tinha 
visto pela TV que o exército fizera barbaridades no Vietnã. Eles tinham 
dificuldade para se reintegrar à sociedade, conseguir trabalho e acabavam na 
marginalidade. O assunto pode parecer distante, mas tudo isso tem muito a ver 
com o Hip-Hop (p.89). 
 

Sendo assim, o nome break também se pauta a um contexto musical inovador, em que os 

DJ’s (disc-jockeys) passavam a desenvolver ‘quebras’ rítmicas (breaks), na transição de uma 

música para outra. A dança é como se fosse uma corrente elétrica passando através do corpo 

do dançarino, numa exibição de piruetas elétricas, gestos robóticos, movimentos de tronco - 



22 
 

Flow Work (trabalho de chão), Freezes (paradas) e Flow (ritmo). Os pioneiros dessa dança, 

penetrando nas esquinas das ruas do Bronx, tornaram esses espaços públicos em palcos e 

centros alternativos para a manifestação dessa representação artística (Pereira, Rondelli, 

Scholhammer, & Herschmann, 2000; Peruzz, 1993). 

Um grande antecessor de todos esses movimentos foi James Brown, com sua ginga que 

abriu caminhos em meados dos anos de 1970, ocasião na qual, em um programa musical, Soul 

Train, apresentou um grupo de break chamado LA Lakers. Todavia, um dos grandes 

divulgadores dessa dança nos meios de comunicação de massa foi Michael Jackson, com seu 

famoso moonwalk – o cantor parecia deslizar para trás, na ponta dos pés. Ninguém nega que 

sua contribuição foi grande propulsora, no entanto, em atividades recentes concebe-se que 

houve a perda das características de rua, o que o tornou uma referência apenas inicial. 

Contudo, foi por meio de dois filmes ‘hollywoodianos’, Flashdance e Beat Street, que a 

dança tomou grandes proporções, revelando aos jovens do mundo inteiro um estilo de dança 

diferente, que logo passou a ser disseminado – principalmente nas grandes metrópoles do 

globo. Em meados da década de 1980, o Break tornara-se uma “febre” no Brasil (e no mundo) 

(Pimentel, 1997; Rodrigues, 2005). 

É preciso lembrar que o Break fora adotado e desenvolvido pelos garotos do bairro do 

Bronx, entre 1975 e 1976, nas block parties (festas de rua), ao som dos ritmos latinos, soul, 

funk e jazz. Um fato curioso sobre o nascimento deste estilo, é que ele fora desenvolvido pelos 

adolescentes da época que, por não conseguirem imitar corretamente seus irmãos mais velhos 

e seus pais, que dançavam embalados pelo soul, acidentalmente, acabaram criando um estilo 

mais radical, incorporando em sua coreografia, inclusive, movimentos que iam desde mímicas 

e acrobacias olímpicas até a estilização de capoeira e catares de lutas marciais.  Ferreira 

(2000) apresenta uma definição sobre a dança:  

Breakdançar consiste literalmente na execução de passos que procuram imitar 
essa ruptura e essa forma sincopada de reconstruir o próprio ritmo. É também 
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uma competitiva, acrobática e pantomímica forma de dançar, expressa em 
potencialmente obscenos e quebrados gestos físicos, variadíssimas pivotações 
(spins) e entre outros, flips, nomeadamente à retaguarda (backflips) (p.58) 

 

Assim, o Break é uma evolução dentro da dança. Localiza-se numa série de movimentos 

que remontam a diferentes tradições de origem afro-americana.  Entretanto, o propósito maior 

do Break foi sua funcionalidade como aparelho pacificador. Em épocas, como dito acima, em 

que muitos jovens de periferias nova-iorquinas morriam em conflitos entre gangues rivais, 

Afrika Bambaataa sugeriu a substituição da violência pela competição por meio da dança. 

King Nino Brown, representando a Universal Zulu Nation (Caros Amigos, 1998), explica: 

 

Ele [Bambaataa] falou assim: “Nós somos todos da periferia, ‘tá todo mundo 
no mesmo barco, e ainda vamos ficar nos matando?” Aí, ele sugeriu que a 
disputa ocorresse de outra forma. “Vamos ver quem é melhor, então. Querem 
competir? Então, em vez de brigar, vamos resolver na dança: quem dança 
break melhor?” E foi assim, em pouco tempo isso reduziu bastante a violência 
naquela comunidade e estimulou a prática da dança, da arte (...). (p. 06) 
 
 

Sendo assim, vários grupos aderiram ao Break, os grupos denominados de crew – 

tripulação, em inglês, configura a união e a organização dos b-boys e executam atividades que 

vão além da dança: algumas crews discutem e debatem problemas, organizam palestras e 

atividades sócio-comunitárias, inquietam-se prioritariamente com a difusão de conhecimento 

e cultura nas suas quebradas. 

Na roda de Break, o “racha”, como são conhecidas as batalhas, é descrito como um ritual. 

No espaço preferido: a rua – em primeiro pelo fato de a maior parcela dos breakdancers 

serem oriundos dos bairros degredados e, segundo, por não existir disponibilidade financeira, 

nem apoio governamental para alugar espaços fechados, tais como ginásios, foi criado um 

círculo onde o dançarino desempenha sua melhor atuação entre 10 a 15 segundos. Quanto 

mais irreverente e desafiante for o breakdancer maior é a concorrência naturalmente 
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estabelecida, que se transforma sempre em um estímulo entre os dançarinos (Andrade, 1999; 

Magro, 2008). 

Com os primeiros passos que muitos países conheceram e se identificaram com essa 

cultura, inclusive, o Brasil. Esta expressão foi a grande divulgadora do movimento Hip Hop,  

ganhando potencialização mundial.  

 

1.1.3 Os muros aliados de uma história: Writing (escritores e/ou grafiteiros) 

         

Se eu não fosse um Mc. Do thaide a melhor rima Do 
Busta Adrenalina KRS a melanina Quem dera fosse um 
tag de SP Sentimento de GOG. JMK o peso de BSB. O 
ritmo e poesia que tem dentro de você. Poderia ser o 
verso que não confundo. O rap do velho mundo a base 
que vai no fundo O Bass do Chuc D o Black do Nelson 
Triunfo.7 

 

O graffiti é a arte do bico do spray. É a expressão artístico-visual do Hip Hop. É a 

designação da arte popular feita em muros e paredes na rua. Conhecido pelo nome original 

“grafito”, o graffiti vem do italiano que significa "marca ou inscrição feita em um muro”. 

Durante a década de 60, o graffiti assumiu, nas ruas da França e Itália, um formato um tanto 

diferenciado do que hoje estamos acostumados a ver pela cidade, sem a superioridade 

multicolorida, com letras e desenhos abstratos e tridimensionais, com frases de resistência a 

um sistema opressor (Silva, 1995; Scandiucc, 2005). 

Já na década de 1790, o graffiti reapareceu, só que desta vez, nos Estados Unidos. 

Assumindo também um estilo de protesto diferente dos países europeus, ele adquiriu um 

contorno bem próximo do que viria a ser anos seguintes. Nesse contexto é que a “graffiti 

spray can art” passa a assumir o seu formato atual, sendo praticada agora pelos adolescentes 

negros e hispânicos dos bairros nova-iorquinos. Inspirados por nomes como Vaungh Bodê 

(cartunista muito popular na época, que retratava em seus quadrinhos um mundo de magia e 

                                                
7 Se eu não fosse Mc – Hadda e Dj A. 
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fantasia, num ato de protesto à guerra do Vietnã), estes jovens, na busca de sua afirmação 

social, mesmo que não consciente, procuravam dar vazão aos seus estilos nos vagões de 

metrô, paredes de linhas férreas, prédios abandonados, muros e becos da cidade de Nova 

Iorque (Scandiucc, 2005). 

Uma das mais fortes simbologias de urbanidade, o graffiti salta aos olhos nos grandes 

centros urbanos. Eles chegam com suas máscaras, silenciosos e com um brilho misto de 

travessura e mistério nos olhos, quando vão embora fica a sua impressionante e maravilhosa 

arte. Na atualidade, o graffiti em sua grande maioria está ligado a protesto. Um dos pilares do 

movimento Hip Hop, esta arte tornou-se um considerável instrumento de contestação contra 

as condições das classes menos privilegiadas (Tella, 2000; Andrade, 1999) 

O graffiti é confundido pelo senso comum como uma prática de vandalismo, destrutiva e 

ofensiva às normas e regras da sociedade, que mira desafiar a autoridade, por jovens 

delinquentes e marginais. De fato, trata-se de uma atividade que, sendo proibida por lei, não 

se mitiga às formas socialmente vigentes. Para que tenhamos uma idéia nítida de como 

identificar um graffiti, basta entendermos que toda ou qualquer inscrição feita na parede é um 

graffiti. E como distinguir um graffiti de uma pichação? Pergunta comum feita aos grafiteiros. 

“Não há diferença, a diferença está na mão e na cabeça de quem está com a latinha na mão” 

(Resposta de um Grafiteiro a um jornal local do DF, disponível em 

http://www.hiphopproativo.com.br). 

Ademais, são as perguntas quanto aos códigos técnicos e artísticos, internos no "campo 

do graffiti", que servem para decidir um bom trabalho e, logo, um bom graffiti, enquanto arte, 

a qual, perversamente usada, é também arma de exclusão simbólica daqueles que, apesar de 

não possuírem uma técnica dentro dos parâmetros de exigência do graffiti, insistem em pintar 

paredes e muros, sem qualquer suscetibilidade estética, propiciando à arte de grafitar, má 

fama.  (Andrade, 1999; Biondi, 1998; Martins, 1998; Souza, 2004). 
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Deste modo, as longas paredes com vários graffitts, denominadas por "wall of fame", são 

consideradas arte; já o "bombing", uma forma rápida de fazer graffiti que consiste na maior 

parte das vezes em desenhar letras pretas e cheias de silver (prateado), é habitualmente ligado 

ao vandalismo, pelo senso comum. Então, deve-se entender que o graffiti não se restringe a 

uma demarcação territorial, como no caso das pichações. Ele anuncia, com o uso de cores 

‘bricoladas’ à ponta do spray, mensagens que objetivam fazer meditar sobre pontos universais 

e, sobretudo, relacionados às dificuldades urbanas. Isso desencadeia outros acontecimentos, 

como nos lembra Casseano (2001), “os locais que foram grafitados não são mais pichados. É 

uma espécie de código de ética entre os pichadores, que respeitam a arte desenvolvida pelos 

grafiteiros.” (Rocha, Domeninich & Casseano, 2001, p. 106). 

Neste caso, inicialmente num ato de “pecado” e ousadia, pichavam-se os trens do metrô 

com uma profusão de rabiscos, indicando caligrafias de indivíduos ou gangues, hoje numa 

nova expectativa, o grafiti vai aos poucos ultrapassando as fronteiras “das quebradas”, 

reivindicando o espaço público como lugar de expressão das identidades limitadas aos 

confins, deixando manifesto sua presença numa espécie de invasão simbólica do gueto rumo 

ao centro da cidade até as alas a mais nobres do espaço urbano, na invocação do repúdio as 

formas de poder com mensagem de paz ou reivinticatóras. Foi com o grafiteiro Lonny Wood, 

mais conhecido por Phase2, que se criaram os painéis coloridos com o objetivo de transmitir 

mensagem sempre positivas (Souza, 2004; Biondi, 1998). É claro que qualquer pessoa, com 

sua bagagem cultural particular, pode fazer uma leitura diversa de um painel de graffitti. No 

entanto, são facilmente detectáveis, em suas mensagens, temáticas que abordam questões 

culturais, políticas, históricas, sociais, psicológicas ou emocionais (Biondi, 1998). 

Pertencendo o graffiti a uma arte globalizada, é cheio de termos em inglês. As equipes 

nomeiam-se crews, uma vez que cada um tem sua marca, ou tag, que são assinaturas feitas à 

base de spray, ou, em algumas circunstâncias, canetão, podendo também ser visto no formato 
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de frases que complementam um desenho ou outro estilo de letra. Quando utilizado 

negativamente, ele pode ser interpretado como o que conhecemos pateticamente por 

“pichação”. Há, também, o throw-up, estilo de pintura elaborado de forma rápida, sem muitos 

detalhes na estética, que simula algo proibido como a pichação, à base de duas ou três cores 

apenas, através de rolos para encher as letras e desenhos e sprays para contornos. Já o piece, 

bem similar à forma dos hippies, considerado um dos primeiros estilos na escala evolutiva do 

graffiti em Nova Iorque e ao contrário do throw-up, suas letras e desenhos apresentam um 

tom de estética mais apurado e a liberdade de se trabalhar com um número superior a três 

cores. Apreciado por sua facilidade de interpretação e complexidade, os 3D - um dos estilos 

mais sofisticados de graffiti,  surgiu no fim dos anos de 1980.  O 3D é o “Salvador Dali” do 

graffiti, com suas letras e desenhos tridimensionais, que possibilitam, muitas vezes, diversas 

interpretações da mensagem que se deseja passar, podendo até ser una, sob a perspectiva do 

meio (Bispo SB, n.d.; Carvalho, 2008). 

Com isso, o Hip Hop consagrou o graffiti para depositar de forma colorida suas 

reivindicações sobre a fria durabilidade da metrópole urbana. Dos vagões às disputas, as 

representações artísticas migraram para as paredes das ruas, na forma de grandes painéis 

coloridos. Os rappers cada vez mais usaram o graffiti para ilustrar suas capas de disco, 

folhetos de divulgação de festa, encartes de Cd, video clips e até roupas.  Nesse âmbito,  essa 

arte ganha o mundo com nomes como Taki 183, Lee Quiñones, Phase 2, Blade, Daze, Crash, 

Zephyr, Lady Pink, Noc e Kase 2, que fizeram do graffiti uma das linguagens mais fortes de 

uma juventude desassistida, vivendo em uma comunidade à mercê da violência e das drogas 

(Bispo SB, n.d.; Carvalho, 2008). 

 

1.1.4 Filosofia numa linguagem que a razão não compreende: A música  
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Inicialmente, abordaremos como se desenvolveu o ritmo, a arte da discotecagem 

(DJing), para depois acrescentarmos o surgimento da poesia, com o MC (“master of 

ceremonies”) e terminaremos as descrições dos elementos com o Rapper: produto da junção 

entre o ritmo e a poesia, e o responsável pela notoriedade midiática, às vezes favoráveis às 

vezes injustas.  

 

1.1.4.1 DJ ( Disc-joquey) 

 

Se eu não fosse Mc queria ser uma caneta. Ou quem 
sabe uma letra. Escrita com uma densa tinta preta. 
Composta em qualquer esquina. Simples e boas rimas. 
Feitas com a paciência de quem criança nina. Quem 
sabe um belo flow O Olhar do curtis Blow Um passo do 
rei do Soul Os 30 segundos que antecedem o show8 

 
 

Comecemos com os DJ ou disc-jockey, essa categoria não é uma exclusividade da cultura 

Hip Hop. O que define de que “tribo” é um DJ, diante dos numerosos fatores envolvidos, 

inclui a composição escolhida, o tipo de público- alvo, a lista de canções, o meio e o 

desenvolvimento da manipulação do som e assim por diante. 

Escrever específicamente sobre os DJ’s do Hip Hop é um desafio que a literatura 

acadêmica não pode ajudar muito, contudo, garinpando e, sempre na intenção de informar, 

comecemos com características fundamentais9 (Bispo SB, n.d.; Carvalho, 2008; Collier, 

1995). 

No Hip Hop, o DJ não é simplesmente um disc-joquei, mas um músico, figura antológica 

do Hip Hop, é o responsável por reunir os demais elementos para a arquitetura da cultura, 

conduzindo conscientemente a intensidade da festa levando em consideração as batidas por 

minuto de cada música. Sendo que na Jamaica, como dito antes, berço dos sound systems, não 

                                                
8  Se eu não fosse Mc – Hadda E Dj A. 
9 Para ilustrar bem e obter grandes conhecimentos a respeito dessa arte viu-se o documentário SCRATCH – A 
história dos DJ’s; 
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era visto como apenas um animador de festas, mas como uma divindade sacerdotal, que 

possuía a missão interligar o povo à Jah (Deus), através dos estilos roots, ska e dub10. 

(Derrick & Shelby, 2006) 

Os DJs, que iniciaram atuando em festas nas ruas e praças desde 1973, fizeram desses 

espaços públicos centros de lazer comunitário e de espaço para argumenteção sobre as 

condições postas, derivados de processos conflitivos e exprimindo relações tanto de 

desigualdade como de dominação, dando a esses espaços um novo sentido (Derrick & Shelby, 

2006).  

Falar dos DJ’s e não citar novamente Kool Herc seria não fazer jus a seu nome e a sua 

história,  já que, como mencionado anteriormente,  foi o precursor na construção da cultura 

Hip Hop, que, através do seu equipamento ambulante, levou a tradição das festas de rua 

(block parties) da Jamaica para o Bronx, reunindo dançarinos e grafiteiros num mesmo 

espaço. Herc tornou-se, também, o inspirador de DJ’s como Afrika Bambaataa e 

Grandmaster Flash e juntos idealizaram, construíram e mantiveram a cultura Hip Hop 

(Derrick & Shelby, 2006; Carvalho, 2008). 

As disc-mobile (sistema compacto de agrupamento de toca-discos portateis, hoje 

demonindas de pick-ups) entram na história do movimento pela via do trabalho de 

manipulação e de recriação da linha ritmica dos discos. Nesse caso, o DJ é responsável pela 

relaboração da música que ganha a partir daí um novo feitio, que, às vezes, tornam-se 

irreconhecíveis quando defrontadas com as originais. Por meio da utilização do disco de vinil, 

misturador ou mixeres, junto a toca discos ou pick-ups e sampleadores - equipamentos  

digitais -, permitem o recorte, as montagems e a sobreposição de músicas, que passam a ter 

andamento, rítmo e tonalidades diferentes das originais. A música vai ganhado novos 

                                                
10  Refere-se a ritmos do REGGAE, antecessor direto do RAP.  
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contornos, sabiamente manipulados, recriando uma nova trilha sonora, assistindo, assim, 

empiricamente, a consagração (Carvalho, 2008; Derrick & Shelby, 2006; Collier, 1995). 

Nas mãos dos DJ’s, tais equipamentos transformam-se em verdadeiros instrumentos 

musicais. Quase nunca possuem escola de música formal, bem como não tocam instrumentos 

convencionais. No entanto, “o aspecto realmente revolucionário do movimento Hip Hop foi 

abolir a noção tradicional de que só faz música quem tem a formação e toca instrumentos 

musicais” (Azevedo & Silva, 1999, p. 77). 

Conforme Martins (1998), são esses “instrumentos” os responsáveis por duas das mais 

tradicionais características da música rap em todo mundo, os samplers11, uma espécie de 

colagem musical dentro das músicas, isto é, uma parte de alguma coisa para fazer parte de 

outro todo. São espécies de citações de outros cantores/autores absorvidos na nova formação. 

Os sampleres reconfiguram o tempo para inserir a música do passado no presente e 

redescobrindo figuras ilustres e históricas, trazendo-os para fazer parte da cultura 

comtemporânea. O Scratch é a técnica de tocar os discos ao contrário, de arranhar fazendo um 

efeito novo, provocando sons dos mais diversos ( Derrick & Shelby, 2006). 

Esses mirabolantes efeitos manipulados e  produzidos pelos DJ’s são um capítulo de 

controvérsia na história, já que não se precisa quem os inventou. Claro que um nome de 

enorme prestígio é o de Grandmaster Flash, DJ que aprofundou um dos recursos mais 

simbólicos do rap: o scratch. Não obstante, a criação do scratch, na verdade, é atribuída a 

Grand Wizard Theodor, um DJ, que contava, até então, com apenas 13 anos de idade. 

Grandmaster Flash, todavia, foi o responsável por aperfeiçoar e popularizar a técnica, que 

hoje se classifica em três distinções, segundo estudos do filósofo norte-americano Schurmann 

(1971): o scratch mixing e o punch phrasing, além do próprio scratching mais básico. 

 

                                                
11 Vide anexo II. 
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O primeiro [scratch mixing] consiste simplesmente na sobreposição e 
mixagem de sons de um disco aos de um outro que já esteja tocando. O 
segundo [punch phrasing] é um refinamento dessa mixagem, onde o DJ 
desloca a agulha para frente e para trás sobre um fraseado específico de cordas 
ou percussão de um disco, acrescentando um forte efeito rítmico ao som de 
um outro disco que está tocando em outro toca-discos. O terceiro artifício 
consiste em fazer um scratching mais agressivo e rápido com a agulha sobre o 
disco, de maneira que a música gravada não possa ser reconhecida, 
produzindo um som dramático de arranhadura, de intensa qualidade musical e 
batida alucinante (p.58 ). 
 

Com toda sua sagacidade, Flash ainda se destaca por usar samples múltiplos como 

diálogos, comentários, ritmos percussivos e contrapontos, alcançando um nível de colagem 

musical e clímax, com dois toca-discos, que, mesmo depois de 10 anos e com equipamentos 

avançado de sampling, continua difícil superar.  

Outro fato importante do DJ se deve ao fato de procurar na adaptação sempre a batida 

certa, na descoberta dos sons que melhor se harmonizam com as letras propostas o que 

implica em um grande conhecimento das raizes do Hip Hop, funck, soul, jazz e da músicas 

negras, em geral. A partir daí, a inventividade de cada DJ passou a extinguir a investida para 

sua fama, isto é, a inovação e a introdução de novos ‘malabarismos’ sonoros passou a ser 

constante. Além disso, ganhava respeito o DJ que possuísse a melhor e a mais potente 

aparelhagem de som. Essa disputa ocorria e ainda ocorre em campeonatos ou, como  batalhas, 

eletrizantes: O que nos faz deduzir que o DJ pode tanto atuar na discotecagem selecionando 

discos nos bailes, puxando refrões que animam o público como no plano artístico, em shows e 

campeonatos nos quais o que conta é o talento na arte do scratch, da mixagem ou clonagens 

(Martins, 2005).  

Para Martins (1998), os DJ’s, ou os ghettoblasteres (destruidores do gueto) e suas 

parafernalhas sonoras, apropriadaos na forma da impovisação e na inovação cultural como o 

sampling ou o scratching, nada mais são do que formas de descentralização e redistribuição 

de poder cultural não constituido. No entendimento do autor Dick hebding, citado por Martins 

(1998),“(...) ninguém é dono de um rítmo ou de um som. Você apenas o pega, usa e o devolve 
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às pessoas numa forma ligeiramente diferente”. Para usar a linguagem do reggae ou do dub, 

você simplesmente faz uma versão dela. A estética da versão oferece um equivalente popular-

cultural do tão celebrado princípio da intertextualidade, Canções populares, elementos da 

música clássica, de apresentações de TV, jingles de publicidade, a música eletrônica dos 

videogames também são exploradas pelo DJ, nos dias atuais, ele se apropria até mesmo de 

conteúdos não-musicais, como reportagens de jornais na TV ou fragmentos de discursos de 

Malcolm X e Martin Luther King. Com o advento dos aparatos tecnológicos cada vez 

melhores, os DJ’s não pararam de explorar fontes infindáveis, para produzirem novos rítmos. 

O que os trasforma hoje em verdadeiros produtores musicais, fazendo com que nesse intuito 

busquem sempre  novas tecnologias, cada vez mais diversas e avançadas, que investigam 

todos os sons possíveis, reproduzindo e sintetizando os escolhidos, para que sempre se esteja 

atualizado e capaz de criar o novo (Diógenes, 2000). 

Isso tudo é presente, bem contemporâneo. O que nos faz aferir que grandes feitos ainda 

estão por vir. A Informática tem sido uma grande aliada nesse processo de construção, 

trazendo diversas inovações para as técnicas de gravação, o que mantém o ofício e as técnicas 

do DJ em constante transformação. Entretanto, apesar de poder desempenhar o papel de uma 

banda inteira, seu trabalho representa uma parte do rap apenas: o ritmo, que é complementado 

majestosamente, com a poesia (de rua), sob a égide do MC. Segue agora, portanto, a origem 

do MCing, o quarto elemento da cultura Hip Hop (Maffesoli, 1996). 

 

1.1.4.2 Os MC’s (Mestres de Cerimônia) 

 
Se eu não fosse Mc queria ser a saliva que explode com 
muita força da boca de quem improvisa. Versos feitos 
com amor a cada frase uma obra prima, dicção precisa. 
A carapuça do Hip Hop é sua camisa quem sabe voz do 
Bambataa no de lay Eric com Marvin Gaye Rouquidão 
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da Macy grae A base mais louco feito pelo Dr Dre Se eu 
não fosse MC!12 

 

O MC, mestre de cerimônia, repórter do gueto, tem sido reinterpretado como uma 

reelaboração de práticas culturais ancestrais de origem africana, relacionadas à tradição oral e 

à musical. É por meio de uma série de práticas relativas à oralidade, segundo Martins (1998), 

localizados na cultura negra norte-americana, que os negros com a tradição oral africana -

Tosting teriam tido a sua continuação na construção de narrativas de experiências que 

retomam as histórias de vida. A figura do MC passa, portanto, a tomar sua devida forma e 

conotação, nas ruas do bairro do Bronx, nas festas organizadas por Kool Herc, em 1975. 

Garotos bem ousados improvisavam rimas e interagiam com o público através delas, obtendo 

repostas uníssonas e vibrantes. Então, aparece no cenário musical Cowboy e Melle Mel, entre 

outros nomes menos conhecidos, considerado o primeiro “mestre de cerimônias” da história 

do Hip Hop americano. Sendo assim, o desenvolvimento do MC nos remete novamente a 

Kool Herc. Já que o mesmo iniciou esses discursos junto às músicas que tinham como 

princípio a animação da festa, circunscritas em ditados populares, gírias, recados e 

brincadeiras com o público – era o que passou a se chamar free style, o improviso. Mas a 

relevância dos MC’s ultrapassa o terreno de ser meramente um estimo festivo, assumindo a 

plataforma da contestação e da problematização das condições de vida das quebradas 

(Maffesoli, 1996). 

Tudo caminhava “bem” no “novo reino da cultura urbana”, até que um MC de nome Busy 

Bee, decide esquentar o ambiente, declarando que as rimas improvisadas em tons 

descontraídos estavam se tornando “coisa de maricas”. Com isso, ele transpõe essa 

“ideologia” que reinava até então e começa a fazer rimas desafiadoras contra outros MC’s, no 

início dos anos de 1980. Tal prática desencadeou no público um efeito ainda mais veemente 

que as antigas rimas. Em 1987, o rapper Kool Moe Dee, lançou em seu álbum rimas em 

                                                
12 Se eu não fosse MC – Hadda e DJj A.   
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forma de batalha contra o rapper LL Cool J, enquanto que o grupo Boggie Down Productions 

(BDP) repetiam a dose, implementando este estilo em suas músicas, em afronta ao Juice 

Crew, resultando em consideráveis vendas de LP’s e shows abarrotados (Bahiana, Wisnik & 

Autran, 1980; Berendt, 1987). 

E dessa explosão de rimas gravadas em forma de batalhas é que nascerá o que hoje se 

conhece como Rap, que será descrito logo abaixo. Então, os MC’s ganharam outra 

denominação, às vezes confusa, mas que se distinguem entre as rimas improvisadas 

(freestayl) e o canto gravado (rap), o primeiro se denomina de MC e o segundo, de Rappers.  

A história dos MCing e dos Rappers  se fundem e não poderia ser diferente, ambos satisfazem 

a poesia, ambos satisfazem a ‘voz’ do Hip Hop (Dugueto, 2008; Hall, 1998; Dayrell, 2005 ). 

Mais do que o “rap instantâneo”, a necessidade do improviso fez com que os MC’s 

instituíssem outro admirável procedimento, também ligado às tradições africanas, o beat 

boxing, que consiste na reprodução/imitação de sons instrumentais, feitos com a boca. 

 

Próximo da sonoridade seca das palavras curtas enunciadas rápida e 
sucessivamente pelos rappers, os sons da batida e do baixo eram reproduzidos 
pelas cordas vocais dos próprios MC’s formando, assim, um break-beat ad 
hoc experimental e certamente menos oneroso que a aquisição de uma caixa 
de ritmos (Herschamann, 2000. p. 69). 
 
 

Sendo assim, o MC se torna um legítimo cronista urbano, isto é, aquele que utiliza a arte 

no sentido de resistência e crítica a sociedade urbana contemporânea ao relatar a exclusão 

social, a cólera, o abismo diante da experiência vivida pelo negro13 no urbano, inserido num 

sistema repleto de extremismos, no qual se procura estabilizar o discurso dominante numa 

tentativa de legitimar uma interpretação contra o absoluto. 

                                                
13 Mesmo que se saiba que a maioria dos praticantes do Hip Hop seja da etnia 
afrodescendente, podemos entender, como faz Joel Rufino dos Santos (1995), que o negro não 
é, nesse caso, restrito à cor da pele, mas a um lugar social, ou como sugere Stuart Hall (1998 e 
2003), a um discurso. Sendo assim, Entendido aqui “negro” não apenas como raça ou etnia, 
mas como um lugar social.  
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Essas manifestações artísticas e culturais da periferia surgem no sentido de denunciar e 

agir frente a esse sofrimento, vivido na escravidão e presente até hoje em condições 

semelhantes (no que diz respeito às condições materiais, ao preconceito sofrido devido às 

origens étnica e social, etc.). “Antigamente quilombos, hoje periferia”, cantam os integrantes 

do conjunto de rap Z’África Brasil (2002). 

E isso pode transformar a simples presença de um MC num palco ou num estúdio, 

cantando e declamando suas mensagens bélicas, pode sugerir uma grande ameaça a ordem 

estabelecida. Como nos lembra Mendes, Bulla, Prates e Medeiros (2004), “se o crime não é 

tão organizado quanto dizem, e quando é, fica por conta da participação das elites, a invasão 

midiática de uma manifestação discursiva como o Hip Hop parece bem mais articulada e bem 

mais perigosa, simplesmente porque é mais inteligente e mais astuciosa.  

 

1.1.4.3 RAP (Rhythm and poetry) = MC + DJ 

   

“O Rap é uma Brecha no sistema” 14 

 

Este não é um elemento novo, e sim a junção de dois elementos que coexistem 

harmoniosamente e que ao mesmo tempo andam com boa vida própria. É a união desses dois 

elementos que formam a música que embala os sonhos dessa cultura. O RAP, produto dessa 

união.  

Muito já se disse do RAP quando se falou dos MC’s. São histórias que se fundem, porém, 

existe a necessidade de lhe dar um espaço próprio, porque apesar de ter nascido do “ao vivo”, 

nas esquinas do velho Bronx, à base do improviso com os primeiros MC’s, essa modalidade 

                                                
14 Mano Braw -  música do segundo álbum do Racionais. 
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ultrapassa o repentino15, passaram a aperfeiçoar suas habilidades vocais e seu 

desenvolvimento poético.  

É neste contexto que o RAP surge, um movimento tipicamente urbano, que possui em sua 

base em um discurso étnico-racial que discute as causas da marginalidade na qual se encontra 

parte da população negra. Além de um estilo estético e performático, o RAP é também uma 

forma de comunicação. “Rap music is a black cultural expression that prioritizes black voices 

from the margins of urban America” (Rose, 1994, p.2).   

O movimento Hip-Hop cria signos de visibilidade e a composição estética que passa 

essencialmente pelo RAP, é um dos demarcadores da identidade grupal, é um sinal de 

pertencimento, de exposição da diferença e definidor de práticas de consumo do grupo (Carril, 

2003; Pimentel, 1998; Dayrell, 2005). 

Embora o RAP seja um estilo musical com várias vertentes, grande parte de suas 

composições possui um discurso politizado e atuante. O Rap (Rhythm and poetry) é 

influenciado pela cultura negra dos guetos americanos no período pós-guerra. Em sua maioria 

as letras caracterizam-se pelo protesto que têm como um de seus propósitos o relato de uma 

realidade; são denúncias da exclusão social e cultural, violência policial e discriminação 

racial; constituindo-se de longas descrições do dia-a-dia de jovens que vivem nas periferias de 

centros urbanos (Silva, 1995).  

Existem duas versões para o registro da primeira gravação de um disco de RAP.  Para o 

hip-hopper Raphis12, aconteceu em 1978 com o disco do grupo Fatback, que trazia a música 

King Tim. Talvez more aqui a confusão, já que o primeiro registro histórico e oficialmente 

fonográfico do gênero seria lançado em 1979, não por MC’s “de rua”, mas por um projeto da 

gravadora Sugar Hill Records, encabeçado por Sylvia Robinson e que se tratava de uma 

jogada puramente comercial do mercado fonográfico. Em todo o mundo conheceu-se a 

                                                
15 Não podemos negar  a semelhança do Rap com o repente, o Brasil já tinha seu rap muito antes dele imaginar 
chagar aqui; Claro, com outra configuração, mas, com a mesma raiz, o canto falado;  
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música Rapper’s Delight, lançada no Brasil sob o nome de Melô da Gargalhada – em parte 

por conta dos efeitos de scratch (Amaral, 1998). 

Fazendo parte dos planos ou não, Rapper’s Delight tornou-se sucesso em todo o mundo, 

vendendo milhões de cópias – algo inimaginável para um gênero musical inédito e 

praticamente desconhecido fora de Nova Iorque. O importante, a saber, é que foi graças à 

projeção obtida por este fonograma que os DJ’s e MC’s do Bronx, como Afrika Bambaataa & 

The Soul Sonic Force e Grandmaster Flash & The Furious Five, por exemplo, conseguiram 

gravar seus primeiros registros em vinil,  ou seja, a diferença de datas ou as divergências são 

insignificantes. O que vale aqui é o nascimento do RAP não mais como uma batalha gravada, 

mas como um estilo musical com tudo que essa denominação necessita (Andrade, 1999; 

Pimentel, 1998; Rose, 1994). 

Sendo assim, o RAP iniciava na década de 1970, em Nova Iorque, a sua marcha para a 

difusão que hoje se espraia para além das populações dos guetos. A partir daí estava aberta a 

porta para outros grupos. Conforme conta Vianna (1997): 

Em março de 83, a dupla de rappers Run-DMC lança a música Suckers MC’s, 
outro marco da história do Hip Hop. O RAP voltava aos seus primeiros 
tempos, usando apenas o imprescindível das inovações tecnológicas: vocal, 
scratch e bateria eletrônica, cada vez mais violenta. As letras voltam a falar do 
cotidiano de um b-boy comum, nada de mensagens estratosféricas. Com essa 
mesma estratégia musical e incorporando alguns elementos da estética heavy  
metal, como os solos estridentes de guitarra, o grupo conseguiu, em 86, com o 
lançamento de seu LP Raising Hell, transformar o RAP em música comercial, 
chegando a vender mais de 2 milhões de discos (p.80). 
 
 

 Em setembro de 1986, o jornal New York Times publicava uma matéria sobre a difusão 

do RAP, da qual Viana (1997) reproduziria um significativo trecho: 

 

A música RAP, popular principalmente entre os adolescentes urbanos desde 
que apareceu no final da década de 70, estourou este ano. O RAP costumava 
ser programado pelas rádios apenas na área de Nova York, onde nasceu, e em 
Washington, Filadélfia e outras grandes cidades. Mas com o sucesso do último 
compacto do Run-DMC, ‘Walk This Way’, e do álbum Raising Hell, o RAP 
está sendo ouvido em todos os lugares. (p.6)  
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Há, também, uma característica no RAP, um propósito subliminar, que muitas vezes não é 

tão claramente identificado pelos próprios rappers, como a utilização da música como um 

meio de educação informal, um processo espontâneo, carregado de valores e representações, 

de transmissão de informações que suscitam a formação de uma consciência mais crítica de 

seus ouvintes.  

O RAP tomou grandes proporções nos dias atuais, tornou-se uma mercadoria altamente 

vendável, que ultrapassa os limites das quebradas. Muito se discute se isso tornaria o 

movimento mais forte ou o enfraqueceria pela distorção que existe em alguns seguimentos.  

Existem trabalhos dedicados exclusivamente a essa parte do movimento, com detalhadas e 

exaustivas interpretações de suas letras e seu papel fundamental para a proliferação da cultura, 

aqui não é esse o intento, e sim dar uma pincelada para que se entendam como o movimento 

tornou-se o que hoje é conhecido, depois dos primeiros álbuns lançados (Biondi, 1998; 

Anaral, 1998).  

Compreende-se, então, com a descrição de cada um desses elementos, é que o movimento 

ganha significado pela união a uma idéia comum, reunido sob o nome um único nome cultura 

Hip Hop, que tem por base uma postura ética,  definido essencialmente por uma “atitude”, 

construindo comportamentos que se estendam sobre todos (esse todo está dentro da sociedade, 

está nas comunidades – as “quebradas”). Sendo aqui que nasce o sentimento de pertença, 

justamente nessa lei velada de “atitude”. Reúne uma espécie de estatuto a princípio não 

concretizado em um texto oficial, mas que é transmitido prioritariamente de forma oral, nos 

diversos textos escritos e cantados/recitados, nos painéis pintados a cores fortes e chamativas, 

e na dança como objeto de resistência a tudo que é oferecido de ruim nessas comunidades. É o 

“proceder”, o código a ser incorporado para fazer frente a esse movimento (Andrade, 1999; 

Martins, 1998; Souza, 2004). 
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De forma genérica, pode-se destacar desse princípio orientador, cinco posicionamentos 

fundamentais: o orgulho negro, o compromisso com as comunidades pobres, a negação do 

crime como forma de ação, a busca do estabelecimento de um movimento cultural e político 

integrado, criticando o sistema como condição de cidadania, onde a lealdade é um princípio 

inegociável.  Com isso, os integrantes, sejam eles de qual pilar vier, reúnem-se em torno dessa 

manifestação cultural se propondo a mudar o mundo, operando uma “revolução” baseada no 

conhecimento e no reconhecimento, isto é, na difusão de informações e no estabelecimento de 

uma identidade singular, independente da identidade que a sociedade atribui a esses jovens 

(Andrade, 1999; Biondi, 1998; Martins, 1998; Souzo, 2004). 

Com a conexão dos quatro elementos da cultura Hip Hop, a vontade de competir, ser 

visto e/ou ouvido e ter seu nome espalhado por toda a favela, fugindo do anonimato era e 

ainda é a força motriz deste movimento, empurrando todos a melhorar e ser o mais criativo 

possível. Bambaataa os usou para espalhar sua mensagem "lutar com criatividade, não com 

violência!" Assim, como uma lei não escrita que todo mundo criava seu próprio estilo, sem 

copiar o próximo, sem roubar as idéias do outro, disponibilizando sua energia para conseguir 

o reconhecimento por meio da cultura e não da arma em punho, teriam que se dedicar e o que 

resultaria em abdicar de uma vida de drogas, crimes e etc. Para conseguir melhorar suas 

habilidades o que certamente traria novos adeptos a este estilo de vida. O que ocasionava 

outra lei não dita, com tudo respeitada: paz, unidade, amor e divertimento. A base para os 

diferentes elementos já estava pronta, a integração foi o que faltava para que o movimento 

Hip-Hop se disseminasse e espalhasse o desenvolvimento rapidamente dos elementos e de 

suas idéias vinculadas (Andrade, 1999; Souza, 2004). 

Com essa proposta de atrair os jovens e conter disputas e violência entre as gangues, a 

música, dança, o canto, o graffiti, ou seja, a arte Hip Hop, funcionam também como 

elementos de promoção da cultura. Além de sugar as energias evitando que fossem aplicadas 
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em ações ilícitas e prejudiciais aos próprios jovens, fez despertar o interesse, querer conhecer 

e expandir um mundo pouco visto, a periferia. Já que para fazer as letras, inventar novos 

passos de dança e expressões artísticas, é preciso conhecer a realidade, conhecer a história, 

estar engajado. Dessa forma, promove-se a conscientização e a inserção social dos indivíduos. 

O conjunto destes elementos revela inquietações, incertezas, angústia, desejos, sonhos que 

permeiam a vivência do espaço urbano das grandes cidades e que se manifestam a partir da 

elaboração de um estilo que incorpora um cenário repleto de desigualdades (Andrade, 1999; 

Biondi, 1998; Martins, 1998; Souza, 2004). 

Como afirmam Rocha, Domeninich e Casseano (2001): 

Hip Hop não é só um estilo de música ou um modo de se dançar. É 
principalmente, um movimento cultural, iniciado nos Estados Unidos, que fala 
sobre a cultura das ruas, das esquinas, dos guetos, enfim, dos conflitos sociais 
e da violência urbana vividos pelas classes menos favorecidas da sociedade. É, 
sem dúvida, um movimento de reinvidicação de espaço e voz, traduzido nas 
letras questionadoras, no rítmo forte e intenso e nas imagens grafitadas pelos 
muros das cidades (p.105).   

 

No Brasil, o berço deste movimento cultural é São Paulo, surgindo nos anos de 1980 dos 

tradicionais encontros na rua 24 de Maio e no metrô São Bento. Este movimento, que hoje 

ganha reconhecimento e corpo de contestação, por muitos chamado de cultura de rua ou ainda 

cultura marginal, já é  por duas décadas o grito de liberdade no país por muitos jovens negros 

e pobres. No inicio, o Break foi a primeira manifestação a tomar corpo, tomando espaço com 

a vinda do RAP, do graffiti e, especialmente, ao dar esteio ao conhecimento que está 

vinculado a todas essas manifestações. Neste momento da história do movimento, o Brasil 

contou com um grande aliado que sustentou essa chaqualiada que se estáva propondo, o grupo 

de RAP Racionais MC’s, lançando seu primeiro álbum, Holocausto Urbano, em 1990, com 

um papel sempre importante no declínio e nas reaparições dessa cultura na mídia - mesmo 

nunca tendo a utilizado - sempre atuante e polêmico.  
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O novo álbum deles, em 1997, seria histórico para o RAP brasileiro, Sobrevivendo no 

Inferno marca um novo estágio para o rítmo e a poesia. O álbum inaugurava o selo 

independente Cosa Nostra, de propriedade dos próprios Racionais, trazendo consigo novos 

contornos ao aspecto administrativo do gênero, contabilizando mais de 1 milhão de cópias 

vendidas, sem se domar a esquemas considerados comerciais (a chamada indústria 

fonográfica). Assim sendo, leva-se o RAP nacional a outro patamar, não apenas em São 

Paulo, mas em todo o Brasil. E é nesse sentido que é inegável o papel dos Racionais para o 

movimento, por abrirem espaços para a divulgação de outros grupos, muitos dos quais 

vinham batalhando anonimamente, durante anos. O sucesso dos Racionais, na verdade, 

encorajou selos independentes a voltarem a investir no RAP, assim como estimulou outras 

gravadoras a acreditarem no gênero. Entretanto, Cosa Nostra não foi o primeiro selo criado 

por um rapper. Um rapper do Distrito Federal, campo dessa pesquisa, chamado GOG 

(Genival Oliveira Gonçalves) foi o bandeirante nesse ramo, com o selo Só Balanço. E quando 

surgiu a dos Racionais, Thaíde & DJ Hum também já tinham sua Brava Gente, portanto, 

ressalta-se novamente a pertinente postura do selo dos Racionais no cenário nacional, porém, 

é necessário se contar a história de maneira detalhada. Com isso, vimos que até o final da 

década de 1990, boa parte dos rappers de destaque seriam “donos de seus próprios narizes”, 

pois, existia iniciativa de vários DJ’s e MC’s que, criando seus próprios selos, ampliaram 

ainda mais esse mercado e as possibilidades de ascensão, além de conhecerem os reais 

problemas vividos por artistas de periferia sem oportunidades (Magnani, 1992; Ricci, 2008). 

E é nesse compasso em busca pelo seu lugar, que o Hip Hop cresce e amplia como arte 

no Brasil, uma arte carregada de sentido, uma cultura vinculada à diferença e a manifestação 

do inconformismo. Estes indivíduos foram se organizando, estabelecendo objetivos comuns, 

contraditórios a uma situação social vivenciada, começa-se a constituir um movimento social. 

O Hip Hop se fortalece com a criação e ampliação das posses, cujo papel principal é educar e 
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conscientizar seus integrantes, despertar um espírito crítico acerca da realidade vivenciada por 

cada um e são dessas experiências que se gera um trabalho coletivo que visa o aprendizado, 

de certa forma, ONG’s. Essas organizações primam pelo comprometimento com a educação 

não-formal, pois têm explicitamente o objetivo de reunir adolescentes da periferia para uma 

ação coletiva voltada para uma conscientização política e de exercício da cidadania, para 

aprendizagem de conteúdos e para a produção artística e cultural. Esse aprendizado se dá 

através da comunicação oral e é carregado de representações e tradições culturais, bem como 

de emoções, pensamentos e desejos. Portanto, são espaços para a criação e recriação de todos 

os conceitos e mudanças que se pretende alcançar com o Hip Hop.  

O Hip Hop apresenta-se politicamente como sistema orientador através do quais os 

jovens adquirem “autoconhecimento” em relação ao processo social e promovem 

intervenções práticas no plano mais imediato. Jovens começam a pensar como parte de uma 

história comum marcada por exclusões e conflitos, podendo assim, elaborar críticas ao 

sistema vigente nos seus próprios termos (Andrade, 1999).  

Tendo como mentores do pensamento Malcom X, Martin Luther King, Panteras negras, 

como nos retoma Andrade, (1999) “pertencentes a esse momento histórico de introdução, 

consolidação e proliferação dos ideais do movimento no país” (p. 88), não poderia ser 

diferente a luta contra tudo que viam, ouviam, viviam e consideravam errado. Uma herança 

subjetiva que a “ira negra” dessas gerações deixaram para os jovens que no caso desse 

movimento se agruparam em torno dessa manifestação cultural para ir em busca de um 

mundo tomado pelo “proceder”, pela “atitude”. Um mundo com quatro pês: “Poder Para o 

Povo Preto”, traduzida de Malcolm X (Power to the Black people) e tornou-se forte expressão 

dentro do Hip Hop paulistano. “4P’s” também considerada uma forma de cumprimento, uma 

saudação. E alguns anos mais tarde, veremos ainda que uma produtora e editora independente 
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usa esse termo como nome, uma sociedade entre o rapper Xis e o DJ KL Jay (Racionais 

MC’s) (Biondi, 1998; Doggs, 1969; Martins, 1998; Souza, 2004).  

Pode-se destacar essa afinidade com os ideais negros com um trecho da música voz ativa 

de um single: “Escolha seu caminho” de 1992 produtora Zimbabwe que nos diz:  

 

Precisamos de um líder de crédito popular como Malcolm X, em outros 
tempos, foi na América. Que seja negro até os ossos, um dos nossos. E 
reconstrua nosso orgulho, que foi feito em destroços. Nossos irmãos estão 
desnorteados. Entre o prazer e o dinheiro, desorientados. Brigando por quase 
nada, migalhas, coisas banais. Prestigiando mentiras e falhas, desinformando 
demais (...) Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que esse é o Brasil 
que eles querem que exista Evoluído e bonito, mas sem negros no destaque. 
Eles demonstram um país que não existe. Escondem nossa raiz, milhões de 
negros assistem. Engraçado é que de nós eles precisam. Nosso dinheiro, eles 
nunca discriminam. 

 

No Brasil, antes mesmo dos livros escolares de história serem alterados, os integrantes 

desse movimento já faziam justiça a história de Zumbi dos Palmares, tendo aqui no Brasil 

seus próprios heróis negros, não os deixando ser esquecidos, foi referenciado e ensinado 

através do ensino informal, como vemos no trecho de Motta e Oliveira (1998):  

 

Ancestrais seguidos de bravos guerreiros Faziam o Brasil inteiro se curvar. 
Diante de tal bravura, que loucura Só pra a todo custo defender aquele lugar. 
Que, aliás, se chamava Palmares. E foi destruído por um velho que não era 
preto. Mas se chamava Jorge, E com sua sorte, nosso azar.  Matou todos do 
Quilombo que hoje seria nosso lar. E mesmo assim, de novo, mostro a vocês 
A importância de ser negro por inteiro. Reconhecendo o seu valor E, por 
favor, respeitando o irmão mais claro Que está sempre do seu lado, torcendo 
pra você vencer E crê na energia africana Que emana das sementes espalhadas 
pelo mundo inteiro Seja escuro, mas seja escuro e verdadeiro (...) Sou 
descendente de Zumbi, grande líder negro brasileiro Por nossa liberdade, 
enfrentou exércitos inteiros  Mas acabou perdendo a cabeça  E não é a cara 
dele que vejo nas camisetas  Nos buttons, toucas ou bombetas Nem Ganga 
Zumba eu vejo nas jaquetas Até o rap os traiu, importando santos pro nosso 
terreiro Que falta de respeito por um homem de coragem Que lutou pelos 
negros do Brasil inteiro Meu companheiro ou minha companheira Não digam 
besteira, se assumam! A nossa tradição, a nossa evolução, Tudo isso está em 
suas mãos (p.74). 
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Isso nos faz perceber que por meio do ensino informal vai construindo novas idéias e 

novos sentimentos de pertença “esquecidos” por aquele que fazem a educação formal. Assim, 

como nos mostra Pimentel (1998), em uma das reportagens da edição especial da revista 

Caros Amigos:  

É dessa maneira que a conscientização do Hip Hop acontece. A arte e suas 
possibilidades são uma espécie de doce, ganho quando certas lições são 
aprendidas. No RAP. Por exemplo, ganha prestígio quem tem uma poesia mais 
elaborada. Como para fazer uma boa letra é preciso estudar história, 
compreender a situação, a realidade e, mais importante, inventar maneiras de 
expressar tudo isso com as palavras, o processo de educação não acontece 
mais como uma obrigação vazia, passa a ter sentido (p.15). 
 
 

Torna-se claro, então, que é por meio destes quatros elementos, o Break, o graffiti, o MC 

e o DJ que o Hip Hop apareceu e se difundiu no Brasil e pelo mundo. E são eles os 

instrumentos responsáveis pela propagação daquilo que alguns autores denominam o quinto 

elemento, e para essa dissertação talvez possamos alçar o mais importante, o elemento: 

conhecimento. Esta seria a base de sustentação que não permitiu e não permitirá, mesmo com 

esse movimento ter se tornado um produto altamente vendável, a banalização, a 

transformação do RAP, do break, num modismo ultrapassado. É a conscientização, o 

conhecimento, tido como alvo pelos precursores do Hip Hop, ensinada pelas ONG’s e posses 

aos jovens da periferia, um dos principais fatores que consolidaram, fortaleceram e 

perpetuaram esta cultura (Gonçalves, 1997; Motta, 1997).  

Sendo assim, esclarece-se que a roupa, o corpo, os muros da cidade, as perfomances no 

palco, nas gírias, no modo de falar e no conteúdo desta fala, compõem um conjunto estético 

que dá forma e vida à prática do Movimento Hip Hop enquanto coletividade, esse são os 

signos que os diferenciam enquanto coletividade. A vivência coletiva faz parte do Movimento 

Hip Hop e torna-se interessante observar que nessa busca de um estilo próprio, ao contrário de 

tentar se diluírem com uma roupa insuspeita de bom cidadão. Buscam acentuar a condição 

social periférica com os traços socialmente associados à marginalidade, fazendo da roupa uma 
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espécie de denúncia, de caricatura da imagem associada à periferia. Assim, a imagem física 

que o grupo constrói é uma grande reveladora destas circunstâncias sócio-culturais tanto de 

sua vivência quanto da proposta de mudança e apropria-se (ou cria) de formas para dar 

visibilidade a sua postura (Biondi, 1998; Doggs,1969; Martins, 1998; Souza, 2004). 

Ou, como afirmam Rocha, Domeninich e Casseano (2001, p.20) “mais que um modismo, 

que um jeito esquisito de se vestir e de falar, mais que apenas um estilo de música, o Hip Hop 

com um alcance global e já massivo, é uma nação que congrega excluídos do mundo inteiro”. 

Com o intuito de encontrar, reformular e até mesmo 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, 
consegue investir em seu autoconhecimento, faz pesquisas bibliográficas, 
organiza-se em grupos políticos, faz leitura de seu objetivo fundamental, 
politiza-se, instrui-se e deixa de ser um mero rapaz sem grandes perspectivas 
de futuro. (Andrade, 1999, p. 219)  

 

Então, o movimento Hip Hop se coloca contra uma realidade preestabelecida e aponta no 

sentido de refletir sobre os processos causadores de problemas e desigualdades sociais, 

alertando que a coletividade será capaz de reivindicar a cidadania, tendo condições de reagir 

e, por conseguinte, provocar mudança (Biondi, 1998; Doggs,1969; Martins, 1998; Souza, 

2004).  

Diante do exposto, apresentado o objeto de estudo, falaremos em seguida da forma de 

pesquisar que adotamos para conhecer e compreender o fenômeno descrito.  
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CAPITULO II 

 

A DIALÉTICA DO MUNDO VIVIDO 

 

 

“A verdadeira medida de um homem não é como ele se 
comporta em momentos de conforto e conveniência. 
Mas, como ele se mantém em tempos de controvérsia e 
desafios.” 16 
 

 

Depois de realizada a pesquisa de campo e com todos os dados em mãos, passou-se a 

questionar como a nossa leitura fenomenológica poderia ser útil para contribuir, crescer, 

fortalecer e entender o movimento Hip Hop que acabamos de descrever.  

Desde a antiguidade entender o tempo sempre fascinou o homem. Compreender o tempo 

perpassa a verificação de sua marcha e de suas repetições, relacionando-as com o espaço. 

Contudo,  não é nossa pretensão neste trabalho responder a pergunta retórica ‘O que é o 

tempo?’, mas sim, buscar como esse tempo é vivido em sua intencionalidade, 

existencialmente, deslocando-nos do tempo linear e mensurável para uma concepção de 

tempo vivido, a qual envolve presente, passado e futuro como um todo, dentro de um espaço 

chamado Hip Hop. 

Em particular, este estudo está embasado nos trabalhos de Petrelli (1999), o qual elabora 

reflexões teóricas sobre os constitutivos do tempo vivido, na perspectiva de Minkowski (as 

cited in Petrelli, 1999). De acordo com Petrelli, em Le temps Vécu (1993), Minkowski produz 

uma compreensão que valoriza a diferença entre o tempo cronológico-mensurável e o tempo 

vivido como experiência interna, por meio de uma dimensão mais operacional e das 

exortações de Heidegger (1993) sobre o cuidar, que, por sua vez, vê o ser humano como um 

“ser de cuidado”, ou seja, o cuidado está na essência da existência humana. A partir do resgate 

                                                
16 Discurso de Martin Luther King Jr., disponível em http://www.arqnet.pt/portal/discursos/agosto05.html, 
acessado em 23/10/2007. 



47 
 

da autenticidade em cada constitutivo do tempo vivido Minkoskiano, por meio do cuidar, 

permite-se que no diálogo do indivíduo com seu ambiente sejam construídos, em 

indissociável inter-relação, fundamentos de uma vida humana bem sucedida: a identidade 

própria, a nomeação do mundo e a ética.  

Dentro da fenomenologia, o tempo é estudado por diferentes ciências, motivando grandes 

e boas discussões. Na perspectiva existencial, o tempo é o horizonte da compreensão do ser. 

Heidegger (1993) afirma que “o tempo é o ponto de partida no qual a presença sempre 

compreende e interpreta implicitamente o ser. Por isso, deve-se mostrar e esclarecer, de modo 

genuíno, o tempo como horizonte de toda compreensão e interpretação do ser” (p. 45). 

O tempo, experiência primária e fundamental, permite-nos dois olhares; tempo indexado 

ao espaço e tempo qualidade ou tempo vivido. O primeiro nos remete ao tempo cronológico, 

organizado em dias, meses e anos. E, embora o homem use o tempo, ele não o determina, é 

apenas um administrador, causando o grande paradoxo entre a tensão da permanência e não 

permanência, poder e impotência, vida e morte. Assim, esse é o tempo no qual o EU é 

arremessado nele, sem escolhas; tempo que condiciona e limita. O segundo diz respeito ao 

tempo qualidade ou tempo vivido, o qual  é compreendido por meio da introspecção, tal como 

aparece à consciência; é puro tempo dado à experiência. É o que transforma o ‘devenir’ – o 

tempo que nos é dado, em uma experiência, uma consciência que dura, uma sucessão de 

momentos, rumo a um ‘advir’ – o tempo que está na mão do homem para ser administrado 

pela liberdade das suas escolhas responsáveis. (Bello, 2000; Bicudo, 2003). 

Dessa forma, a idéia aqui lançada é que a recuperação da dimensão sadia e digna da vida 

estariam, tal qual a máxima, “no retorno a uma magia do tempo”. Isto implica pensar no 

tempo diferentemente do tempo objetivo da produção, pensando-o como algo carregado da 

idéia de manifestação da verdade viva. Neste sentido, o tempo é a experiência particular do 

fluir da vida, sentida como energia vital espontânea. É, também, o tempo da experiência 
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partilhada com o outro, tempo favorável, oportuno, que cria os sentidos da vida, em harmonia 

com os versos de Marcel Proust (2003), “Uma hora não é uma hora, é um vaso cheio de 

perfumes, sons, projetos e climas” (p. 37). A temporalidade, como “forma do sentido íntimo 

do ser”, refere-se à direção, à sensação, ao significado, sendo a qualidade de duração interior, 

trama verdadeira da vida. O tempo torna-se o próprio sentido de nossa vida. 

O homem, nesta perspectiva, é um ser lançado a existir, um ser divino que está no mundo 

para enfrentá-lo e fazer história no tempo que lhe foi dado. Heidegger (1973) considerar que o 

homem não é só um simples organismo, um objeto, mas que ele existe num dado momento do 

tempo e do espaço. Ademais, mostra-nos, ainda, que o ser existente, o ser-ai (Dasein) se 

compreende sempre no decorrer da sua existência, pelas possibilidades que lhes são próprias 

de ser ou não ser si mesmo. Além disso, a experiência real do homem depende, mediatamente 

e constantemente, de um questionamento do ser, um estar em busca, um indagar, um 

interrogar, em que o desempenhar de um movimento de abertura para a experiência se faz de 

suma importância se pretende constituir-se no mundo autenticamente.  

Com isso, a realização da existência, “viver o existir”, é para cada ser humano a mais 

importante obra e será na ‘Obra’ que as filosofias de cada ser serão expostas ao mundo. É nela 

que se realiza o encontro entre o mundo e o EU, entre o tempo e o EU. Portanto, a palavra 

‘obra’ não é vista apenas como algo que fica notoriamente conhecido, mas sim tudo que 

circunscreve os valores do homem; a ‘obra’ de cada um de nós será revelada e fará história se 

for direcionada a um saber autêntico, construído sobre a experiência própria da existência, 

motivado e orientado a uma prática de vida que leve ao encontro com os outros e com o 

mundo (Loparic, 1990; May, 1973; Bello, 2000). 

Contudo, construir uma obra é profundamente angustiante, e esta angústia decorre da 

confrontação da presença com sua própria estranheza, com o não encontrar possibilidades de 

resposta no mundo, com a certeza da morte no fim do percurso. A parte mais inquietante da 
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filosofia de Heidegger (1993) é, sem dúvida, a questão do “Ser-para-a-morte”. A morte seria, 

segundo este viés, o inevitável reflexo da impossibilidade de vir a realizar algo, propiciando a 

angústia, exatamente por ser inevitável. Entretanto, é a partir dessa impossibilidade que o Ser 

se abre para a existência em sua totalidade, diferente do temor, do tédio e da tristeza que 

paralisam o movimento de busca, a angústia pode ser transformada em movimento de 

abertura da presença.  Neste sentido o autor enfoca: “a morte é a possibilidade que todas as 

possibilidades se tornem possíveis” (p. 207). É a partir do saber dessa finitude, que o homem 

passa a viver a existência autêntica, em detrimento à existência inautêntica (May, 1973). 

Percebe-se,  ainda nessa temática, que, na existência autêntica, o futuro do Ser é voltado 

para a possibilidade da morte, o que torna a sua existência intensa. A existência autêntica 

seria, então, o “Ser-para-a-morte”, pois quando o homem compreende sua condição de 

finitude, ele vive diante da antecipação desta, o faz com que se formule verdadeiro sentido às 

coisas e, com esta antecipação, surge a angústia, um defrontamento com a não-possibilidade. 

Esse sentimento caracteriza a existência autêntica, a coragem deste Ser em viver todas as suas 

possibilidades, ciente que existe a intransponível finitude (Loparic, 1990; May, 1973). 

Em contrapartida, no tempo da existência inautêntica, o Ser não encara essa angústia, 

vive a todo momento fugindo, por meio do apego às coisas, ocupando-se com a banalidade, a 

trivialidade, enfim, as coisas superficiais, que Heidegger (1993) denominou de uma existência 

“anônima”. Um viver sem voltar-se para si mesmo. Desse modo, a partir do momento que o 

homem cai em “dejeção”, ou seja, quando entra no plano “ôntico”, passando a cuidar das 

coisas mais do que das pessoas, este homem contempla uma existência inautêntica.  

Entretanto, a existência anônima pode não ser constante, pois em algum momento da vida 

deste Ser, a consciência vai “despertar-lhe” e ele sairá do plano “extentivo” para o 

“existencial”, ou seja, das “coisas” para as “pessoas”; buscando, então, o sentido de tudo que 

o rodeia. Contudo, nossa sociedade legitima a efetivação da existência inautêntica, uma vez 
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que essa angústia passa a ser escondida por significar “fraqueza” diante do enfrentamento do 

mundo. De acordo com Heidegger (1993), “a angústia banalizada equivocadamente em medo, 

é apresentada como uma fraqueza que um Ser-aí seguro de si não deve conhecer” (p.208).  

Então, o dasein consiste na luta antagônica entre a desobediência no inautêntico e a 

conversão ao autêntico. Inautêntico e autêntico não são acidentes ou falsas escolhas, são os 

componentes necessários do dia - a - dia. Petrelli (1999) declara que Ser e estar no mundo é, 

em si mesmo, tentador; ceder – cair na tentação, é simplesmente existir; ficar na queda que 

não é uma autêntica existência; levantar da queda é ser autêntico. Paradoxalmente, a 

autenticidade se realiza nesta antagônica organização, sendo a inautenticidade um estímulo 

para autenticidade.  Sendo assim, as verdadeiras perfeições se realizam na capacidade de 

transformar os erros e as falhas, os crimes, os pecados em ferramentas para re-construir, 

afirmar e confirmar a autenticidade da existência no cotidiano (May, 1973). 

Tendo em mente que o despertar para Ser autêntico perpassa em reconhecer as pessoas 

em detrimento das coisas, o “ser no mundo” se realiza no ‘ser com’, em um ‘ser junto com o 

outro’, mediante uma relação dialogante, para que a alteridade não decaia na alienação e a 

dualidade não decaia em um dualismo narcísico e mesquinho. (Loparic, 1990; Haar, 1990)  

Boff (1999) nos rememora que o ser humano é, em sua essência, alguém de relações 

ilimitadas, parte de uma rede de relações sociais. Mas essas relações não compreendem, 

exclusivamente, o social, elas acontecem de uma forma quase interdependente, em que o ‘Eu’ 

inexiste sem o ‘Tu’, e o ‘Eu’ somente se constitui pelo diálogo com o “Tu”. 

Vivemos presos à uma teia de relações de cooperação que garante nossa existência e 

sustentação. O Ser adquire consciência do seu ser-com-os-outros, “Sendo com”, uma 

característica do ser.  E “Ser no mundo” é estar buscando, criando, sendo, procurando, 

cuidando de alguma coisa, sem jamais alcançar a totalidade. Nesta perspectiva, um princípio 

que deve nortear todo o nosso agir é a solidariedade, pois somos seres interdependentes (Sá, 
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2006; Haar, 1990). Com essa constatação, Heidegger (1993), tão sabiamente, afirma que nós 

somos “cuidado”. O cuidado possui uma dimensão ontológica, ou seja, entra na constituição 

do ser humano, sendo ele fundamental para qualquer interpretação do Ser. “Neste sentido, o 

cuidar é tido como uma estrutura fundamental do ser, que assim se revela” (Olivieri, 1994, p. 

16). É mediante o cuidado que o homem se antecipa sobre sua realidade atual e se arroja para 

a realização de projetos futuros. 

Para Boff, (2005) cuidar é 

                                     conceder direito à cidadania [...] à nossa capacidade de sentir o outro; ter 
compaixão com todos os seres que sofrem, humanos ou não-humanos; 
obedecer mais à lógica do coração, da cordialidade e da gentileza do que à 
lógica da conquista e do uso utilitário das coisas. O cuidado é o permanente 
companheiro do ser humano, podendo ser compreendido como uma relação 
amorosa com a realidade, com o objetivo de garantir-lhe a subsistência e 
criar-lhe espaço para seu desenvolvimento (p. 90).  

 

Então, o cuidado é um fim em si mesmo. O cuidado é uma ação inerente ao ser humano, é 

intuitivo, é instintivo, faz parte da essência do ser. Para Boff (1999) cuidar é uma forma de 

interação humana, uma necessidade básica, transformação e transcendência. Cuidar é mais 

que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de 

desvelo. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. Ele nos permite construir um consenso ético mínimo, 

criando nos homens atitudes benevolentes e responsáveis para com as condições de vida do 

semelhante (Jaspers, 2005). Decreta-se, sob esse ponto de vista,  patológico o comportamento 

de auto-suficiência, de menosprezo e de desprezo da presença útil, dos outros ‘tu’, que estão 

ai, dispostos para a convivência. Boff (1999) completa este pensamento ao dizer que o “cuidar 

do outro é zelar para que esta dialogação, esta ação de diálogo eu-tu, seja libertadora, 

sinergética e construtora de aliança perene de paz e de amorização” (p.69).  

Heidegger (1993) nos permite dois olhares para o cuidado, o primeiro seria o cuidar 

fazendo tudo pelo outro, sem deixar espaço algum para que este outro se permita fazer algo 
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por si mesmo. Já o segundo, possibilita ao Ser a conquista da autonomia de poder cuidar-se, 

acrescida da possibilidade para agir, visto que o homem é um Ser de possibilidades. Este 

cuidar ajuda o outro a tornar-se transparente a si mesmo, a compreender a si mesmo e a 

alcançar a sua liberdade no mundo. Para esta forma de cuidar, Heidegger (1971) deu o nome 

de ‘cura’, a essência de todo ser humano.  

Na temática Heideggeriana, fica evidente que o homem é um Ser em constante 

construção, "(...) esclarece que o homem tem que escolher o seu ser, ele precisa decidir o que 

vai fazer com sua vida" (Heidegger, 1973, p. 20). Este peculiar modo de viver significa ser 

único entre todos os homens. Sem uma essência definida, cabe ao indivíduo a 

responsabilidade de escolher o que vai ser. A vida torna-se campo de construção, espaço 

aberto continuamente ao novo, limitado apenas pelas consequências das próprias atitudes do 

homem (Jaspers, 2005). A liberdade humana é vivida em situação, circunscrita à 

materialidade e ao próximo ao redor. "Assim, o que confere à existência sua marca mais 

relevante, é o destino único, irrepetível e singular que cada um de nós imprime à própria vida" 

(p. 27). 

Portanto, a reflexão sobre a experiência do tempo na construção dos significados que 

cada um pode atribuir à própria vida que nos remete a este trabalho, está diretamente 

articulado a Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) contemporâneo de Heidegger, que nos 

propõe componentes estruturais do tempo vivido e ferramentas filosóficas e conceituais a 

respeito do tempo que, a saber, são: Ação, Espera, Desejo, Esperança, Prece e Ação Ética, que 

serão particularizadas e utilizadas como categorias do tempo na metodologia.  

Para Minkowski, o individuo só pode ser alcançado quando se pretende compreender o 

tempo interno do mesmo. Sendo dentro deste tempo que se estabelece uma importante relação 

com a noção de contato vital. Analisa-se a medida e o limite do “eu”, considerando o mundo 

em que este vive. E esta análise nos permite compreender as particularidades de cada 
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colaborador, o que favorece a compreensão de estilos próprios e individuais de organizações 

psíquicas, onde a partir desta compreensão se faz possível elaborar proposta que partindo da 

particularidade alcance a cultura descrita no capitulo anterior (Amparo, 2002; Antúnez, 2006; 

Bicudo2003; Minkowski as cited in Petrelli, 1999).  

Sendo assim, quando nos propormos a entender o fenômeno tempo por este prisma, de 

resgate a uma autenticidade, é de extrema importância compreendermos que a continuidade 

do tempo é apontada como fenômeno essencial, ou seja, que o presente não se encontra 

fechado em si mesmo, mas transcende-se na direção tanto de um passado quanto de um 

futuro, que só existem porque uma subjetividade introduz essas perspectivas, estendendo-se 

em sua direção. Ou seja, mesmo existindo um tempo concebido de determinações 

quantitativas, efetuadas pelo relógio e, segundo o qual são estabelecidas as noções de direção 

do tempo, tais como futuro, presente e passado, elas são co-originárias, na medida em que 

uma não existe uma sem a outra, mesmo que estejamos presos, ora a uma, ora a outra 

dimensão. Explicando-nos, com isso, as características do tempo de sucessão e continuação. 

(Bicudo, 2003; Haar, 1990) 

Entretanto,  para Minkowski (as cited in Petrelli, 2005) o tempo é muito mais que isso, é 

uma “massa fluida”, de conteúdo enigmático e forte, que se move para frente, rumo a um 

futuro de possibilidades. Propõe-nos, de forma fundamentada, que o modo de viver o tempo é 

fundamentalmente orientado para o futuro, mesmo que a direção seja a um advir finito, 

implacável, em razão do fenômeno do ‘élan vital’, que contém, de forma primitiva, a noção 

de direção do tempo. Definindo-o como uma energia que lança a vida para frente, vai além do 

simples movimento de extensão e expansão do corpo, sendo este a intencionalidade que 

direciona e orienta a vida rumo ao seu futuro (Minkowski, as cited in Petrelli 1999). 

Isso faz entender que mesmo que se reviva o passado, sob forma de memória, ou se viva 

no passado, essa é uma questão de reviver ou de viver em. O futuro é vivido de maneira mais 
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direta e imediata, pois a atenção do EU é, primeiramente, direcionada para ele, apontando 

uma perspectiva irrestrita e admirável (Amparo, 2002; Antúnez, 2006; Villemor-Amaral, 

2004). 

Então, Minkowski (as cited in Petrelli, apostilas não publicadas) nos oferece como 

material de compreensão do tempo seis fenômenos do élan vital do Eu que permitem viver 

intencionalmente o tempo. Em síntese, as duas primeiras categorias elencadas por Minkowski, 

a ‘atividade e a ‘espera’, são motivadoras e orientadoras do Eu, em relação ao horizonte 

temporal que permanecem em uma atitude atenta às solicitações, a uma chamada, a uma 

oportunidade dada por um evento da história. As duas seguintes, o ‘desejo’ e a ‘esperança’, 

são aspectos que transcendo o tempo, permitem ao élan vital do Eu transitar no universo dos 

valores sem limites, movimento que é a expressão da essência do ser na liberdade do seu 

‘advir’. E as duas últimas, a ‘ação ética’ e a ‘prece’, que, ao recuperar valores do passado que 

antecipam o futuro, ampliam o presente, produzindo ao aqui - agora horizontes sem fim, 

confirmando o EU na sua existência.  

Ao entendermos essas questões, percebemos que a obra é o espelho do élan vital, 

proporcionando ao individuo, possibilidades de resgate de sua função de protagonista de sua 

própria vida. Entende-se que, com ampla base de pesquisa, Minkowski (as cited in Petrelli, 

1999) nos mostra um mundo repleto de reflexões, proporcionando-nos materialidade para 

entender a importância da aplicação imprópria de noções como quantidade, extensão e espaço 

à concepção do tempo psíquico, deformando o tempo-qualidade, vivido pelo eu, em tempo-

quantidade, representado pelo espaço.  

A seguir, veremos detalhadamente o que Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) 

estabelece em cada categoria existencial. Contudo, cabe aqui dizer que as explicações sobre as 

categorias apresentam o princípio da vinculação entre elas. O autor assinala que ocorrem 

momentos na experiência do tempo ‘devenir’, nos quais os acontecimentos e os fatos se 
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compenetram, coincidem, ocorrem simultaneamente. Isto é visto facilmente nas explicações 

em que se seguem abaixo detalhadas de cada constitutivo do tempo, em que nenhum é 

explicado totalmente separado do outro. As explicações de cada categoria inevitavelmente 

sempre estão fazendo referência umas as outras. Como dito acima, essas categorias 

proporcionadas por Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) são o subsídio da metodologia 

utilizada para fazer a leitura do fenômeno escolhido, o Hip Hop, então veremos claramente 

essa questão da sincronia quando passarmos a leitura detalhada dos dados da pesquisa, na qual 

em uma mesma verbalização dos colaboradores acontece uma ou mais categorias. 

Para trazer estas categorias a uma realidade última e tangível, ao final de cada explicação 

baseada na leitura de Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) se faz uma aproximação desta 

leitura com a língua portuguesa por meio dos seus significados em nosso dicionário. Esta 

atitude nos possibilita encontrar particularidades e concordâncias entre as linguagens 

escolhidas, o que facilita tornar os dados coletados em material palpável. 

 
2.1 ‘Atividade - Ação’ e ‘Espera’ 

 

A ‘atividade’ é definida por Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) como um fenômeno 

essencial da vida. “Tudo que vive é ativo e tudo que é ativo vive” (p. 59), afirma o autor, 

ainda que admita não ser a única forma de viver o futuro. 

A categoria ‘atividade’ se refere a uma energia vital que dá sequência, coerência e 

finalidade a todas as ações que se sucedem no decorrer do tempo, anos do indivíduo, que 

colocam o Eu diante do futuro e que contém o fator de duração ativa, por meio do qual a vida 

continua orientada para frente. Ela se estende nesta direção naturalmente e não pode ser 

fixada ou interrompida. A ‘atividade’ é um fenômeno de natureza temporal e que se encontra 

dirigida para o “advir/porvir”, responsável pela noção de futuro imediato.  
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Por meio desse fenômeno, o EU não apenas “olha para frente”, para o horizonte, mas 

firma o EU no espaço. Por seu intermédio, o EU se sente expandido enquanto permanece o 

mesmo. A ‘atividade’ significa a alegria imediata de viver apesar das perdas e fatores de 

limitação. Este firmar se refere à identificação do Eu com o potencial da vida, dada a “alegria 

de viver” como único e primeiro bem em seu sentido originário. Ela é a matéria prima da 

‘atividade’, por ser elementar, imediata e espontânea. Minkowski (as cited in Petrelli, 1991) 

relaciona atividade à capacidade de manifestação quase que banal de que incontestavelmente 

ainda estamos vivos. Sendo ela a única maneira de realmente avançar na vida.  

Embora a ‘atividade’ seja a expansão do EU no seu élan vital, contém em si um fator de 

limitação. Limitação dinâmica, exterminada pela própria “atividade” no momento do contato 

com o meio social. É, neste contato, que o Eu se separa do mundo ambiente. Limitação 

qualitativa, no sentido de que ela própria bloqueia e protege o élan vital para que ele se 

concentre qualitativamente e não se perca e não se consuma em outras direções e metas. 

Sendo assim, não é uma limitação que bloqueia, não retém, não aprisiona que não se refere à 

impotência. Mas, no sentido de que sem o fator de limitação a energia se esgota. O fator da 

limitação é, pois, a inserção do tempo vivido no próprio espaço, por intermédio da 

consciência e gestão do EU. 

A atividade é, portanto,uma energia temporal transformada em matéria que se funde com 

a abertura e com a potencialidade de contato com o meio ambiente. É um fenômeno original e 

neutro e que muitas vezes parece ser suficiente em si mesma, pois em muitos momentos o EU 

se deixa simplesmente viver, aproximando-se dos fenômenos de sintonia e do repouso, 

embora deles se diferencie. Mas também ocorre de em outros momentos ela ser a atenção e 

tensão: uma energia concentrada pronta para explodir em ação ou na seqüência de ações, 

garantindo e se identificando com a expansão do ser. 
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O fenômeno vital que contrapõe a atividade, enquanto situado no mesmo nível, não é a 

passividade, como seria de se supor racionalmente, mas a ‘espera’. Minkowski (as cited in 

Petrelli, 1999) afirma que “na espera, ao contrário, nós vivemos o tempo no sentido inverso. 

Nós vemos o futuro vindo em nossa direção e esperamos que o futuro se fizesse presente” 

(p.56). Enquanto na ‘atividade’, o EU é presente e dirige os eventos na ‘espera’, o EU 

experimenta seus limites e resiste às forças alheias, a força do destino. 

A ‘espera’ é a própria ‘atividade’ no momento em que se contém que se limita e, ao 

mesmo tempo, encontram-se aberta as possibilidades ainda obscuras e impossíveis. A ‘espera’ 

restringe o “élan vital pessoal” a uma busca, repentina e improvisada parada e, por isso, 

provoca uma grande angústia, pois o imobiliza. É o próprio “devenir” que inverte a sua rota 

ao invés de ir para frente, retrocede. Ela surpreende a “atividade” e fixa o colaborador de 

forma angustiante. Pode-se afirmar que neste fenômeno todo o “advir porvir” concentrado 

está fora do indivíduo e cai sobre ele como uma massa poderosa e hostil, na tentativa de 

mumificá-lo. Mesmo quando se relaciona com a expectativa de eventos felizes em sua forma 

original, contém sentimentos de angústia e terror. Se a ‘atividade’ provém da alegria de viver 

e a ‘espera’ é sempre angustiante e provoca a sensação de “um morrer” próximo. Em suas 

matrizes afetivas, portanto, são claramente opostas. 

Nesta estrutura de “espera”, não se observa o fenômeno da duração, não há a organização 

do tempo, pois dois elementos se sucedem de forma particular, sendo que o momento que virá 

é vivido isoladamente excluindo o momento presente. Ele é apenas um flash, uma suspensão 

momentânea da vida. Um exemplo claro é relacionado à geometria, a qual a mesma linha que 

liga A ---- B, liga B ---- A, sem nada ser acrescido. Na “espera” esta lógica não é vivenciada. 

O que se vivencia é uma divergência entre A e B. Enquanto o momento A precede e indica o 

B, este último não se realiza, deixando A em uma situação de impacto. Ocorre um “advir por 

vir” estranho ao próprio presente que o suspende e o mantém fora do fluxo. Dito de outra 



58 
 

forma, o que está no “advir”, ou seja, o que está “porvir” se divide, excluindo o presente e o 

passado, abandonando o EU em um “agora” inconsistente. No vivido na direção centrifuga 

pela atividade se separa do ambiente na direção centrípeta traça seus limites pela espera. 

Neste sentido, o élan vital se paralisa por não mais ter domínio e controle sobre o tempo, 

torna-se vitima do “advir porvir” que se dirige contra o EU, suspendendo momentaneamente a 

vida, o qual se fragmenta em uma sucessão de instantes, perdendo a dimensão da duração. 

São ‘esperas’ passivas que não preparam para ação. Sendo assim, quando a ‘espera’ não é um 

momento da “atividade”, é passividade, inércia e um viver o morrer. 

Há, entretanto, ‘esperas’ prolongadas que se aproximam da atividade. Tornando-se um 

preparo para uma atividade, pelo fato intrínseco de durarem, como a construção de um 

negócio, por exemplo. Estas esperas prolongadas retém algo, todavia, da espera original no 

sentindo de que são provisórias e devem necessariamente ter um fim, evitando o 

comprometimento da existência, visto que as próprias circunstâncias da vida são impregnadas 

com a duração ativa. Isto é um resumo de quando a ‘espera’ se aproximar da essência da 

‘atividade’, exprimindo uma tensão Abertura – prontidão em relação a um possível evento 

dado como oportunidade – apelo – chamada. 

Enfim, na ‘atividade’, o EU se estende nos espaços vazios tornado-se quase todo. Na 

“espera”, é reduzido a mais simples expressão, ficando sob ameaça a de ser engolido, tornado-

se quase nada. A ação conjunta da ‘atividade’ e da ‘espera’ é geradora de equilíbrio, 

formadora do EU que vive em um mundo exercendo sua atividade, sendo capaz de aguentar 

os fenômenos que vêm de fora de si mesmo.  

Para Minkoswki (as cited in Petrelli, 1999) a atividade está diretamente relacionada com 

o “eu existo”, contudo não o trata com um problema ontológico E, sim a maneira como, na 

vida, podemos ser levados a afirmar nossa existência.  
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O “eu existo” tem um conteúdo próprio que lhe é peculiar. Parece ser antes de uso 

pessoal, é sempre uma afirmação do nosso poder. É o ônus daquilo que estamos fazendo e 

daquilo que, na vida, faremos ainda.  

Assim. o “eu existo”, longe de ser, no sentido lógico do termo um simples juízo que 

consiste atribuir ao EU à existência, é um fenômeno vital que concerne nosso ser todo inteiro. 

Em torno do “eu existo” se expande nossa ‘atividade’. 

Existe, também, outro caráter particular do “eu existo”, que pode ser examinado sob o 

ângulo de suas ralações com o tempo e o espaço vivido, ele se traduz com a afirmação do “eu-

aqui-agora”, sendo que não há somente tempo, porque há nele um fato de ordem espacial, isso 

é, o “aqui” que dá como peso ao agora, mas, por outro lado, este aqui não tem valor senão em 

relação a este agora. Um ponto absoluto no espaço, juto aquele em que me encontro 

atualmente e que é pelo eu agente um verdadeiro centro de mundo. “Em cada caso, no “eu 

existo”, ou no “eu-aqui-agora”, há uma união íntima do tempo e do espaço que formam um 

todo ou, se preferimos, há uma espacialidade ainda que não seja espaço, rigorosamente 

falando.  

Sendo assim, Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) nos mostra que essas duas primeiras 

estruturas temporais ocupam-se de um “advir porvir” mais imediato, quanto às que se seguem, 

a saber, o ‘desejo’ e a ‘esperança’, posicionam-se em um “advir” mais imediato. Mediato no 

sentido de que diferentemente da “atividade” e da “espera” limitadas pelo próprio tempo e 

espaço transcendem estes limites, afastando-os e ampliando a perspectiva do “advir povir” 

Neste sentido, essas duas categorias relacionam diretamente com o fenômeno “mais longe” 

em todas as direções, em todos os sentidos, oferecendo possibilidades para ‘atividade’ realizar 

a sua obra. Situadas, pois, para além da atividade e da espera, ambas estão direcionadas para o 

“advir porvir” e colaboram para criá-lo construtivamente na natureza humana, impregnam 

nossa vida psíquica, gerando emoções das quais a nossa existência depende. 
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A ‘Atividade’, categoria descrita por Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) perpassa 

Houaiss (2002), quando lemos que atividade é qualidade do que é ativo; faculdade ou 

possibilidade de agir, se mover, de fazer, empreender coisas. Exercício dessa faculdade, ação, 

vigor, potência moral ou física, energia; realização de uma função específica; processo 

natural. E se completa quando encontramos na ação, ato ou efeito de agir; evidência de uma 

força, de um agente; Capacidade; possibilidade de executar alguma coisa; disposição para 

agir, atividade, energia, movimento; faculdade de agir; de se mover; modo de proceder; 

comportamento; efeito de alguém ou algo sobre outra pessoa ou coisa; fato inesperado; 

acontecimento; ocorrência; demonstrar reação, lutar.  

Resta claro que a ‘espera’ de Houaiss (2002) também se une a Minkowski (as cited in 

Petrelli 1999) na descrição que nos remete ao ato ou efeito de esperar; demora; tardança; 

esperança; expectativa; prazo; intervalo de tempo; de aguardo; esperando por; aguardamento; 

expectação. 

 

2.2 ‘Desejo’ E ‘Esperança’ 

O ‘desejo’ e a ‘esperança’, outros dois momentos do “devenir”, embora situados na 

mesma direção do tempo, ou seja, rumo ao “advir porvir”, vão além da ‘atividade’ e da 

‘espera’, já que distanciam-se do “agora”, oferecendo repouso ao próprio presente, o que 

colabora para sua construção.  

Estas duas categorias afirmam que há sempre algo a desejar e a esperar da vida, do 

futuro. Neste sentido, esses constitutivos, tiram o EU do contato imediato, favorecendo o 

contato como mediato, alargando a perspectiva do futuro diante de si mesmo. Na ‘atividade’, 

portanto o EU é carregado para o futuro de forma mais imediata e continua, enquanto que no 

‘desejo’ é carregado de forma mediata. 
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O desejo pode ser comparado com a “forma” que anima a matéria, pois sem a forma a 

matéria se perderia, assim, como sem o direcionamento do desejo, a vida explodiria ou 

implodiria.  

O ‘desejo e a ‘esperança’ apresentam matrizes afetivas positivas. Este aspecto, que pode 

ser surpreendente, é decorrente do fato de que a vida sempre representa um valor positivo, não 

simplesmente devido à aquisição de bens materiais passíves de serem obtidos, mas porque o 

EU sempre vive em um estado de aspiração e de previsão de futuro carregado de esperança. 

Não se vive o tempo sem desejar ou esperar e não há vida psíquica sem o ‘desejo’ e a 

‘esperança’. Dessa forma,  são essas dimensões que alimentam toda a nossa afetividade e 

nossas emoções. Não haveria arte, poesia e criatividade se não houvesse essas dimensões do 

tempo. Sem o ‘desejo,’ o EU perde sua força, sua coragem e a sua intimidade consigo mesmo. 

O que o deixaria no profundo de si mesmo um vazio que vai engolindo a vida, o tempo e 

degradando o “espaço”.  

Na medida em que o ‘desejo’ abre forma mais ampla o futuro diante do EU, supera a 

esfera particular do que se possui indo sempre além. Não se deseja, por exemplo, o que se 

tem, deseja-se tão-somente o que não se possui, o que gera verdadeiro significado da vida. 

Dessa forma, há mais satisfação no ‘desejo’ e na ‘esperança’ do que no realizar e conquistar, 

possuir; porque ambos possuem horizontes infinitos, enquanto que a realização de uma obra 

fecha as demais possibilidades. 

O desejo, particularmente, caracteriza-se por ser mais fixo e duradouro que a ‘atividade’, 

na medida em que este, por sua própria natureza dinâmica, não pode ser fixada a não ser por 

um tempo de parada sob a forma do “Eu- existo”. Tão essencial à vida como a “atividade”, 

por outro lado, o “desejo” pode, em algumas situações, ser mais episódico que a atividade, 

pois, em alguns momentos, o EU pode não apresentar clareza em relação aos seus desejos. 
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Assim sendo, ele pode ser definido como uma sombra projetada pela atividade para o 

interior do EU, como uma representação vivida da mesma. Nesta dimensão, portanto, parece 

que o desejo está intimamente ligado ao EU íntimo, ao “meu” do que ao “eu” da ‘atividade’ e 

o que nos permite supor que o ‘desejo’ é uma faculdade adicionada à atividade no curso da 

evolução dos seres humanos.  

Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) nos demonstra, também, que o ‘desejo’ está 

diretamente ligado ao “eu tenho”. É evidente que nenhuma apropriação, nenhuma propriedade 

conseguiria constituir-se, posteriormente, se não houvesse o fenômeno primitivo do “eu 

tenho”. Porém, é o lugar que este fenômeno ocupa entre os fenômenos essenciais da vida que 

aqui nos interessa antes de tudo. Somente o desejo, ainda que sua realização se traduza, não 

tem o objetivo imediato o aumento do adquirido, mas deve servir antes de tudo a um 

desabrochar da personalidade. O ter só lhe serve de suporte. 

O que temos diante de nós é um fenômeno muito mais primitivo: O “eu tenho”, enquanto 

fator essencial da tessitura de nossa vida e que, como tal se encontra na base de cada 

propriedade codificada e de cada propriedade enquanto manifestação da vida coletiva. É no 

‘desejo’ ou “eu tenho” que vemos a extensão do “eu existo” ou da ‘atividade’. Traçando entre 

eles a esfera do haver, meu haver, que ultrapassa a ‘atividade’. O “eu tenho” supera os limites 

o “eu existo”, estendendo-se, literalmente, em torno dele.  

É o ‘desejo’ que coloca o EU na direção, na estrada. Não posso desejar senão aquilo que 

ainda não tenho, o desejo vai sempre além do ter. O ter não tem sentido a não ser na medida 

em que serve de suporte a nossa faculdade de desejar. Não se deveria dar ao ter outro sentido 

na vida senão aquele de desejar superar o que se tem. 

Assim, quando o ‘desejo’ se põe imediatamente no plano do ter e não avança nem um 

pouco além daquele, ele trai a própria natureza. O “desejo” vai sempre além do ter e é talvez 
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por isso que quando se perde seu élan e seu vigor, ele se confunde com o ter e é por ele 

inteiramente absorvido.  

Já a ‘esperança’, esta encontra-se intimamente ligada ao EU. É ela que permite o EU se 

refugie para contemplar a vida na sua extensão. A categoria temporal ‘esperança’ é 

vivenciada pelo EU na mesma direção da ‘espera’, ou seja, na direção futuro-presente e não 

na direção do presente-futuro, embora não seja um prolongamento linear da espera. Enquanto 

o ‘desejo’ contém a atividade dentro de si, a ‘esperança’ nos libera da ansiedade e do aperto 

da “espera”. A ‘esperança’ desvia o contato com o presente imediato provocando o olhar do 

EU para uma instância mais distante do que a imediatamente sucede. Na verdade, não se tem 

esperança de algo no instante do presente ou naquele que imediatamente o sucede, mas de 

alguma coisa no futuro. “quando tenho esperança, eu espero a realização daquilo pelo qual 

tive esperança” (Petrelli, 1999, p. 58). 

A ‘esperança’ é característica que permite ao “advir porvir” que se apresente à nossa 

frente como um horizonte de possibilidades que por si só é mais fascinante que a própria 

conquista.  Como elementos constitutivos e construidores do “advir porvir”, a esperança vai 

além do otimismo e do pessimismo, produzindo um sentimento expresso pela frase “dar a 

volta por cima” e se faz presente mesmo depois de inúmeras derrotas. Sendo assim, resiste 

bravamente ao otimismo e ou pessimismo, já que vai além de ambos. A ‘esperança’ é uma 

emoção contemplativa e sem ela, como afirma Minkowski (as cited in Petrelli, 1991), “o advir 

mediato não existiria” (p. 61). 

Contudo, aparentemente, pode-se dirigir ao passado, assim como na expressão “tomara 

que ontem nada tenha acontecido com meu amigo”, por exemplo. Um passado que se parece 

mais com o futuro, no qual há á ‘espera’ de notícias, há uma esperança de uma revelação 

futura que, mesmo pertencendo a um passado a ser desvelado,  abre espaços a sentimentos de 

alegria e dor. 
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Como não poderia faltar, a aproximação com Houaiss (2002) nos traz o ‘desejo’ como ato 

ou efeito de desejar, aspiração humana diante de algo que corresponda ao esperado; aspiração 

humana de preencher um sentimento de falta ou incompletude; querer; vontade; ambição 

incontrolável ou excessiva cobiça; sede; alvo; anelo; pretensão; propósito; aquilo que se quer 

para si ou para outrem; ambicionar; almejar; cobiçar; ter gosto ou empenho em realizar; 

ansiar; preencher; querer.  

E ‘Esperança’, define Houaiss (2002), é o sentimento de quem vê como possível a 

realização daquilo que deseja; confiança em coisa de boa fé; expectativa, espera; aquilo ou 

aquele de que se espera algo; em que deposita a expectativa; promessa.  

Enfim, são ambas, tanto o ‘desejo’, quanto a ‘esperança’, que quando confrontadas com 

os fenômenos intelectuais se assemelham e se transformam na pergunta mais corriqueira e 

original da vida “o que eu desejo ou o que eu tenho esperança de que aconteça, vai realmente 

acontecer?” 

 
2.3 ‘Prece’ E ‘Ação Ética’ 

Quando passamos a olhar as categorias ‘prece’ e a ‘ação ética’, encontramos estas duas 

últimas em um patamar mais elevado nos escritos de Minkowski (as cited in Petrelli, 1999). 

Como todos os outros fenômenos vitais, a ‘prece’ tem sua origem na afirmação da vida. 

Embora surjam circunstâncias nas quais ela aparece ameaçada na presença da morte, nos 

desastres físicos ou morais que ameaçam o EU.  

Situações nas quais a ‘esperança’ parece insuficiente para confortar o EU, ele apela para 

‘prece’ que é o momento em se eleva par além de si mesmo, do que o rodeia em direção a um 

horizonte infinito, para uma esfera além do tempo e do espaço, cheia de grandeza, claridade e 

mistério. 

Refletir, portanto, sobre a ‘prece’ equivale, no fundo, falar da fé em divindade com a qual 

o EU entra em contato, em diálogo, embora como categoria Minkowskiana não se reduza a 
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uma recitação cotidiana de orações e de rituais “é a presença do fator futuro na prece que a 

distingue dos outros estados místicos ou religiosos, como a oração, meditação ou êxtase” 

(Minkowski as cited in Petrelli, 1999, p.65). Ela consiste na elevação do espírito, de forma 

solene, sagrada. Motivada por situações existenciais de diversas naturezas, pode ser acessada 

até por aqueles que duvidam da existência de Deus. Ela é uma interiorização totalmente 

vivida na qual o EU se depara com o ambiente em transformação e com o que mais de 

profundo existe em si mesmo.  

Assim como o ‘desejo’ e a ‘esperança’ superam a ‘atividade’ e a ‘espera’, transformando 

o imediato em mediato, a ‘prece’ vai mais adiante, transformando o mediato em absoluto. Na 

direção do absoluto, vai tão longe que o EU não saberia como ir mais além, vai para um 

horizonte tão distante que parece estar fora do tempo e do espaço ao mesmo tempo em que 

permanece tão perto do EU, como se pudesse por ela ser transformado. Ela permite o EU ir 

além de si mesmo, além do MEU, em direção ao centro do ser, nascendo de sua parte mais 

profunda. Neste levar o EU para além e acima de si mesmo, a ‘prece’ oferece ao EU o 

significado primordial da abstração. 

A ‘esperança’ transporta o EU no tempo em direção à eternidade e neste momento ela se 

identifica com a “prece”. É a ‘prece’ que dá consistência a própria ‘espera’ e a resgata da 

passividade. O “agora” da ‘espera’ torna-se operante e se ilumina na ‘esperança’, resgatando e 

significando os seus insucessos e decepções. A ‘prece’ conecta o EU com o que ele persegue 

durante toda a vida o “conheça-a ti mesmo”, favorecendo um contato repleto de sintonia com 

o ambiente sem o esforço empreendido em outras situações com o da “atividade” 

Por último, Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) declara ter encontrado o pilar principal 

da estrutura da temporalidade relacionada ao “advir porvir”, a "ação ética”, caracterizando-a 

como um dos elementos constitutivos essenciais, se não o mais essencial da vida, sobre o qual 
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ela se baseia, pois sem ela seríamos seres amorais, o que modificaria sobremaneira a vida e o 

futuro não se abrir diante do ser humano. 

A ‘ação ética’, como a ‘prece’, tem uma ressonância totalmente natural, por sua própria 

essência. Encontra-se ao alcance de cada um de nós. Afirma Minkowski (as cited in Petrelli, 

1999) que “(...) é apenas uma realização através dela daquilo que há de ‘humano’ em nós, 

daquilo que há de virtualmente comum em nós, daquilo que anima toda a nossa vida” (p.115).  

Ela é a única ação que resiste ao “devenir”, que tenta submergir tudo à sua passagem e 

está sempre acompanhada de um sentimento de alegria imensamente ligado à ‘atividade’. 

Alegria que não é tampouco o prazer, mas consiste no fato de que na ‘ação ética’ o EU se 

recria continuamente e constitui o horizonte da vida, por que o futuro é o ideal, e a sua busca é 

a realização do que há de mais elevado no ser humano.  

Ela aproxima o Eu daquilo que existe demais sublime, de mais elevado, de mais ideal 

nele mesmo, favorecendo o progresso efetivo da sociedade. Por meio da ‘ação ética’, ocorre 

uma fusão imediata entre universo e o EU e a presença de um sentimento de liberdade. O EU 

esquiva-se dos interesses que constituem a materialidade da vida penetra em si mesmo, apela 

para o que existe de melhor em si mesmo e na inspeção luminosa toma consciência de si 

mesmo. Deste ponto de vista só a tendência à ‘ação ética’ é que abre largamente o futuro 

diante da humanidade, sendo que sem está categoria se restringiria de forma estranha e pálida.  

Sendo assim, completa Petrelli (1999), em referência à Minkowski (1933/1977), que este 

élan ético dispõe em seu caminho o fenômeno “eu pertenço a...”, ou “eu faço parte de uma 

coletividade”. Este fenômeno, é inútil dizer, não diz respeito às formas particulares da vida 

social. Constituí, contudo, sua base comum e torna plausível sua existência. O élan ético traz 

consigo, de maneira essencial, as noções de “meus semelhantes” e isto não apenas no sentido 

de que a tendência para o bem é o que os homens têm em comum, mas, ainda por que quando 

se torna atual, me põe em frente pelo menos virtualmente da humanidade.  
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A ‘ação ética’ só é possível onde há uma comunidade, isto por que minhas ações possam 

ser úteis ou nocivas aos outros, já que na busca da ‘ação ética’ há a idéia de fusão íntima 

propriamente com semelhantes. Por meio da ação ética alcançam o cume elevado acessível ao 

homem, não me encontro nunca sozinho, mas com entre meus pares, que constituem o 

protótipo da idéia de coletividade. Esta é, do ponto de vista fenomenológico, a base primeira 

de toda coletividade, de cada um “fazer parte” ou de “pertencer a...” . 

O “eu pertenço a...” se difere do ter pelo fato de que ele não centra o universo em torno 

do EU, mas ao contrário, faz este último o universo. O olhar se volta então para o mundo e, 

assim, descobre perspectivas sempre mais amplas. É como um feixe luminoso que, partindo 

de mim, recaísse em regiões sempre mais vastas, à medida que se distancia de mim. Desse 

ponto de vista, “eu pertenço a..” é um reflexo fiel do élan ético e gerador da “ação ética”, 

ponto sublime da existência  

Aqui, quando tentamos aproximar o Houaiss (2002), não encontramos uma definição que 

se dê claramente para prece, a prece de Minkowski não é apenas aquela estabelecida pelo 

dicionário, vai além. Talvez possamos dizer que a palavra portuguesa que mais nos aproxima 

seja convicção, palavra expressada como crença ou opinião firmada a respeito de algo com 

base em provas ou razão íntimas; convencimento, convicto, ato ou efeito de convencer, 

certeza adquirida por demonstração; persuasão íntima. 

Com a ‘ação ética’ ocorre semelhante questão, poderíamos juntar os dois significados, 

ação mais ética, mas mesmo assim não abarcaríamos o significado Minkowskiano. Sendo 

assim, buscando no dicionário, encontramos o verbete ‘ação social’, que envolve 

perfeitamente o sentido amplo que Minkowski acreditava. A Ação social é em sentido lato, 

toda ação dotada de significado, resultante de uma interação entre agente e semelhante; e, em 

sentido restrito, toda estratégia que visa concretizar uma reinvindicação social ou desencadear 

um processo de reforma da sociedade ou de algum dos seus aspectos, ação direta. 
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Estes constitutivos do tempo vivido ou categorias, que acabaram de ser descrita, como 

dito anteriormente fundamentaram as análises dos discursos de cada colaborador desta 

pesquisa nos propiciando base de interpretação do tempo vivido e a estrutura espaço-

temporal, entendendo que, quem sabe viver o tempo sabe organiza e viver no espaço que 

também lhe foi dado como destino, podendo assim, ser construído na responsabilidade de sua 

liberdade.  

Finalizando a escolha de leitura científica, não poderíamos deixar de cotejar o exposto à 

sociologia, ciência que nos proporciona outra forma de apreciar o movimento Hip Hop, 

contudo, buscamos nesta ciência teorias que nos proporcionasse congruência na compreensão 

do ‘tempo’ e que nos permitisse fazer correlação com tudo que o movimento se propõe. 

Então, não terminaremos sem tecer considerações a respeito das releituras sobre a Teoria da 

Anomia, na certeza de que suscitaria grandes discussões e contribuições para 

compreendermos o movimento cultural Hip Hop. 

A consideração sociológica da anomia tem origem grega e vem de a + nomos, onde a 

significa ausência, falta, privação, inexistência; e nomos quer dizer lei, norma. 

Etimologicamente, portanto, anomia significa falta de lei ou ausência de norma de conduta. 

Apesar das várias problematizações propostas por Merton e tantos outros autores 

contemporâneos, foi com esse entendimento que Durkheim usou a palavra pela primeira vez, 

em seu famoso estudo sobre a divisão do trabalho social, num esforço para estabelecer as 

condições da produção do crime. “Se a influência reguladora da sociedade deixa de se 

exercer, o indivíduo deixa de ser capaz de encontrar em si próprio razões para se auto-impor 

limites.” (Durkheim, 2000, p. 221)  

Releituras de Durkheim e seus contemporâneos nos proporcionam entendimentos 

diversos da anomia. Não obstante, todos eles de caráter individual ou grupal nos remete a 

origem da palavra. Sendo assim, encontramos na literatura pós-Durkheniana, três grandes 
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sentidos complementares de anomia: 1) desorganização pessoal do tipo que resulta em um 

indivíduo desorientado ou fora da lei, com reduzida vinculação à rigidez da estrutura social ou 

à natureza de suas normas; 2) conflito de normas, o que resulta em situações sociais que 

acarretam para o indivíduo dificuldades em seus esforços para conformar às exigências 

contraditórias.  3) ausência de norma, ou seja, situação social que, em seus casos limítrofes, 

não contém normas; e, em consequência, o que se estabelece é um estado de anarquia ao invés 

de governo. Em suma, entendemos hoje que a anomia pode ocorrer por ausência de lei, 

conflito de normas ou, ainda, desorganização pessoal. (Elias, 1994)  

Esta situação de (des)regramento indica um estado psicológico individual e social de 

inconsistência – de insignificância, de decadência da lei que perdeu o poder, a autoridade de 

vincular os cidadãos à “observância”; gerando, consequentemente, na sociedade, uma falência 

nas relações interpessoais e de grupo, não mais dirigidas por um “principio de autoridade”, 

provocando um perigoso estado de desordem aberto ao arbítrio de interesses particulares e a 

soluções violentas e criminais (Elias, 1994). 

A lei é um “objeto-sistema” construído no Tempo e sofre por isso de um processo de 

decadência natural necessário pela exigência da própria dialética que caracteriza a História. 

As leis são ‘obras’ constrangidas ao tempo, sujeitas ao desgaste, tornando as forças 

“retentivas”, obsoletas, inúteis, insignificantes. A saber, disto, devem continuamente ser 

questionadas no seu vínculo-signficante. 

Para Petrelli (2005), a teoria da anomia é um instrumento compreensivo da desordem e da 

violência social, mas o que hoje se torna a matriz da anomia são os “sistemas” macro e micro, 

que desprezam o valor de “ser pessoa”, o valor da singularidade, da subjetividade de cada 

indivíduo, de cada cidadão, especialmente, nas suas condições de ser criança, ser mulher, ser 

idoso, pobre, negro, índio. Então, a fonte da anomia é a perversão do “valor” em “bem venal”, 
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em “renda”, em capital; é a (des)valorização da pessoa. É, também, o desrespeito à cidadania, 

é a (des)assistência dos direitos à saúde, à educação, à moradia e ao trabalho  

Entendemos isso da seguinte maneira, existem metas culturais a serem alcançadas, 

entendendo-se como tais, os valores sócio-culturais que norteiam a vida dos indivíduos. Para 

atingir essas metas existem os meios, que são os recursos institucionalizados pela sociedade, 

aos quais aderem normas de comportamento. De um lado, metas sócio-culturais, de outro, 

meios socialmente prescritos para atingí-las. Ocorre, então, que os meios existentes não são 

suficientes nem estão ao alcance de todos, acarretando, assim, um desequilíbrio entre os 

meios e os objetivos a serem atingidos. Isso quer dizer que, enquanto todos são 

insistentemente estimulados a alcançar as metas sociais, na realidade apenas alguns poucos 

conseguem por ter ao seu dispor os meios institucionalizados. Disso resulta um 

desajustamento, um descompasso entre os fins sugeridos a todos e insistentemente 

estimulados, e os recursos oferecidos pela sociedade para alcançar aqueles objetivos. Esse 

desequilíbrio entre os meios e as metas ocasionaria o comportamento de desvio individual (ou 

em grupo), pois o indivíduo, no empenho de alcançar as metas que lhe foram sugeridas e não 

dispondo de meios para tal, buscaria outros meios, mesmo que contrários aos interesses 

sociais.  

Merton (1968/1970) nos sugere cinco “tipos sociais”, subprodutos do estado da Anomia: 

o conformista; o inovacionista; o ritualista; o de evasão e o de rebelião.  

O conformista é a conduta que busca atingir as metas sociais através dos meios 

institucionalizados. Os adeptos desse comportamento estão de acordo com os meios e as 

metas sociais, respeitando, assim, as normas fixadas pela sociedade. Petrelli (2005) acrescenta 

que esse tipo legitima e aceita, mesmo na desordem. É a conduta seguida pela grande maioria 

das pessoas na sociedade.   
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O Inovacionista é a conduta que está de acordo com as metas sociais, porém, percebendo 

que os meios são insuficientes e não estão ao seu alcance, inova, buscando realizar as metas 

através de outros meios. Em outras palavras, o inovacionista está de acordo com as metas 

sociais. Estes adotam a teoria de que os fins justificam os meios, ainda que não sejam 

socialmente aprovados.  Petrelli (1999) o denomina de o tipo “inovador – oportunista”, 

transgressor delinquente e criminoso, que intenciona apenas vantagens materiais e venais. 

O Ritualista é aquele que se conduz de forma justamente inversa ao inovacionista. 

Percebendo que as metas sociais são muito elevadas e os meios existentes insuficientes para 

atingí-las, o ritualista abdica das metas, apegando-se aos meios com tal importância que os 

transforma em fins. Há aqui uma verdadeira inversão de valores, pois as metas perdem a sua 

importância passando os meios para o primeiro plano. As normas de comportamento social 

são cumpridas pelo ritualista a todo preço e em qualquer circunstância, porque encontram 

nelas uma forma de realização pessoal, ainda que já estejam totalmente vazias de sentido, 

significado ou interesse social. O ritualista, portanto, abandona as metas, perde de vista os 

fins, os objetivos, os valores sociais, e se apega às normas como se fossem sagradas, 

imutáveis, fazendo delas fins. E ainda que elas já estejam velhas, arcaicas, ultrapassadas, 

destituídas de qualquer valor ou utilidade social, continua a aplicá-las ou a observá-las como 

se nada houvesse mudado na sociedade, embora se encontre esta numa outra era, há mais de 

duzentos quilômetros por hora (Merton, 1968/1970). 

O Comportamento de evasão, ou - o tipo omisso, referido por Petrelli (1999), frente à 

qualquer responsabilidade é retido em seus prazeres e em seus delírios. Caracteriza-se pelo 

fato de abandonar as metas e os meios sociais, pois as percebe como muito elevadas e os 

meios, escassos; foge da sociedade, então, renunciando a tudo que ela oferece ou determina. 

Como acentuou Merton, os adeptos deste comportamento estão na sociedade, mas não são 

dela; vivem no meio social, mas a ele não aderem, ou dele retiram a adesão antes dada. 
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Exemplo típico desse comportamento é o dos hippies, que consideram todos os valores sociais 

irrelevantes ou incapazes de realizar o bem-estar social (Merton, 1968/1970). 

Tal como na evasão, o comportamento de rebelião também está contra as metas e os 

meios sociais. Contudo, é o mais extremado de todos, tendo em vista que pretende a 

derrubada de todos os meios e metas sociais, substituindo-os por outros de maneira total e 

revolucionária; não se limita a aperfeiçoar instrumentos ou instituições, quer substituição total 

de todos os instrumentos e instituições com o fim de realizar uma mudança completa na 

sociedade. O propósito do comportamento de rebelião, portanto, é a derrubada dos meios e 

metas existentes, e o estabelecimento de novas metas, mais simples e ao alcance de todos, 

bem como de novos meios, mais abundantes e melhor distribuídos na sociedade. Objetiva, em 

síntese, uma nova estrutura social (Merton, 1968/197). O que Petrelli (2005) chamou de o tipo 

“rebelde - sem causa, anarquista radical, contra a autoridade como princípio e como 

personificação social. 

Para Merton (1968/1970), apenas o primeiro comportamento, o conformista, não é de 

desvio, uma vez que os seus adeptos buscam as metas culturalmente prescritas através dos 

meios institucionalizados para atingí-las e com respeito habitual às normas fixadas pela 

sociedade. É o tipo modal de comportamento, devido ao intenso condicionamento social, 

exercido sobre o indivíduo, em especial nos grupos familiar e profissional. Já os outros quatro 

tipos de comportamento são não-modais, contrários, de algum modo, aos padrões de metas 

culturais e meios institucionalizados para alcançá-las, portanto, comportamento de desvio. 

Contudo, Petrelli (2005) nos propõe que faltou a Merton um sexto tipo: o único 

“verdadeiramente ético”; o inovador profético, que questiona as leis quando insignificantes, as 

transgride “civilmente”, propondo novas leis como expressão autentica dos valores. Seria, de 

certa forma, o comportamento inovacionista, de um ponto de vista positivo. Referimo-nos 
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àqueles casos de inovação que visam criar novos meios, mais eficientes para a realização dos 

objetivos sociais.  

Quando a lei não tem consistência na ética, é injusta; no dilema entre obedecê-la ou às 

exigências éticas, é dever transgredir; mas é importante compreender a dimensão da 

“transgressão ética”. O agir ético não pode cair em equívocos; não pode ser administrado por 

um subjetivismo, deve ser unívoco no seu significado e, portanto, “ontologicamente” 

fundamentado. É ética toda ação que reconhece aceita e respeita e se solidariza com a 

liberdade do ser, do “ser o que é”, e o que “deve vir a ser” (Heidegger, 1993).  

As instituições, bem como a autoridade advinda das regras morais, impõem-se ao 

indivíduo, sem que possam, contudo, deter um possível movimento humano transformador da 

realidade. Desse modo, mesmo a rigidez estabelecida, seja por mecanismos sociais, seja por 

regramentos éticos, é possível de ser modificada, uma vez exista uma combinação de idéias e 

de sentimentos dirigidos a um mesmo rumo. Os valores são forças “protetivas” que orientam 

e motivam a humanidade, na sua História, a crescer culturalmente, espiritualmente, na 

dimensão pessoal, coletiva e universal (Elias, 1994; Merton, 1957). 

Só se detêm, ou se refream as paixões humanas, frente a valores que os indivíduos 

respeitem, diz, com propriedade, Durkheim, (2000). Para ele, a busca da reconstituição tanto 

da solidariedade como também da moralidade integradoras são questões primordiais nas 

sociedades Sendo assim, a aproximação entre os indivíduos deve ser estimulada, com a 

intenção de se poder dinamizar a formação de mecanismos de coesão, e que possibilitem 

ainda, tornar distinto o rumo geral pretendido. 

Nesta perspectiva, as normas sociais, além de viabilizar a livre realização do indivíduo, 

conferem-lhe o arbítrio para julgar e exercer a sua autonomia, dentro de certos limites. Em 

outras palavras, o modelo de sociedade de Durkheim é aquele em que a coletividade constrói 

os preceitos morais normativos que se inspiram no valor supremo da pessoa humana, 
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respeitando a autonomia individual e reprimindo os desvios egoístas que na ausência de regras 

(anomia) podem levar à desagregação social. É, portanto, a síntese de um individualismo ético 

com um imperativo social de solidariedade que dá origem as próprias leis que vão legitimar os 

direitos, responsabilidades e propensões dos indivíduos (Durkheim, 1970; Elias, 1994). 
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CAPÍTULO III 

 

A ELEIÇÃO DE COMO PERCORRER O OBJETO 

 

 

3.1 Método Qualitativo de Base Fenomenológica 

 

Em uma pesquisa qualitativa, entende-se que a construção do conhecimento se realiza 

por meio de uma afinidade entre o pesquisador e o “objeto”, materializando os dois papéis 

ativos para o estudo. Então, observa-se que o último sai de uma posição passiva, frente ao 

controle do pesquisador, e assume postura atuante, intencional e complexa. O foco desse 

trabalho é um fenômeno humano subjetivo, o que justifica abordá-lo dentro de um modelo 

qualitativo que não o reduza ou o enquadre em padrões enrijecidos.  (Rey, 1999 as cited in 

Carneiro et al., 2000) 

De acordo com Holanda (2003), na pesquisa qualitativa em psicologia, os principais 

objetivos incidem em acessar o mundo privado e subjetivo do ser humano, com o intuito de 

buscar o vivido, o experenciado, que não podem ser quantificados. Assim, dar voz aos 

colaboradores deste método de pesquisa é fundamental, por entender que não há ninguém 

melhor para dimensionar as questões da vida de uma pessoa do que ela própria (Temoteo, 

1993), ou seja, “a pesquisa fenomenológica busca alcançar o significado da realidade e do 

mundo para um sujeito encarado como ator e protagonista de sua própria vivência” (Holanda, 

2003, p.44) 

A fenomenologia compreende que os fenômenos não podem ser abordados como 

verdades únicas, acessadas por todos da mesma forma, não obstante, devem ser considerados 

como se apresentam à consciência de alguém. Desse modo, visamos o entendimento de como 
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o fenômeno da qualidade do tempo vivido se apresenta dentro de um espaço dado, o Hip Hop 

para os colaboradores dessa pesquisa (Holanda, 2003, p. 56) 

Sendo assim, com o anseio de compreender qual a natureza do fenômeno em foco, 

buscou-se estabelecer uma relação com jovens pertencentes a um movimento cultural. Os 

discursos desses jovens se pautaram, principalmente, em descrever como é sua experiência de 

vivenciar o tempo dentro do espaço relativo ao movimento cultural. Dessa forma, a natureza 

desta pesquisa é a de buscar saber o que é este fenômeno, como ele é determinando, para que, 

então, possamos refletir sobre a pessoa e/ou situação (Amatuzzi, 2003).   

 As pesquisas qualitativas com base teórica fenomenológica enfatizam o componente 

intencional do comportamento humano. Explicam Bogdan e Biklen (1994) que essas 

pesquisas “tentam penetrar no mundo conceitual dos sujeitos, com o objetivo de compreender 

como e qual o significado que constroem para os acontecimentos de suas vidas cotidianas” (p. 

54). Vale ressaltar que a denominação de mundo é esclarecidos por Combs e Snygg (1957), 

ambos citados por Ramón (2006), sendo, pois, “chamado de esfera pessoal, mundo particular, 

esfera comportamental, esfera psicológica, espaço da vida individual e esfera fenomênica” (p. 

20). Conhecer esta esfera de significados de experiência de vida, segundo os mesmos autores, 

é de suma importância para a ciência do comportamento humano, suposto que “todo 

comportamento humano, sem exceção, está determinado pela esfera fenomênica do 

organismo que se comporta” (p.20). Ramón (2006) explica que tal postulado sobre o aspecto 

cognitivo-afetivo da conduta humana tem seu princípio básico da indissociabilidade entre 

idéia e ação.  

Isso implica que todos os atos psíquicos e condutas humanas são frutos de: 

1. Um ato de desvelar o significado pessoal, tornar fenomênico o mundo, a 

experiência por meio de uma Vorstellung, traduzida como representação, idéia, 
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pensamento, equivalente ao termo perception, ou ato mental de formar uma 

idéia, sentido ou significado.   

2. Um ato de relacionar-se (reference) – no sentido de relacionar-se, compromissar-

se ou adaptar-se – com a realidade experienciada a partir do saber ou do 

significado formado sobre ela e não a partir de seu poder estimulador externo.  

Sobre o aspecto da indissociabilidade entre idéia e ação (Leyens, 1997):  

O ser humano a ser estudado não deve ser apenas um objeto de diagnóstico 
psicológico. (...) Ele age, em grego, pragma, significa ação. Ele tem 
objetivo, sejam louváveis ou não aos nossos olhos; ele aprende com seus 
erros, empenha-se ou ofusca, (...) resumindo, os sujeitos da ação e da 
cognição devem fundir-se numa coisa só (p.31). 
 

Ademais, esse aspecto da hegemonia do subjetivo, também, foi ressaltado por Merleau - 

Ponty (1999) ao escrever: “Eu sou a fonte absoluta da minha experiência” (p.3). 

 Assim, a pesquisa fenomenológica apresenta-se como um processo dialético e 

mobilizador. O colaborador desempenha o papel de trazer à tona suas experiências vividas, 

sentidas, por meio do discurso e outras expressões. E o pesquisador facilitador é como alguém 

que acolhe a pessoa no retorno à sua experiência (Amatuzzi, 2003). 

 O trabalho constituiu-se a partir de dados empíricos, análise de depoimentos, buscando 

os significados que proporcionaram acessar o vivido. O delineamento metodológico 

empregado foi o desenhado por Giorgi (1985) e remodelado por Gomes (1999), seguindo a 

orientação de M. Ponty (1999) ao enfatizar o caráter existencial da redução do método 

fenomenológico,  “longe de ser, como se acredita, uma fórmula de uma filosofia idealista, a 

redução fenomenológica (que explora apenas o saber vivido) é a fórmula de uma filosofia 

existencial que explora como esse saber dirige o comportamento” (p.11). 

Esses significados vividos são descobertos e esclarecidos, no nível mais profundo 

possível, por meio da técnica: história de vida e entrevistas semi-dirigidas, com vistas a uma 

reflexão dessas vivências por parte dos colaboradores investigados. Com essa finalidade, a 

orientação metodológica de Giorgi (1996), explana que 
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Os significados são descobertos somente reflexivamente, ou seja, não de 
forma imediata ou direta. As experiências são espontaneamente dirigidas para 
os objetivos ou para qualquer tipo e afazeres no mundo, sem qualquer 
preocupação pelos seus significados. Para alcançar ou clarificar os 
significados de uma experiência, se faz necessário a reflexão sobre a mesma. 
Isto obrigará a captar o significado da experiência e não apenas referí-la 
(p.13).  
 

O remodelamento de Gomes (1999) do delineamento metodológico empregado segue 

estas três etapas, caracterizadas pelo que chama de “Reflexibilidade Fenomenológica” - 

Descrição, Redução e Interpretação Fenomenológicas.   

Assim, na primeira etapa, chamada de ‘Reflexão Descritiva’, explora-se os relatos por 

meio de uma leitura focada, que visa captar o sentido do todo em cada entrevista.  

Na segunda etapa, é realizada uma delimitação dos elementos significativos, em que os 

existentivos nos levarão aos existenciais de cada colaborador ao longo da história de vida, de 

acordo com as categorias existenciais da temporalidade de Minkoswki.  

Aliando as reduções, partimos simultaneamente para a terceira etapa, a qual os 

depoimentos foram analisados a partir de um ponto de vista fenomenológico existencial, pela 

interpretação que se caracteriza por ser o "desdobramento das possibilidades da 

compreensão", como Heidegger (1971) o definiu, ou seja, a própria constituição do vivido do 

ser-no-mundo. 

Há uma hegemonia no âmbito da psicologia, da psicoterapia e do meio acadêmico para a 

concretização do sentido explicativo do termo interpretar na vida cotidiana, de modo que o 

sentido de interpretar como representar, presentificar, exibir, figurar, aparentar, apresentar, 

aparecer foi transmitido a um plano secundário, ao campo das artes. Qualquer artista 

interpreta, no desempenho de sua arte, no processo artístico específico da produção de suas 

obras, na medida em que apresenta figura, faz aparecer, presentifica o vivido de sua 

inspiração. O artista engendra, no mundo, a existência da originalidade e a sutileza de sua 

inspiração.  



79 
 

A vida cotidiana, material de estudo da fenomenologia, nada mais é que a arte humana de 

viver. É a criatividade existencial que nos permite criar a originalidade de nossa vida, 

produzir respostas criativas para nossas questões existenciais, ajustarmo-nos criativamente na 

relação com o mundo que nos diz respeito, além disso, deriva do exercício desta capacidade 

de podermos nos identificar e sermos intérpretes (fenomenativo-existenciais) de nosso próprio 

ser-no-mundo, no desdobramento de suas possibilidades de ser (Fonseca, 1998). 

De modo que, longe de estar restrita ao palco, a interpretação fenomenológico-existencial 

é a matéria-prima de nosso ser-no-mundo, de nosso ser-com-os-outros, ser-no-mundo e ser-

com os outros, que dependem de nossa liberdade e capacidade para interpretá-los em sua 

riqueza, potência, sutilezas, necessidades e carecimentos próprios. 

Assim, essa interpretação fenomenológico-existencial também é feita por meio de um 

tempo autêntico e não-autêntico compondo, assim, a terceira etapa, chamada de ‘Reflexão 

Hermenêutica’ ou ‘Interpretação Fenomenológica’, na qual se constrói uma síntese das 

unidades Minkoswkiana, integrando os aspectos mais significativos dos dados coletados e, 

por conseguinte, realizando uma sistematização das experiências dos colaboradores, chegando 

a uma estrutura dos fenômenos ao qual tivemos acesso.  

Essa etapa, a mais importante do ponto de vista psicológico, assenta-se no postulado da 

Psicologia Fenomenológica, que propugna o significado vivido, ou seja, a idéia ou 

representação cognitivo-afetiva do objeto da experiência e do comportamento determinados 

por ela. Esta etapa é a que caracteriza o caráter prático empírico do método fenomenológico 

psicológico, diferenciando-se do método fenomenológico psicológico filosófico, que visa 

apenas o eidético.  Vale acrescentar que a preocupação desse modelo utilizado não é apenas 

epistêmica e sim prático, com o intuito alcançar uma compreensão mais universal dos 

componentes que definem o conceito do comportamento estudado.  
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Diante do exposto, a forma de pesquisar que adotamos para conhecer e compreender 

questões relativas ao tempo vivido dos colaboradores será explanada em seguida, junto a 

outros aspectos relativos à metodologia. 

Contudo, ainda vale ressaltar que sabemos que nenhuma pesquisa é neutra, por sempre 

envolver o ser humano – o que realiza a pesquisa –, compromete-o pessoalmente mesmo 

quando se ocupa de temas impessoais. E neste caso, o qual se baseia na postura 

fenomenológica,  isso se torna claro e evidente. Todavia, é intensa a necessidade de valores 

como honestidade intelectual, disponibilidade para revelar o que se apresenta com uma atitude 

livre de qualquer preconceito e desejoso de compreender como as coisas são, sem adaptá-las à 

própria pesquisa, aos próprios objetivos, aos próprios interesses e às finalidades pré-

constituídas.  

  

3.1.1 Colaboradores 

 

Como foi exposto, a pesquisa fenomenológica se caracteriza pela dialética, na qual o 

pesquisador e pesquisado estão juntos, ativos dentro de um processo de conhecimento. Deste 

modo, consideramos importante utilizar o termo ‘colaboradores’, ao invés de sujeito, já que os 

jovens que participaram da pesquisa não só forneceram informações, mas foram molizados a 

resgatar vivências de maneira nova e surpreendente.  

A pesquisadora, por conhecer o universo pesquisado, foi em busca, por meio da ONG que 

tem o tema estudado como objeto de trabalho, de colaboradores que se disponibilizassem a 

participar da pesquisa. Não tendo conhecimento prévio de suas histórias, deteve-se a escolher 

um participante de cada vertente que compõe a cultura Hip Hop. Tendo como único princípio 

de exclusão o tempo de adesão ao movimento, não escolheu participantes tão antigos (os seus 

percussores) e, também, nenhum um recém-chegado. Esta escolha mostra-se relevante, pois a 
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idéia inicial era de perceber como o movimento seria capaz de influenciar a vida desse 

colaborador. Portanto, o único critério de exclusão admitido foi o tempo de pertencimento no 

movimento Hip Hop.  

Como vimos anteriormente, o movimento Hip Hop é composto por quatro subculturas ou 

vertentes, porém não foi possível entrevistar um de cada uma delas. A justificativa para essa 

possível lacuna diz respeito ao fato de que a entrevistadora, por diversas vezes, esteve no 

lugar marcado para entrevistar um writer, porém, como o campo de pesquisa era em outra 

localidade - Distrito Federal - e as ONG’s em localidades muito distantes, os desencontros 

impossibilitaram algumas entrevistas. Resta esclarecer que os colaboradores da amostra 

qualitativa são três: um Breackdancer de 18 anos, que está no movimento desde os 16, uma 

garota, com idade de 18 anos, que conheceu e está no movimento desde os 16, já tendo 

passado por quase todas as vertentes da cultura e hoje está MCando; e, por fim,  um MC de 24 

anos, que entrou no movimento com 18 anos. No inicio da escolha dos participantes não se 

tinha a intenção de fazer diferenciação de gênero, o que causou certo receio, mas como o 

objetivo maior era ir ao encontro dos colaboradores, as entrevistas foram realizadas.  

Apresentamos, em seguida, um breve perfil de cada uma das entrevistas. Para preservar 

seus nomes, foram utilizados pseudônimos. Vale mencionar que as entrevistas estão 

disponibilizadas, na íntegra, no anexo I desse trabalho. 

 

Colaborador 01 

 

Rafael, 18 anos, morador de Brazlândia, veio da Bahia para o Distrito Federal quando 

tinha 02 anos de idade, por motivo de doença família; sua avó estava internada na cidade. 

Define sua vinda para o DF como o modificador de sua história. Após passar por muitas 

dificuldades, como a grande maioria dos retirantes, sua família foi ajudada por muita gente. 

Hoje, diz ter uma moradia descente, bonita e “demorador”, como ele mesmo a define. Seus 
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pais têm trabalhos bons e ainda contam com a ajuda dele no sustento da casa. Filho único, sua 

família é composta tão-somente por ele e seus pais. Conheceu o movimento por meio da 

dança – Break, aos 14 anos. Sua família não aceitava no início,  questionava se a dança não 

era coisa de bandido, foi criticado e desmotivado por muito tempo, isso terminou quando ele 

se destacou, fazendo shows, apresentações e até conseguiu um emprego, o qual possui até que 

hoje, professor de Break na mesma instituição em que aprendeu seu ofício. , O professor lhe 

deu a turma por ser um aluno muito esforçado. Faz um programa de aceleração para o 

segundo grau e confessa que a escola nunca foi seu forte, mas que hoje essa idéia mudou, diz 

que é preciso estudar para ir à frente, e que suas idéias mudaram depois que entrou para a 

dança. Repete sempre que Deus está em primeiro lugar e sua família é a base de todo o seu 

progresso, que em sua vida nunca colocou a Dança em primeiro lugar, só Deus e depois a 

família. Pensa em uma faculdade por acreditar que a dança precisa ser complementada com 

outros estudos, a fim de poder lhe dar o sustento Refere-se à droga como algo que prejudica a 

imagem do Hip Hop, no entanto, nunca foi usuário de nenhuma, atribui isso à educação 

correta que recebera de seus pais. Explica, ainda, que as pessoas que se dizem do verdadeiro 

movimento tem de preservar a imagem dele e ensinar aos que estão entrando a cidadania. 

Rafael acrescenta que esse tipo de lição está presente em sua sala de aula, além de respeitar 

pai e mãe, não usar drogas, lutar pelos seus direitos; acredita ser esse o verdadeiro papel desse 

movimento cultural. Deseja, no futuro, ser uma pessoa respeitada por todos, ter um trabalho e 

ser um revolucionário na dança no Distrito Federal. Acredita que este programa onde trabalha, 

assim como tantos que usam a arte para ajudar, faz a diferença em sua comunidade e que é 

respeitado e reconhecido por todos. Acredita no trabalho pela pátria e diz querer muito servir 

ao exército, mesmo realizando esse sonho, não pretende largar o Break e diz que isso servirá 

de exemplo para o seu próximo. Termina completando que pessoas que devemos admirar no 
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mundo do Hip Hop são aquelas que nos dão bons exemplos e não simplesmente as que são 

boas no que fazem. 

 

Colaborador 02 

Joana, 19 anos, nascida e criada na cidade satélite da Ceilândia, seus pais se separaram 

quando ainda tinha cinco anos, fato que recorrente na entrevista, acompanhado de pesar, raiva 

e desejo. Por duas vezes tentou o suicídio com o uso de medicamentos, por motivos de brigas 

e desavenças com entes queridos. Diz ter enfrentado muito preconceito na época escolar e 

atribui isso ao fato de ser negra e gordinha. Repetiu o ano escolar por três vezes. Sua mãe a 

levou em vários psicólogos e psiquiatras por acreditar que fazia uso de drogas. Durante toda 

entrevista percebe-se a confusão de anos e datas durante os fatos relatados. Seu pai faleceu de 

câncer quando ela possuía 15 anos. Diz que o pai tinha uma relação, apesar de distante, muito 

amorosa com ela. Conheceu o Movimento Hip Hop por meio da dança em uma ONG de 

grandes trabalhos na cidade onde mora. Hoje, atua no movimento por meio do canto. Conhece 

a realidade de onde mora, todas as dificuldades das pessoas que estão à sua volta e busca uma 

maneira de ajudar a transformar isso. Tem uma relação com a mãe um tanto confusa, devido 

ao fato de seu pai ter tentado voltar pra casa por várias vezes e a mãe não ter aceitado. Hoje, 

pensa em fazer faculdade, trabalhar e continuar com seu canto, que acredita estar sendo 

reconhecido. Não deseja ter o mesmo destino de suas amigas, haja vista que a maioria já é 

mãe. Quer ser o exemplo de muitas jovens e, principalmente, de seus filhos. Diz que, por 

meio da arte do Hip Hop, seja qualquer uma de suas escolhas, as pessoas lhe dão respeito ao 

invés de preconceito. E que cabe a cada um dos que integrantes mudar essa imagem 

preconceituosa que as pessoas fazem do Hip Hop.  

 

Colaborador 03 
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Rodolfo, 24 anos, nascido em Santos-SP. Mudou-se para o Distrito Federal quando tinha 

13 anos, logo após a morte de sua mãe, em um acidente de automóvel. Não mantém contato 

algum com o pai. Assim que chegou, morou com seu irmão na cidade satélite de Ceilândia, 

onde teve o seu primeiro contato com o movimento ao escutar as músicas (RAP). Este  

contato se intensificou quando foi detido em medida sócio-educativa de privação de liberdade, 

por assalto, reincidente. A instituição mantinha um projeto que se utilizava dessa linguagem 

para conquistar os jovens. Sendo assim, Rodolfo, nessa ocasião, conheceu o que denominou 

de “Hip Hop de verdade”, descobrindo que ia muito além da música ou dança, que este 

movimento educava para a cidadania, para o compromisso social. Nesse projeto, teve a 

oportunidade de realizar um curso oferecido pela Universidade de Brasília, que lhe 

proporcionou aprender como elaborar, gerenciar, e captar recursos para montar uma ONG. 

Decidido, junto ao irmão, a mudar da Ceilândia, por causa da violência, foram para 

Brazlândia – outra cidade satélite do Distrito Federal. Primeiramente, montou uma Posse 

(denominação usada pelo movimento para se referir à união dos elementos pertencentes ao 

movimento em prol de algum objetivo), constituíram a organização não governamental PRÓ-

ATIVO, que já tem 04 anos de funcionamento com verba e mais de 06 sem ajuda alguma. 

Rodolfo acredita que tudo que sabe hoje e as coisas que alcançou vieram dessa idéia de ter 

montado essa instituição. Complementa, ainda, que sua vida atual se deve a essas escolhas 

que forma feitas na adolescência. Essa instituição não mudou só a vida de um, mas atua, 

diretamente, na vida de 22 funcionários e de centenas de garotos da cidade satélite de 

Brazlândia. Rodolfo afirma que existem que trabalham de verdade e as que usam o poder de 

transformação que possuem, entretanto, não existe rivalidade. Assim, como no RAP existem 

aqueles que o fazem por que acreditam e aqueles que visão o dinheiro e fama e que os 

primeiros, apesar de não serem maioria, são os que vão manter o movimento firme e forte. 
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Diz que os elementos têm a função de mostrar o que estão vendo e que, infelizmente, o que 

eles vêm, em geral, são coisas ruins! São esses pensamentos que levam as coisas para frente, 

pois, assim, uma ONG ajuda outra a montar em cantos diferentes, como foi o que aconteceu.  

Atualmente, já estão com uma no Recanto das Emas e outra na QNQ (área da cidade satélite 

de Ceilândia). Rodolfo acredita que a violência está no dia-a-dia, no descaso das autoridades. 

Acredita que o caminho está no respeito,  respeito ao próximo, ao pai à mãe e que o RAP fala 

isso como a moral da história em seus cantos. Acredita que hoje a realidade das periferias está 

mudando, que as pessoas pensam em melhorar de vida por meio dos estudos e que este é um 

caminho certo, mas acrescenta que não é fácil, que pensar em longo prazo é complicado 

quando se tem fome. E que, para alguns, a criminalidade é o caminho mais rápido de matar a 

fome ou outra necessidade básica. Acredita que a família é a base para tudo e que é por meio 

dela que podemos intervir para construir um mundo melhor.  E espera que este projeto (a 

dissertação de mestrado) sirva para embasar muitos projetos futuros e que isso se reverta em 

verba para sua ONG e para outras instituições que se propõem a ajudar com seriedade.  

 

3.1.2 Procedimentos 

 

A ação previa, ao momento de buscar os depoimentos, o contato com profissionais da 

ONG com o intuito de oferecer informações sobre o trabalho e para que as portas das 

instituições fossem abertas para a pesquisa. Já com os colaboradores, o contato se deu em 

diferentes momentos.  

O primeiro deles foi marcado por terceiros e aconteceu pessoalmente para explicações 

prévias sobre a pesquisa. Acertados os detalhes, foi marcado, com cada colaborador, 

individualmente, data e local para a realização das entrevistas. A pesquisadora realizou, então, 
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três encontros, sendo cada um deles com um participante, com duração média de uma hora e 

quarenta minutos.  

 

3.1.3 Instrumentos 

 

A coleta dos depoimentos foi realizada por meio de uma entrevista aberta, sendo 

iniciadas com uma questão norteadora que proporcionou explorar as experiências dos 

colaboradores sobre os seus relacionamentos sociais de maneira geral. A reflexão norteadora 

foi “seguindo a linha do tempo de sua vida, conte-me sua história.” Dessa forma, por meio da 

livre fala, construíram verbalmente a sua história de vida.  

A partir dessa verbalização, cada ponto que a entrevistadora julgou necessário ser 

melhor explorado, realizava-se perguntas semi-dirigidas. Com isso, ao final das entrevistas, 

baseado em Amparo (2002), que diz que a linguagem oral é um bom medidor para se 

apreender as manifestações internas, ou seja, as limitações do tempo vivido quando medidas 

no tempo externo, obtivemos material necessário para realizar a pesquisa.  

A forma de registro que adotamos foi a gravação em MP3. Procedimento que foi 

autorizado pelos colaboradores no momento da entrevista. Posteriormente ao processo de 

coleta de dados, as entrevistas forma transcritas na íntegra e submetidas à análise 

fenomenológica.   

Para uma maior compreensão destes relatos, seguem nas páginas seguintes de forma 

clara, as reduções fenomenológicas anteriormente explicadas, com a disponibilização de 

tabelas, essa leitura perpassa, essencialmente, a entrevistadora com o SEU olhar atento.  
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CAPÍTULO IV 

 

O DIÁLOGO: CIÊNCIA & VIVÊNCIA  
 
 
 
Após toda explanação anterior, compreendemos que a estruturação dos dados em 

tabelas facilitaria a visualização do pretendido com os dados colhidos. Com este pensamento, 

este capítulo segue subdivido em três grandes colunas; a primeira, a segunda e a terceira 

redução fenomenológica. Contudo, faz-se necessária uma explicação prévia das tabelas. 

A primeira coluna refere-se aos existentivos, ou seja, os recortes feitos nas verbalizações 

dos colaboradores para a compreensão do todo. A segunda coluna carrega os existenciais, 

aqui categorias Minkowkiana, nas quais as marcações nas categorias se fazem em duas cores, 

sendo que a cor preta representa as categorias na sua autenticidade e a vermelha, na sua 

inautenticidade. A teoria de Minkowski nos diz que uma mesma verbalização pode passar por 

diversas categorias e ser ao mesmo tempo autêntica e inautêntica. Estes dados serão 

utilizados, posteriormente, para a interpretação fenomenológica ou terceira redução 

fenomenológica, que se encontra reduzida na terceira coluna e detalhada logo a baixo as 

tabelas.  
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Tabela I – Significados Refletidos na Temporalidade – Colaborador 01 
 

Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Rafael – C01 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prece Interpretação 

1. Foi muito sofrido, sabe! Mas 
também teve momentos de 
muitas vitórias (...) 

X   X X   
Perda de esperança que 
gera a ação PR, busca de 
novas coisas. 

2. A gente tem tomado poder do 
que é nosso. Hoje, graças a Deus 
a gente tem uma casa, bonita, 
demorador. 

X   X   
Confirma a categoria 
anterior; busca de uma 
coisa melhor, a esperança 
realizada. 

3. (...) com 14 anos eu comecei 
no Hip Hop e muita das vezes 
minha família não aceitava, por 
causa da dança, não gostava que 
eu dançava, muito criticado, por 
muitos e por muito tempo. 

X  X    

Ação que gera um desejo 
de ser aceito e que era 
ofendido por terceiros 

4. (...) depois de muito tempo 
que minha mãe viu que eu tava 
ganhado dinheiro com a dança, 
começando ame destacar (...) ela 
liberou assim completamente 
minha cultura 

 X X X   

Espera ciente a busca por 
aceitação, desejo e  
esperança de ser aceito e 
atendido; 

5. (...) Graças a Deus to ai numa 
perspectiva boa de vida, 
trabalhando num projeto bom e 
com uma perspectiva de só 
crescer no Break e estudar 
bastante (...) 

  X X   

Um futuro cheio de 
possibilidades e portas 
abertas. E o desejo de 
reconhecimento. 

6. (...) to fazendo um projeto de 
aceleração (...) ai quero fazer 
Educação Física 

X  X    
Ida para um futuro que 
deseja.  

7. (...) eu ajudo minha mãe e 
casa, eu sei o que faço com meu 
dinheiro (...) não gasto com 
besteiras (...) invisto em mim 

X      
Pensado num futuro 
próximo. 

8. ( ...) a idéia que eu passo pros 
meus alunos aqui no projeto é 
pras pessoas nunca trocar o 
Break pelos estudos ou pela 
família(...) Deus,  tua família e 
os estudos são essa  coisas que 
vão te capacitar para o futuro, 
que vão te estabilizar, 

    X  

Na formação de um 
próximo, a 
conscientização da vida. 

9. (...) O Break é uma diversão. 
Uma diversão Seria. Rs Que 
pode te dar futuro, mas  não vai 
te sustentar pro resto da vida(...) 
eu acho assim que além do hip 
hop tenho que pensar em uma 
coisa assim, uma faculdade(...) 
 
Ao final da entrevista, em 
conversa informal, o 
entrevistado disse: “- mas bem 
que eu gostaria de viver disso 
pra sempre”.  

X  X X   

O destino gera um 
movimento para a busca 
com uma esperança do 
melhor. Mas, há o desejo 
de ser sempre sustendo 
pelo hip hop. Mas que o 
social não “possibilita” 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Rafael – C01 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prece Interpretação 

10. (...) eu falo pros meus alunos 
(...) não deixe com que as drogas 
influencie por que  sociedade 
tem uma vista da coisa do hip 
hop como coisa de bandido, 
então se vocês querem se 
atualizar, se vocês querem 
mostrar que o hip hop não é 
coisa de bandido, vocês tem que 
tirar boas notas, respeitar pai e 
mãe(...) 

  X X X  

Confirma categoria a 
cima. Com uma noção 
clara de dever com o 
próximo. Incluindo a 
vontade de que isso mude 
de verdade. 

11. (...) eu não tento passar só as 
dança para os meus alunos, o 
que eu passo é como ser 
cidadão, estudar bastante, é esse 
que eu acredito ser o papel do 
Hip-Hop verdadeiro. 

  X  X  

Passa para frente a 
vontade de caminhar. E 
mostra os desejos de que 
seja assim o verdadeiro 
Hip Hop. 

12. (...) fazer com que o hip hop 
seja visto de uma forma 
diferente pela sociedade, seja 
visto assim de uma forma que 
tenta recuperar jovens, das 
drogas, da violência, que tenta 
colocar ele na educação.(...) 

  X X   

De mudar a vista. O que 
corrobora para as 
categorias a cima 

13. (...) antes eu era aluno daqui, 
e ai o menino que trabalhava 
aqui no ano passado ele pegou e 
viu que eu era um aluno 
esforçado e decidiu me colocar 
como professor de dança (...) 

 X X    

Reconhecido., na 
possibilidade de novas 
aberturas. 

14. (...) eu me imagino assim, 
sendo um revolucionário do 
Break, RS, eu imagino assim 
sabe, também sendo alguém na 
vida (...) que seja respeitado  

  X X   
Categoria que afirma a 
vontade de ser 
“sustentado” pelo Break e 
que gera a esperança. 

15. (...) minha mãe me deu uma 
educação correta, nunca usei 
drogas na minha vida. Nunca 
precisei usar meios para fugir de 
nada. Confesso que já fui bem 
ruim na escola. Mas depois que 
comecei a ter visão das coisas, ai 
eu fui melhorando (...) eu sei que 
essa mudança começou depois 
da dança. 

X   X   

Mudança de 
comportamento por meio 
de ensinamentos de uma 
vida gerando olhares 
diferentes para a vida 

16. (..) eu vi que para eu ir para 
frente eu precisava abrir a 
cabeça e por aqui vou ficando, 
fazendo esse trabalho social.(..) 

    X  
Confirma a categoria cima 
e potencializa uma ação 
etica 

17. (...) eu também quero servir o 
exército (...) trabalhar pela pátria 
eu acho muito importante (...) 
quero ter essa experiência 

  X    
De menino. 

18. (...) mas assim, eu não quero 
largar o Hip Hop, eu vou ter que 
dar um jeito de conciliar os dois, 
eu acho que tem jeito sim. 
 
 

X  X    

De ter o que sonha, sem 
abrir mão. Partido para o 
que for necessário fazer 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Rafael - C01 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prece Interpretação 

19. (...) Se Deus quiser eu vou 
conseguir trabalhar ao mesmo 
tempo que dançar. Causo que 
você tem que dar exemplo. E eu 
acho que assim to dando o meu. 

    X  
Confirma categoria a cima 
e o leva a uma 
preocupação em passar 
uma idéia positiva 

20. (..) Como que pode ta lá 
cantando rap ai todo mundo vai 
lá e gosta de vê você cantar, mas 
ai agorinha todo mundo vê você 
fumando maconha, como é que 
fica? Isso queima o Hip Hop. Eu 
não admito pessoas assim. 

  X    

Desejo de mudança em 
relação a essa situação 

21. O cara pode dançar e pode 
ser o melhor que canta rap do 
mundo, (...), mas pra mim se 
usar drogas, se ele for daqueles 
que gosta de brigar que gosta de 
violência um cara desse pra mim 
não é nada. Agora (...) pode nem 
ser o melhor rapper, mas ele 
tendo humildade, ele estudando, 
ele respeitado pai e mãe, família, 
isso pra mim é uma grande 
coisa, já é um vencedor na vida 
já! 

X   X X  

Uma ação que vem do 
colaborador passa para 
outros e que geram uma 
esperança de que seja 
assim 
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Tabela II - Significados Refletidos na Temporalidade Colaborador 02 
 

Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 

Fala de Joana - C02 Ação Espera Desejo Esperança 
Ação 
ética 

Prec
e 

Interpretação 

1. (...) meu pai saiu de casa (...) isso me 
traumatizou muito   X    Desejo frustrado, ofendido 

de ter o pai. Querer e não 
poder. 

2. (...) ele querendo voltar com minha 
mãe e minha mãe não quis voltar com ele 
(...) 

   X   Esperança de ter o pai 
frustrada pela decisão da 
mãe 

3. (...) eu entrei em depressão, eu me 
cortava toda(...)  X   X   Uma perda da ação do 

rumo. Uma esperança 
desviada para morte.  

4. (...) foi muito complicado crescer sem 
pai (..)  X     A partir dessa fala percebe-

se a parada e a justificativa 
no tempo a espera de uma 
solução; 

5. (...) eu repeti a sétima uma vez, repeti 
a sétima outra vez (...)  X X    Parada no tempo, nos 

acontecimentos ruins. Que 
vai ser lembrado em 
diversos trechos da 
entrevista e com diferentes 
contos. 
Não há um desejo a ser 
buscado. 

6. (...) aos 16 anos conheci todos os 
psicólogos e psiquiatras de Brasília e ai 
uma psicóloga depois de muitas disse que 
meu caso não era psicologia e sim 
psiquiatria (...) por que nessa época 
minha mãe ficava falando que eu tava me 
drogando, eu que tava viciada em 
cocaína, sei lá e eu sempre falei pra ela ir 
no potinho comigo fazer o teste de 
sangue, e ela falava não -você vai é na 
psiquiatra (...)Comecei a tomar esses 
remédios, por que ela achava que o 
problema que eu tinha era que eu não 
estava desenvolvendo na escola(...) 

X  X X   Uma ação dirigida por 
terceiros, sem desejo sem 
esperança. Não há um 
vislumbra de futuro. 

7. (...)Ai comecei a ficar mais atenta na 
escola tal tal passei e ai fui pra oitava, 
terminei e agora estou fazendo um 
supletivo agora do segundo grau ai foi 
passando, fiquei maior de idade ai ela 
quetou ela viu que eu tava tranqüila, e até 
que eu parei tudo que eu passei na minha 
vida(...) 

X   X   Começa-se a perceber na 
fala um começo de ação 
em direcionar a sua vida e 
uma esperança num futuro. 

8. (...)Eu tinha esquecido da minha mãe, 
esquecido (...)14 anos eu nunca tinha 
saído assim sozinha, e ai você não tem 
noção da pressão que eu enfrentei, só por 
que fui dar um role no Shopping,u nem 
fui fazer nada de mais(...) 
 
 
 
 
 
 
 

XX  X X   Um desejo atendido que 
gerou uma ação não 
autentica na visão materna, 
tendo a não autenticidade 
no fato escondido e não na 
realização de um desejo. 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Joana - C02 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prec
e 

Interpretação 

9. (...) eu fiquei doida, peguei um monte 
de comprimido e tomei (..)   X X   

Uma ação de fuga, um a 
falta de esperança e um 
desejo de sumir. 

10. (...) tipo na minha mente, eu acho que 
daí pra cá eu amadureci muito, eu fiz um 
monte de coisa que eu mesma me 
provoquei, eu me testei de certa forma 
(...) 

X  X    
No hoje, percebe “erro” 
passo o que gera esperança 

11. (...) tipo assim, na minha mente, eu ia 
escrever uma carta, falar para um amigo 
e eu ia morrer e ninguém ia ligar e pronto 
ia acabar tudo. Pronto acabou! X  X X   

Uma ação não autentica 
carregada de um desejo de 
sumir e não ser um 
problema ou passar por um 
problema. Numa ausência 
de esperança. 

12. (...) minha mãe não tava nem ai, desse 
jeito na maior frieza (...)   X X   

Uma confirmação na 
cabeça dela de um desejo 
não estar ali carregado de 
falta de esperança; 

13. (...) com 15 anos comecei a dançar 
Break, então eu comecei no movimento 
aos 15 anos, mas ate ai eu ainda estava 
problemática, tava nessa fase meio de 
loucura (...) 

X   X   
Uma ação na tentativa de 
buscar novos rumos que 
parte dela e gera esperança. 

14. (...) comecei a me interessar e 
comecei a rimar, começou a mudar, 
entendeu? X  X X   

Confirma categoria a cima, 
e gera o movimento 
movido pela interesse  
dela. 

15. (...) comecei compor minhas musicas 
e to ai ate hoje MCando, mudou minha 
vida ver a realidade do que eu vivo, dos 
meu amigos e dos jovens que convivem 
ao meu redor, vê que o  mundo não é 
bem como eu pensava não é só flores, 
não é um mar de rosas, principalmente 
aonde eu moro(...) 

X  X X   

Mesmo ainda parecendo 
uma idéia “comprada” 
percebe-se uma ação em 
direção a uma mudança e 
que gera a esperança de 
mudança e essencial o 
desejo de ser verdadeiro 

16. (...) onde eu moro eu vejo muita 
coisa, coisa que ninguém imagina, isso 
me fez mudar, me Fez amadurecer e 
querer mudar essas pessoas que estão ao 
meu redor (...) X  X X X  

A própria fala dela leva a 
uma conscientização da 
mudança, do desejo de 
mudar. Percebe. E gera de 
pronto a idéia de mudar o 
mundo a volta. O que 
caracteriza um 
amadurecimento das 
idéias. 

17. (...) é a realidade da favela você tem 
duas oportunidade ou você quer 
realmente estudar vencer ou você vai pro 
crime ou você vai se viciar ou pro trafico 
 
 

  X    

Confirma categoria a cima 
e passa a desejo de 
mudança; 

18. (...) passou uns moleques do nosso 
lado: - por que sou é pichador! (...) 
chamamos os moleques, pegou o boock e 
mostrou, o aqui o que eu faço ou invés de 
pichar (...) 
 
 
 
 
 

   X X  

Passa pela ação ética na 
tentativa de mostrar um 
caminho quem julga estar 
no caminho errado. ou que 
ela já errou.Uma esperança 
de que mude. 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Joana - C02 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prec
e 

Interpretação 

19. (...) minha vontade era de arrastar 
todas as crianças pra fazer um projeto 
muito louco, ensinar artes pra eles, 
ensinar musica. 

  X X X  Um desejo que gera à 
vontade de mudar. E um 
mudar não só dela, mas 
através do outro mudar a si 
mesma. Esperança 

20. (...) pra falar a verdade eu também 
pichava (...) X      Uma ação não autentica, 

confirma categorias a cima. 
No desejo de mudar o 
“mundo” e que o mundo a 
mude. 

21. (...) Não, não quero isso pra mim  
não. Por que eu vou ficar nisso? Foi ai 
que eu comecei no grupo atittude.(...) e 
assim foi mudando a minha vida. 

X  X X   Confirma categoria a cima 
e leva a uma ação autentica 
para essa mudança. 

22. (...) ela sabe que eu não sou muito fã 
de estudar (...) mas como vou rimar sem 
estudar, então eu leio muito agora. 

X  X    Ação concreta possibilitada  
pela mudança de 
pensamento.e parte de um 
desejo dela. 

23. (...) eu posso dizer que eu tive altos e 
baixos (...) hoje acho que perdi muita 
coisa, era pra eu ter conseguido muita 
mais coisas, já era pra eu ta fazendo uma 
faculdade, perdi muito tempo com essas 
coisas (...)  

 X X    Uma espera não autêntica, 
parada, mas que acaba por 
gerar hoje uma ação para o 
futuro e um desejo de estar 
melhor do que foi. 

24. (...) o uso de drogas degrine o 
movimento (...) influencia sim, acho que 
você tem que passar uma mensagem 
positiva, um mensagem pra tentar mudar 
isso, por que se no século XXI ta desse 
jeito como que vai ser nosso filho?  

  X  X  Um pensamento de 
mudança para um futuro 
em conjunto. Uma 
esperança 

25. (...) eu sou Amia nova dele (pai), ele 
era muito apegado a mim, ele se 
arrependeu muito de ter saído de casa (...) 

 X X    Desejo frustrado de ter o 
pai. Uma espera parada 
pela vida de espera que a 
volta aconteça 

26. (...) foi um vacilo de ele ter saído de 
casa (..) acho que ela ( mãe) vez o que foi 
melhor para ela  

  X X   Confirma a categoria a 
cima; 
Desejo de ter e a mãe ter 
feito uma escolha que 
culpa a mãe. A “culpa” 
pela não esperança! 

27. (...) ver semana passada, a acho eu 
encontrei com os diretores dessa escola 
que eu estudava, -nossa Ana se ta 
diferente, me abraçaram, e falei que tava 
no  movimento e que conheci um monte 
de grafiteiro e queria fazer uma produção 
lá no muro da escola. - Nossa desce lá 

pra gente conversar e tal . 
 
 
 

X   X   Uma ação de mudança 
vista a olhos nus, e dada 
um voto de confiança e 
credibilidade. O que gera a 
esperança 

28. (...) eu penso em fazer um pra eu 
arrumara um emprego bom pra eu ter 
uma renda,(...) eu quero terminar e em 
breve começar uma faculdade eu tenho 
vontade de fazer (...)  
 
 
 

X  X X   Para o futuro. Pensante. O 
desejo de realizar e de 
produzir esperança. 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Joana - C02 

 
Ação Espera Desejo Esperança Ação 

ética 
Prec

e 
Interpretação 

 
29. (...) eu queria ser educadora, tenho 
essa vontade de ensinar, e artes plásticas 
pra as crianças, e se eu fosse eu ensinar 
graffiti pra elas. (...) 
 

X  X    

Confirma a categoria a 
cima. E diz muito do 
desejo de realizar coisas.  

 
30. (...) a partir de agora eu quero ser 
educadora desse movimento, mostrar não 
o que muitas pessoas pensam saber sobre 
Hip Hop (..) 
 

  X  X  

Passar para frente aquilo 
que vem recebendo. 

 
31. (...) menina já é ensinada desde 
pequena a ser mãe, ela já ganha uma 
boneca pra fazer de neném, já cresce com 
a mentalidade de seduzir, pergunta pra 
mim das minhas amigas todas quantas 
não estão grávidas silencio, acho que tem 
3 meninas e isso inclui eu. Eu acho que 
eles escutam essas coisas e acham que 
tem que ser como o cara ta cantando isso 
eles fazer musicas erradas (...) 
 

X      

De mudar o “seu destino” 
não ser semelhante a todas 
que a circula. Ter uma  
mentalidade a esse 
respeito, formar sua 
opinião. 

 
32. (...) Essa é a nossa idéia da rede hip 
hop é mudar esse imagem dessa pessoas 
que denigrem a imagem do rap em rede 
nacional, por que existem coisas boas 
existe o rap bom e acho que ONG’s 
assim como essa aqui que chama os 
moleques usando o movimento é bacana, 
e  o outro lado do Hip Hop ( ...) 
 

  X    

Um desejo de mudar o 
pensamento geral a 
respeito do que ela toma 
como seu. 

 
33. (...) Dá pra falar da realidade da 
favela sem ser tão pesado e sem induzir a 
ninguém a essa vida e sim mudar essa 
realidade isso só faz alimentar o circulo 
(...) 
 

  X X   

Porque há coisas boas onde 
eu moro. 

 
34. (...) Lá são os maiores índices de 
violência, por que lá não tem escola, La 
não tem nenhum lazer, La não tem 
ninguém pra falar de paz, lá não tem 
ninguém pra falar de arte, pra ajudar 
jovens, não tem estrutura pra se viver (...) 
 

X    X  

Sabe do que é preciso. 

35. (...) uma forma que eu posso atingir 
essas pessoas e atreves do meu canto, não 
mudar, por que não posso mudar o 
mundo sozinha, mas posso fazer uma 
parte, posso sim com certeza! 

  X X X X 
Vontade de ser útil de 
mudar. Carregada de uma 
esperança ativa. E tem uma 
convicção disso quando 
fala.Real 

36. (...) quando uma criança ta no crime, 
ai pra resgatar ela ai que é a luta,  por que 
ele seduz muito mais que a escola, afinal 
e muito mais legal ir pra rua do que ir pra 
escola ficar olhando pra cara do professor 
chato(...)  

    X  

Falando de terceiro acaba 
por falar dela. Numa 
perspectiva de ajudar o 
outro a não passar por 
aquilo.  
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Joana - C02 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prec
e 

Interpretação 

37. (...) Acho que o hip hop na escola, 
acho que ele ajudaria muito essas 
crianças, iam querer ir pra escola ele ia 
pra estudar, mas ele ia encontra a galera 
que dança, há vamos tira 45 minutos na 
semana pra gente treinar (...)por que você 
quer algo de bom, quando você conhece 
o que é bom, por que enquanto você não 
sabe, como você vai querer, não é 
verdade? 

X    X  

Confirma a categoria numa 
ação concreta de ajuda. 
Que perpassa por ela. 

38. (...) muda o pensamento, eu mudei 
meu pensamento em relação a só deixar 
um rabisco na parede ou deixar uma arte 
que vai ficar ali eternamente por que 
ninguém vai apagar, e você via passar ali 
e vai dizer fui eu que fiz ou então vê 
assinatura e já sabe quem é. Tem o 
respeito. Eles te dão respeito. É respeito 
que vocês recebem ao invés de 
preconceito. Isso mudou a minha visão 
de quere mudar, de querer ajudar porque 
eu sou o exemplo eu sou a nova geração 

  X X X  

Confirmação da mudança 
de pensamento que está se 
operando na cabeça de 
Joana. Num desejo de 
mudar as coisas, mudar ela 
mesma mudar o estigma. 
Esperança de que esse 
futuro seja melhor e a 
preocupação em ser melhor 
para o mundo acompanhar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

Tabela III - Significados refletidos na Temporalidade Colaborador 03 
 

Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Rodolfo - C03 
 

Ação Espera Desejo Esperança Ação 
ética 

Prece Interpretação 

 
1. (...) minha mãe morreu ai eu vim 
morar aqui (Brasília) (...) 
 

X  X X   
Esperança de ser melhor, 
desejo se que lava a ação  

 
2. (...) eu não tava junto, não!   X    

Como se pudesse mudar  

 
3. Não lembro bem, eu tinha mais ou 
menos uns dez, nove anos,(...) 

 X     
Como se esperasse que 
passasse  

4. (...)lembro de pouca coisa, as vezes, 
eu penso sobre isso, as vezes, mas é 
muito raro.( silêncio) X   X   

Ele pensa, mas não 
sempre e com a esperança 
de vença. Um conflito 
está, Mas não quer estar. 

5. Ah meu pai (...)eu não tenho 
nenhum contato com ele não.(...) depois 
que minha mãe morreu, ai que desandou 
mermo. Ai o bixo sumiu. 
 

  X X   
De ter por perto, saber, 
ser cuidado. Ao mesmo 
tempo tem uma queda na 
esperança 

6. (...) quando moleque ouvia muito 
isso na rua (...) ai eu comecei a ouvir esse 
som e fiquei com o som, esse foi meu 
primeiro contato com Hip Hop (...) 

 X X X   
A espera de algo bom que 
possa acontecer e do que 
a musica lhe transmite, 
transformado em desejo e 
esperança 

7. Esse som fala de coisas que 
acontece ruim e boa, mas infelizmente a 
maioria das coisas que acontece é 
ruim,né veio! 
 

X      
Confirma categorias a 
cima e parte para uma 
ação do que acontece. 

8. (...) entrar no movimento foi depois 
La pelos quinze, dezesseis. Na verdade 
foi depois que a gente, que eu fui preso.  X     

Viu na espera que poderia 
ser na autentica da medida 
sócia educativa uma 
oportunidade 

9. (...) me interessei pelo projeto (...)  

X   X   
Confirma a categoria  
acima e parte para uma 
ação, repleta de esperança 

10. (...) o projeto mostrava a onde o que 
era o hip hop de verdade, que não era só 
musica que tinha mais coisa tinha 
compromisso com o social  e ai que 
entrei no Hip Hop. 

  X X   

De melhor entender a vida 
e as dificuldades dos 
envolta dele, com a 
certeza de melhora. 
Começa-se aqui pensar 
em ação ética para um 
futuro. 

11. (...)eu fui parar no caje por assalto 
(...)não foi o primeiro (...) e passei minha 
L.A todinha nesse projeto até eu acho 
que completar 18 anos, eu passei dois, 
três anos lá (...) 
 

X X  X   

Uma espera que poderia 
ser parada, mas foi 
convertida em ação para 
um futuro 

12. (...) a gente fundou nosso grupo lá   
( ...) a gente se destacou(...) 
 

   X   
Confirma a categoria a 
cima e vem a esperança 

13. (...) desse projeto surgiu outro curso 
de agente social (...) na UNB (...) a gente 
aprendia o que era uma ONG (...) desse 
curso surgiu a idéia da ONG. 
 
 

X    X  

Um fazer acontecer 
com uma intenção 
maior que ele 
próprio. 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Rodolfo - C03 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prece Interpretação 

 
14. (...) o projeto mudou tudo, mudou 
totalmente, completamente, e na minha 
vida também, tanto financeira quanto 
psicológica,  se não fosse essas coisas eu 
não sei nem se eu taria aqui agora no 
momento por que vários amigo meu  que 
cresceu comigo aqui em Braslândia já 
morreu, outros tão prezo outros tão na 
vida ai, tão traficando e tal, entendeu? 
 
 

   X X  

Confirma a categoria a 
cima e cria a certeza de 
uma mudança positiva. 

 
15. Eu to aqui por isso, por ter entrado e 
montado um ONG e ter mudado o 
pensamento 
 

X  X X X X 
Reafirma o desejo de 
mudar. Passando par a 
prece, na certeza de suas 
mudanças. 

 
16. (...) acho que faz a diferença 
grandão (...) a gente emprega para 
trabalhar com que gosta(...) fora os 
moleques a maioria( ...) tem pessoas que 
era aluno hoje é educador no projeto. Faz 
a diferença e muito! 
 

    X X 

Apostou e ganhou. E está 
convicto de que suas 
ações forma boas e que 
geraram para outros. 

 
17. (...) acho que a violência ta no dia a 
dia, de policia, de educação, hospital (...) 
o descaso gera a violência (...) varias 
musicas que fala que o canal é estudar, 
trabalhar, respeitar pai e mãe, fala que da 
violência não querendo incentivar, mas 
citando que não é o caminho.  
 
 

  X    

De mudança. De 
compromisso  

 
18. (...) não existe mais de quere fazer 
rap pra agredir (...) o rap é consciente.. X   X   

Confirma a categoria a 
cima dando uma 
existência de esperança 
para quem escuta. 

19. Na periferia ninguém assim, ah vou 
estudar e tal. Hoje tem alguns ta 
crescendo essa questão> neguinho 
estudando, fazendo faculdade, buscando 
informação, tem vários, mas antigamente 
quando eu era moleque. 
 

 X  X   

Uma espera de que venha 
uma ajuda de forma, mas 
hoje coma esperança de 
que parte dele.o quegera a 
esperança 

20. É complicado! Você vai na escola 
só para comer mermo, por que tem 
rango, por causa que as vezes não tem 
nada pra comer em casa, na minha época 
essa assim. 

 X  X   

Confirma a categoria 
passada da espera de uma 
ajuda externa. Que não 
“chega” e se faz 
necessário lutar. A 
esperança está gasta 

 
21. Por que estudar é uma parada a 
longo prazo e neguinho preciso de 
comida agora, por que a gente não tem 
pai pra nos dá, nosso pai, quem tem! 
 
 

  X X   

Confirma a categoria a 
cima do pai e a questão da 
esperança abalada e o 
desejo de ter 
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Existentivos 
(1º Redução) 

Existenciais 
(2º Redução) 

Subjetividade 
Operante 

(3º Redução) 
Fala de Rodolfo - C03 

 
Ação Espera Desejo Esperança 

Ação 
ética 

Prece Interpretação 

 
22. (...) eu completei o ensino médio e 
acho que no próximo ano eu vou 
começar afazer facu. Eu penso serviço 
social, comunicação social (...) quero 
fazer isso pra sempre (...) minha 
pretensão é estar sempre conciliando o 
outro emprego com isso aqui. 

X  X X X X 

Num futuro pelo qual ele 
busca no hoje, tem o 
desejo de perpetuar a 
mudança com esperança e 
sempre com o 
pensamento não só nele. 
E isto acaba passando 
pela certeza de suas 
escolhas passadas.  

23. (...) Aqui (na ONG) 50% tem 
família legal e 50% não e acho que isso 
influência tudo aqui .(...) Desestrutura 
familiar e a maioria e principal causa do 
que acontece e ai a gente vê que tudo de 
maus aqui é a desestrutura familiar(...) 

   X X  

E esperança de que mude 
e que a sua ação ajude 
com isso. 

24. (...) Precisa de muito apoio, apoio 
do governo, de educação, de política 
certa, daqui a 20 anos se a agente 
começar hoje, quem sabe um dia agente 
chega lá 

    X  
Busca de melhora 
partindo dele 

25. (...) A gente se vira por aqui, a gente 
faz o que pode, pros molequinhos novo 
que está chegando aqui no projeto.     X X 

De uma visão do outro, 
percebe que o que faz é o 
certo e assume todos os 
riscos. 

 
 

Os dados que nos são fornecidos pelas tabelas, junto à interpretação fenomenológica, 

permitem realizar dois tipos de diálogos com a teoria. O primeiro, particular de cada 

colaborador participante deste estudo, baseia-se na interpretação de cada modos viventes do 

tempo autêntico ou inautêntico dentro e fora do Movimento Hip Hop, a partir de cada 

categoria que nos foi dada por Minkowski. O segundo, uma visão que une cada indivíduo 

transformando a singularidade em universalidade, permitindo, assim, compreender como o 

movimento interveio na vida de cada Colaborador e como pode ser um instrumento de 

intervenção para tantos outros. Desse modo, o que faremos nas próximas páginas, sob a 

perspectiva de Heidegger (1971) – o qual acredita que a realização de uma análise nasce do 

‘ôntico’ rumo ao ‘ontológico’, da singularidade para pluralidade – buscaremos a compreensão 

da busca do tempo vivido dentro de um espaço, por meio desse diálogo proposto por 

Heidegger, no Movimento Hip Hop, que é dado a cada participante.  
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Cada colaborador deste estudo tem uma maneira de encarar o mundo, que a categoria 

‘ação’ nos mostra claramente, já que a ação é a forma que enfrentamos o mundo na prática. 

Este constitutivo do tempo é a porta de entrada para compreendermos que atitude teremos 

frente a um existir cheio de possibilidades.  

Vemos que Rafael (C01) está no tempo ‘presentemente’, na vida vivida como ela se 

mostra, com atenção a qualquer chamado efetuado por ela. Rafael (C01) possibilita 

entendermos que na ação, o indivíduo vislumbra seu futuro, no fenômeno do EU - olhar para 

frente, mas firme em seu seu espaço. E percebendo que o seu espaço se faz ativo de forma a 

levá-lo rumo ao futuro.  

[...] eu ajudo minha mãe em casa, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro 
(...) não gasto com besteiras (...) invisto em mim. [...] 
 

Qualitativamente, percebemos que a autenticidade da ação de Rafael (C01) o levará 

certamente ao futuro autêntico. Mostra-nos que existe uma abertura a potencialidades do 

contato com o espaço que lhe foi dado por meio da uma atitude que lhe foi ensinada e que 

hoje assimilou-se ao seu viver. 

[...] Minha mãe me deu uma educação correta, nunca usei drogas na minha 
vida. Nunca precisei usar meio para fugir de nada. Confesso que já fui bem 
ruim na escola. Mas depois  que comecei  a ter visão das coisas, ai eu fui 
melhorando (...) eu sei que essa mudança começou depois da dança.[...]  
[...] o cara pode até dançar e pode ser o melhor que canta rap do mundo 
(...) mas pra mim se usar drogas, se for daqueles que gosta de brigar que 
gosta de violência uma cara desse pra mim não é nada. Agora (...) pode ate 
nem  ser o melhor rapper, mas ele tendo humildade, ele estudando 
respeitando pai e mãe, família, isso ai pra mim é uma grande coisa, já é um 
vencedor na vida, já! [...]  
 

Esses relatos também nos proporcionam entender que o Hip Hop leva esta ação a um 

patamar autêntico por meio de uma conscientização do ‘mal’ que há no mundo e do papel da 

escola para o futuro, que pode ser claramente vista na verbalização abaixo.  

[...] o break é uma diversão. Uma diversão séria. (Risos). Que pode te dar 
futuro, mas assim o Hip Hop não vai te sustentar pro resto da vida (...) eu 
acho assim que além do Hip Hop tenho que pensar em uma coisa assim, 
faculdade.[...]  
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Por estar diretamente relacionada à ‘ação’, à ‘espera’ de Rafael (C01), há a confirmação 

de todas as considerações acima já que a ‘espera’ é bem menor que a ‘ação’.  Não tendo 

nenhuma, em inautenticidade, confirma que Rafael (C01) está presente diante da vida. Pois, 

em Rafael (C01) não há uma característica da espera Minkowskiana (as cited in Petrelli, 

1999): “na espera, ao contrário nós vivemos o tempo no sentido inverso. Nós vemos o futuro 

vindo em nossa direção e esperamos que o futuro se faça presente” (p.98). O presente é o seu 

tempo vivido.  

Joana (C02) também se encontra presente na vida, no hoje, mas com uma conotação 

diferente do primeiro. Apesar da fala abundante que nos proporcionou, sendo este colaborador 

o que mais houve verbalizações retiradas do discurso inicial, percebe-se que na ‘ação’ de 

Joana (C02) há uma inautenticidade presente, por ela estar no que Minkoswki (as cited in 

Petrelli 1999) nos refere em viver o “passado em”. Ou seja, mesmo sendo visível que há uma 

ação que se projeta para o futuro autêntico também se percebe que a um re-viver de situações 

que lhe causaram dor e ações inautênticas consequentemente.  

[...] eu entrei em depressão, eu me cortava toda.[...] 
[...] tipo na minha mente eu ia escrever uma carta, falar para um amigo e eu 
ia morrer e ninguém ia ligar e pronto ai ia acabar tudo. Pronto acabou![...] 
[...] Tipo na minha mente, eu acho que daí pra cá eu amadureci muito, eu fiz 
um monte de coisas que eu mesma me provoquei, eu me testei de certa forma 
[...] 
 

Quando a ação está inautêntica (e realmente apenas está, e não é) por tudo que vimos no 

capitulo III, - Inautêntico e autêntico não são acidentes, ou falsas escolhas; são os 

componentes necessários do nosso dia- a dia-, há uma parada do tempo que está vinculada a 

‘espera’, também inautêntica, não há, nas verbalizações de Joana (C02), uma fala que tenha 

sido caracterizada como autêntica ‘espera’, apenas inautêntica. Isso se dá pelo princípio de 

sincronicidade entre as categorias. A ‘ação’ está parada numa ‘espera’ inautêntica. 

Suspendendo o colaborador de uma ‘ação’ e fixando-o de uma forma angustiante. Vista 

claramente nos discurso: 
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[...] foi muito complicado crescer sem pai [...] 
[...] eu posso dizer que eu tive muitos altos e baixos (...) hoje acho que perdi 
muita coisa, era pra eu ter conseguido muito mais coisas, já era pra eu ta 
fazendo uma faculdade, perdi muito tempo com essas coisas [...] 
 

Contudo, também podemos começar a perceber que o “hoje autêntico” de Joana (C02) 

está diretamente relacionado ao movimento Hip Hop, a sua interferência na ‘ação’ que a move 

para o futuro. Paradoxalmente, a autenticidade se realiza nesta antagônica organização, sendo 

a inautenticidade um estímulo para autenticidade. 

[...] comecei a me interessar e comecei a rimar, começou a mudar, 
entendeu?[...] 
[...] Comecei a compor minhas músicas e to até ai hoje MCiando, mudou 
minha vida vera realidade de onde eu vivo, dos meus amigos e dos jovens 
que convivem ao meu redor, vê que o mundo não é bem como eu pensava 
[...] 
[...] ela (mãe) sabe que eu não sou muito fã de estudar, mas como vou rimar 
sem estudar, então eu leio muito agora. [...]  

 
No terceiro colaborador, Rodolfo (C03), há uma ligação de futuro e passado que são 

atualizados no presente de forma muito singular. Acontecimentos que poderiam ser vistos 

como provocadores de modos viventes do tempo inautênticas, onde é visível um sofrimento, 

foram, da maneira mais bonita que Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) nos ensina, 

transformados em ‘ações’ autênticas. 

[...] minha mãe morreu ai eu vim morar aqui em Brasília[...] 
[...] eu fui parar no Caje por assalto (...) não foi o primeiro (...) e passei lá 
minha L.A1 todinha até eu completar 18 anos, eu passei dois ou três anos lá 
[...] 
 

Seu presente, suas ‘ações’ que abriram e abrirão as portas de um futuro, estão na 

oportunidade que viu diante dele. Tem a sua ‘espera’ aberta ao novo, e numa dialética entre a 

‘espera’ e a ‘ação’, temos o que Minkowski (as cited in Petrelli, 1999) denominou como o 

fenômeno do “eu existo”, uma afirmação do poder diante da vida. E esta afirmação se dá por 

meio de uma oportunidade por ele agarrada em uma medida sócia educativa que vislumbrava 

para os internos o que eles denominam de verdadeiro Hip Hop. 

[...] o projeto mostrava a onde o que era o Hip Hop de verdade, que não era 
só a música que tinha mais coisas tinha compromisso com o social e ai eu 
entrei pro Hip Hop [...] 
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[...] eu to aqui por isso, por ter entrado e montado um ONG e ter mudado o 
pensamento [...] 
[...] o projeto mudou tudo, mudou totalmente, completamente, e na minha 
vida também, tanto financeira quanto psicológica, se não fosse essas coisas 
eu não sei nem se taria aqui agora no momento. Vários amigos meu que 
cresceu comigo aqui em Brazlândia já morreu, outros tão preso outros na 
vida ai traficando e tal [...] 
 

Esse “hoje autêntico” percebido em Rodolfo (C03) permeia todo o seu discurso. Na fala 

citada acima, encontramos um forte sentimento de ‘esperança’ e ‘desejo’ de mudança que 

orienta e oferece repouso tranquilo a sua espera para ‘ação’. Os constitutivos e construtivos do 

tempo ‘esperança’ e ‘desejo’ oferecem para Rodolfo (C03) a capacidade de transformar o 

imediato inautêntico em um mediato autêntico, como vimos em todas as suas verbalizações 

acima. Percebendo também que o ‘desejo’ não decai para um ter solitário as coisas, e sim 

provoca uma visão prolongada do outro.  

[..] completei o ensino médio  a acho que no próximo ano eu vou começar a 
fazer facu. Eu penso em  serviço social (...) quero fazer isso pra sempre (...) 
minha pretensão é estar sempre conciliando o outro emprego com isso aqui 
[..] 

 
Confirma-se que, proporcionalmente, as verbalizações retiradas das falas integrais, 

Rodolfo (C03) é o que mais apresenta falas que contempla a categoria ‘esperança’, porque 

nele a ‘esperança’ encontra-se intimamente liga ao eu, permitindo ele se refugiar para 

contemplar a vida em sua extensão. 

[...] é complicado! Você vai na escola só para comer mermo, por que causa 
que às vezes não tem nada para comer em casa. Na minha épocas era assim. 
[...] 
[..] Na periferia ninguém assim, ah vou estudar e tal. Hoje tem alguns ta 
crescendo essa questão, neguinho estudando, fazendo faculdade buscando 
informação tem vários, mas antigamente quando eu era moleque não.[...] 
[...] por que estudar é uma parada a longo prazo e neguinho precisa de 
comida agora, por que a gente não tem pai pra nos dá, nosso pai, quem tem! 
[...] 
 

Quando o ‘desejo’ e a ‘esperança’ são olhadas por meio do colaborador II, Joana, 

percebemos que há um duelo entre o autêntico e o inautêntico numa busca de equilibrar o 

movimento desse colaborador pelo tempo.  

[...] ele (pai) se arrependeu muito de ter saído de casa [...] 
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[...] foi um vacilo dele ter saído de casa (..) acho que ela (mãe) fez o que foi 
melhor para ela [...] 

 
Quando tomada pelo desejo de mudar seu passado, perde a esperança pelo fato já estar 

consumado. Contudo, quando suas falas estão relacionadas com o presente, presente este 

ligado ao movimento Hip Hop, percebe-se que o seu “abandono” foi transformado em uma 

esperança e um desejo de mudar o mundo que circunscreve. 

[...] minha vontade era de arrastar todas as crianças pra fazer um projeto 
muito louco, ensinar artes pra eles, ensinar música [...] 

 
Isso nos permite dizer que Joana (C02) percebeu como revitalizar a sua ‘esperança’ por 

meio do Hip Hop, da música, da arte. Permitindo a ela que vislumbre o seu futuro grandioso 

por meio de seus desejos autênticos. Através do ‘eu tenho’, vejo o meu ‘ eu existo’.  

Rafael (C01), por ter no percurso de sua vida alicerces como a família estruturada,  

observamos que a ‘esperança’ está bem fundamentada, permitindo que o ‘desejo’, o ‘eu 

tenho’ se mostre em plano elevado. Nesse momento, Rafael (C01), como dito, está no “hoje” 

por inteiro em suas ‘ações’, o que admite a ele que sonhe e imagine planos para um futuro 

mediato.  

[...] eu me imagino assim sendo um revolucionário do Break, risos, eu 
imagino assim também, sendo alguém na vida (...) que seja respeitado [...] 
[...] eu também quero servir o exército (...) acho importante (...) quero ter 
essa experiência [...] 
[...] mas assim, eu não quero largar o Hip Hop, eu vou ter que dar um jeito 
de conciliar os dois, eu acho que tem jeito sim[...] 

 
Sendo assim, percebemos que cada categoria escolhida para análise nos fornece 

subsídios para entendermos como o Hip Hop interfere na vida vivida de cada colaborador. 

Contudo, as categorias ‘prece’ e ‘ação ética’, sem a menor sombra de dúvidas, deixa-nos  

entender o Hip Hop nos seus preceitos mais elementares. Aqueles que pretendem alcançar 

quando “chamam” os adolescentes, jovens e adultos a participarem em qualquer dos pilares 

que sustentam a cultura Hip Hop;onde, a busca do reconhecimento requer que cada jovem 
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seja compelido a conhecer a realidade, conhecer a história, estar engajado, promovendo assim 

uma conscientização e inserção social.  

 Então, podemos notar que cada participante está num ‘nível’ de ‘Ação ética’ 

proporcionada por essa visão do movimento. Apesar de todos os colaboradores terem tido 

verbalizações nessas categorias do tempo vivido, percebe-se que cada um vivencia o 

movimento de acordo com o seu tempo. 

Nestas categorias, entendemos a busca da autenticidade de Joana (C01), que percebe seu 

lugar no mundo e busca numa vivência com o outro o resgate da sua própria vida, que tem 

tornado o seu tempo no mundo, a sua ‘obra’, um estar com o outro. E, nisso percebemos a 

convivência no movimento Hip Hop. E, ainda, esta busca de autenticidade se aprova na 

convergência da ‘ação ética’ em ‘prece’. 

[...] muda o pensamento, eu mudei o meu pensamento em relação a só 
deixar um rabisco na parede ou deixar uma arte que vai ficar ali 
eternamente por que ninguém vai apagar,e você vai passar ali e vai dizer fui 
eu quem fiz ou então você vê a assinatura e já sabe quem é. Tem o respeito. 
Eles te dão o respeito. È respeito que você ganha ao invés de preconceito. 
Isso mudou a minha visão de querer mudar, de quere ajudar por que sou o 
exemplo eu sou a nova geração [...] 
 

Assim, é visto que ‘ação ética’ investe todas as suas forças para a expansão do Eu no 

espaço físico e social dado ao colaborador, afirmando-se como indivíduo, como cidadão no 

enfrentamento das dificuldades internas e externas, nas restrições de recursos, ou seja, em 

tudo que o espaço proporciona ao tempo. 

Não obstante, alcançamos que para Rafael (C01), o qual relata que a visão do movimento 

Hip Hop trouxe para ele mais uma orientação, legou mais uma saída para se reconhecer como 

autor da sua existência, agregando valores dados a ele pela família, movimento e vida. 

Contudo, sua ‘ação ética’ não é confirmada pela ‘prece’, justamente por isso, por ser o Hip 

Hop apenas mais um meio, uma via, um caminho, dentre tantos que ele reconhece. 

[...] eu vi que para eu ir pra frente eu precisava abrir a cabeça e por aqui 
vou ficando, fazendo esse trabalho social[...] 
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Portanto, em se tratando de Rodolfo (C03), percebemos que suas verbalizações  

contemplam essas duas categorias, ou seja, há a idéia da ‘ação ética’ internalizada, sendo 

totalmente confirmada pela ‘prece’, como uma ressonância natural da própria essência. 

(Minkowski as cited in Petrelli, 1999). Sendo que o resultado deste resgate, dessa obra, está 

fortemente ligado ao Movimento Hip Hop, pois cada verbalização, já colocada anteriormente, 

retoma a importância desse acontecimento na vida dele.  

Não se faz necessário aqui retomar as frases colocadas anteriormente, contudo uma delas 

sintetiza como ‘ ação ética’ desse colaborador elava-se à certeza do que está realizando, dando 

lhe convicção de que essa forma de ‘burlar’ o sistema – O Hip Hop é UM caminho. 

[...] A gente se vira por aqui, a gente faz o que pode, pros molequinhos novo 
que estão chegando no projeto[...] 
[...] precisa de muito apoio, apoio do governo, de educação, de política 
certa, daqui a 20 anos se a gente começar hoje, quem sabe um dia a gente 
chega lá [...] 
 

Nesta análise, apresentamos que não é possível entender os modos viventes de cada 

colaborador sem que tenhamos uma sincronicidade e sintonia entre as categorias e o cuidar de 

Heidegger (1973), que nos permite entender as categorias em sua essência. E, assim, 

referenciar cada colaborador deste estudo em seu tempo vivido dentro do espaço Hip Hop, 

representando um estar no mundo. Ou seja, esta consideração da busca do tempo autêntico, 

quando realizada diante de um espaço dado, o movimento Hip Hop, consegue nos mostrar a 

dimensão da importância desse espaço diante da construção de uma ‘obra’. “A vida não é o 

que a gente viveu, mas como a gente viveu, e como se recorda para contá-la” (Petrelli)17. 

Concomitantemente, a análise das categorias existenciais de Minkowski (as cited in 

Petrelli, 1999) pode-se verificar, por meio das verbalizações dos colaboradores, que este 

movimento cultural funciona como um mecanismo de resistência encontrado no contexto 

histórico (espaço) para entender e se fazer presente diante do mundo. O que entendemos como 

Inovador profético, descrito na releitura de Merton por Petrelli (1999). Isto é, aquele que, 

                                                
17 Em orientação, datada de 06 de agosto de 2008. 
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quando compelido a uma situação ‘sem saída’, recria as condições que lhe foi oferecida de 

uma forma ética. 

Assim sendo, cabe nas páginas seguintes realizar um arremate das reflexões instigadas 

neste estudo. Não obstante, entende-se o caráter não generalista e finalista dos pensamentos. 
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CAPITULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O SENTIMENTO 

 
 
 
Quando a atitude de viver, é uma extensão do coração é muito 
mais que um prazer, é toda a carga da emoção que era um 
encontro com o sonho, que só pintava no horizonte, e de 
repente diz presente, sorri, e beija nossa fronte, e abraça e 
arrebata a gente, é bom dizer, viver valeu! Ah! Já não é nem 
mais alegria, já não é felicidade é tudo aquilo num sol riso é 
tudo aquilo que é preciso é tudo aquilo paraíso, não há 
palavra que explique é só dizer: viver valeu! ah! Eu me 
ofereço a esse momento que não tem paga e não tem preço 
essa magia eu reconheço, aqui está a minha sorte, me 
descobrir tão fraco e forte, me descobrir tão sal e doce e o 
que era amargo acabou-se, é bom dizer viver valeu, é bem 
dizer: amar valeu, amar valeu!3  
 
 
 
 

A análise dos dados colhidos nessa pesquisa nos permite refletir sobre a capacidade da 

força jovem de cuidar. Então, aqui o Movimento Hip Hop é compreendido como espaço 

aberto ao cuidar, as quais, por sua vez, exigem modos correspondentes de acolhimento, 

interpretação e ação. E, essa percepção só se faz possível por ter partido de uma análise 

singular para chegarmos a uma pluralidade. 

Portanto, visualizamos que. para Rafael (C01). o Hip Hop é mais uma ferramenta que 

encontrou para continuar a sua vida autêntica, buscando neste movimento um entreter o 

tempo conscientemente. Para Joana (C02), o Hip Hop está num processo, se é que podemos 

chamar assim, de “salvamento”. proporcionando-lhe subsídios para um entender a vida e 

buscar um viver no tempo autenticamente. Já para Rodolfo (C03), o Hip Hop fez o seu papel 

de cuidador com a configuração mais suntuosa que Heidegger (1959) possa descrever, ele já 

faz parte, essencialmente, do movimento, ou seja, já foi um dia cuidado e está no Hoje por 

meio do processo de pré-ocupar-se com o outro, não substituindo o outro no seu cuidar nem 

roubando o seu cuidar, mas antecipando-se a ele em seu poder-Ser existencial, devolvendo o 
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cuidar a ele. Com isso, deixa clara a existência de possibilidades de estabelecer outras formas 

de relação e habitar com os outros e com o mundo, abrindo para o outro a possibilidade de 

liberdade, deixando o outro entregue ao seu poder. Atitude que afirma o cuidado como 

constituição ontológica do humano, já que “o homem não tem cuidado, é cuidado” (Almeida, 

1999, p.46). 

É neste momento extremo que o Eu confirmado pela “prece” de Minkowski (as cited in 

Petrelli, 2005) transcende o Tempo e o Mundo, realizando o seu segundo momento ético 

quando rompe as correntes, quando ressuscita das cinzas. Sem medo, sem dúvidas, na 

liberdade plenamente recuperada do seu autêntico ser; no engajamento corajoso militante em 

uma ação ética ao seu último estágio: quando investe nos valores do “Tu” e dos “Outros”; na 

liberdade, na “cidadania” efetivas dos outros, “não mais clientes”, “não mais funcionários”, 

mas parceiros solidários, chamados ao mesmo destino.  

Chegamos a um ponto de nosso percurso fenomenológico, em que nos falta contemplar o 

por vir. Nesta altura da estrada cabe-nos uma reflexão e um olhar panorâmico sobre o que 

poderá ser alcançado com os passos desse estudo.  

Optamos, em função disso, por colocar em destaque que o Hip Hop é um espaço dado a 

essas ‘quebradas’ de uma vivência em um ambiente provedor de condições suficientes de 

confiança e segurança nas trocas interpessoais e culturais, para que possa se dar o 

desenvolvimento, ao longo do tempo, do sentimento de uma vida “digna de ser vivida” em 

um contexto de limites e aberturas. 

Mesmo que muitos intelectuais postulem a passividade dos indivíduos diante da força 

esmagadora do sofrimento, pode-se notar diante desta pesquisa, sem o caráter generalista, que 

há reações acontecendo. O movimento Hip Hop é uma reação. Isto nos leva a crer que o 

sujeito reage, a luz de suas crenças e circunstâncias, às vezes com pequenas ações que 

repercutem ou não no seu cotidiano pela perspectiva do coletivo ou do individual. 
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A nossa intervenção está justamente em entender esse espaço e realizar junto-com. Cabe 

a nós, ‘profissionais do asfalto’, entender que o cuidar não é atividade só nossa. Enquanto 

manifestação ôntica refere-se à configuração concreta do modo constitutivo da existência 

humana que se apresenta como “estrutura de cuidar”. Assim, a clínica como cuidado, remete-

nos apenas aos modos possíveis de cuidar num determinado tempo e numa determinada 

situação. Empenhados em alcançar objetivos, deixamos de lado aspectos criativos e afetivos 

que envolvem o processo de cuidar. Embotados pela repetição e cansaço, não temos coragem 

de ousar, experimentar e crescer.  

Então, o desafio atual é encontrar modo de repensar a atitude de ser egoísta que a 

sociedade atual cultiva no íntimo de cada cidadão e trabalhar formas que levem os homens a 

atuarem na dimensão da coletividade, preservando valores universais humanos e as 

microrrealidades históricas, fazendo com que seja resguardada a biodiversidade, com que se 

reconheçam as especificidades locais e respeitadas as diferenças de gênero, etnia, religião e 

outras mais. Não cabe a nós cuidarmos deles, mas mostrar o quanto já vem fazendo isso sem 

os saberes científicos, e que estes, serão um caminho para somar e multiplicar e não como 

uma verdade única.  

Caminhemos na busca deste cuidar que preza o homem como um todo, pois o estar-junto-

de pode favorecer o encontro sujeito-profissional/sujeito-cliente, ou seja, no qual surge uma 

relação de compreensão do modo próprio de ser do outro, que se revela nos seus pensamentos, 

seus comportamentos, e  na sua maneira de encarar a vida.  

Esse estudo proporciona um entendimento de como cada integrante do movimento 

cultural Hip Hop pode ser abarcado. Dentro do seu tempo vivido, podemos oferecer 

elementos para sua ‘espera’, para o seu ‘desejo’, sua ‘ação ética’ e assim sucessivamente, 

dentro da esfera que já vem se realizando naturalmente: o cuidar.  
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O grande papel do Hip Hop é proporcionar aos seus participantes Sonho, não o bastante, 

sonhos embasados no orgulho negro, no compromisso com as comunidades em que vivem e 

outras, na negação do crime com a ação, buscando assim a transformação de uma realidade 

cruel e desigual através de uma crítica ao sistema por meio de um movimento cultural e 

político integrado e ético. E esse papel está nas mãos dos próprios participantes dessa cultura, 

e eles sabem disso.  

O Hip Hop não transformará todos em ‘milionários sem problemas,’ como a mídia de 

hoje subjuga esta história, mas sem a menor sombra de dúvida, contudo pode vir a ser O 

caminho para muitos. Então, ‘asfaltistas’, não se propõe com esse estudo que todos serão ricos 

e terão fama, sucesso pelo Hip Hop, para isso é necessário o talento, a perseverança e tantas 

outras coisas que estão além da capacidade do movimento. O que estou afirmando é que este 

movimento é um fortíssimo instrumento capacitador de CONSCIÊNCIA, de interação, de 

ação, de linguagem, que relembra uma frase muito usada em camisetas e pouco sentida, 

“poder para o povo”! Por meio da educação, da conscientização, do ‘corre’, da busca, da visão 

do outro seja ele negro, branco, amarelo ou vermelho, rico ou pobre, mas que as pessoas 

independentes de sua etnia ou classe social saibam reconhecer e aproveitar as possibilidades 

que lhe são mostradas.  

O que o Hip Hop nos mostra são caminhos para alcançarmos os fenômenos da maneira 

“real” em que eles nos apresentam, e não com uma atitude ideologizada aprendida na escola. 

O movimento cultual Hip Hop é uma linguagem que se entendida pode abrir caminhos para 

uma união bonita e construtiva entre os saberes científicos e os modos viventes de cada 

indivíduo que se identifica com essa cultura e que estão no ‘olho do furacão’, ou seja, nas 

favelas, nas medidas sócio– educativas em penitenciárias.   

Com isso, o que se defende com esta pesquisa é que sejam feitas políticas públicas 

pautadas na ética, na solidariedade, no amor, na sabedoria, na partilha, como metas de edificar 
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uma sociedade autônoma e criativa constituída de homens e mulheres livres dos engodos da 

exploração, da vitimização e da coisificação que são concebidos, onde os mesmos possam se 

assumir como sujeitos de direito. O movimento de luta pelos direitos iguais, por direitos 

humanos, por direitos, em todo o mundo, não pode se concebido apenas como expressão da 

bondade aparente dos que detém o poder. É, também, produto de múltiplas lutas seculares dos 

que acreditam numa sociedade sem exploração e dominação, que possa garantir a autonomia 

dos indivíduos, pautada na ética emancipadora. 

Sendo assim, não importa de que lado está, do ‘asfalto’ ou da ‘favela’, importa 

percebemos o mundo que nos rodeia, e fazer dele aliado para a construção de um mundo 

melhor. Igualmente como nos ensinou Martin Luther King, um dos ídolos do movimento:  

 

É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor 
tentar, ainda que em vão que sentar-se, fazendo nada até o final. Eu prefiro 
na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz 
embora louco, que em conformidade viver.2  

 
 

Por fim, deixando de lado qualquer identificação com a pessoa científica e colocando o 

EU intencionalmente dirigido ao fim: Valeu a pena estar-com esses colaboradores.  
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ANEXO I 

 

Entrevista 01: Rafael (01) 
 
Resumo dos seus 18 anos: 
 
Foi muito sofrido, sabe! Mas também teve mementos de muitas vitorias e tipo uma delas foi 
que a gente nem tinha planos de vir aqui para Brasília, eu e minha família, eu minha mãe e 
meu pai, a gente veio por acaso e por aqui acabou ficando. Entendeu? Tem mais ou menos 16 
anos que eu vim pra cá com 02 anos, vim do estado da Bahia e vim direto pra cá pra 
Braslândia, por que minha avó veio pra Brasília fazer um tratamento, só que minha mãe ficou 
com medo, por onde minha avó tava ficando na casa da irmã dela e tava muito perigoso para 
minha avó por que minha mãe não confiava na irmã dela, por causa que minha tia era uma 
pessoa muito ruim, e assim a gente a acabou ficando e não voltamos para Bahia e ai a gente se 
estabilizar a gente teve que morar na casa dos outros e ser ajudado com emprego, ajudaram 
minha mãe com emprego que ela ta até hoje. Foi muito sofrido. Passei seis anos da minha 
vida de aluguel, ai depois a gente conseguiu um espaço no assentamento, e ai nossa vida foi se 
modificando. A gente tem o que é nosso. A gente tem tomado poder do que é nosso. Hoje 
graças deus a gente tem uma casa, tem uma casa bonita, de morador. E eu comecei no hip hop 
com quatro anos, 14 anos eu conheci o hip hop e muita das vezes minha família não aceitava 
por causa da dança, não gostava que eu dançava, muito criticado por todos e por muito tempo, 
só depois de muito tempo depois que minha mãe viu que eu tava ganhando dinheiro com a 
dança, começando a me destacar, a viajar para fora ai ela liberou assim completamente minha 
cultura e por graças a Deus to ai com uma perspectiva de vida boa, trabalhando num projeto 
bom e minha expectativa para o futuro é boa é só crescer no Break e estudar bastante colocar 
minha família em primeiro ligar e Deus. To fazendo um projeto de aceleração da primeira, 
segunda e terceira serie do segundo grau, e ai quero fazer educação física. Minha família é 
bem estruturada, eu minha mãe, meu pai e Deus. Minha família é pequena, mas bem certa. Eu 
ajudo minha mãe em casa, sabe tipo assim eu sei o que que eu faço como dinheiro que eu 
ganho. Eu não pego e vou gastar tudo com besteiras, ajudo minha mãe, compro meus livros, 
meus cadernos para mim poder estudar e invisto em mim também (silêncio) E o que você 
acredita que o movimento te acrescentou? I xiiii me ajudou muito, através de apresentações, 
através das palestras, entendeu? Através de campeonatos que os campeonatos me 
influenciaram muito para nunca desistir do que eu quero que é o Break. E no Rap eu curto o 
som, mas tipo assim a idéia que eu passo pros meus alunos aqui no projeto, a idéia que eu falo 
pras pessoas é nunca trocar o Break pelos estudos ou pela família nunca botar a dança em 
primeiro ligar na sua vida, entendeu? Eu acho assim, a gente deve colocar em primeiro lugar 
na nossa vida Deus, família e o estudo que são essas coisas que vão te capacitar mais para o 
futuro, que vão te estabilizar. Tipo assim, o Break é uma diversão o hip hop é uma diversão na 
minha opinião é o meu ponto de vista, é um robe mesmo, eu digo assim, se minha família não 
tivesse vindo pra cá hoje eu estava na Bahia e eu nem ia saber o que era hip hop, pra você ter 
idéia se hoje eu estivesse na Bahia ou eu tava trabalhando na roça ou eu tava mexendo com 
açougue, por que a minha família trabalhava muito com isso. (silêncio) Me explica melhor 
essa idéia de o hip hop ser uma diversão? É uma diversão seria. RS. Que pode dar futuro, mas 
assim o hip hop não vai me sustentar para o resto da vida. Assim, entende? Eu acho assim que 
além do hip hop eu acho que eu tenho que pensar uma coisa assim, uma faculdade e é isso é 
isso que eu vejo a respeito. E sobre os seus alunos de Break? Ô, que eu falo pros meus alunos 
e até hoje eu tive uma conversa seria com eles, conversei bastante e falei: galera nunca nunca 
na vida de vocês coloque o hip hop e não deixe com que as drogas influenciem por que a 
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sociedade ela tem uma vista da coisa do hip hop como coisa de bandido, então se vocês 
querem se atualizar, se vocês querem mostrar que o hip hop não é coisa de bandido, vocês tem 
que tirar boas notas na escola, vocês tem que respeitar pai e mãe é o que eu falo pros meus 
alunos direto, eu abro os olhos direto deles. Reclamo muito com eles quando às vezes eles 
falam palavrão ou eles fica com brincadeira assim que só motiva coisa errada, entendeu? Eu 
não tento passar só a dança para os meus alunos, o que eu passo para os meus alunos é como 
ser cidadão, estudar bastante, é esse que eu acredito ser o papel do hip hop verdadeiro é esse, 
o verdadeiro. È fazer com que o hip hop seja visto de uma forma diferente pela sociedade, 
seja visto assim de uma forma que tenta recuperar o jovem, das drogas da violência, que tenta 
colocar ele na educação e as pessoas tem uma visão muito errada, fala que hip hop é coisa de 
maconheiro, fala que é coisa de bandido, se o pai vê o filho escutando rap ou fazendo graffiti 
ai já começa a falar que é bandido, que não sei o que, então, as pessoas estão tento uma visão 
muito errada das coisas. Quantas vezes eu indo pro serviço da minha mãe e as pessoas só me 
desanimava, falava assim que não cara isso ai é coisa de bandido, isso ai é coisa de gente que 
não presta, quantas vezes já não falaram para mim. Mas mesmo assim tudo entro por aqui 
pelo meu ouvido e saiu pelo outro lado e eu nuca dei ouvido para o que as pessoas falam e ai 
eu passo isso para os meus alunos. (silêncio) E como você chegou Aquino projeto? 
Trabalhando aqui é o primeiro ano, é o primeiro ano que eu to trabalhando no projeto, mas já 
tem três anos que eu venho fazendo apresentações com o Break, aqui com eles, na câmara 
legislativa, no hotel de Brasília e em vários locais, há também nas escolas. Antes eu era aluno 
daqui, ai o menino que trabalhava aqui no ano passado, ele pegou e viu que eu era um aluno 
esforçado e decidiu me colocar como professor de dança, ele passou pra organizador do 
projeto e me deu a sala de aula (silêncio) Como você se imagina daqui um 10 anos? Caramba, 
eu me imagino assim, sendo um revolucionário do Break, RS, eu imagino assim sabe, e 
também sendo alguém na vida, né. Por que assim, que seja respeitado por todos entende? Ter 
meu trabalho e poder ser um revolucionário de hip hop aqui em Brasília esse é o caminho 
sabe. Muitas vezes mães chegam no Paulinho, poxa me ajuda, por favor, meu filho ta me 
dando muito trabalho na escola ta me dando trabalho fugindo de casa, que não sei o, que não 
sei o, quantas vezes. Elas não foram corre atrás de outras pessoas, não foram correr atrás de 
pessoas religiosas, forma correr atrás do projeto. Pedindo pra encaixar o filho dela numa área 
que não desse mais problemas pra família e acho que o hip hop pro ativo ele tem um grande 
incentivo para todo o pessoal de Braslândia e principalmente na adolescência. Então se Deus 
permitir daqui a 10 anos eu ainda estou no Break, Garças Deus, minha mãe me deu uma 
educação correta, nunca usei drogas na minha vida, nunca precisei usar meios pra fugir de 
nada. Eu admito que já fui bem ruim na escola, que eu matava aula, pulava o muro para ir 
embora, brigava na escola. Mas depois que eu comecei a ter visão das coisas, ai eu fui 
melhorando ai hoje me destaco na sala de aula, entende? Estudo bastante, tiro boas notas e eu 
sei que essa mudança essa visão começou depois da dança, depois que eu entrei aqui no 
projeto. Eu vi que para eu ir para frente eu precisava abrir a cabeça e por aqui eu vou ficando, 
fazendo esse trabalho social até quando eles puderem manter o projeto. Mas eu também quero 
servir o exército. Eu quero entrar no exército. Ai quando eu entrar meu tempo vai ficar mais 
corrido, mas mesmo assim eu não vou desistir do hip hop. Por que assim, trabalhar pela partia 
eu acho muito interessante, poder servir a pátria, você?Ê poder fazer parte de uma 
organização militar eu acho muito importante. E esse é meu sonho desde pequeno servir o 
exército, ser um soldado, seguir carreira. Eu tenho amigos que já estão kA dentro e eles me 
falam da rotina, que como que é lá, é puxado lá, os capitães são bastante rígidos. Mas assim, é 
bom por que eu quero ter essa experiência boa e eu vou me apresentar no mês que vem para 
alistamento, mas eu tenho pexada! Entendeu? Pra entrar lá, um amigo meu é cabo lá e eu 
entreguei meus documentos para ele, mas assim eu não quero largar o hip hop> eu vou ter que 
dar um jeito de conciliar os dói, eu acho que tem jeito sim. Nem que eu fiquei só os fins de 
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semana dançando, treinando só fim de semana. E se Deus quiser eu vou conseguir trabalhar 
ao mesmo tempo que dançar. Trabalhar e dançar ao mesmo tempo, causo que você tem que 
dar exemplo, né. E eu acho assim, eu to dando o meu. Ô se você dança, se você graffita, se 
você canta rap, se você é DJ, para que a imagem do hip hop cresça, se você usar droga e fazer 
também um desses quatro elementos que falei isso queima, veio. Como que pode ta lá 
cantando rap ai todo mundo vai lá e gosta de vê você cantar, mas ai agorinha todo mundo vê 
você fumando maconha, como é que fica? Isso queima o hip hop. Eu não admito pessoas 
assim. O cara pode dançar e pode ser o melhor que canta rap do mundo, pode ser o melhor 
DJ, mas pra mim se usar drogas, se ele for daqueles que gosta de brigar que gosta de violência 
um cara desse pra mim não é nada. Agora o cara pode nem ser muita coisa assim, pode nem 
ser o melhor rapper ou melhor dançarino, mas ele tendo humildade, ele estudando, ele 
respeitado pai e mãe, família, isso pra mim é uma grande coisa, já é um vencedor na vida já! 
 
 
 
Entrevista 02: Joana ( S02) 
 
Resumo dos 19 anos  
 
Nasci, cresci com minha mãe meu pai, que ainda morava comigo, minha irmã mais velha aos 
05 anos meu pai sal de casa foi morar com outra mulher e isso me traumatizou muito é e ai ele 
foi morar com outra mulher sofrei uma acidente de carro e foi atropelado, fraturou o crânio, 
bacia e em seguida, ai o que ficou doente muito tempo, querendo voltar com minha mãe e 
minha mãe não quis voltar com ele. Ai fui crescendo meus doze eu entrei em depressão e eu 
me cortava, tem ate as marcas aqui, foi muito complicado crescer sem pai. Foi muito pressão 
da minha mãe, pressão da minha irmã pra estudar e eu era meio estrambelhada, sei lá, cresci 
sem meu pai, na escola enfrentava muito preconceito por eu ser negra, ser gordinha escola 
publica, favela então é bem complicado assim, ai deixa eu ver aos 14 /15 anos eu repeti a 
sétima uma vez depois eu repeti a sétima outra vez , e com quinze anos meu pai faleceu  Ele 
sofreu o acidente você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, mas ele morreu de câncer ele 
teve que amputar a perna e essas coisas do câncer. e ai foi, E ai aos 16 anos conheci todos os 
psicólogos e psiquiatras de Brasília e ai uma psicóloga depois de muitas disse que meu caso 
não era psicologia e sim psiquiatria e ai eu fui parar na doutora Barbara uma cubana que 
trabalha lá no plano, e por que nessa época minha mãe ficava falando que eu tava me 
drogando, eu que tava viciada em cocaína, sei lá e eu sempre falei pra ela ir no potinho 
comigo fazer o teste de sangue, eu falava eu vou no posto e você faz um exame em mim, e ela 
falava não -você vai é na psiquiatra! E falou com uma pessoa que  arrumou essa psiquiatra pra 
mim, chegou lá a Dr. (a) Bárbara, - Não seguinte, o que que você tem? E ai eu falei não e tal 
conversamos e ela disse que eu era depressiva e tem , qual é o nome que ela falou, é, é, 
síndrome de hiper atividade e você vai tomar tal remédio, tal tal tal ai e ai passou um monte 
de remédio pra mim ai eu parei de.. Comecei a tomar esses remédios, parei de ficar assim 
mais dispersa, por que ela achava que o problema que eu tinha era que eu não estava 
desenvolvendo na escola e ela achava que esse problema era por causa de drogas, ai ta! Ai 
comecei a ficar mais atenta na escola tal tal tal passei e ai fui pra oitava, terminei e e agora 
estou fazendo um supletivo agora do segundo grau ai foi passando, 17/18 fiquei maior de 
idade ai ela quetou ela viu que eu tava tranqüila, entendeu, e até que eu parei tudo que que eu 
passei na minha vida, essa depressão, sei lá aconteceu um problema, a primeira vez eu ia pro 
Paia, o Paia era negocio de  psicólogo que tinha lá na asa norte, eu ia pra lá de manhã e eu ia 
pedir pro médico me liberar pra eu ir pra escola, pra dar tempo de ir pra escola ai ele me deu o 
atestado me liberou e essa eu tinha 14 anos de idade, em vez deu ir pra casa eu fui  pro Pátio 
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Brasil, pro shopping, chegou lá no shopping, andando, andando,sem dinheiro, andando, 
andando 3:30, e ai eu andando eu vi um menino assim olhando pra mim e ai rolou aquela 
paquera e tal a ai ele olhou pra mim, ele era lindo, ele era galeguinho do olhos azuis, veio, eu 
pirei , ele ficou me olhando também e eu fiquei , gente tipo lindo e ficamos nos olhares e ai eu 
perguntei quantas horas pra puxar conversa e ai ele falou, eu lembro até a hora, 3:45 a sessão 
do filme era, era pré estréia de matrix , ai ele, -são 3:45 ah ta, ai dei uma volta de novo e 
perguntei de novo, quantas horas eram 3:50 , ele falou:- você ta sozinha, vai fazer o que e tal 
sei que, então vamos assistir um filme comigo, tinha minha idade assim, - ah então ta vamos, 
ai você sabe né, vamos por cineminha, tal e nisso tudo eu tinha esquecido da minha mãe , 
esquecido da minha imã e ai quando estou andando de mãozinha dada com ele, eu só sinto 
aquela coisa no meu pescoço embaixo do meu cabelo, ai meu Deus, que eu olho pra trás é a 
minha imã com a cara desse tamanho pra mim, ô, que ela tinha falado com um amigo meu 
que eu eu tinha falado que ia pro pátio e ele falou pra ela, foi lá atrás de mim , e nisso, 14 
anos, pra você vê, eu nunca tinha saído assim sozinha,e ai você não tem noção da pressão que 
eu enfrentei, só por que eu fui dar um role no shopping eu nem fui fazer nada de mais, 
cheguei em casa meu irmão, -Você ta proibida de de sair na rua, de fazer isso e de fazer 
aquilo! e ai eu fiquei doida, peguei um monte de comprimido e tomei ai eu passei mau a 
primeira vez, e ai eu falei pra minha amiga, minha mãe não deixava eu sair de casa e ai falei 
pra ela mãe, pelo amor de Deus chama a Kelly aqui preciso falar muito com ela minha mãe 
foi e chamou a Kelly, a Kelly foi lá em casa, ai eu falei Kelly, tipo na minha mente, acho que 
daí pra cá eu amadureci muito, eu fiz um monte de coisa que eu mesma me provoquei, eu me 
testei de certa forma, por que eu, assim como é que eu falo, (silêncio), por que assim eu passei 
mau, por que na minha mente, nessa época como eu era muito imatura, as brigas lá em casa e 
com tudo, minha irmã tinha um livro que chamava, Verônica decide morrer, tipo assim ,você 
já deve ter lido, na minha mente eu tava naquela mentalidade ali, que eu ia escrever uma 
carta, falar para um amigo e ia morre e ninguém ia ligar e pronto ia acabar tudo, pronto 
acabou! Quando eu falei pra Kelly a Kelly ficou louca, Kelly tomei tomei esses comprimidos 
aqui, e comecei chorar, (sustos) mentira, -você tomou mermo, mentira! -Serio, então vou falar 
pra sua mãe agora! Falei não vai não segurei a porta ela me empurrou e me atropelou e foi 
falar pra minha irmã, minha imã olhou pra minha cara - tomou mermo? Cadê a cartela, então? 
Ai eu fui e falei ta em tão lugar. Ela fez tipo que não tava nem ai, ela trabalhava num hospital, 
vou tomar banho vou me arrumar, perai que vou te levar pro hospital, desse jeito, na maior 
frieza e ai fiquei lá no sofá, minha mãe, ela falou assim pra minha mãe: - não deixa ela dormir 
, por que era remédio de pressão , então eu não podia dormir por que minha pressão ia cair, 
minha mãe não tava nem ai, e ai eu dormir no sofá, capotei no sofá, ai quando minha irmã 
saiu do banho, -mãe você ta doida não te falei que ela não podia dormir, botou no carro e me 
levou, eu quase morri nessa, ai NUNCA mais eu entro nessa, chega né, pra que fazer uma 
coisa dessa e ai não sei bem o que aconteceu, sei lá, tentei de novo! Tomei não sei quantos 
remédios lá, fui de novo por hospital E o que aconteceu dessa vez? Nessa brincadeira eu 
namorava com um rapaz, eu tava meio que bem, vamos dizer assim, ele era mais velho que eu 
tava gostando dele pra cararalho o que que aconteceu dessa vez par eu tentar? Eu 
sinceramente não lembro que foi que me fez, eu sei que acho que eu briguei foi com ele, que 
me deixou muito magoada e ai tomei os remédios sem pensar E isso você tinha quantos anos? 
Dezesseis. 16 já, e ele terminou comigo, ele ficou muito decepcionado, depois disso ai eu 
parei com isso, assim, mas assim, eu sempre me pergunto como, ai ta voltando ai, com meus 
15 eu comecei a dançar, dançar Break lá no marista, aqui no atitude, na época que era lá no 
marista, eu então comecei no movimento aos 15, mas ate ai eu ainda estava problemática, tava 
nessa fase de meio loucura, meio louca da idéias, meio revoltada com isso, meio revoltada 
com tudo, meio que não tava nem ai pra nada, ai eu entrei fazendo dança, fazendo street, tal 
tal  ai com 16 eu fui a primeira vez na praça do DI ai comecei a ir toda sexta feira, comecei a 
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me interessar e comecei rimar ai foi passando dezesseis, dezessete, dezoito e ai 17/18 
começou a mudar entendeu? Eu parei de dançar e se você me perguntar sobre os movimentos, 
não sei mais, por que comecei a rimar, a escrever ai comecei compor minhas musicas e to ai 
ate hoje e assim MCando agora , cabuloso, mudou minha vida ver a realidade do que eu vivo, 
da minha cidade dos meu amigos e dos jovens que convivem ao meu redor, vê que o  mundo 
não é bem como eu pensava não é só flores, não é um mar de rosas, principalmente aonde eu 
moro, onde eu moro eu vejo muita muita coisa, coisa que ninguém imagina, isso me fez 
mudar, me fez amadurecer e querer mudar essas pessoas que estão ao meu redor, por 
exemplo, tava vendo, meu namorado faz graffiti também alem dele ser grafiteiro ele é DJ, 
desde muito tempo, e ele também tem uma história engraçada se você conversar com ele 
também seria interessante por que ele mora numa rua onde é uma boca ele conhece todos os 
rapazes da boca, ele cresceu lá ai você pergunta e esses caras da boca como estão?, todos 
presos, a policia invadiu lá, já tinha investigação a muito tempo e acharam drogas em um 
buraco tipo que tinham cavado na casa do meu namorado, do esgoto , assim, ele não tava, e 
certo que teve uma época que ele se envolveu, antes dele namora comigo, quando comecei a 
namoro com ele ele até me mostrou umas paradas e eu disse: - Diego eu não quero isso pra 
você , veio, se você continuar não vai dar pra continuar com você ou você sai dessa vida ou já 
era e isso ele foi mudando foi parando ele começou a correr atrás de emprego, o pai dele é 
muito chato, ele tem um pai é sem noção, ele tem um equipamento de som e trabalha com isso 
a anos então sempre que o pai dele sai ele vai com pai dele, e toca com pai dele, só que o pai 
dele é um pé no saco, resumindo, ele atura o pai dele mais por, por que o pai dele é pior que 
qualquer patrão, então ele não se envolveu com esses caras não foi na mesma idéia, hoje 
assim ele adora pintar , graffitar, rabiscar, eu passo raiva, RS, mas eu gosto por que pelo 
menos eu vejo que ele gosta muito de arte e de tocar, o sonho dele realmente ter um 
equipamento de som dele e produzir rap, lá na samambaia, onde ele mora, tem os amigos dele 
que são muito bons mesmo, e assim todos esses caras dessa boca estão todos presos e ai eu 
digo pra ele se você tivesse envolvido com isso com certeza teria sido preso também, né, por 
que era uma investigação,foram cinco viaturas da policia civil dois camburão da BOPE  lá, 
uma operação de que já estava investigando a muito tempo então ele com certeza estaria preso 
e assim eu gosto disso por que ele mudou, ele ta outra pessoa, e pra você vê é a realidade da 
favela você tem duas oportunidades ou você quer realmente estudar vencer ou você vai pro 
crime, ou você vai pro trafico , ou você vai roubar ou você vai só se viciar , entendeu? E o 
movimento nessa história? Então é o que ia falar, tava com ele lá na samambaia e ai passou 
uns moleques desse tamanho aqui do nosso lado e ai: -maluco por que eu sou pichador, com 
um expreizão na mão e riscando a parede , aquilo me deu nos nervos, vem cá seus pestinha, 
vontade de pegar e dar uns tapas, (risos), e ai o Diego, não mulé, calma calma, não vem cá 
vou te mostrar uns negócios aqui, chamamos os muleques, pegou o boock dele do trampo dele 
olha aqui, o o que que eu faço ou invés de pichar ,-Caramba que legal, Caramba! Agora 
vamos lá do outro lado da rua ,tinha um trampo comercial que eles fizerem atrás da loja de 
uma mulher, ela não queria deixar e na hora que a mulher viu pediu pra uma cara ir lá e falar 
ou por que vocês tão pintando ai a mulher não deixou, -mas caraça ta legal em, caraca 
parabéns ficou muito bom e ai a mulher chamou eles foi pra fazer a a marca dela e a loja do 
lado e ai eles foram no estilo graffiti também, ficou muito bom! E ai agente foi mostrar pra 
esses menininhos, eram 3 muleques as conversar deles e que queriam matar, roubar, e que 
eram pichador e e eram isso e eram aquilo e ai mostramos e falamos por que ao invés de 
vocês ficarem ai que ninguém gosta, por que ninguém gosta de pichador, por que ao invés de 
pichar você não vai treinar um desenho na sua casa faz um desenho bem bonito nem papel e 
depois você pega sua tinta que você ta fazendo isso daí e vai fazer um desenho bem legal, - há 
mais eu também faço. Não mais eu to falando de treinar isso, pra você ser bom pra você fazer 
isso como profissão, que tal? Resumindo: chamei esse meninos pra andar de skate que tem 
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uma loja lá na samambaia que agente se reúne lá que é a loja de uns amigos meu, buraco 
doido, ô se vocês aparecerem lá eu arrumo skate pra vocês andarem que é muito melhor do 
que ficar na rua fazendo nada, minha vontade mesmo era arrastar todas as crianças pra fazer 
um projeto muito louco, ensinar eles arte, ensinar musica entendeu? E como é isso tudo na sua 
vida? O que mudou o que mudou do seu primeiro encontrar com o movimento até hoje? 
Mudou minha maneira de pesar do mundo eu achava que por que pra falar a verdade eu 
também pichava, eu comecei a pichar e ai o que que começou a acontecer, começou a rolar 
umas guerras entre gangs e ai um amigo meu morreu e aquilo começou a me revoltar, por que 
que ta morrendo? Por causa de guerra de gangs por que um e o fulano e outro é o beltrano que 
não gosta de tal galera por que é isso que acontece se sabe né? Não não não quero isso pra 
mim não pra que que eu vou ficar nisso pra morrer também? e ai eu conheci o grupo atitude 
que era no marista e comecei a dançar Break e ai conheci o graffiti e o Marcão da praça do DI 
e fui conhecendo as pessoas, Jojoba, carequinha, e assim foi mudando a minha vida, ver a 
realidade de onde eu vivo, das crianças que estão ao meu redor , crianças de 5 6 8 anos já 
numa boca, já fumando maconha já cheirando cola (silêncio) e na sua casa? Hoje? Minha 
mãe, ah minha mãe acho que não, ela vê eu escrevendo, por que ela me vê lá no quarto, e ela 
sabe que eu nãos sou muito fã de estuda, ela sabe, ela fica puta quando falo isso, ai ela fala 
aonde você quer chegar desse jeito, sem querer estudar, mas como que eu vou rimar sem 
estudar, então, eu leio muito agora e ela chega no meu quarto eu to lá lendo, ah o que você ta 
lendo? Não eu to lendo uns negocio aqui, to ouvindo uma musica, ai eu to escrevendo, -ah o 
que você ta escrevendo? Ta fazendo dever de casa? Ai eu falo que to fazendo então ela acha 
assim, ela vê que tem pessoas me chamando pra gravar, e que ta rolando, ai ela fala então Ana 
você tem um sonho, você quer ser cantora vai atrás, corre atrás, mas não deixa de estudar, não 
para não, então assim ela vê que ta rolando, tipo hoje, ela perguntou aonde eu ia, não eu vou 
numa entrevista com uma psicóloga, eu mas aonde você conheceu essa psicóloga? Por que 
que ela quer falar com você ? e ai falei do encontro do  hip hop que nos conhecemos e tal tal, 
não mão  vou conversar com ela e ai quando chegar te conto o que a gente conversou. Então 
assim eu tento mostrar pra ela,falar pra ela, ela conhece o Marcão, Marcão já foi almoçar lá 
em casa, ela vê o que to fazendo, ela via que eu pichava então assim, um dia que eu fui pega 
pichando ela descobriu, minha rima olhava no meu caderno e tinha um monte de pichação ai 
ela foi na direção da escola, conversou com a diretora e tudo aqui, e outra já fui presidente de 
grêmio na minha escola, era representante de Tuma, então quando eu virei representante de 
turma eu ainda pichava ainda, depois que eu virei representante de turma, ai pensei, vem cá se 
sou representante de Tuma eu tenho que dar o exemplo. Eu tempo que mudar, eu tenho que 
fazer essa escola é ficar bonita fazer a minha sala ficar bonita e não ficar mais feia, eu vou 
incentivar ai logo em seguida já veio o pessoal da unesb que é o movimento estudantil daqui 
de Brasília pra montar um grêmio lá na minha escola eu já fui a primeira, ah não eu que vou 
ganhar, foi dito e feito  foi unânime a escola em peso votou em mim pra presidente do grêmio 
a gente movimentou e agitou mesmo fiz muita coisa na escola nessa época isso já pra você vê 
eu posso dizer que eu tive altos e baixos nessa época eu comecei a melhorar só que ai vinha 
alguma coisa e eu parava, por que nessa época do grêmio eu parei de estudar um tempo parei, 
fiquei um ano sem estudar (silêncio) e assim hoje eu acho que perdi muita coisa, era pra eu ter 
conseguido muito mais coisa, já era pra eu ta fazendo uma faculdade me formando já era par 
eu ta ai, perdi muito tempo com essas coisa, pichação andando com essas galerinhas que não 
tinha futuro . Mas e droga, nunca rolou mesmo não? Rolou! Rolou (silêncio) teve um período 
que rolou, minha mãe descobriu e ai foi aquela história da Dr(a) Barbara, eu falei pra Dr.(a) 
Barbara que tava rolando e ela falava assim, se você continuar usando droga eu vou te internar 
na Ágape por que sua mãe tem dinheiro pra pagar a clinica e eu ficava com tanto medo  
quando ela falava, ela falou a primeira vez ai eu pensei não vou  mais usar essa merda  e era o 
que? Eu fumava maconha! Eu não vou mais usar droga, ai ta ai passou, fiquei duas semanas 
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sem fumar até por que eu não fumava constantemente então eu fiquei duas semanas, ai eu 
fiquei duas semanas sem fumar ai  eu ia voltar lá na Dr.(a) e ai eu falei pra ela que tinha tido 
uma recaída e tinha fumado ai ela ficou louca comigo ai ela pagou um sapo que eu fique tão 
agoniada tão agoniada que eu prometi, que não ia mais, ai passou e eu parei de ir, eu não fui 
mais parei de freqüentar, fiquei tomando os remédios que ela passou tal tal tal , ai ta ai teve 
um tempo que eu fazia assim de vez em quanto uma vês ou outra tal tal e ai depois eu 
comecei a ir no CAPIS da B capis é um posto de saúde do governo mesmo que tem, aqui em 
Brasília pra isso mesmo pra dependente químico, ai fui indo lá conversando e tal tal  e sua 
mãe? Não, ela sabia, sabia que eu tava indo lá ai eu comecei ir e tal tal e ai tinha dia que eu ia 
pra lá e ficava o dia todo lá , passava as coisa e eu ficava lá e ai foi passando passando foi 
passando  E como que é isso pra você hoje? Eu acho que denigre o movimento, com certeza! 
Por exemplo, Marcelo D2 ele faz apologia a droga totalmente a favor da maconha, até que 
hoje a gente vê crianças envolvida nisso e que já cantam musicas dele que sabe até quem foi o 
Planet Hamp, e nem eram nascidos, entendeu, já sabem o que é maconha sabe, nossa, o que 
você mais vê hoje é meninos bem pequenos que já fumam realmente que fumam todo dia toda 
hora junto com irmã, junto até com mãe então assim influência sim, influencia, acho que você 
tem que passar uma mensagem positiva, uma mensagem pra tentar mudar isso, por que século 
21 ta desse jeito como é que vai ser nosso filhos? Como e que  a gente vai ter que fazer pra 
educar eles, pra eles não caiem nessa se esses desse geração já estão caindo nessa, então acho 
que denigre sim que se o cara fuma, se cheira acho que ele tem que guardar pra ele não deve 
fazer apologia acho que se ele faz é um problema dele mas acho que ele não deve usar a 
musica pra incentivar isso por que é tudo mundo que ouve não é só quem fuma, é todo mundo 
que ouve!(silêncio) Você me falou durante a entrevista que durante os anos você sentia que 
vinha melhorando e ai parava, como que é isso? Como você vê isso? Me explica melhor?  As 
coisas desandam e você desanda junto com as coisas, foi isso que você me disse? Já pensou 
sobre isso? (Silêncio) É é foi nessa época ai que eu tava na escola, tava no grêmio da escola, 
tava me sentindo super bem, tava né, ai eu parei no meio do ano de ir pra escola , do nada , do 
nada parei e fiquei em casa sem fazer nada passou passou passou, fiquei maior de idade o ano 
passado né, e ai fiquei sem estudar ano passado né e esse ano voltei a estudar e esse ano e to 
ai . Lá no início da entrevista você falou que foi muito complicado crescer sem pai, a gente 
pode voltar nisso? Como eu te falei quando eu tava na escola, eu passei em quatro escolas no 
08  no 19 18 e de novo no 19  no P. sul eu estudei também em escola particular e depois 
minha mãe inventou de me voltar pra outra escola no outro lado da cidade, no P. norte 
chegando nesse escola eu encontre uma dificuldade na sala de aula os alunos implicavam 
comigo, tinha uma menina que vivia me ameaçando o que complicou bastante a vida por lá 
minha aprendizagem,ai não passei de ano , na verdade eu passei e fiquei em de dependência 
em duas matérias fui pra sétima devendo, na sétima eu reprovei , não eu passei na sétima e 
não passei nas matérias que tava devendo ainda ai lá fui eu fazer a sétima de novo, ai eu parei, 
foi quando eu falei pra você que parei . Nesse ano que aconteceu toda essas coisas foi o ano 
que seu pai faleceu?  foi foi, não não ele ainda não tinha falecido eu troque de escola várias 
vezes e eu fui pra esse do P. Norte e nesse tudo meu pai ainda estava vivo ai ela já estava 
acidentado morando com a filha dele outra irmã minha lá ta ai  na outra escola também foi 
uma aluna da escola que me ameaçava ai não passei ai parei de estudar ai quando voltei voltei 
pro 18 e ai fiquei de boa, comecei a a ficar tudo bem, não não eu pichava ai depois aconteceu 
aquilo que te falei do representante e tal tal  e conheci o graffiti até então eu não conhecia, 
comecei a me interessar pelo graffiti  e assim foi essa parte da minha vida Até minha irmã 
uma vez chegou e eu tava fazendo um desenho lá do lado da minha casa  na vizinha eu pedi 
ele, ele deixou, ai minha irmã chegou parou o carro dela fez uma cara de marrentona que que 
isso Ana, ah fala serio olha ai que você vai ver. Ai ela me elogiou! Eu tenho 19 e ela 36 ela é 
formada, não ta formando em direito e é concursada do tribunal. E é a minha imazinha mais 
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velha, na verdade parte de mãe e só ela, parte de pai são oito irmãos, perdi um e só conheço 
um irmão e uma irmã que é essa que morava com meu pai e esse que eu perdi morreu num 
acidente de moto bateram na moto dele corpo foi pra um lado cabeça pra ouro foi bem feio 
Deixa eu entender, seu pai saiu de casa você tinha cinco anos mas vocês tinham contanto? É 
ele vinha quando ele tava com uma mulher no setor O do lado da CI até ai ele vinha me 
buscar pra i lá pra casa dele ai depois ele terminou com essa mulher e arrumou outra em 
seguida lá no interior de Goiás ai foi ai que tudo desandou, ele foi atropelado na BR na BR 
que liga tipo Braslândia coma Águas lindas de Goiás mais noite bêbado, imagina foi bem 
feio, por um ônibus ainda tão assim, ai é que eu via ele umas duas vezes por ano eu não vi ele 
muito mais ele era muito apegado a mim ele gostava muito de mim eu lembro que a primeira 
vez que eu fui na casa de ele (a voz embarga) essa lá em Planautina de Goiás ele escrevia meu 
nome da paredes eu sou a mais nova dele, caçula dele, então ele era apegado a mim ele se 
arrependeu muito de ter saído de casa ,e ele escrevia meu nome nas paredes só que ele 
escrevia com o n trocado ele escrevia como se fosse um reflexo no espelho aquilo me 
emocionava (silencio) eu ate choro por que assim, foi um vacilo dele de ter saído de casa, 
minha mãe respeitava ele e tava casada com ele e era uma mulher fiel a ele ele que resolveu 
sair de casa e ai minha mãe não aceitou mais e eu não acho ruim da parte dela (silencio) acho 
que ela fez o que foi melhor pra ela mas assim eu sofri, eu sofri essa falta de pai por isso por 
ele me defendia quando eu era pequena ninguém mexia comigo quando eu era pequena 
quando eu fui pra essas escolas me ameaçavam, eu estudei em favelas mesmo de verdade eu 
estudei no 410 do P. norte que é a escola, mas ô a idéia da minha ,minha mãe  inventou de me 
tirar da escolinha da minha rua, na minha rua pra me colocar numa escola do outro lado da 
cidade eu tinha que pegar ônibus, era no final do P norte que é divisa com uma favela, um 
setor rural já uma favela, jogavam até bomba na escola pra você ter uma noção e ai eu era 
ameaçada por uns alunos que falavam que eu era folgada e que iam me quebrar e eu não 
deixava baixo, eu não corria eu chegava na diretora e falava ai o diretor chamou todo mundo e 
disse então vamos conversar, ô Marcela mais uma vez você vai pra DPA , falou pra garota 
que tava fazendo isso e ai foi ate o fim do ano desse jeito aquelas piadinhas e tal mas ela sem 
fazer nada, mas mesmo assim me assustava muito eu ia pra casa com medo de pegar ela no 
meio do caminho e acontecer alguma coisa comigo, ficavam falando que eu era metida, 
folgada, por que como  eu tinha vindo de uma outra escola por que nessa época eu fazia o 
tratamento da Dr.(a) Barbara, né então eu era a primeira tudo que o professor perguntava eu 
era a primeira a responder e as notas, ô, que as vezes tinha umas meninas que eu conversava, 
tinha a galera que eu não conversava mas tinhas as meninas que eu conversava então dessas 
eu fica junto e assim as maiores notas eram as nossas então eu acho que rolava tipo meio que 
uma inveja por causa disso, mas ai eu era as melhores notas ate mais ou menos meio do ano ai 
depois eu comecei a desandar e fiquei em dependência em duas matérias eu desandei eu não 
consegui passar foi em matemática e história e eu acho que foi por que eu não ter estudado 
por estar meio ligada a esse pessoal que me ameaçava na escola, sabe, ai eu sentia muito 
medo nessa época eu ate comecei a treinar handebol lá no P. norte , ai eu mudei de escola fui 
pro 21 esse foi o colégio que eu fiz dependência na sexta e fiz a sétima e ai chegando lá tinha 
essa menina que não ia com a minha cara de jeito nenhum essa era Bruna pereira  e essa 
menina era sinistra, essa menina, até hoje quando eu lembro da cara dela me dá pânico, mas 
acho que hoje em dia ela não tira mais sarro com a minha cara mais não, eu era pequena eu 
era a mais nova eu fui pra uma sala que só tinha alunos de 19/20 anos eu tinha 14 anos então 
eu era o alvo da piadinha o alvo da zombação, gordinha, neguinha então assim isso no 21 e 
essa menina não ia com a minha cara e só tinha marmanjo e ela queria será gostosona por que 
parece que ela namorava com ela tinha 17 anos e parece que namora com cara que tinha 35 e 
era o traficante lá das redondezas, então ela se achava a maioral, -ah que não sei vou te 
quebrar, ai um belo dia eu to indo pra casa tranqüila não ela chegou em mim na sala que 
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estória e essa que você ta falando não sei o que de mim eu falei menina nem de você eu falo, 
tenho mais o que faze, ah então você vai ver a gente vai se entender lá fora não sei o que ai eu 
to indo embora tranqüila tinha que descer a rua pra pegar ônibus, to lá descendo de cabeça 
baixa, quando eu olha pra frente ta vindo uma renca assim, 17 pessoas na minha frente e ela 
tipo no meio coordenado o bando ai eu pensei, vixe e agora! Seu sangue sobe rápido,ente já 
dá aquela fervida ai ela parou na minha frente e agora a gente vai resolver isso aqui nos duas, 
não sei o que! E ai já me empurrou ai já não vi mais nada na minha frente, grudei no cabelo 
dela e regacei a menina, e a galera que ela foi só ficou olhando não se meteu viu ela 
apanhando e não fez nada, graças a Deus por que se não eu teria apanhado e eu não vi nada 
nem lembrei do pessoal que tava ao redor dela eu só queria bater nessa mulher ai resumindo, 
sabe o que ela fez , ela se fez de vitima, ela chamou o namoradinho dela e falou que eu que 
tinha começado e ai chamou eu e minha mãe na escola ai eu fui e chamei um monte de pessoa 
que tava de testemunha eu falei fulano  viu fulano viu, e ela ficou puta por que todo mundo 
falou ao meu favor, que ela tinha me ameaçado e ela tinha ido atrás de mim pra me agredi e 
outra que eu me defendi e ai ela ficou mais puta ainda por que o namorado dela pagou sapo 
pra ela na frente de todo mundo o cala falou, você tem 17 anos pra você ficar arrumando 
briguinha na escola ,por que ta achando o que ele pagou uma sapo pra ela e ela chorando e eu 
achando, olhando pra cara dela assim ô bem feito, otária, ai passou ate o fim do ano , tipo 
assim e ela continuou me enchendo, só que com essa historia tinha um monte de garota da 
redondeza da escola que não gostava dela e ficaram sabendo desse briga todas as meninas 
chegavam em mim e falavam que se eu precisasse, se ela olhasse as meninas de cara feia para 
mim tava todo mundo na porta de escola esperando ela pra quebrar , nunca mais essa menina 
olho pro meu lado , mas ai , já tava no fim do ano e ai mudei de escola voltei pro 18 e ai eu 
ainda nessa onda de pichação e e tal , que foi mundo e tal meu jeito de pensar e isso é 
engraçado, que ver semana passada,a acho eu encontrei com os diretores dessa escola que eu 
estudava que eu fui presidente do grêmio, -nossa Ana se ta diferente me abraçaram, nossa não 
sei o que, ai eu fui e falei que tava no  movimento e que conheci um monte de grafiteiro e 
queria fazer uma produção lá no muro da escola. Nossa desce lá pra gente conversar e tal . E 
hoje aonde você pretende chegar com estudos? Com estudo!? Olha eu tenho duvidas ainda, 
em relação ao que eu quero ainda, quando eu terminar esse meu segundo grau, eu penso em 
fazer um concurso estudar pra vê se faço ai um concurso pra eu arrumara um emprego bom 
pra eu ter uma renda, por que eu tenho pensão, mas é só ate os meus 21 , do meu pai que 
faleceu, né então assim , eu to pagando escola particular , eu quero terminar e em breve 
começar uma faculdade eu tenho vontade de fazer Fonoauldiologia, mas eu meio que to na 
duvida por que eu também gosto muito de arte, mas é complicado por que musica não da 
dinheiro e eu gosto muito de fono, desde pequena e ai eu comecei a crescer ai já veio outras 
coisas na minha mente veio artes plásticas tenho vontade de fazer ou então educação física eu 
queria ser educadora, tenho essa vontade de ensinar, e artes plásticas pra ensinar as crianças, e 
se eu fosse eu ensinar graffiti pra elas. E em relação ao movimento, o que vc pensa daqui pra 
frente? Eu acho que eu a partir de agora eu quero ser educadora desse movimento, mostrar 
não o o que muitas pessoas pensam saber sobre o movimento hip hop e não os que fazem rap 
pra eles e não pra todo mundo ouvir , por exemplo, você vê pessoas falando  que tem gente 
que não tem noção, tem uns caras aqui em Brasília que cantam assim: eu queria mudar eu 
queria mudar, o meu mundo me ensinou ser assim fazer a correria e os cana vim atrás de mim, 
aprendi a ser espero aprendi a meter fita , nomeio da malandragem solto fumaça , cresci numa 
quebrada a onde não pode dar mole, aonde fé e confiança com certeza não há, que eu um cara 
cantando isso ele passa pra uma criança? De 12 anos? (Silencio) ele fala que queria mudar 
mas que o mundo ensinou ele ser assim , a fazer a correria pra viver , por que é assim ô ou ele 
mata ou ele morre , mas isso é real, essa e a realidade da favela ,só que eu acho que não dessa 
fora que o cara vai se colocar, por que ele não ta ajudando nenhum adolescente , nenhuma 
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criança ser saudável e sim colocado ela mais ainda na vida! E outra tem outra música também 
daqui de Brasília, e por ai você vê por que que eu não gosto de muito rap daqui são muito 
bruto, essa fala assim olha o de menor esta pronto pro ataque e os policiais estão pronto pro 
combate de JNA ( é uma bicicleta) ele vai ate o corre e se ai você morre de bandido aqui a 
molecada se formou, diploma ta na mão, não sei o que não sei o que a tendência é piorar sabe 
como é , como é que é?, na quebrada os de menor bota os malandro pra correr. e isso quer 
dizer o que que o de menor não da problema , o de menor não da nada, o de menor pode 
assaltar , pode matar que não vai dar nada e é por isso que esta tendo essa briga ai pra 
diminuição da maior idade penal  por que hoje eles fazem cometem crime achando que não 
vai acontecer nada e os maiores de idade induzem essas crianças a fazer por que sabem que 
não vai dar nada pra eles , então assim eu acho que isso é errado e a nossa idéia, do 
movimento de verdade é de resgatar  essa ideologia perdida aqui em Brasília, como Marcão 
falou  lá também, quebrar esse monopólio de apologia daqui e as radio piratas que comando o 
rap daqui que são ouvidas em todas as cidades do DF que passam somente esse tipo de 
musica , musica que induz o crime , pra te falar a verdade uma delas ainda toca alguns rap , 
pouca coisa, é só rap desse tipo, então assim é um rap que estraga a juventude e não tem nada 
de positivo pra oferecer por que, por que ele é transmitido de forma errada ele não fala ,a 
forma com que fala , existem outras musicas que fala da molecadas de hoje em dia, como ela 
é hoje a menina não quer mais brincar de Barbie ela já quer ir beijar na boca que vestir uma 
roupinha curtinha que mostrar, batonzinho, maquiagem , na verdade a menina já é  ensinada 
desde pequena a ser mãe, ela já ganha uma boneca pra fazer de neném, então assim ela já 
cresce com a mentalidade de seduzir, de quando começara crescer o peitinho ela já vai ter que 
fazer um filho e se você perguntar pra mim das minhas amigas todas me pergunta quantas não 
estão grávidas silencio, acho que tem 3 meninas e isso inclui eu, todas são mães ou estão 
grávidas. Eu acho que eles escutam essas coisas e acham que tem que ser como o cara ta 
cantando isso eles fazem musicas erradas, eles não fazem musica pra todos mundo ouvir  pra 
mim é pros próprios malandros, que vivem daquela forma, na realidade da favela tem pessoas 
que preferem roubar, é mais fácil, e mais fácil vender drogas, do que estudar do que trabalhar 
e as vezes não é assim é ate complicado ele tem 5 irmãos a mãe velha o pai velho e ele é o  
maioriznho digamos assim dos irmãos ele tem 16/17 anos, vê os irmãos chorando vê mãe 
doente , o que que ele vai fazer, um pai doente ou então um pai alcoólatra ou um viciado, ele 
vai fazer o que, ele precisa dar um jeito , e ele devia estudar, ta , mas ele vai pra escola ele não 
faz nada, fica olhando pro nada, por que ele ta afim de arrumar dinheiro e não estudar Então 
quando a classe média, ou classe alta critica o rap nesse sentido eles tem razão? Tem sim! 
Essa é a nossa idéia da rede hip hop é mudar esse imagem dessa pessoas que denigrem a 
imagem do rap em rede nacional, por que existem coisas boas existe o rap bom e acho que 
ONGs assim como essa aqui que chama os moleques usando o movimento é bacana, e o outro 
lado do rap, e  o outro lado do hip hop , que é o qeu  o MC que manda idéia positiva , mc que 
anima galera e fala só conteúdo, fala só informação, o mc tem que passar informação, 
entendeu, mas informação pra todos, não informação pesada , informação apologica , por que 
é isso que ta acontecendo, os cara as tão usando o rap pra  falar tudo e não é bem assim ele 
tem que falar coisa que condiz pra que todos ouçam , uma criança um adulto a ouvir. Dá pra 
falar da realidade da favevela sem ser tão pesado e sem induzir a ninguém a esse vida e sim 
mudar essa realidade isso só faz alimentar o circulo . Aqui na CI é mais tranqüilo, mas tem 
muitos lugares ruins aqui, o lula disse que a QNQ QNQ é a cidade de Deus daqui , você não 
conhece né? – não  Lá é sinistro, resumindo lá é um lugar que não tem nada, não tem nem 
esgoto, nem água e uma expansão por que o P. norte foi crescendo tanto , e lá os maiores 
índices e violência por que lá não tem escola, lá não tem nenhum lazer, lá não tem ninguém 
pra falar de paz, lá não tem ninguém para falar de arte, pra ajudar jovens não tem nem 
estrutura par se viver, nem esgoto , nem agura e esse lugar tem erosões, por que assim  lá era 
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pra ser base a era militar perto de Brasília, e por causa disso, dessa erosões não foi construída 
essa base área foi pra Anápolis , pra você vê como não tem condições lá, tanto é que lá as casa 
desse setor não tem estrutura  nem que o presidente quisesse fazer um milagre ali , não tem 
como então são pessoas que são extremamente pobres pessoas que não tem pra onde correr , 
não tem outra forma de viver como que ele vai fazer ele sai da li pra i roubar em outros 
lugares , por exemplo aonde eu moro se considera o bairro de classe média aqui da Ci que é o 
pessoal que compro as casa as da X que é a empresa da época que financiava essas casa e não 
assim eles saem de lá e vem roubar aqui por que acham que agente tem dinheiro ,a vender 
droga em tagua, no plano eu penso que fazem isso por não ter uma outra opção de vida por 
exemplo se eu quisesse fazer outras coisas eu tive opção por exemplo eu encontrei um amigo 
meu desde pequeno que tinha aberto um carro a gorainha falando na maior naturalidade – 
nossa da fui ali abrindo um carrão a mulher apareceu E nem deu tempo de pegar as coisas eu 
olhei pra cara dele deu vontade de falar por que você não vai, se lá vai estudar, sei lá você ta 
tirando de alguém que ta ai trabalhando dia todo pra conseguir pagar a porra do carro e você 
vai e rouba deu vontade de de falar, mas eu pensei não pó que se não posso arrumar ate uma 
inimizades vai achar que eu to, sei lá e isso são coisas que me deixam triste  e uma forma que 
eu penso que posso atingir essas pessoas é através do meu canto, não mudar, por que eu não 
posso mudar o mundo sozinha, mas posso fazer uma parte , posso sim com certeza! Eu a ando 
de skate e tem uma criançada que me vê andando, o tia me ensina a andar, tem um pista lá no 
P. sul , ai eu usando chegou um monte de criancinhas, um montão e ai elas começaram a 
brigar lá na frente da pista e as meninas estavam xingando uma outra menininha e pegou  um 
pau e foi pra cima dela, e ai eu chegue por que vocês estão brigando. – ah por que ela me 
bateu ontem e por que você bateu nela ontem? -ah por que ela tava me xingando ai peguei 
essa menininha coloquei pra andar de skate cada hora uma que tava brigando com a outra 
revisando, nossa e tinha uma menininha lá bem pequenininha falou que não tinha escova de 
dente, menina me deu uma dó, deu vontade de compara uma pra ela, por que eu perguntei pra 
ela por que os dentes dela tava amarelo , sua mamãe não escova seu dente não eu não tenho 
escova , ah por que? Por que meu pai falou que ia comprar e não comprou, por que muitas 
vezes essas crianças não tem como se virar, não tem um tênis , tinha uns que não deixei andar 
por que estava de chinelas, e chinela machuca o pé  por causa da lixa não assim quando essa 
crianças começa a crescer elas e vem numa situação tão assim que não tem uma roupinha pra 
nadar, todo mundo tem todo mundo zomba dela por ela ta suja por que ela ta fedendo até o 
próprio pai e a própria mãe não cuida dessa criança ta nem ai pois o filho no mundo só pra 
botar mesmo, já fez agora vai faze o que e não e bem assim, elas crescem e vê todo mundo 
cheirosinho limpinho com roupas e todo mundo zombando dela, há sua fedorenta, há sua 
vesga há sua não sei o que elas já crescem coma aquilo na cabeça elas isso já traumatiza e ai 
vem as pessoas, ela começa a conhecer pessoas ao redor dela ai ela conhece os molequinhos 
que já estão se achando os ladrões né  e ai vamos lá meter uma fita, e ai começa a roubar 
nessa já aprende o que é o baseado, o que é cheira cola quer cheirar cocaína e isso só vai 
aumentando e ai quando uma criança ta no crime, já ta no crime e ai pra resgatar ela ai que é a 
luta, você tira ela do crime por que ele seduz muito mais que a escola, afinal e muito mais 
legal ir pra rua eu vou ficar na esquina do que ir pra escola ficar olhando pra cara do professor 
chatooo, então assim acho que . Acho que o hip hop na escola, acho que ele ajudaria muito 
essas crianças, iam querer ir pra escola ele ia pra estudar, mas ele ia encontra a galera que 
dança, há vamos tira 45 minutos na semana pra gente treinar dança? Vamo? Vamo fazer uma 
oficina de rima aqui?  Vamo! Uma vez a gente fez uma na escola e na escola já tinha um 
monte de MC e ai você não dava nada por eles, mas quando eles começavam a cantar, pra 
você ver um monte de talentos natos que perdidos que ninguém faz questão de descobri, então 
assim ta trabalhando esses talentos  por que você quer algo de bom, quando você conhece o 
que é bom, por que enquanto você não sabe, como você vai querer, não é verdade? Então tipo 
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assim podia estar trabalhando esse talentos ah vamos graffitar, vamos fazer oficina de grafite 
e ai chamar a a galera que gosta de pichar, eles vão se interessar por assim você já muda o 
pensamento, eu mudei meu pensamento em relação a só deixar um rabisco na parede ou invés 
de fazer isso deixar uma arte que vai ficar ali eternamente por que ninguém vai apagar, e você 
via passar ali e vai dizer fui eu que fiz ou então vê assinatura e já sabe quem é já temo respeito 
eles te dão respeito. É respeito que vocês recebem ao invés de preconceito  então eu acho 
que isso mudou a minha visão de quere mudar, de querer ajudar porque eu sou o exemplo eu 
sou a nova geração e eu não quero que minha filha meu filho  quando eu pretender ter , o dia 
que eu os tiver eu quero que eles veja minha mãe foi presa ou que ela tava roubando meu pai 
foi morto porque tava matando, não  quero eu quero assim: minha mãe é fulana eu vou ser 
como minha mãe eu vou quere ensinar a minha filha ser algo de bom na vida , entende? Ser 
alguém e não deixa que ela cair, por que por exemplo eu a primeira vez que eu fumei um foi 
numa festa que eu fui  tinha a galera que eu tinha conheci e tal , não sabia nem o que era aqui 
ainda , baseado,fuma ai, achei que era um cigarro fumei e não aconteceu nada deu 15 mim e 
ai começou Faltou u informação? Não não na quarta serie tinha um projeto que erro PROERD 
que é um projeto aqui em Brasília que é da polícia militar que vai nas escolas publicas daí eles 
falar sobre droga as drogas  na verdade faltou informação de todos os lados, por que uma 
coisa liga a outra sexo liga as drogas que liga a violência  que lembra assalto que uma coisa 
desencadeai a outra, por exemplo a juventude hoje eu posso dizer que comecei a namora 
digamos assim com meus 15, mas ate ai ainda não tinha feito as sacanagens que hoje anda 
fazendo. O que você chama de sacanagem? Sexo, exatamente! Por que ate ai menina não te 
noção que o meninos o quer aproveitar dela e ela acha que ta no lucro e não é bem assim e é 
daí que vem a barriga , por que depois que ela engravida ai ela já botou outra cria no mundo, 
mas ai ela tão irresponsável que ela não quer criar ela ta tão imatura ainda que ela não quer 
cuidar da criança ela quer curtir ai o que ela faz ela botá pra mãoe ou para avó cuidar e muitas 
vezes essa mãe e essa avo não vai cuida da mesma forma que a mãe por que elas já crio a filha 
e ai vai ter que criar todos mundo agora? E ai essa criança sente ate a ausência da mãe , pêra 
ai por que é  aminha avo que me cria ela já começa a crescer num pesamento e ai vira um 
ciclo, ela já conhece o sexo, muitas vezes a falta de informação e formação. Vira um ciclo! 
Vamos falar um pouquinho sobre os preconceitos Você já sofreu algum tipo de preconceito 
por ser mulher e MC? Iii já pó ser mc nem tanto, por se MC eu sou mais reconhecida e 
respeitada por que é diferente vê , então quando as meninas me vem ou ou caras me vem o 
que eu passo  ou o que eu tento passar eu tento passar o que eu sou entendeu? No que eu canto 
então me respeitam, mas quando eu dançava ainda mais que eu era mais novinha havia um 
preconceito sim, pelas roupas que eu usava pela roupas folgadas então havia esse preconceito 
e dento do movimento eu ainda encontro uma rixa dentro do pessoal que quer denegrir o rap / 
hip  hop então pra a maioria das pessoas que se dizem do hip hip a maioria pra eles rap e´ 50 
cente ,Snoop doog e isso que eles chama, eu e hip hop, - e eu gosto de hip hip mas pêra ai 
você sabe o que é hip hop, eu eisso aqi que te falei  ai vc pergunta, vc sabe quem foi África 
Bambaat cara? Oxe é o que DJ de musica baiana, de axé isso ai?  O cara não sabe nem o que é 
e diz que curte hip hop, o hip hop são os quatro elemento, graffiti DJ MC e Break, é isso! A 
visão da pessoas é a seguinte esse caras americanos os gringos , que mostram carros mulheres 
linda mostrando o bum bum fazendo orgias, então muitas vezes essa é a imagem que ta sendo 
passada ou que aqui do Brasil rap é facção centra, racional ou MC naudinho e não é só isso 
também, esse não são musica pra todos mundo por que pra mim é muito impactante, muiiito 
mesmo a minha mãe uma vez eu coloquei lá  no mp4 eu ouvindo e ela ouviu, tem uma deles 
já que eu ate cantei pra ela que é bonita que diz desculpa mãe por tantas noites sem dormir por 
não te deixar sorri, mas também tem que saber entender a musica por que ele se mata prefere 
se matar do que matar ma mãe, então não é musica pra todo mundo , por que tem mãe que é 
violenta e ai o pensamento é se minha mãe me bate por que eu não posso bater nela ou por 
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que eu não posso bater no meu filho cansada! RS falei muito! RS tem pessoas no movimento 
que segregam, separam se auto rotula tem as que se acha, chicana, gangster e ai vai mafioso, 
marvana, aba reta, e ai o tipo que eu curto não agrada muita gente e assim o que muita gente 
ouve também não curto então ainda rola essa divisão  por que eu gosto de rap que constrói, 
que minha mãe ouve e não acha horrível e ai tem coisa que ela nossa parabéns Ana esse ai é 
legal! Acho que é isso acho que você fazer musica pra todo mundo e o preconceito, como 
você perguntou ai essa separação que eu to falando do que cada um ouve ou canta. acho que 
aqui no Brasil a gente tem que conseguir montar a nossa identidade 100 Brasil  e passar a 
idéia positiva precisamos passar a informações. Falar do que ta acontecendo de forma 
educativa e construtiva. A informação errada que a gente compra de fora, dinheiro, mulher 
gostosa a hora que eles querem e ai rola essa direção junto vem o preconceito eu não to aqui 
pra mostra o  meu corpo eu to aqui pra mostra o que tem aqui dento (cabeça) o que eu quero 
mudar nesse mundo eu sei que não vai ser fácil eu sei que é difícil  mas eu quero é que achem 
que eu não vou consegui to nem ai não! Que não dá nada por mim Por que eu vou consegui;  
 
 

Entrevista 03: Rodolfo ( S03) 
 
Resumo dos seus 24 anos 
 
Eu cheguei aqui em Brasília eu tinha treze anos, traze anos, mais ou menos uns 11 anos atrás 
eu vim pra cá por que meu irmão já morava aqui, o bixo veio fazer um concurso aqui ai meu 
irmão já morava aqui, ai minha mãe morreu ai eu vim morara aqui com ele, antes eu morava 
com ela em santos ela faleceu de acidente de carro, eu não tava junto, não! (silêncio) Como é 
falar disso pra você, é tranqüilo? Não lembro bem, eu tinha mais ou menos uns dez, nove 
anos, e ai depois que ela morreu é que depois de uns três, quatro anos e que eu mudei pra cá e 
ai eu fiquei lá em santos com a minha irmã .lembro de pouca coisa, as vezes, eu penso sobre 
isso, as vezes, mas é muito raro.( silêncio) e o seu pai? Ah meu pai acho que hoje ele mora em 
alagoas, cara! eu não tenho nenhum contato com ele não. Depois que minha mãe morreu ele 
tipo, antes da minha mãe morrer ele já tipo já tinha outra mulher, ta ligado, ele já vivia mais 
com a outra mulher e depois que minha mãe morreu ai que desandou mermo, ai o bixo sumiu 
, entendeu? Ai quando eu mudei pra cá eu mudei logo para Ceilândia, foi na época que tava 
estourando APES, cirurgia, ai eu moleque eu ouvia muito isso na rua, ta ligado! Na escola os 
muleques sempre ouvia, levava walkman e ai eu comecei a ouvir esse som e fiquei com o 
som, esse foi o primeiro contato com o hip hop e esse som fala da coisa que acontece ruim e 
boa, mas infelizmente a maioria das coisas que acontece é ruim, né veio! O meu primeiro 
contato com rap foi esse o primeiro contato com um dos elementos da cultura foi com o rap, 
ouvindo mermo, ai eu comecei a ir nas rodas de Break que rolava ai depois, mas entrar no 
movimento foi depois lá pelos quinze, dezesseis na verdade foi depois que a gente, que eu fui 
preso, né fui lá pro caje lá, passei 45 dias ai quando eu sai de lá eu fiquei de LA ai tinha que 
cumprir uma medida sócio educativa e ai foi que a assistente social falou que tinha um projeto 
de hip hop pá que ensinava a dançar e ai foi que eu me interessei pelo esse projeto, ai era 
aonde esse proejo mostrava a onde o que era o hip hop de verdade, que não era só musica que 
tinha mais coisas tinha compromisso com o social e até e ai que eu entrei no hip hop, ta 
ligado? É eu fui parar no caje por assalto e já tinha rolado altos, não foi o primeiro ai eu fique 
de lá e passei minha lá todinha nesse projeto até eu acho que completar 18 anos, eu passei 
dois, três anos lá é rola esse tempão, até você completar maior idade ai desse projeto ai eu, a 
gente fundou nosso grupo lá, fundou nosso grupo de rap, ai a gente se destacou lá no projeto e 
ai desse projeto surgiu um outro curso de agente social ai foi duas pessoas escolhidas eu e 
outro moleque lá de lá, do galera legal, que entro no projeto que eu fazia ai a gente foi fazer 
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esse curso de agente social lá na UnB, foi um ano e pouco de curso eles davam uma bolsa, eu 
lembro que era duzentos e poucos contos dava a passagem. Ai a gente fez esse curso lá, ai a 
gente aprendia a ter noção do que era elaborar e gerenciar projeto, noção de que que era uma 
ONG, uma instituição de pessoa jurídica ai foi dessa dessa desse curso que surgiu a idéia da 
ONG a gente aqui já tinha montado aqui uma posse e ai depois teve a idéia de montar uma 
ONG mesmo, que ai ter mais respaldo, ta ligado?  Uma posse? Explica pra mim..  É a gente 
tinha uma posse que era um monte de gente do hip hop, do Graffiti, do Break, era tipo uma 
ONG só que do hip hop e não era organizada como uma ONG o nome da posse era até força e 
resistência hip hop é tipo uma ONG, só que não tinha registro, não tinha CNPJ, tal, mas 
funcionava como uma ONG, a gente organizava laser, organizava festa Por que o nome 
posse? É não sei, no rap a gente chamava de posse que é a união de vários grupos em um só e 
ai a gente chama de posse, tipo uma união, ta ligado? Mas não sei se ainda existe isso por 
aqui, acho que tem a família, é a família hip-hop é uma posse, eu acho que só a família 
mesmo, que eu conheço, era mais nas antigas que tinha posse E você não acredita que se isso 
tivesse continuado, as posses, o movimento não fortalecia? Não, acho que não, por que só 
mudou de nome, agora é as ONG, igual aqui, é vários grupos, tem vários grupos aliado nosso, 
aqui colado na gente, grupo de Break, de rap, acho que só mudou a posse pra ONG, o nosso 
projeto aqui tem quatro anos, desde 2005, quatro ano com recurso, entendeu? Mas antes, 
funcionava, tem uns seis anos, tem quatro anos que ganha recurso, mas antes funcionava com 
voluntario, de graça e tal E a sua visão sobre o movimento, como é hoje e como foi um dia?  
Vai mudando né, vai mudando aos pouco, né, ai participando de vários encontros, 
conferências, seminários, debate e ai fui adquirindo aos poucos o conhecimento que tenho 
hoje e a forma com que vejo o movimento, mudou tudo, né! Hoje eu sei captar recurso, 
elaborar e gerenciar o projeto de forma certa mudou tudo, mudou totalmente, completamente, 
e na minha vida também, tanto financeira quanto psicológica, por que se não fosse o projeto 
se não fosse essas coisas eu não sei nem se eu taria aqui agora no momento por que vários 
amigo meu que que que cresceu comigo aqui em Braslândia já morreu, outros tão prezo 
outros tão na vida ai, tão traficando e tal, entendeu? Eu to aqui hoje por isso, por ter entrado e 
montado a ONG e ter mudado o pensamento (silêncio) E Você acredita que essa ONG já fez 
muita diferença na vida de muitas pessoas? Ahh claro a ONG, o projeto funciona aqui e no 
recanto, né só aqui são 15 pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, carteira assinada, 
ganhando um salário razoável pra trabalhar três dias da semana e trabalhar com que gosta ta 
ligado, só essas 15 pessoas ai já tira né e são mais sete lá, então no total são 22 pessoas que a 
agente emprega né e acho que faz a diferença grandão isso eu to falando diretamente, 
diretamente são essas 22 pessoas que trabalham que são remuneradas, carteira assinada e fora 
os moleques a maioria, ah tem 04/05 pessoas que trabalham com a gente que era aluno que 
hoje é instrutor, que forram aluno do projeto e hoje é instrutor é educador no projeto e isso! 
Faz a diferença e muito, né E como você acredita estar o movimento hoje. Com suas 
diferenças e separações? Eu vejo isso de uma forma o seguinte, as rivalidades nas ONG, que é 
complicado, né veio tipo assim, tem muita ONG ai que não faz trabalho nenhum e fala que 
utiliza o hip- hop e a gente fica assim, a gente conhece vários aqui no DF que fala que tem 
trabalho, mas é só caô e as pessoas ficam chateadas com isso né, as ONG que fazem. Por 
exemplo, tem umas ONG, La na QNQ lá que os cara colado nosso, os muleques fazem um 
trabalho violento e os manos não ganha nada, se pode, não tão ganhando nada e todo sábado 
eles tão lá, tem oficinas, e tem outras ONG que pelo contrario, ganham recurso aparece na 
mídia, eu não vou citar aqui nomes de ONGs por que não vem ao caso, mas tem várias ONGs, 
por isso que tem essa rivalidade, entre nós e outras não tem essa rivalidade nenhuma, agente 
faz nosso trabalho aqui, a gente não tem rivalidade com ninguém, e dentro do rap é 
complicado, veio falar dessas rivalidades dentro do movimento, todo lugar tem rivalidade é 
complicado, sei lá! E a vida e vida mesmo, a vida é embasada. Mas o movimento tente e 
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crescer, a parte social cada dia vem crescendo, um exemplo disso é o nosso projeto que 
começou do nada e hoje ta aqui, ta La no recanto, ano que vem já está com uma proposta de 
levar lá pra QNQ (Ceilândia) a tendência e em quanto tiver demanda social e crescer, agora te 
falo no mercado, no rap ai eu já acho que complica, fica complicado por que os cara tem uma 
postura, tem uns cara que não vão se vender nunca, pelo menos tem uns cara que eu gosto , 
acho que eles não vão se vender nunca e então vai ficar sempre nisso ai e ai esses cara não se 
venderem e não fazerem musicas que agridem a sociedade, essas musiquinhas ai, tipo D2, 
cabal, essas musiquinhas ai, que tocam no rádio, que dá retorno pra mídia, né que dá retorno 
pro capitalismo no ponto de vista ninguém ta interessado no rap de verdade o rap gângster, 
que muita gente quer passar de gângster pra tipo discriminar, mas nada os cara só falam da 
realidade mermo e essa rap ai nunca vai ganhar dinheiro faz pelo amor mesmo pelo que 
acredita, a gente tira dinheiro do bolso pra fazer as musicas, a gente paga pra se apresentar no 
show enquanto não mudar a postura dos cara que é a maioria no meu ponto de vista, que faz o 
rap nessa linha, de criticar, contestar o rap não vai mudar não, o rap a musica, né, vai ficar 
nessa, mas a questão social hip hop em todo vai só crescer por que cada vez que passa a gente 
vê mais ONG, por exemplo, a nossa ONG aqui na época era só nos, né, ai a gente já ajudou a 
montara ONG do recanto a ONG La da QNQ e ai só vai fortalecendo e ai vai crescendo mais 
ainda né. (silêncio) uma pergunta, você credita que exista uma forma de protestar sem 
agredir? Ah com certeza, mas essa agreção entre os manos ai não existe mais não, isso ai não 
rola mais não, isso ai foi no começo do rap isso ai não existe mais de um querer fazer rap pra 
agredir o outro isso ai não existe o rap é consciente né, hoje em dia quem faz rap nessa linha 
ai não ta com nada e acho que nem existe mais, nunca mais eu tive conhecimento de pessoas 
que fez rap tentando atingir outro aqui em Brasília mesmo a treta era só entre o Jamaica e o X, 
e foi só duas músicas que os cara fez um para outro depois acabou e tal nos EUA que rola 
muito isso, aqui não rola não!Me fala um grupo que você gosta muito? Ah tem vários veio, 
cirurgia moral, código penal, ( silêncio) e você acredita que esses que você citou a forma com 
que é cantado o rap, as coisas que acontecem não influência má as crianças? ( posso estar 
falando uma grande besteira) rs não acho que não, crio que não ,a violência ta ai, ta no dia dia 
, os muleques já nasce com dom de ser violento e tem vários muleques ai que são violento e 
nem curte rap , acho que a violência ta no dia dia , de policia na educação, no hospital, você 
vai no hospital você não tem ortopedista demora três horas, isso ai que gera violência , na 
minha opinião ,a musica não quer dizer que vá gerar violência por que no final  das musicas o 
cara sempre fala que o cara que era violento lá morreu, ou ta prezo tem várias musicas que 
fala que o canal e estudar , trabalhar, respeitar o pai e mãe ele fala da violência não querendo 
incentivar mas citando que a violência não é o caminho, na maioria da musicas o cara que é 
violento sempre se dá mal no final a musica tem sempre uma moral da história e ai tem as 
drogas, e as drogas e mesma coisa no mesmo sentido da violência e a droga  que o cara que 
usa droga que , que trafica que é o o traficante , o cara que usa que vai roubar que vai ficar 
deveno o traficante que vai morrer sempre nas musicas cita isso! Que o viciado sempre se dá 
mau e muita gente da periferia sabe disso que eu conheço vários cara que só vende , conheço 
váaaarios que só vende , os cara não cheira não fuma não bebe , só vende, mas vende por que 
, por que tem que ganhar dinheiro , ganhar dinheiro, não tem trabalho , primeiro não tem uma 
escolaridade , não tem formação , por que quando moleque tem que trabalhar pra ajudar no 
sustento da família e sai da escola e ai o caminho mias fácil e mais rápido é é o crime ne 
velho, é o trafico, assalto, entendeu? Na periferia ninguém tem assim, ah vou estudar e tal, 
hoje tem alguns ta crescendo essa questão de neguinho fazendo faculdade estudando 
buscando informação, tem vários, mas antigamente quando eu era moleque , é complicado! 
Você só vai na escola só pra comer mermo por que temo rango, por que se não ninguém ia  
por causa que as vezes não tem nada pra comer em casa, na minha épocas era assim , eu 
completei o ensino médio e eu acho que no próximo ano eu vou começar afazer facu , eu 
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penso em serviço social, comunicação social,  mas nessa área mero,essa, essa que eu já to o 
que que quero é fazer isso sempre, mermo que um dia eu venha ter um outro emprego a minha 
pretensão e estar sempre conciliando o outro emprego com isso aqui , o dinheiro  que eu 
ganho aqui, da pra mim viver tranqüilo , não bem como o jeito que todo mundo gostaria, mas 
dá pra viver , viver não sobreviver!por que estudar é uma parda a longo prazo e neguinho 
precisa de comida agora , pó ruqe a gente não tem pai pra nos dá, nosso pai , quem tem né! 
Mau dpa pra comprar comida , mau dá pra compara roupa, E me conta uma coisa, aqui na 
ONG como que é a família? Eu acho que aqui é rachado 50% tem uma família legal e 50% 
não e acho que isso influência em tudo aqui. Por exemplo, se agente faz uma 
acompanhamento coma família junto com conselho tutelar e as famílias que é e meio 
desestrutura que pai já morreu que mãe é alcoólatra ou que ta preza ou alguma coisa assim, e 
agente acompanha , faz uma acompanhamento mensal , se o moleque ta indo na escola 
,quando ele falta uma ou duas vezes a gente já vai atrás vê o que que ta acontecendo e ai a 
desestrutura família e a maioria e a principal causa do que acontece e ai a gente vê que tudo 
de maus aqui é a desestrutura familiar , por exemplo adolescente grávida 13/14 anos já tem 
grávida, já vai ter filho e ai tudo isso gera violência também e ai vira um ciclo vicioso! E 
quebrar isso é que são elas, precisa de muito apoio, apoio do governo, de educação de política 
certa, daqui a 20 anos se agente começar hoje, quem sabe um dia agente chega lá , mas eu 
acho que o governo não ta interessado  nisso não , sei lá, complicado!! E ai a gente si vira 
aqui, a gente faz o que pode, pros molequinho novo que está chegando aqui no projeto , a 
gente tenda dá assim nas meninas uma idéia usar camisinha e tal essas paradas  RS e como 
você enxergar  essa pesquisa, pra finalizar?o que eu espero desse pesquisa? RS que ela se 
transforme em recursos, não só pra nós, mas todas que tem o mesmo trabalho nosso! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXO II 

 

 

Gossário do Hip Hop 
Retirado do site  Bocadaforte.com 
 

A 
 
Abafo 
Significado: Cara vacilão. 
Abmael  
Significado: Cara que só pensa nele, pão duro.  
Abostado  
Significado: Idiota, retardado, burro.  
Abraça  
Significado: Acredita 
Abraçar 
Significado: 1) Aceitar, participar, concordar. 2) Ir ná fé. 
Acerola  
Significado: Muleke ligeiro,esperto  
Aew 
Significado: Gíria muito usada em salas de bate-papo.  
Aew mano, como vai?(ou seja)Oi mano como vai? 
Afogar o Ganso 
Significado: Fazer sexo. 
Afu  
Significado: Uma coisa que é muito boa (a fuder).  
Água de cuscuzeira 
Significado: Quando uma pessoa é inútil, não faz nada, não trabalha, não estuda, em fim uma 
pessoa que assim como a água que fica no fundo da panela depois que o cuscuz está pronto, 
não serve pra nada. E se aguar as plantas com ela, elas morrem, e se deixar parada não 
Aí é óstia 
Significado: Quando a pessoa não tem mais jeito, aí só indo pra igreja pra melhorar. 
Alemão  
Significado: Cara de fora, forasteiro, inimigo  
Aliado 
Significado: Camarada , muito amigo  
Alicatando  
Significado: Dando em cima de alguém ou dando a entender que ta dando em cima.  
Alicate  
Significado: Se intromete na conversa e quer saber sobre o que estão falando  
Alma sebosa  
Significado: Repugnante. 
Alma Sebosa 
Significado: Gente ruim.  
Aloprar  
Significado: Quando tira um barato da cara de alguém.  
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Aloprar 
Significado: Incomodar; Brincar; Zoar. 
Alugando 
Significado: Quando alguém toma o tempo de outra pessoa com inutilidades.  
Amarelinho 
Significado: Preso jurado de morte  
Amarrado 
Significado: Ta namorando, ficando 
Amorgar  
Significado: Dar uma descansada, ficar no estágio entre dormindo e acordado. Amorgando, 
ou dando uma amorgada.  
Amuado  
Significado: Ficar quieto, tranquilo  
Andar de Muletas  
Significado: Andar sempre com as pernas dos outros. 
Anekuss  
Significado: Firmeza; Legal. 
Anel 
Significado: Advogado. 
Anordo  
Significado: Um cara burro, sem noção, trouxa.  
Aonde  
Significado: Se te responderem isso é a mesma coisa de estarem te dizendo: "NÃO"  
Apavora  
Significado: Da hora, legal, muito louco  
Apaziguado  
Significado: A pampa, sem treta. 
Apertar 
Significado: Enrolar o baseado. 
Apertar uma 
Significado: Ato de se masturbar. 
Apetitoso  
Significado: Corajoso,que vai pro tudo ou nada. 
Apoiar  
Significado: Emprestar algo ou dinheiro. 
Aproximação 
Significado: Você tá arrumando pra cabeça. É como falar com os Policiais, tá arrumando 
"Aproximação". 
Areiero 
Significado: Mentiroso. 
Arlindagem  
Significado: Mentira.  
Aro Vinte  
Significado: É um malandro que não tira os olhos no que é dos outros.  
Arrastando 
Significado: Enchendo o saco. 
Arrastando  
Significado: Levando uma pessoa para um lugar nada bom ou então para uma situação nada 
agradável.  
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Arrastando a cachorrinha 
Significado: Quando o parceiro tá fazendo de tudo por uma mina. 
Arrastão  
Significado: Dar arrastão em alguém, levar alguém pra xute, roubar ou brigar. 
Arreia 
Significado: Mentir; Mentira. 
Arroz 
Significado: Que está acompanhado de muitas mulheres, mas não namora nenhuma.  
Artigo 157  
Significado: Assalto a mão armada. 
ÀS 
Significado: Uma pessoa que se destaca no que faz. Se os outros são nota 10, ela faz tudo 
para ser 11. 
Asfalto 

Significado: Alguém que não é do morro, que mora em zonas privilegiadas; 
Assembléia  
Significado: Convidar uma galera pra fumar maconha.  
Assistir minha jega  
Significado: Dormir, descansar  
Ataque 
Significado: Sair para pixar.  
Até de óculos  
Significado: Quando alguém te chama para ir em algum lugar ou fazer alfuma coisa que você 
gosta muito você fala "Até de óculos".  
Atrasa lado 
Significado: Cara que só quer te ferrar.  
Atrolhado 
Significado: Quando algum lugar está muito cheio. 
Atropelar  
Significado: Quando um pixador, pixa em cima de outro pixo. 
Aviãozinho  
Significado: Pessoa que leva e traz coisas. 
Aviãozinho 
Significado: Pessoa que leva e traz coisas,como drogas. 
Avont  
Significado: O mesmo que à vontade. Exemplo: "Hoje vou comer avont!  
Avontz 
Significado: Esta beleza; Tudo certo; Sussegado. 
Azedar o moio 
Significado: Complicar as coisas. 
 

B 
 
B. Boys 
Significado: Abreviação de Break Boys, o dançarino do estilo bboying.  
B. Girls  
Significado: Versão feminina de B. Boys 
B.O  
Significado: Casa, barraco.  
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Baba ovo  
Significado: Pessoa puxa saco  
Babado 
Significado: Fofoca, novidade. 
Baça 
Significado: Vagina. 
Bacalhau 
Significado: Um cara bem burro, que faz tudo que outras pessoas falam. 
Bacona 
Significado: Policial  
Badarósca  
Significado: Mulher feia que se acha gostosona.  
Bafo  
Significado: Pessoa ruim em algum ofício ou situação.  
Baga  
Significado: Final da maconha. 
Bagana 
Significado: Bituca de cigarro ou maconha. 
Bagulho - 1  
Significado: Maconha.  
Bagulho - 2 
Significado: Para não dizer tal coisa, ex. Ah, vamu fazê uns bagulho? - Igual a "coisa".  
Baia 
Significado: Casa  
Baita  
Significado: Grande.  
Baixinha de quatro  
Significado: Cama  
Bala  
Significado: Irado, da hora. 
Bala de coco  
Significado: Cocaína. 
Balada  
Significado: Festa. Ir pra balada=Sair à noite. 
Baladinha  
Significado: Balada de crack. 
Balaio  
Significado: Ônibus 
Balançador  
Significado: Fala atoa  
Balão  
Significado: Dar uma volta pela quebrada. 
Balde 
Significado: Gay, viado. 
Balurdo 
Significado: Cara bem de vida, cheio da grana. 
Bamba 
Significado: Maconha  
Banana Podre  
Significado: Amigo dos Fardas - Fofoqueiro  
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Banca 
Significado: Galera 
Banca a minha 
Significado: Pagar a conta  
Banda  
Significado: Dar uma banda, sair. Dar uma volta.  
Banda  
Significado: Mulher rodada, fácil, piranha. 
Bandeco 
Significado: Marmita, bandeijão  
Bandido  
Significado: Esperto, rouba a cena (cantando rap chamando atenção).  
Bang  
Significado: Correria, esquema louco.  
Banza (o) 
Significado: Ônibus.  
Baque seco 
Significado: Quando acontece algo que nos pega de surpresa, algo cruel, pesado.  
Baranga - 1  
Significado: Maconha (uma bucha).  
Baranga - 2  
Significado: Pode também ser usada como mulher feia.  
Barato  
Significado: Um negocio legal, pode ser drogas ou outras coisas 
Barbada  
Significado: Fácil demais, moleza  
Barca  
Significado: Viatura da polícia  
Barca  
Significado: Viatura da policia modelo Veraneio.  
Bareta  
Significado: Cigarro  
Barrão  
Significado: Viado, gay.  
Bate uma caixa  
Significado: Troca uma idéia, papo furado, conversa.  
Bate-bucha  
Significado: Arma artesanal do tipo garruncha.  
Bater bife  
Significado: Fazer sexo.  
Bater de Frente 
Significado: Encarar, partir para a briga  
Bater mola  
Significado: Fumar maconha. 
Bater um fio 
Significado: Telefonar 
Bazuca  
Significado: Do Brasil, brasileiro, pejorativamente.  
Beatbox  
Significado: Imitar diversos sons com a boca. 
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Beca  
Significado: Calça 
Beck  
Significado: Cigarro de maconha, baseado, bagulho.  
Beiçar  
Significado: O mesmo que beijar, ficar.  
Beija-Flor de latinha  
Significado: Fumador de crack.  
Beijar a Lona 
Significado: Morrer. 
Belar  
Significado: Transar. 
Belo  
Significado: Bolo de maconha 
Bem bolado  
Significado: Mistura de idéias  
Bem preto  
Significado: mesclado, maconha misturada com pedra "crack"  
Berel 
Significado: Mesclado de maconha com crack. 
Berro  
Significado: arma, revolver 
Berrou o bode 
Significado: Veículo que pára de funcionar. 
Bezouro sem asa  
Significado: Rajada de Metralhadora  
Bicâo 
Significado: Se mete em tudo que é conversa. 
Bicho crica  
Significado: Incomodativo  
Bicho-solto  
Significado: Perigoso , sinistro .... " o "cara  
Bico  
Significado: Aquele que se intromete quando os outros estão falando  
Bico de Luz  
Significado: Pessoa futriqueira, que olha a vida dos outros e não a sua e também pessoa que 
fica prestando atenção na conversa dos outros 
Bico Mole 
Significado: Cagueta , fala demais 
Bico Seco  
Significado: Pessoa sem dinheiro. 
Bico seco  
Significado: É o cara que só serra dos irmão, e o pior com dinheiro no bolso. 
Bico-sujo  
Significado: Cagueta, ganso.  
Bicudo - 1  
Significado: Olho grande, intrometido, entra nas idéias sem ser convidado. 
Bicudo - 2  
Significado: Cheirador de cocaína. Quando a pessoa está muito drogada  
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Bigú  
Significado: É aquele que ajuda qualquer pessoa a carregar as bagagens 
Bilisca 
Significado: Mina, apenas uma noite.  
Biliskeit  
Significado: Mulher bonita, vem acompanhado da palavra "Fala". Exemplo: Fala Biliskeit! 
Bilizário  
Significado: Pessoa que só fala besteiras ou faz coisas erradas.  
Bilú  
Significado: Pó, cocaína  
Bimbada  
Significado: O mesmo que fazer um pelado, dar umas metidas  
Bin Laden 
Significado: Mesclado(maconha com crack). 
Biqueira  
Significado: Um lugar.  
Biqueira  
Significado: Ponto de vendas de drogas  
Birobo  
Significado: Gay ou viado. 
Biroska  
Significado: Parada.  
Bisna  
Significado: Bisnaga  
Bizu  
Significado: Pessoa intrometida, que entra no meio das conversas dos outros  
Bizú  
Significado: Dificil de entender as coisas.  
Blefe  
Significado: Cara mentiroso  
Bloft  
Significado: Cara de merda  
Blow  
Significado: Seios 
BLufT  
Significado: O moleque que adora tomar sorvete  
Bob  
Significado: Bebida alcoólica vinda da mistura de conhaque com licor de cacau.  
Bob ou Bob marley  
Significado: Fumar um back ou Fumar maconha  
Bobê  
Significado: Marcar bobeira. 
Bobo  
Significado: Relógio.  
Bobo nóia  
Significado: Pessoa que fuma crack.  
Boboio  
Significado: Vacilo  
Boca  
Significado: Local que vende drogas  
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Bóca  
Significado: Menino bonito. 
Boca de espera 
Significado: 1) Pessoa parasita, sem disposição ou atitude. 2) Folgado  
Boca de ferro  
Significado: Arma  
Boca de lobo  
Significado: Cara que só fala bobagem.  
Boca de sino  
Significado: Fofoqueiro, na gíria dos malandros mais velhos.  
Boca Dura  
Significado: Dedo-duro, cagueta 
Boca Mole  
Significado: Cagueta, dedo duro.  
Bode 
Significado: Passar mal, bebeu ou fumou maconha de mais.  
Bode  
Significado: Pessoa de confiança ( o que segura a bronca )  
Bodiar  
Significado: Dormir, tirar um cochilo. 
Bodynho  
Significado: Mauricinho  
Boi  
Significado: Muito Fácil Ex: (bah, aquilo la eh um boi)  
Boi  
Significado: Quer dizer banheira na cadeia. 
Boi  
Significado: Na cadeia é banheiro.  
Boiando  
Significado: Se diz: "O Fulano esta boiando", isto é, o Fulano esta por fora; Mal informado.  
Bojo 
Significado: Tipo de sanitário utilizado em celas de presídios. Para utilizá-los a pessoa tem 
que ficar de cócoras.  
Bola de Meia - 1  
Significado: Fazer alguma coisa com sigilo.  
Bola de meia - 2  
Significado: Levar a vida da maneira correta.  
Bola de neve 
Significado: Escravo. 
Bolado  
Significado: Irado, nervoso  
Bolinho podre  
Significado: Gíria usada na FEBEM. EX: quando tem um grupo de manos que se destaca pra 
ficar na maldade com outros.  
Bolo Doido  
Significado: Confusão  
Bolor  
Significado: Um cara que não ajuda e só atrapalha, se acha o cara, mas só tem idéia de 
bolor. 
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Boloro  
Significado: Briga 
Bomb 
Significado: Graffiti rápido e na maioria das vezes ilegais, com letras arredondadas e com 
cores que dão destaques entre si.  
Bombeta 
Significado: Boné  
Bombeta 
Significado: Boné  
Bombril  
Significado: Cara que diz saber tudo, tipo mil e uma utilidades.  
Bonde - 1  
Significado: Maluco amigo de traficante.  
Bonde - 2  
Significado: Buzão, ônibus. 
Boneco  
Significado: Maluco ou cara.  
Boneco  
Significado: Bonito  
Bonito e Rural 
Significado: Cara muito feio e perdido. 
Borda 
Significado: Maconha. 
Boreno  
Significado: Pessoa cagueta; Mentirosa.  
Boróca  
Significado: Pessoa que só da mancada; Aquele cara que só da falha.  
Borocoxô  
Significado: Algo desanimado, sem graça.  
Borocoxô  
Significado: Algo desanimado, sem graça.  
Borogodó, Ó do.  
Significado: Quando algo é muito idiota; Sem atrativo; Sem graça. Ex: "Isso é o "ó do 
borogodó!"  
Borra Linguiça  
Significado: Uma pessoa que só da vacilo e é cheio de tirar os outros.  
Borsa  
Significado: Pessoa muito metida, chata, arrogante. Semelhante a mala  
Bosthado (a) 
Significado: Uma pessoa meio loca. 
Bota  
Significado: Dar um corre em um maluquinho  
Bota 1  
Significado: Colocar maconha na roda. 
Bota Preta  
Significado: Policial; Pé de porco; Coxinha; Gambé.  
Botar fé  
Significado: Acreditar. 
Botar perna 
Significado: Dar uma de mala, metido, convencido. 
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Boy do mato  
Significado: Pessoa que se faz de playboy.  
Boy na gruta  
Significado: Pessoa e que fica vacilando  
Braço  
Significado: Uma pessoa que é ruim em alguma coisa. Ex.: Você é braço no bilhar.  
Brait  
Significado: Relógio de pulso. 
Branquinho  
Significado: Cigarro.  
Brecha  
Significado: Errar, falhar  
Brecha  
Significado: Errar, falhar  
Bregeti  
Significado: A mesma coisa que falar: "você viu aquela parada" ou aquele "bagulho" ,então 
o "bregeti" ta ai. 
Breguete 
Significado: Cigarro de maconha 
Breja  
Significado: Cerveja.  
Brejas 
Significado: Cervejas. 
Bretch  
Significado: Dar um bretch em um boy,roubar várias coisas de uma vez só.  
Brets 
Significado: Baseado....Maconha 
Brico 
Significado: Fofoca, Novidade 
Brinquedo de furar moletom  
Significado: Arma de fogo  
Brique  
Significado: Trocar mercadorias; Negociar.  
Brita  
Significado: Coisa muito difícil  
Broca  
Significado: Pessoa Chata  
Brocado 
Significado: Pessoa com fome, laricado  
Broka 
Significado: Fome.  
Bronca 
Significado: Dar um bronca; Chamar a atenção; Reclamar. 
Broto  
Significado: Menina bonita.  
Brou  
Significado: Irmão, mano, parceiro. 
Bruta  
Significado: Viatura da policia.  
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Bruxa 
Significado: Periculoso, cabuloso. 
Bruxo  
Significado: Pessoa bêbada. 
Bruxo  
Significado: Pessoa bêbada. 
Bucha 
Significado: Maconha  
Bugado(a) 
Significado: Triste, chateado.  
Bugri  
Significado: Pessoa que não sabe o q fala. 
Bunda Lele  
Significado: Maluquinho cheio das mancadas. 
Buraco do Pano  
Significado: Bolso  
Burra - 1  
Significado: Viatura da polícia. 
Burra - 2  
Significado: Ônibus 
Busão 
Significado: Ônibus 
Bute  
Significado: Tênis, sapato, bota  
Butterfly 
Significado: Um cara viado, boiola.  
Butuca  
Significado: ficar de olho. 
Buzão  
Significado: Ônibus. 
Buzú  
Significado: A mesma coisa de ônibus. 
 

C 
 
Cabaço  
Significado: Pessoa sem noção, inexperiente com a vida, que só faz coisas erradas. 
Cabeça de burro  
Significado: Pessoa voada e distraída. 
Cabeça de guidão 
Significado: Pessoa monga, idiota. 
Cabeça de lata - 1  
Significado: Loque, otário.  
Cabeça de lata - 2  
Significado: Que vai na pilha dos outros, que faz o que mandam.  
Cabeça de nego  
Significado: Maconha, Baseado, Beck  
Cabeção  
Significado: Fuma maconha a toda hora  
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Cabral  
Significado: Mesclado, baseado de maconha com crack.  
Cabral 1 
Significado: Pedra de Carck  
Cabratoa  
Significado: Quando o maluco é safado ou vacila. 
Cabreiro(a) 
Significado: Quando o sujeito fica preocupado; Quando a situação esta difícil.  
Cabrita  
Significado: Mulher bonita. 
Cabrito  
Significado: Moleque, bicho safado. 
Cabrunco  
Significado: Um maluco ligeiro. Se substitui na frase: O maluco é ligeiro O maluco é 
CABRUNCO  
Cabula  
Significado: Cara esquisito, feio, o diabo.  
Cabuloso  
Significado: Grande, interessante, inesperado, chocante, marcante, demais, espantoso, chato.  
Cabulosomen  
Significado: Aquele cara que se acha o maioral.  
Cacarejar  
Significado: Falar atôa  
Cachanga 
Significado: Furto em casas. 
Cachanga  
Significado: Furto em casas. 
Cachorro de madame  
Significado: Policia  
Cadeado 
Significado: Aquele que não dedura. 
Caducão 
Significado: Burro, imbecil. 
Caducou  
Significado: Já era, acabou, morreu a bronca.  
Cafão  
Significado: Homem ou mulher feio,estranho palha  
Caga pau  
Significado: Traidor.  
Caga-te nisso 
Significado: Deixa estar, ignorar, não passar cartão.  
Cagalhão  
Significado: Cara cusão, otário.  
Cagão 
Significado: Quem tem muito medo. 
Cagar Goma 
Significado: Mentir, vacilar. 
Cagueta  
Significado: Dedo duro.  
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Cagueta 
Significado: Dedo duro, traíra. 
Cai pra cá 
Significado: O mesmo que: vem pra cá. 
Cair de bode  
Significado: Dormir.  
Cair de goma 
Significado: Ir pra casa.  
Caiu  
Significado: Morreu.  
Calanga  
Significado: Mulher feia. 
Caldo  
Significado: Mulheres feias.  
Cama de Gato 
Significado: Armadilha, Cilada  
Camarada  
Significado: Um cara legal  
Camarada  
Significado: Um cara legal  
Camarão  
Significado: Pedaço de maconha  
Camelo  
Significado: Bicicleta (mais usada no Distrito Federal).  
Caminhão de Vacilo  
Significado: Pessoa que só dá uma mancada atrás da outra. 
Canabis  
Significado: Erva seca, maconha. 
Candanga  
Significado: Menina feia. 
Canela seca 
Significado: Revólver. 
Canela suja 
Significado: Presidiário.  
Canhão  
Significado: Arma de fogo  
Caninãna  
Significado: Mulher feia . 
Cano / Canhão  
Significado: Arma de Fogo  
Cansada  
Significado: Mina muito feia, baranga, tiburça, ou seja, mina horrivel.  
Canudo 
Significado: Leigo em Hip-Hop.  
Caô  
Significado: Mentira. 
Cap 
Significado: Chapéu, boné. 
Capa do batman  
Significado: Está na mal, na pior. Ex: O mano tá na capa do batman.  
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Capial  
Significado: Caipira. 
Capivara  
Significado: Mulher vagabunda, sai com vários caras.  
Capotar 
Significado: Bater, espancar. 
Cara de aço  
Significado: Muito pior do que cara de pau.  
Cara de cu 
Significado: Feião. 
Caracole  
Significado: Cheirar farinha  
Caranga  
Significado: Carro.  
Carcaça 
Significado: Pessoa muito magra. 
Careta  
Significado: O mesmo que cigarro. 
Caretão  
Significado: É o mesmo que Maconha. 
Caroçando  
Significado: Ficar se intrometendo. 
Caroço  
Significado: Mina gostosa, mulher linda. 
Carrasquinho  
Significado: Pessoa que gosta de fazer mal aos outros.  
Carreta  
Significado: Uma caranga, um carro. 
Casarão  
Significado: Presídio, Penitenciária.  
Cascão 
Significado: Quando é sujo uma pessoa ir em um lugar.  
Cascar o bico  
Significado: Dar risada  
Cascata 
Significado: Quando não dá certo ou é dificil não vai dar certo. 
Cash  
Significado: Dinheiro, grana.  
Casinha  
Significado: O mesmo que cilada. 
Casqueiro - 1  
Significado: Fumador de maconha.  
Casqueiro - 2  
Significado: Fumador de crack. 
Castelano  
Significado: Falando besteira, fazendo besteira. 
Cata loko  
Significado: Ônibus.  
Catatau  
Significado: Bilhete utilizado para comunicação entre presos de pavilhões diferentes. 
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Catilangar 
Significado: Ato de pegar mina feias (catilangas) 
Catiroba  
Significado: Rapariga, prostituta.  
Causar 
Significado: Irritar, atrapalhar, vacilar. 
Causar/causando 
Significado: Chegar chegando, agitar, dominar o pico, a festa  
Cavalo doido 
Significado: Arriscar-se, fazer algo sem planejamento (roubar no cavalo doido = pegar e 
correr! sem plano de fuga ou coisa alguma). 
Cavernoso  
Significado: Coisa funda de mais, palavra profunda ou tocante 
CB  
Significado: Mesma coisa que sangue-bom, um mano gente boa.  
Cena  
Significado: Situação  
Cena  
Significado: Maconha  
Cena do Loco 
Significado: Cena loca ex:imagene que cena Cena do loca outro exemplo: mano o só que 
cena do loco os coxinha me dando o bote.  
Cercado  
Significado: Diz-se: "Tá cercado"; "Tá bichão ou Alucinado.  
Cerol  
Significado: Cara que pega todas as minas da quebrada...  
Chacotas  
Significado: Graçinhas, Besteiras, Tiração de onda  
Chamar na Taurus  
Significado: Atirar sem dó, matar a sangue frio.  
Chamar na xinxa  
Significado: chamar a mina no canto, chegar na mina.  
Chapa de guia  
Significado: Tenta imitar uma pessoa que idolatra.  
Chapado  
Significado: Équando uma pessoa está bêbada  
Chapado  
Significado: Louco de drogas Coisa bela  
Chapéu atolado  
Significado: Ficar parado, não fazer nada diante de uma situação.  
Chapou o coco  
Significado: Ficou doido, drogado . Achar muito bom, fazer algo que satisfaça de verdade  
Charlatão ou charlatã 
Significado: Pessoa com muitas ideias 171, contador de histórias pra se adiantar, 
estelionatário. 
Charles  
Significado: Revólver. 
Charles brooklin  
Significado: Estourar um charles brooklin, fumar maconha.  
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Charpi  
Significado: Pichar.  
Chava  
Significado: Quando a pessoa tá chapada. 
Chave de cadeia  
Significado: Pessoa que pode te trazer sérios problemas.  
Chave de castelo  
Significado: Pessoa que é parada pela polícia toda hora  
Chaverosa  
Significado: Mina feia e muito chata, daquelas que não dá para aguentar  
Chaveroso  
Significado: Pessoa muito chata, irritante...  
Chaz  
Significado: Maconha... 
Cheetos girl  
Significado: Todo mundo come.  
Chegado  
Significado: Amigo.  
Chegar na humildade 
Significado: Entrar sem diferença com ninguém  
Cheio  
Significado: Pessoa metida  
Cheio de 9 horas 
Significado: Pessoa cheia de frescuras, chata. 
Gíria: Cheio de cebo no rim  
Significado: Pessoa alcoólatra que já está com o rim todo estourado.  
Cheira Cu  
Significado: É uma pessoa que só faz o que a outra manda 
Cheiro do Queijo 
Significado: levar alguèm pra furada,ex:cilada ou assassinato.  
Chepa  
Significado: Comida, comer. 
Chêpanopéla-do-zica  
Significado: Caca de nariz ou sambinha do mariano.  
Chibrunga  
Significado: Mina muito feia  
Chicrutes 
Significado: Legal, da hora. 
Chinelagem  
Significado: Pessoa que anda mau vestida;"o cara tá mó chinelagem" 
Chinfra  
Significado: Tirar uma chinfra, se divertir. 
Chokito  
Significado: Mesclado de maconha com crack  
Chorissa 
Significado: Pessoa chata, situação chata. 
Chuck-noers  
Significado: Fazer um sexo  
Chupa Beck  
Significado: Maconheiro  
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Chupa Bife  
Significado: Mina muito feia, horrivel, que nem o capeta quer  
Chupiskero  
Significado: Pessoa legal, que faz coisas legais, parceiro...  
Gíria: Churanha 
Significado: Mina muito dadinha que nem dá mais vontade de pegar de tão vadia, porque 
todo mundo já pegou.  
Cigarro preto  
Significado: Significa a marafa, a maconha.  
Cirrose  
Significado: Maluco que bebe demias  
Cliáca  
Significado: Detentos que sofrem abusos sexuais de outros detentos  
Clitz  
Significado: Fumar um mesclado, sintonia. 
Co-co-có  
Significado: Ficar enrolando.  
Cobra de Varal  
Significado: Comédia que se perde nas palavras, moleque sem atitude certa, sem moral. 
Coca cola  
Significado: Mano que só agita  
Coca-cola  
Significado: O cara que só agita e não faz nada. 
Coçar  
Significado: Ficar sem fazer nada  
Cócó 
Significado: Trairagem de colegas. 
Cofrinho  
Significado: Na roda do "bagulho" bota só metade pra fora.  
Cola aí  
Significado: Chega ai, vem pra cá.  
Colar in goma  
Significado: Ir pra casa  
Colar o Brinco 
Significado: Esmurrar. 
Colê  
Significado: Conversar, trocar ideia  
Colorido  
Significado: Roxo na cara, dar um murro.  
Comboiando  
Significado: Seguindo  
Comédia  
Significado: Cara que só faz pilantragem, que te ferra ou um cara engraçado.  
Comédia  
Significado: Cara pilantra; safado. 
Comédia 
Significado: Pessoas fazem tudo apenas para aparecer. 
Comer água 
Significado: Beber muito.  
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Considerar  
Significado: Gostar da pessoa; achar legal. Ex.: "Ela me considera"; "Ela me acha legal"; 
"Ela gosta de mim".  
Conversa Diferente  
Significado: Beijar. Quando você chega na menina e fala: "Vamos conversar diferente?"; 
"Vamos beijar?"  
Coral  
Significado: Carro de Polícia  
Cordinha  
Significado: Diz-se: "Tá na cordinha"; está regulando; "não quer dar não quer soltar".  
Cordinha  
Significado: Egoísmo  
Corre  
Significado: Fazer um corre: agilizar as coisas, ir arás das coisas, adiantar seu lado  
Cospe chumbo  
Significado: Arma, revólver.  
Cota  
Significado: Muito tempo, demorado  
Coxinha  
Significado: Polícia Militar  
Cracker  
Significado: Marginal da tecnologia digital.  
Cravar a pata  
Significado: Ir pra casa.  
Crazy-mello 
Significado: Louco, pessoa ultra-passada 
Crefo  
Significado: Não deu certo  
Creitu 
Significado: Mano, bandido, pelego.  
Creonte  
Significado: Cara safado que faz de tudo para atrasar os outros. Pessoa em quem não se 
pode confiar.  
Cresço Zóio  
Significado: Uma pessoa que tem inveja da outra.  
Crew  
Significado: Grupo ou formação de grafiteiros, DJs, MCs, B.boys, Beat Boxers ou todos 
juntos 
Criminoso  
Significado: Audacioso. 
Crivo  
Significado: Cigarro  
Crivs  
Significado: Cigarro  
Croca  
Significado: Aquele cara é mó croca; Aquele cara é mó zica, errado; Pessoa que arma pra 
cima das outras;  
Crocante 
Significado: Pessoa feia, mongol, deselegante...  
tipo: Credo akela mina é CROCANTE..  
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ou uma certa cituação deselegante tmbm..  
tipo:nossa akele dia foi CROCANTE..  
Crocodilagem  
Significado: Fazer algo que ferre alguém  
Croquilho  
Significado: Briga, confusão  
Cu de Burro 
Significado: Vacilão que só dá mancada na banca.  
Cu de frango 
Significado: Otário, mané.  
Cu de sapo 
Significado: Mano sem idéia pra trocar.  
Cuanga  
Significado: Treta, Briga.  
Culião  
Significado: Tem dinheiro, mas esconde.  
Cururu  
Significado: Pessoa chata e aproveitadora. 
Curva  
Significado: Mulher feia  
Curva de rio 
Significado: Aqueles caras que já não tem jeito mais, tá zuado, mal tratado, drogado nos 
últimos. Significa também, mulher feia. 
Curviano  
Significado: O cara que só faz jogada suja no basquete.  
Curviano 
Significado: Esta gíria é muito usada no meio do basket , significa o cara que só faz jogada 
suja! 
Cuzcuz 
Significado: Maconha. 
Cuzido(a)  
Significado: Bêbado (a). 
 

D 
 
Dá hora 
Significado: Legal.  
Dá um Ferrinho 
Significado: Fazer um sexo, transar. 
Dadinho  
Significado: Estar fácil 
Dala  
Significado: Corrente. 
Danadona  
Significado: mulher bonita, gostosa. 
Dando de louco(a)  
Significado: Fazendo-se de desentendido(a)  
Dar a fuga  
Significado: Despistar, correr, fugir.  
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Dar a letra 
Significado: Contar a história  
Dar bocada  
Significado: Se adiantar em alguma coisa, se erguer mais que os outros num movimento... 
Dar idéia pra loco  
Significado: Conversa errada, mesmo que chamar o outro de otário 
Dar linha  
Significado: Ir Embora.  
Dar linha na pipa  
Significado: Ir embora  
Dar linha na pipa  
Significado: Ir embora, sair do local que está.  
Dar o balão 
Significado: Fazer a volta. 
Dar o L 
Significado: Ir embora. 
Dar o ninja 
Significado: Despistar 
Dar pala 
Significado: Vacilar  
Dar pinote 
Significado: Fugir da polícia. Correr  
Dar Sapo 
Significado: Não comparecer em algum encontro ou compromisso  
Dar um balão 
Significado: Dar uma volta,fazer um rolê. 
Dar um dois  
Significado: Fumar maconha  
Dar um Perdido  
Significado: Sair de uma situação difícil ou enganar alguém. 
Dar um Piço 
Significado: Fazer Fexo  
Dar um Pow  
Significado: Cheirar cocaína.  
Dar um tapa na macaca 
Significado: Fumar maconha.  
De boa  
Significado: Legal, tô firmão.  
De Bob  
Significado: Sem fazer nada, à toa.  
De chapéu atolado  
Significado: Quando está desconfiado.  
De Meia na Areia  
Significado: Vacilando na idéia. 
De rocha  
Significado: É verdade, tô falando sério.  
Dechavar  
Significado: Desenrolar, passar um xaveco, chega pra passar a lábia na mina, trocar uma 
idéia pra conseguir algo.  
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Dedo  
Significado: Maconha.  
Dedo de alicate  
Significado: O cara que aperta demais o baseado e não da pra fumar direito depois.  
Dedo de gesso 
Significado: Dedo duro, cagueta  
Dedo nervoso  
Significado: Matador. 
Deixar no Gelo 
Significado: Deixar quieto, não contar pra ninguém, esconder. Ex.: deixa essa fita no gelo, 
ou seja não fala pra ninguém. 
Demeliano  
Significado: Pessoa ou acontecimento de algum tempo  
Demorô  
Significado: No Rio de janeiro quer dizer: Certo, vamo nessa. 
Depenar  
Significado: Zoar, aloprar.  
Derrubar  
Significado: Matar .  
Desandão  
Significado: Maluco que só dá falha. 
Descer a lenha  
Significado: Dar porrada, largar o braço, capotar no soco, espancar.  
Desenrolando 
Significado: Explicando. 
Despirocado  
Significado: Muito louco.  
Deu chapéu  
Significado: Enganar, enrola  
Deu milho  
Significado: Vacilou.  
Deu thut no Sampler  
Significado: É Quando esquece as idéias.  
Di cara  
Significado: Pessoa brava, com raiva.  
Diborro  
Significado: Vacilão  
Dim dim  
Significado: Dinheiro, grana 
Dingo  
Significado: Solto.  
Diquartel 
Significado: Mulher galinha que cada dia tá com um cara diferente. 
Disavessa  
Significado: Confusâo  
Disfarça  
Significado: Fingir que nada aconteceu. 
Disgaiar  
Significado: Mentir, entrar na mente. 



160 
 

Dividida  
Significado: Orgão feminino  
Djoby-Djobys 
Significado: Mano, moleque.  
Do Bem  
Significado: Pessoa boa; Amiga; Camarada.  
Do bozo 
Significado: Coisa chata podre, lixo. Exemplo: "...essa música é do bozo..."  
Do outro lado do muro  
Significado: Quem esta preso 
Dois Palito  
Significado: Ser rápido  
Dois tolipa  
Significado: Ir e voltar rápido, o mesmo que "dois palitos".  
Dolangue  
Significado: Passa o migué, mentir.  
Dom  
Significado: Amigo, Colega, Camarada.  
Dom Quixote  
Significado: Maconheiro, matador de monstro  
Dormidor  
Significado: Cama, quarto. 
Dormitorio  
Significado: Caixão.  
Doutor  
Significado: Pessoa bem de vida  
Draga  
Significado: Cano, revólver  
Drape  
Significado: Pedra ao contrário.  
Dritz  
Significado: Viciado em pedra.  
Dropar  
Significado: Cheirar cocaína, dar um tiro.  
DRUSCA  
Significado: Pedra, Crack. 
Du Bronx  
Significado: Da hora, muito loko tipo: aquele carro é du bronx.  
Duck 13  
Significado: Estuprador de menor. 
Duque  
Significado: 200 reais.  
Duyas 
Significado: Minas de Angola/Luanda. 
DVC 
Significado: Diário da Vida Criminosa, entre os policiais o mesmo que histórico de 
antecedentes. Também usado entre os manos quando se quer saber tudo sobre uma pessoa. 
Para as minas, usa-se capivara (puxar a capivara). 
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E 
 
É nóis 
Significado: Estar junto. 
É nois na fita 
Significado: Estamos chegando na parada  
É o Bicho  
Significado: Legal, Interessante. 
É o que Liga  
Significado: Bom, melhor.  
É quente - 1  
Significado: É verdade. 
É quente - 2 
Significado: É da hora, é a pampa.  
E quente menózinhu  
Significado: É verdade maninho!  
Eita Loba  
Significado: Coisa Boa.  
Elza 
Significado: Roubar.  
Emancipar 
Significado: Acelerar, quer algo rápido. Ex: Não se emancipa: não acelera.Emancipado: 
acelerado.  
Embaçado  
Significado: Demorado , Perigoso, Chato  
Embalista  
Significado: Quem faz as coisas por moda, por dinheiro.  
Encaquerado  
Significado: Preso  
Encarquerar  
Significado: Encher o saco. 
Enchame  
Significado: Barraco.  
Encharcar  
Significado: Beber; Encher a cara; Ficar tonto.  
Enchuzar 
Significado: Encher o saco, atrapalhar. 
Encolha  
Significado: Despistado , escondido ... em silencio .... pronto pra dar o bote  
Encostar a bunda na grade  
Significado: Chamar alguem.  
Engasopado  
Significado: Quebrado, fudido.  
Engrajar  
Significado: Mesmo que entrar ou ficar.  
Entrar numas erradas  
Significado: Ir para o mundo do crime  
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Entrou água  
Significado: Quando alguma coisa nao sai do jeito que você espera.  
Entrou em Choque  
Significado: Ficou assustado, com medo.  
Escarrado(a) 
Significado: Quando você chinga uma pessoa.  
Esparro em Napam  
Significado: Criano confusão no lugar em que ele está .  
Espiriquitiuberto 
Significado: Jeca, otário, vacilão, sem noção de perigo. 
Espirocado 
Significado: Doido, louco. 
Esquema "X"  
Significado: Coisa certa  
Esse pit bull é lessie  
Significado: Viado, gay.  
Estagnado  
Significado: Quando fuma muita maconha e fica chapado. 
Estanhar  
Significado: Dar um tiro ou dar uns tiros... "Vamo estanhar esses vacilão!" Dar tiro...  
Estar em punga  
Significado: Disposto, na ativa, preparado 
Esticar o Chiclete  
Significado: Termo usado para ameaçar alguém. 
Estigadeira  
Significado: Pessoa que se convida.  
Estontor 
Significado: Se assustar  
Estourar a Pelinha 
Significado: Tirar a virgindade de uma garota.  
Estourar um Zé  
Significado: Fumar um baseado.  
Estouro no norte  
Significado: Quando se faz um assalto e se dá bem, a boa...  
Estribado 
Significado: Cheio da grana. 
Estufa  
Significado: Largar embora, ir pra casa.  
Eu quero ver o oco  
Significado: Tô nem aí. 
 

F 
 
Faca na caveira 
Significado: Quando você quer mostrar masculinidade. Ex: eu so faca na caveira. 
Faca sem ponta  
Significado: Pessoa metida a valente, mas q apanha de qualquer um.  
Facção  
Significado: Se adiantar.  
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Facínora 
Significado: Aliado com muitos crimes. 
Fafa  
Significado: Indivíduo que não para de falar.  
Fala sério! 
Significado: Que ridículo.  
Falcatrua  
Significado: Pessoa que zoa com os outros 
Faró  
Significado: Conversa fiada, mentira.  
Fazer a Correria  
Significado: Realizar um projeto  
Fazer a Elza  
Significado: Roubar.furtar.Ex:O mano fez a elza no shopping  
Fazer a laura 
Significado: Rangar, comer. 
Fazer a rima  
Significado: Comunicar, Passar a mensagem.  
Fazer o migué 
Significado: Enganar, se fazer de otario. 
Fazer um dez  
Significado: Dar um tempo, esperar  
Fazer um pelado 
Significado: Fazer um sexo. 
Fazer uns quebras 
Significado: Sair para pixar  
Fecho o repolho 
Significado: Deu tudo certo  
Fedebre  
Significado: Banca forte 
Fervo  
Significado: Aglomeração, muvuca, quando há muita gente em um lugar.  
Ficar de Banda 
Significado: Ficar sozinho na casa.  
Ficar jacaré  
Significado: Quando o baseado tá queimando de um lado só........  
Ficar na bola de meia  
Significado: Ficar de boa, quieto.  
Ficar na moral  
Significado: Ficar sossegado, não mexer com ninguem.  
Ficha  
Significado: moeda,dinheiro  
Ficou de pista  
Significado: Ficou pra tras, ficou excluído 
Ficou Pequeno  
Significado: Não ter perdão  
Fifi  
Significado: Fofoqueiro. 
Figa gel  
Significado: Não fala, não conta. 
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Filé  
Significado: Mina que é gostosa. 
Fino  
Significado: Ponta de maconha 
Finólia  
Significado: Pedra de maconha muito pequena  
Firmão  
Significado: Firmeza, tudo certo 
Firmeza  
Significado: Com certeza  
Fita  
Significado: Fazer algo  
Fita dada  
Significado: O cara fala tudo sobre o lugar para outro roubar. Dá a fita pra outro.  
Fita Furada  
Significado: Fazer coisa errada, ou que vai dar errado. 
Fitando  
Significado: Olhaando, encarando, ganhando a cena.  
Flow  
Significado: Levada para cantar, ritimo  
Fly Girls  
Significado: Mina que dança break, versão feminina do BBoy 
Foda-se 
Significado: O problema é seu, tô nem ai, nem ligo. 
Fofolete  
Significado: Mulher gordinha e bonita; Jeitosinha. 
Fór  
Significado: Mano, camarada. 
Forçar o preparo  
Significado: Fazer sexo.  
Forrest Gump  
Significado: Mentiroso, contador de histórias.  
Foskiado  
Significado: Chapado, quando dá um teto.  
Frango  
Significado: Pessoa magrela só o osso. 
Freeze 
Significado: Parar, pausar, ficar parado, congelar. 
Fronha  
Significado: Pessoa que se acha demais.  
Fubango  
Significado: Homem feio. 
Fução  
Significado: Pessoa muito metida que fica dando idéia errada nos movimento... "tá de fução 
na história"  
Fui Eric Clapton 
Significado: Fui, tô largando, não é para mim!!!  
Fuínha  
Significado: Pessoas que se vestem mal. Ex: Aquele cara é mó fuinha  
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Fulerage  
Significado: Mentira, pessoa que diz que faz alguma coisa e não consegue fazer.  
Fuleragem  
Significado: Sacanagem, pisar na bola. 
Fumando apagado  
Significado: Quando se esta vacilando; boiando.  
Função  
Significado: Alguém que se acha demais, mas na verdade é mó comédia. Muita gente, turma. 
Fura 
Significado: Revólver. 
Fura Zóio  
Significado: O mano que pega a mina dos outros.  
FuraLupa  
Significado: Malandro que além de olhar pras mulher do outro ou pra um artigo de alguém  
Furar o bolo  
Significado: Fazer sexo  
Furungar  
Significado: Fazer um sexo  
Futrunka  
Significado: Roubar, desaparecer com coisas emprestadas. 
 

G 
 
Gaba  
Significado: Quando ficam te enchendo o saco. 
Gabiru  
Significado: Mulher feia.  
Gadinho  
Significado: Otário que não saca nada do momento. 
Gaiola  
Significado: Cadeia, Sela  
Galada  
Significado: Fazer um sexo. Dar uma Galada.  
Galetão  
Significado: Só pensa em si mesmo, egoísta.  
Galeto  
Significado: Um cara ou uma mina gostoso(a)  
Galeto (tubarão SC)  
Significado: Andar rapido, correr  
Galhada 
Significado: Casa, barraco na favela. 
Galo  
Significado: 50 reais.  
Galo Felpudo  
Significado: O cara que faz coisas diferentes, engraçado, divertido  
Galocinzice  
Significado: Viadagem  
Gambá  
Significado: Excelente B-Boy  
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Gambé  
Significado: Polícia militar 
Gancha  
Significado: Bicicleta. 
Ganhar a lança  
Significado: Verificar  
Ganja  
Significado: Maconha.  
Ganso  
Significado: Intrometido. Policial disfarcado, cagueta  
Gargamel  
Significado: Cara vacilão. 
Garganta  
Significado: Cara que fala demais. 
Gato  
Significado: Malandro, aquele que já nasce de bigode. Rabixo,roubar energia elétrica. 
Gato mole  
Significado: Pessoa devagar; Lerda.  
Gatosa  
Significado: Mina muito gata e gostosa também.  
Gega  
Significado: Cama de cadeia 
Gelando 
Significado: Bebendo  
Gelo  
Significado: Calma, vai devagar  
Gibi  
Significado: Cara todo tatuado. 
Gibolesco  
Significado: Gigantesco, enorme.  
Giló  
Significado: Cabaço, troxa, burro.  
Gisele pit  
Significado: Nome dado ao pitilho mesclado de maconha com crack!  
Globo  
Significado: Cabeça. 
Gogó  
Significado: Fala mais nao faz.  
Goma  
Significado: Casa.  
Goró  
Significado: Bebida alcoólica  
Gostoso  
Significado: bom, legal maneiro  
Graça 
Significado: Nome.  
Grampo  
Significado: Polícia.  
Gretchen  
Significado: Menina bonita, gostosinha  
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Grinxe  
Significado: Cara sangue bom que não se preocupa só com ele.  
Gíria: Groove  
Significado: Parte da música que se repete, determinando os ritmos.  
Groselha  
Significado: Conversinha, idéia furada.  
Gruda chiclete  
Significado: Ticar chavencando mulher dos companheiro  
Grupo  
Significado: Quando algo ou alguém fez ou é mentira. 
Guardado  
Significado: Preso  
Gueba 
Significado: Gambé, policial militar. 
Guela  
Significado: Vacilo  
Guento 
Significado: Roubar. 
Gueráu 
Significado: Contração de get out (sair, ir embora). Ludibriar, enganar. Também significa 
escapulir, sair de mansinho. Ex.: dei mó gueráu naquela mina e saí andando (enganei ela e 
fui embora). 
Guere-Guere  
Significado: Quando alguém não cansa de inventar histótias. (ex. esse cara é mó guere-
guere.)  
Gulosa  
Significado: Sexo oral 
Guru  
Significado: Quando algo sai errado se diz: "Deu guru. Deu problema".  
 

H 
 
 
H  
Significado: Fazer um h, dar um tempo, esperar.  
Hacker - 1  
Significado: Marginal da tecnologia digital.  
Hacker - 2  
Significado: Nova definição: Hacker - militante da tecnologia digital - confundido pela mídia 
com o cracker.  
Harry  
Significado: Gay.  
Hemp  
Significado: Maconha  
Hilariante  
Significado: Legal, entusiasmante  
Hip-Hack  
Significado: Movimento que busca sinergisar pessoas do Hip-Hop com Hackers para criar 
novos horizontes de cultura periférica digital.  
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Hiphopista 
Significado: O cara que só sai pra um lugar onde a concentração de Hip-Hop é grande. 
Honesta  
Significado: Mulher safada o mesmo que perversa.  
Hulk  
Significado: Cara patola, que se acha forte, fraco de idéia.  
 

I 
 
Idéia Cheque 
Significado: Idéia cheque é como no xadrez. Cheque mate é fim de jogo, idéia cheque é sem 
curva, certa, correta e sem ti ti ti. 
Idéia forte  
Significado: Idéia firmeza, idéia boa.  
Idéia Quente 
Significado: Mandar uma idéia que é fato. 
Ieman  
Significado: Uma giria da linguagem rasta que significa pode crê ou é isso ai. 
Imonado 
Significado: Quando o cara da triste. 
Inascio  
Significado: Mentiroso.  
Incharque  
Significado: Cara que fica só no sangue suga dos amigos.  
Indigente  
Significado: Maluco nos corre. 
Indócil  
Significado: Mina que tá dando um boi. 
Ingrupido  
Significado: Desatualizado, atrasado na idéia.  
Inrrustio  
Significado: Maluco regulado, mão de vaca.  
Intrujão  
Significado: É um roleiro uma pessoa que sempre consegue comprador para qualquer artigo. 
Invernado  
Significado: Pessoa que fica só naquela se liga numa coisa só.  
Ir na casa da TIA  
Significado: Fumar um baseado, fazer a cabeça.  
Ir pra Grupo  
Significado: Ir para o crime  
Irdona  
Significado: Alguém que fala muito alto.  
Isqueirando  
Significado: Agitando, provocando.  
 

J 
 
Já é!  
Significado: Tudo bem, beleza, sim.  
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Jaburu 
Significado: Uma Anta não tem noção de nada. 
Jaca  
Significado: Jaqueta.  
Jacaré abraçou  
Significado: Quando alguém morreu. 
Jack  
Significado: Estrupador  
Jaco  
Significado: Jaqueta, blusa  
Jaguará  
Significado: Vacilão, cara que se intromete em tudo, burro, lerdo.  
Jagunço  
Significado: Mano que é grosseiro e não fala direito com as mina. Meio louco..  
Jahura  
Significado: Ja era. 
Jambrá  
Significado: É a mesma coisa que levar uma mina pra cama. Transar  
Jambrão 
Significado: Pessoa q naum toma banho.  
Jambraum ou Jambrão  
Significado: Otário, troxa, cara mole, lento....  
Janjão  
Significado: Cara mané, otário  
Janjulão  
Significado: Pessoa que faz tudo sempre errado; Pisa na bola.  
Jão  
Significado: Vacilão, Otário  
Jeca 
Significado: Cara tipo timidão, com cara de otário, não sabe chegar na mulherada. 
Jega  
Significado: Cama de cadeia  
Jet  
Significado: Lata de spray  
Jhow  
Significado: Irmão, chegado.  
João  
Significado: Mané, otário e vacilão.  
João Hyuga  
Significado: Mano que serra até a gripe dos irmãos e trampa com catapora.  
Jogar a lata  
Significado: Passar o spray para pixar. 
Jogar a toalha  
Significado: Largar de mão, deixar quieto, deixar pra lá. 
Jogar um basquete 
Significado: Fazer um boquete, sexo oral. 
Jojo  
Significado: ( le-se joujou): Ajojo, ocasionado pelo uso da maconha.  
Joselito  
Significado: Pessoa sem noção.  
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Joselito 
Significado: Pessoa sem noção. 
Josso  
Significado: Embaçado, complicado ao extremo.  
Juca Bala  
Significado: Aquele que sai atirando na mina dos outros.  
JUKA  
Significado: Otario 
Junin  
Significado: Sujeito homem de responsa.  
Jurita  
Significado: Um besta que pensa que engana, safado, de personalidade volátil, não cumpre o 
que promete, omissso e quebrador de corrente,  
 

K 
 
Kadá, kadá  
Significado: Cada um é cada um, cada um com a sua vida. 
Kaô  
Significado: Mentira, inverdade.  
Kinder ovo  
Significado: Preto por fora e branco por dentro.  
Kingão Mata  
Significado: Quer dizer que você faz certa coisa melhor que outro mano.  
 

L 
 
Lagartiando  
Significado: Como estar tomando sol; em descanso; sem fazer nada.  
Lagarto  
Significado: Que segura o B.O dos outros  
Lage 
Significado: Mano cara de pau  
Laia  
Significado: Quebrada.  
Lança um da bota  
Significado: Fumar cigarro. 
Lançar  
Significado: Pixar.  
Lanquãn 
Significado: Burro, otário. 
Lara  
Significado: Estar com fome, larica.  
Laranja  
Significado: Aquele que segura as broncas dos outros, assume como culpado sem ser.  
Larga o braço  
Significado: Brigar, sair na mão, capotar no soco, porradaria, brigar sem pensar nas 
conseqüências.  
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Largar  
Significado: Ir pra casa.  
Larica  
Significado: Fome. 
Larry  
Significado: (le-se lerry). Larica.  
Lata  
Significado: Arma exp (revólver).  
Latão  
Significado: Ônibus.  
Latinha  
Significado: Tinta spray  
Lazanha  
Significado: Gostoso, maravilhoso, de classe.  
Leda  
Significado: Papel pra enrolar maconha. 
Lero Lero 
Significado: Falação, Conversa fiada  
Lero-lero 
Significado: Falar à toa, falar besteira. 
Lesado  
Significado: Maconheiro que não lembra de nada. 
Leva revéz 
Significado: Só levar fora. 
Levar boiada  
Significado: Levar sorte. 
Levar fumo 
Significado: Sair perdendo. 
Levou boi  
Significado: Teve sorte, pode ser usado como levou boi ou boiada, ex: levei o maior boi.  
Licença no gás  
Significado: Pedir pra peidar, usado na cadeia  
Ligar  
Significado: Avisar 
Ligeiro  
Significado: Mano que sempre se dá bem nas paradas e nas minas do bairro.  
Linguiça  
Significado: Cara tonto, mané, bobo. 
Lisinho  
Significado: Gay, boiola.  
Lok  
Significado: Pessoa sem noção, pirada.  
Lokiado 
Significado: Cara loko,doido,pirado  
Loló  
Significado: Lança perfume  
Lombra  
Significado: Coisa estranha, diferente  
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Look 
Significado: 1.Panaca, desatualizado, sem contexto com a malandragem. Playboy, filhinho de 
mamãe. 
Look strike  
Significado: Olhar alguma coisa.  
Looping  
Significado: Repetição do groove ao longo da música.  
Lóqui  
Significado: Otário, bôbo 
Lords  
Significado: É o mesmo q truta camarada Ex: e aí mano lords  
Lorota  
Significado: Conversa fiada, mentira. 
Louça  
Significado: Policia, policial  
Louça Suja  
Significado: Polícia.  
Loxa 
Significado: Cara comédia, que só faz burrada. 
Luna  
Significado: Óculos de sol 
Lunático 
Significado: Louco, faz o que bem enteder sem pensar em ninguém.  
Lupa  
Significado: Óculos  
 

M 
 
M.B  
Significado: MC de Bosta ou pseudo-MC que faz rima sem conteúdo ou copia rima dos 
outros. 
Macaco  
Significado: Pessoa que não para quieta.  
Macaco véio  
Significado: Cara da antiga; cara esperto.  
Macanudo  
Significado: Expressão utilizada pra definir algo como grande. "Vamos fazer uns riscos 
macanudos no muro da esquina"  
Maçarico  
Significado: Arma de fogo (pistola) 
Madeira  
Significado: Maconha boa.  
Madeira de lei  
Significado: Palavra antiga da malandragem que quer dizer que o cara é firmeza, e de lei.  
Madera  
Significado: maconha  
Madereiro  
Significado: Cara que paga muito pau.  
Madureira  
Significado: Usado quando vc não sabe o nome do individuo 
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Magrela  
Significado: Bicicleta  
Maloqueiro 
Significado: 1.Individuo que anda balançando os braços e com roupas de B. boy, falando 
girias que não conhecem o significado. Individuo chamativo aos olhos dos vermes. Laranja. 
Peba. Inverso de Malandro e ou Ladrão. 
Malowisky 
Significado: Algo fera, bonito, legal. 
Maluco  
Significado: Expressão geralmente usada pra se dirigir à alguém. A conotação pode ser 
positiva ou negativa. Ex.: "Aquele maluco ali é mó péla saco." ou "Aê maluco, vai rolar uma 
festa amanhã!"  
Malungo 
Significado: Camarada, parceiro, companheiro de fulga na época da escravatura.  
Mamão  
Significado: Fácil. 
Mamute  
Significado: Irmão que não se controla e cai no vicío.  
Manasso  
Significado: Um irmão seu. 
Manco  
Significado: Pessoa que só dá bola fora, fala sem pensar, que viaja.  
Mancoso  
Significado: Aquela pessoa que só atraza a vida das outras pessoas.  
Mandar  
Significado: Pixar, rabiscar...  
Mandar um Salve  
Significado: Mandar lembranças  
Mandioca  
Significado: Algo que nao funciona direito  
Mandri  
Significado: Cara mané,otário.  
Mané 
Significado: Cara vacilão que não tem idéia própria. 
Manga de colete  
Significado: Coisa que não existe, impossivel!  
Mangado  
Significado: Não era, não vale apena  
Mangela  
Significado: Um vacilão, que só da mancada.  
Mano 
Significado: Amigo, parceiro. 
Mano de Conceito 
Significado: É aquele que tem confiança com os outros parceiros. 
Mano Osso  
Significado: Quando a pessoa é malandra.  
Mano Picadilha  
Significado: Cuzão, Medroso  
Mao branca  
Significado: Emfermeiro,resgate(bombeiro) 
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Mão de arruda  
Significado: É um vacilão que não tem idéia pra trocar e paga pau pros outros.  
Maquiavélico  
Significado: Uma pessoa muito má, maliguina.  
Maquina  
Significado: Arma de fogo ,carro  
Maquinário  
Significado: Revólver  
Marca aí  
Significado: Igual a "Espera aí".  
Marcao  
Significado: Mara que vacila ,da brecha. 
Marcinho VP  
Significado: Guerreiro, lutador.  
Marcou  
Significado: Vacilou  
Maria-loka  
Significado: Merla  
Marionete  
Significado: Pessoa fácil de ser manipulada  
Marofa  
Significado: Cheiro da maconha  
Marola  
Significado: Cheiro de maconha na boca da pessoa  
Marquinho Cabeção  
Significado: Membro sexual masculino; Pênis.  
Marreco  
Significado: Um Real  
Marrento  
Significado: Convencido  
Marroquinho  
Significado: Otário.  
Marruco  
Significado: Geralmente usa aba reta, canta Rap gangsta ou imita o Mano Brown dos 
Racionais. Em curtas palavras o cara chato do Rap, giria muito usada em Goiânia. 
Marrudo  
Significado: Cara teimoso, que faz o contrário do que as pessoas falam.  
Mary Jane  
Significado: Maconha, baseado. 
Mas eim eim  
Significado: Abaixar a cabeça para o outro falar.  
Mascando 
Significado: Quando a calcinha da mina tá atolada e fica marcando na roupa. 
Mascante  
Significado: Chicletes, goma de mascar.  
Massa  
Significado: Legal, da hora.  
Massifelico(a)  
Significado: Ciúmento(a).  
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Mato 
Significado: Maconha. 
mato 2 
Significado: muito 
Matou a planta  
Significado: Deu alguma mancada, fez algo errado.  
Matraca  
Significado: Metralhadora  
Matuto  
Significado: Parceiro, companheiro (duplo sentido cumprimento ou ofensa), chegado  
MC  
Significado: Mestres de Cerimônia O Rapper  
MC Urubu  
Significado: MCs cujas letras não tem outro assunto pra falar a não ser de crime , morte, etc. 
Enfim, só falam de desgraça.  
Me faça um caruru  
Significado: Dá um tempo!  
Meia Boca  
Significado: Quando uma coisa ou pessoa que não vale quase nada (sem qualidades).  
Meio copo  
Significado: Bêbado.  
Meio-quilo  
Significado: Pessoa muito magra.  
Melinsqüência  
Significado: Não querer dividir.  
Merma  
Significado: Significa melar; Melou; Sujou; Não deu certo.  
Mesclado  
Significado: Baseado com merla de cocaína.  
Mesclochoke  
Significado: Fumar merla, ele fuma mesclochoke.  
Mescronhado  
Significado: Pessoa muito louca.  
Meter o pé  
Significado: Ir embora.  
Migué  
Significado: Mentir.  
Migué 2 
Significado: Dinheiro. 
Mil fita  
Significado: Muitas coisas, muitos lugares. 
Mil Grau  
Significado: Muito Legal, muito Louco  
Mili Duque  
Significado: A muito tempo atrás 
Miliano  
Significado: Muito tempo  
Milico  
Significado: Uma pessoa magra ou fraca, ou alguma coisa fraca 
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Milidias  
Significado: Há muito tempo. 
Milikete  
Significado: Uma pessoa que é meio paiosa, mentirosa.  
Miloiozo 
Significado: Homosexual. 
Mimi  
Significado: Mão de vaca  
Mina  
Significado: Garota, Namorada  
Mindingo  
Significado: Cara chato q vive pedindo as coisas emprestado ou vive pedindo as coisas.  
Mini tcham  
Significado: Roupa curta, pequena ou apertada. 
Minisqüência  
Significado: Mancada.  
Mío  
Significado: Acabou-se; Não deu certo.  
Mirtona  
Significado: Alguém que fica dando risada à toa ou que ri de qualquer coisa. 
Misturini  
Significado: Misturini:baseado  
Mixar  
Significado: Levar carro na mixa.  
Mixer  
Significado: Aparelho que o Dj usa para "colar" uma música a outra  
Mó  
Significado: Maior. Ex: "Aquela mina é "mó" gata"  
Mó Cara  
Significado: A muito tempo atrás 
Mó Cota  
Significado: A muito tempo  
Mó milho  
Significado: Pisou no irmão e vacilou. 
Mó piruca  
Significado: Cara de cabeça vazia.  
Mocado 
Significado: Escondido. 
Mocla  
Significado: Vaca, vagabunda, piranha  
Mocó 
Significado: Esconderijo. 
Mocorongo 
Significado: Cara chato, que só fala besteira. 
Mofaia  
Significado: Deu muito mole. Ex: Pô, velho, você deu mofaia com o cara.  
Moiado  
Significado: Tá ligado mano.  
Moiô 
Significado: A casa caiu, algo deu errado. 
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Moleque  
Significado: Camarada, sangue bom, falado quando não se sabe o nome.  
Moleque de rocha  
Significado: Moleque corajoso.  
Molhado  
Significado: Um pico de nóia que tá embassado de colar pra fazer funçãozinha. (ex: esse pico 
tá "moiado").  
Molhar a palavra 
Significado: Beber uma cerveja. 
Montar no porco.  
Significado: Ir embora.  
Morde Fronha  
Significado: Biba, viado, gay, bicha. 
Morgado 
Significado: Cansado, dibobeira, sem nada pra fazer. 
Morgando  
Significado: Vacilando  
Morô  
Significado: Entendeu, se ligou.  
Morta  
Significado: Dica. Ex: vou te dar a Morta  
Mortandelão  
Significado: Pessoa medrosa, em choque  
Mosca  
Significado: Vacilão.  
Mosca de boi 
Significado: Pessoa lerda, devagar! 
Mosca de padaria  
Significado: Cara que vacila, deixa brecha.  
Mosca de Padaria 2  
Significado: Cara que só acompanha as minas.  
Moscando  
Significado: Vacilando  
Moscão, Mosca de Padaria  
Significado: Vacilão,viajando nas idéias  
Mosconhado  
Significado: Indivíduo muito louco de "mosconha" (que significa maconha).  
Moscou  
Significado: Vacilou, Deu mole 
Mosquito de ferro  
Significado: Helicóptero  
Gíria: Mulanbenta (o)  
Significado: Se veste mal 
Mulando  
Significado: Zuando alguém  
Mulão 
Significado: Multidão, grupo grande de pessoas juntas. 
Mundrungo  
Significado: Pessoa que não toma banho  
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Muquiado  
Significado: Escondido  
Muquiar  
Significado: Bater, agredir alguém.  
Muquías  
Significado: Lugar onde se concentra vários objetos muquiados, ou escondidos.  
Muray  
Significado: É aquele cara que só tira proveito das situações e não ajuda em nada. 
Mutuca  
Significado: Pessoa intrometida, que não sai do pé  
Mutucão  
Significado: Pelota de maconha  
Mynigga  
Significado: Mano firmeza, amigo 
 

N 
 
Na Bruxa 
Significado: No terror. 
Na capa do batman  
Significado: Quando a pessoa é muito magra.  
Na cavalada  
Significado: Na violencia  
Na de Bicho 
Significado: Enjuriado. 
Na fatia  
Significado: Quando você está com a banca reunida 
Na lisa  
Significado: Sexo oral  
Na minha  
Significado: Casa  
Na picadilha  
Significado: No segredo  
Na pura  
Significado: Chegar na pura= chegar com sinceridade, sem rodeio, sem mentira.  
Na surdina  
Significado: fazer tudo calado, segredo  
Nabo 
Significado: Pênis(hoje em dia "pinto, pau"). 
Nadão  
Significado: Bela bunda 
Nafoca  
Significado: Cafona  
Naife  
Significado: Faca.  
Naipe  
Significado: Estilo da pessoa  
Não brisa  
Significado: o mesmo que não dar fora  
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Não cola  
Significado: Não dá certo, não rola  
Não é "H"  
Significado: Não é mentira  
Nas borda  
Significado: Aproveitar a situaçao. Se dar bem. 
Nas Coxas  
Significado: Coisa feita sem cuidado.  
Nas quí éra  
Significado: Quando algo está certo ou está bom. Exemplo: Como ficou esta rima? Tá nas 
quí éra, ou seja, está boa.  
Nasqual  
Significado: Como está? E aí, tudo bem?  
Nave mãe  
Significado: Policia, base comunitária móvel.  
Negação  
Significado: Coisa que não da para encarar  
Nego do Morro 
Significado: Ladrão, traficante, maconheiro. 
Nego Véio  
Significado: Rapaz, pessoa  
Negretchen  
Significado: Menina negra bonita.  
Nenhuma  
Significado: Não foi nada  
Newba  
Significado: Cara ruim no country-strike (jogo de computador).  
Nhacoma  
Significado: Maconha ao contrário.  
No couro  
Significado: Transar sem camisinha.  
No cu do pinto 
Significado: Fudido. 
Nó no Sapato  
Significado: Se matar, Cometer suicídio 
No Pelo  
Significado: fazer sexo sem camisinha  
No sapatinho  
Significado: Na humildade  
No vasco  
Significado: Na faixa, grátis.  
Nóia  
Significado: Viciado 
Noob 
Significado: Ruim em jogos online. 
Norótico  
Significado: Neurotico - Muito maneiro, muito legal, muito loco.  
Nossa nossa hein  
Significado: Surpreendente (enfase no vigor, na beleza da mulher)  
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O 
 
O Negativo 
Significado: Como O negativo (O -) é o tipo de sangue mas compatível em todos os casos, 
seria como um irmão, uma pessoa que vc gosta muito: "Porra mano você é meu O -". 
O Zome 
Significado: Polícia  
Onça/oncinha  
Significado: Nota de 50 reais.  
Operário  
Significado: Trabalhador  
Oprê! 
Significado: Dois significados: 1º Cumprimentar (e ai como você está), 2º tirar satisfação (E 
ai qual seu problema). 
Ordenhar  
Significado: Ficar 
Os Homi  
Significado: Policial.  
Os Puta Farda  
Significado: Polícia, os Homem  
Os Responsa 
Significado: Família. 
Os tiras  
Significado: Polícia.  
Osso  
Significado: Zuado.  
Ozzy 
Significado: Coisa ruim, sujeira.  
 

P 
 
P.C.C  
Significado: Porão, culião, cofrinho. 
Pá  
Significado: Muito; Bastante; "Um pá de gente". 
Pá e Bola  
Significado: Algo mais  
Paga Pau  
Significado: Faz tudo que os outros mandam.  
Paga-madeira  
Significado: É a mesma coisa que paga-pau.  
Pagando de Buceta  
Significado: Mulher que fica se achando, se mostrando 
Pagando de Bundinha  
Significado: Dando moral para os homens.  
Pagando de gatinho  
Significado: Querendo dar uma de play-boy.  
Pagando de Janja  
Significado: Homem que fica pagando pau para outros caras.  
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Pagando de loko  
Significado: Falar nada com nada, parecendo um louco  
Pagando na mente  
Significado: Dando bronca.  
Pagar de Homenagem  
Significado: Querer ser melhor que o outro  
Pagar de mamãe  
Significado: Pessoa que vive falando pra gente fazer o certo mas por trás só faz coisas 
erradas...  
Pagar di Banquinhu  
Significado: Deixar alguém esperando.  
Pagar laska  
Significado: Gente que fica elogiando de mais outra pessoa, não se cansa de pagar pro 
doido.  
Pagar sessão  
Significado: Dar bronca, pagar pau para os outros.  
Pagar um babão  
Significado: Fazer sexo oral.  
Pagar um descanso  
Significado: Descansar.  
Pagar um omicidio  
Significado: Ameaçar, dar brona 
Pagodão da Mamãe  
Significado: Dar um rolê da hora.  
Pagou um sapo  
Significado: Apavorar, humilhar. ex: o cara pagou um sapo. mesmo que o cara apavorou.  
Paguá  
Significado: Lerdo demais em compreender as coisas. Ex.: O mano é mó paguázão  
Pai do b.o  
Significado: Culpado. 
Pai d´egua  
Significado: Algo que é legal. Por ex.: "Esse som é pai d´egua!"  
Paia  
Significado: Mentira.  
Painelzão  
Significado: Mina(Mulher) de bunda grande. Essa mina é mó painelzão  
Pakitão  
Significado: Malandrão.  
Pala  
Significado: Vacilo  
Paletó de Madeira  
Significado: Caixão  
Palha  
Significado: Coisa ruim.  
Palidando  
Significado: Cansando, ficando com preguiça 
Palito  
Significado: Indica tempo (dois palito), espaço curto de tempo, indica rapidez. 
Palomo em Lata 
Significado: Na Espanha é o mesmo que "mané". 
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Paloso  
Significado: Sem humildade, que acha que é o melhor, quando na verdade nem sabe o que é o 
melhor.  
Palpod  
Significado: Maconha.  
Pampa  
Significado: Tudo certo.  
Pancoso  
Significado: Muito Legal  
Panetone  
Significado: Otário, folgado.  
Panguando  
Significado: Esta desatento 
Panguão  
Significado: Vacilão  
Pano  
Significado: Roupa  
Pano Preto  
Significado: Fazer mistério de algum conhecimento, com intuito de não revelá-lo.  
Panrioca  
Significado: Coisa feia, porém gostosa, tipo fumar maconha  
Pantomima ou Pantomina 
Significado: Cara que só fala mas não faz! Maloqueiro, Pagador de sugestões, Falador. 
Comedia, vacilão que se inclui na ação dos outros. 
Papa Anjo  
Significado: Pessoa que gosta de ficar com gente mais nova de idade.  
Papel  
Significado: Pequen quantidade de cocaína  
Papo de Badejo  
Significado: Conversa Fiada, tipo papo de pescador, história errada, mentira.  
Papo de mil grau  
Significado: Conversa séria, firme que ajuda o(a) mano(a) a levantar a moral. 
Papo-reto 
Significado: Recado. 
Papudo  
Significado: Mano que fala demais e faz muito pouco.  
Para com essa cachaça  
Significado: Para de palhaçada.  
Para-belo.  
Significado: Era como os malandros da antiga chamavam o revólver 38. 
Parada  
Significado: Se refere a algo ou história.  
Paranga  
Significado: Maconha 
Parceiro  
Significado: Truta, amigo.  
Parrudo  
Significado: Massa, legal  
Passa a Bola  
Significado: Passar a maconha pra outra pessoa, quando estiver fumando em grupo.  
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Passa o checho 
Significado: Enrola, rouba, furta. 
Passar cola  
Significado: Colar na hora da prova.  
Passar o sal  
Significado: O mesmo que dizer "Vamos mudar de assunto". 
Passar pano  
Significado: Defender.  
Passar um fax  
Significado: Ir ao banheiro cagar.  
Passar um fio  
Significado: dar um telefonema, telefonar  
Passar um migué  
Significado: Contar uma história muito cabulosa, dificil de acreditar. 
Passar um Pano  
Significado: Dar uma olhada, Pegar algo emprestado Encobrir algo de errado que um 
parceiro fez  
Passarinho ta no visgo  
Significado: Nóia esperando a droga...  
Passou batido  
Significado: Escapu, Se livrou  
Passou Cola  
Significado: Quando segura alguma coisa na mão por muito tempo.  
Pastel  
Significado: Baseado mal bolado.  
Pastel de Cabelo  
Significado: Orgão sexual feminino.  
Pata de Boi  
Significado: Pão duro, cara que não faz uma 
Patifaria  
Significado: Coisa Errada  
Patrão  
Significado: Dono de bocada  
Patrício 
Significado: Mano que está se envolvendo na malandragem, tem um crédito e pá, mas é um 
otário. 
Patronage 
Significado: Patrão. 
Pau no gato  
Significado: Quando a pessoa não liga para certa coisa: como conversa mole. 
Paulada  
Significado: Fumar crack na lata.  
Pavãozinho  
Significado: Gay.  
Pavilhinho 
Significado: PAVILHINHO Filho, mascote  
Pé de Barro  
Significado: Giria que os B.boys usam para o B.boy que entra na roda de Break e só faz 
Giros.  



184 
 

Pé de Breck  
Significado: Uma pessoa que sempre atrasa o esquema. 
Pé de breque  
Significado: Maluco que só faz coisas erradas, que vacila com os trutas, atrasa lado  
Pé de Couve  
Significado: Vacilão (Interior de MG)  
Pé de meia  
Significado: Só de boa, no sossêgo. 
Pé de Pano  
Significado: O cara que pega a mulher dos outros. (GO) 
Pé De Urso 
Significado: Quando Uma Pessoa Ta com Policia Atras dela ex : hoje eu to mo pè de urso. 
Peão de vida loka  
Significado: Mano que vive na correria do tráfico.  
Pedala  
Significado: Sai fora, alguém que não é bem vindo.  
Pedalada  
Significado: Fumar crack na lata.  
Pedra de tropeço 
Significado: É aquele individuo que cruza o nosso caminho pra nos atrazar e acaba nos 
adiantando! Pq quem tropeça da 2 passos a frente! 
Pedreira 
Significado: Nóia, Dj ruim  
Pega nada.  
Significado: Quando o dia está bem chato, sem graça. 
Pega o beko  
Significado: quer dizer ir para casa  
Pegada  
Significado: Lugar, balada. 
Pegador  
Significado: Pessoa que mata por prazer, não faz diferença se matar um ou dez.  
Pegar a BR  
Significado: Ir para casa.  
Pegar ar 
Significado: Ficar com raiva. 
Pegar os panos de nádegas  
Significado: Fazer as malas.  
Peida na farofa  
Significado: Cara que não é de atitude.  
Peida óleo  
Significado: Mina interesseira, que só sai com cara que tem carro, gasolina. 
Peita  
Significado: Camiseta, camisa. 
Peixe  
Significado: Palavra da malandragem de antigamente que significa maconha.  
Pela Mo  
Significado: Abreviação de pelo amor de Deus 
Pela saco  
Significado: Pessoa que rouba a vizinhança na favela, assaltante de varal, sem conceito na 
quebrada. 
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Pelé  
Significado: Café com leite  
Pelotera  
Significado: Briga, confusão.  
Penita  
Significado: Penitenciária  
Perereca 
Significado: Um fogão feito com resistência  
Perna  
Significado: 100 reais.  
Perna de pau  
Significado: Que não sabe jogar futebol bem. 
Perreco  
Significado: Pessoa que atrasa lado,fala uma coisa e faz outra.  
Perreio  
Significado: Muita vontade, Falta de dinheiro 
Perrengue  
Significado: Dificuldade.  
Perva  
Significado: Mulher perversa, safada. 
Pescoço  
Significado: Pessoa que invéz de cuidar da sua própria vida fica prestando atenção na dos 
outros. Pessoa curiosa  
Pétala  
Significado: Mulher bonita, que se veste bem, vaidosa  
Pianinho  
Significado: Ficar quieto 
Pião  
Significado: Dar um pião pode ser usada como dar um pião de bike, dar um pião com uns 
truta etc...  
Piáu  
Significado: Surra.  
Picadilha  
Significado: Escondido.  
Pick up  
Significado: Toca-discos  
Pico  
Significado: Lugar, Local  
Picuinha  
Significado: Jogar conversa fora.  
Pika  
Significado: Mulher falsa.  
Pilantra  
Significado: Sem consideração, que dá muita brecha, falso.  
Pile  
Significado: Que fica de fofoquinha, leva e traz.  
Pilera  
Significado: É quando o camarada passa por uma esquina e o envejoso ou os 
envejosos,soltam uma piadinha maliciosa .ex:olha só,vida boa.... 



186 
 

Pimpão 
Significado: Homem que se veste bem e sempre está arrumado. 
Pinchado  
Significado: Pessoa muito conhecida. 
Pincheirão  
Significado: Pessoa Alegre  
Pinóquia  
Significado: Mentira, lorota, boato, etc...  
Pinoti  
Significado: Sair correndo  
Pinxe 
Significado: Dinheiro.  
Piolhagem  
Significado: Bicho trairão, safado.  
Piolho  
Significado: Pessoa que vai pela cabeça dos outros.  
Pipoca  
Significado: cara que vacila  
Pipocar  
Significado: vacilar, falar que faz e não fazer, prometer e não cumprir  
Pipoco  
Significado: tiro  
Pipoco de culátra  
Significado: Rajada de metralhadora que erra o alvo.  
Piriguete  
Significado: Mulher que tem vários namorados 
Pirralho  
Significado: Pessoa considerada na quebrada, tipo um moleque sangue bom. 
Pirrio  
Significado: Guardinha, G.C.M.  
Pisada  
Significado: Quando a pessoa pisa na bola, vacila.  
Pisante  
Significado: Tênis, sapato na década 70. 
Pisar na bola 
Significado: Dar mancada, faltar com a palavra. 
Pisca-fura  
Significado: No Rio de Janeiro quer dizer: ir embora, se mandar.  
Pisico  
Significado: Louco.  
Pitar  
Significado: Comer.  
Piti  
Significado: "Xilique"; Ataque de nervos. 
Pitila  
Significado: Baseado de cigarro com crack.  
Pitilho  
Significado: Crack.  
Polga  
Significado: Empolgação.  
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Politico  
Significado: Uma pessoa que so fala, mas não faz nada  
Poloi  
Significado: Nada.  
Pomarola  
Significado: Garota gorda e feia 
Pondo na meia  
Significado: Escondendo, pessoa egoista  
Pongo  
Significado: Abestalhado, mongolóide.  
Ponta Oca 
Significado: Cabeça vazia. 
Porão  
Significado: Tem e não empresta (pano, dinheiro, etc.). 
Pote  
Significado: Cabeça, mente 
Potóca  
Significado: Conversa fiada. 
Potoka  
Significado: Mentira. 
Potoxico  
Significado: Cocaina, (ex: vamos cheirar um potoxico) 
Prego  
Significado: Réu que acaba de ser condenado.  
Presa  
Significado: Apresentar algo na banca  
Pressão  
Significado: Mentira.  
Prezepada  
Significado: Vacilada  
Primo  
Significado: Parceiro, amigo.  
Psicopatiando  
Significado: Atucanar, enher o saco.  
Pule  
Significado: Situação  
Pulo, Dar seus  
Significado: Se virar; Arrumar o que fazer.  
Punga, Em  
Significado: Sempre disposto; Pronto pra ação.  
Punkhardcoreegae  
Significado: Pessoa que dança vários estilos de música, sem ser o Rap.  
Pupilo  
Significado: Cara legal, de sua confiança.  
Pururuca  
Significado: Mulher bonita; Gostosa.  
Puta farda 
Significado: Policial militar. 
Putão  
Significado: Versão masculina de piriguete.  
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Puxar a capivara 
Significado: Saber tudo de uma mina antes de dar em cima dela, semelhante aos policiais 
quando buscam o histórico de antecedentes de alguém. 
Puxar o Barco  
Significado: Ir embora.  
Puxar um beck 
Significado: Fumar maconha. 
Puxar um couro  
Significado: Fazer sexo.  
 

 
Q 
 
Q.S.L  
Significado: Entendeu?, Entende?  
QRU  
Significado: Festa organizada pelos trutas da quebrada, novidade  
Quadrada 
Significado: Arma PT 
Qual é a cena?  
Significado: O que está acontecendo? Qual vai ser?  
Quarta-feira  
Significado: Pilantra, cara que é sonso.  
Quebra-barraco  
Significado: Fazer sexo, transar. 
Quebrada  
Significado: Lugar  
Quebrar  
Significado: Cheirar um papel.  
Quebrar as perna  
Significado: Coisa que sai caro, que dá prejuízo  
Quebrar o boneco  
Significado: Brigar, brigandos  
Quebrar um Galileu  
Significado: Fumar um baseado  
Queijo  
Significado: Dinheiro, grana, papel  
Queimar um Brown  
Significado: Fumar um cigarro de maconha, queimar um beck.  
Queimar uma bomba  
Significado: Fumar maconha.  
Quem sabe é nós  
Significado: Somos donos da situação  
Quemquem  
Significado: Pessoa que é ruim em alguma coisa.  
Quequé  
Significado: Fuma escondido dos outros.  
Quié  
Significado: Quem não sabe nada. 
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Quina  
Significado: Mano que tem muitas broncas na justiça.  
Quirera  
Significado: Pouco dinheiro, alguns trocados 
 

R 
 
Rabiscar  
Significado: Desenhar; Pixar.  
Rabisco  
Significado: Fazer umas TAGS ou uns PICHOS.  
Racha  
Significado: Dispulta entre dois dançarinos de rua.  
Racha Cuca  
Significado: Maconha muito boa.  
Rachão  
Significado: Jogo de futebol na várzea  
Rachar  
Significado: Emprestar, dar, doar, ceder. ex: racha 10(dar 10 centavos).  
Rachar o bico  
Significado: Rir muito de determinada coisa ou situação.  
Rafu  
Significado: Pessoas escrotas. Ex: Aquele mano é rafu. Ou, A festa estava uma rafuagem.  
Rala Peito  
Significado: Vaza, sai fora correndo, some.  
Ralar Peito  
Significado: Ir embora  
Ramelão  
Significado: É o cara que fala, fala e na hora da pra trás  
Rap  
Significado: "Rythm and poetry" (Ritmo e poesia). 
Rapa  
Significado: Galera  
Rapariga  
Significado: Amante.  
Rapinando  
Significado: Tipo de olhar, atento a tudo.  
Rapologia 
Significado: O Estudo do Rap. 
Rascada.  
Significado: Fazer sexo.  
Rascunho do capeta  
Significado: Pessoa muito má. 
Rasga  
Significado: Mulher safada, leviana  
Raspa o gato  
Significado: Ir embora; Vazar; Ralar os peitos.  
Ratatata  
Significado: Cocaína  
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Rateio  
Significado: Juntar uma quantia de dinheiro para alguma finalidade. 
Rato  
Significado: Fazer o rato (fazer vaquinha).  
Rato 2  
Significado: Policiais de farda cinza.  
Rato cinza  
Significado: R.O.T.A - Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar.  
Rato de Moco  
Significado: Aquele que mexe nas drogas de outros. 
Ratos  
Significado: Policiais.  
Ratueira  
Significado: Uma pessoa que pega todos (as) manos (minas) da quebrada.  
Ratueira do Mangue  
Significado: Menina feia que adora ficar pagando pau pro outros.  
Ratunamatata  
Significado: Esta tudo bem; Deu tudo certo. 
Raul  
Significado: Hackers que entram em contas bancárias pela internet.  
Razante  
Significado: Dar uma volta; Fazer um rolê.  
Rebocar  
Significado: Chegar intimando. 
Redondo  
Significado: Relógio.  
Requenguele  
Significado: Meio caído, broxa, borocochô 
Resolver na pista 
Significado: Resolver uma treta na roda, dançando. 
Rezenha  
Significado: Idéia falsa, mentira.  
Rico trósso  
Significado: Expressão unissex, usada para elogiar pessoas bonitas. Ex.: Ele(a) é um rico 
trósso 
Ripar  
Significado: Trabalhar. 
Riscar o asfalto  
Significado: Sair fora; Ir embora. 
Ritriculo  
Significado: Muito ridiculo, três vezes ridiculo. 
Roça  
Significado: Dificil  
Rockerão  
Significado: Coisa mau feita  
Rodão 
Significado: Levar um fora de uma mina. 
Rodou  
Significado: Foi preso, Foi pego  
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Rolar um sentimento 
Significado: Transar. 
Roleta  
Significado: Andar, da uma volta  
Rolimã  
Significado: Paga-pau que presta serviço pros bandidos querendo ganhar nome na área. 
Rosca de porco  
Significado: Atrasa lado, vacilão. 
Rostão 
Significado: Idiota, trouxa, imbecil, um cara que fez alguma coisa muito idiota. 
Rox  
Significado: Quando algo está dificil ("tá rox").  
Rufiar  
Significado: Xavecar as meninas.  
Ruologia  
Significado: Ciência que versa a respeito da sabedoria que se adquire nas ruas.  
Russo  
Significado: Tá russo!Tá ruim pá malandro...tá dificil  
 

S 
 
Saca Rolha  
Significado: Facada  
Saco de lixo  
Significado: Mano que só dá ideia errada. 
Safadagem 
Significado: Coisa de gente que nao presta. 
Safiata  
Significado: Mulher safada.  
Sagaz  
Significado: Esperto, ligado, atento.  
Sai de fuga  
Significado: Ir embora rápido  
Sair pinado  
Significado: Sair vazado, ir embora.  
Salame  
Significado: Pessoa boba  
Salve!  
Significado: Cumprimentar! 
Samba  
Significado: Montila (Rum) com coca-cola. 
Sampler  
Significado: Aparelho que copia e "cola" sons para os Djs usarem nas músicas Trecho de 
uma música, utilizada para produzir outra música  
Sangue A  
Significado: Pessoa muito legal, da familia  
Sangue Bom  
Significado: Chegado, Pessoa legal  
Sangue no zóio  
Significado: Pessoa que não tem medo de nada, alguém que está com muita raiva  
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São Jorge 
Significado: Cara que fika com mina baranga. Ex:"dae São Jorge"; São Jorge + Dragão.. 
Sãopaulina  
Significado: Carro da policia  
Sapão  
Significado: Pessoa que serra tudo dos outros.  
Sapeco  
Significado: Tiro  
Sarcaico  
Significado: Louco ou perigoso. 
Saróba  
Significado: Péssimo, ruim, desengonçado.  
Scratch  
Significado: Efeito que o Dj faz "riscando" o disco  
Se acadelando  
Significado: Puxando saco de ladrão.  
Se apoiar  
Significado: Ficar com uma mina.  
Se joga  
Significado: Vai embora, tchau, some...  
Se liga no bang  
Significado: Atenção na banca que chega.  
Se pá 
Significado: É dito quando há a possibilidade de algo. Ex.: "Se pá eu irei a festa".  
Se pá 
Significado: Se der, talvez.  
Sumemo 
Significado: Isso mesmo, concordância. 
 

T 
 
Tá chapando  
Significado: Não está falando coisa com coisa.  
Tá com a tocha  
Significado: Está com bastante grana  
Tá com o torro  
Significado: Esta com bastante dinheiro 
Tá de Biquela 
Significado: Quando uma pessoa tá te tirando como otário. 
Ta de bob  
Significado: Esperando o cara tocar a mina pra agarrar.  
Tá de chapeu  
Significado: Esta tirando  
Tá de fofoquinha  
Significado: Estar de converssa errada, falando demais  
Tá de Jones 
Significado: Tá foda, tá embaçado. 
Tá de óculos  
Significado: Tá locão, emaconhado.  
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Tá de toca  
Significado: mano q ta por fora, vacilando e acha que está certo 
Tá em aché  
Significado: O mano tá cansado.  
Tá em choque 
Significado: Tá com medo. 
Tá em danger  
Significado: Está em perigo. 
Tá ligado  
Significado: Tá esperto, tá por dentro  
Tá mamão então  
Significado: Tipo quando alguém quer que você faça algo nada a ver. Algo que você não 
quer fazer ou insinua que você fez tal coisa.  
Ta me pegando  
Significado: Ta me zoando, tirando onda, debochando.  
Tá no vaco do cavaco  
Significado: Quando a pessoa tá fedendo, ou quando quer sair depressa.  
Ta osso  
Significado: Alguma coisa que está demorando, escassa  
Tá tirando?  
Significado: Tá me achando otário? 
Tadashi  
Significado: Mentiroso. 
Tag  
Significado: Assinatura informal, apelido de uma pessoa depois de fazer um Graffiti.  
Talarico  
Significado: Uma pessoa dedo duro  
Talarico 
Significado: Pega a mina do amigo. 
Tanço  
Significado: Idiota.  
Tandera  
Significado: Pessoa que tudo que vê quer, olho grande.  
Tango  
Significado: Significa que pra entrar no crime tem que saber dançar, estar preparado pra 
nao cair.  
Tapa no peixe  
Significado: É o ato de fumar 1 baseado.  
Taxi de pobre  
Significado: Viatura da PM.  
Tchero  
Significado: Cara que faz certo, que não erra a mira.  
Tchu Bailes  
Significado: Já era, perdeu, foi embora  
Tele-guiado  
Significado: Pessoa que é controlada por outra; pessoa que não tem idéias próprias. 
Tem As Pampa  
Significado: Ter moral, coragem, de fazer alguma coisa.  
Tenso  
Significado: Se diz: "Nossa que mina tensa", quando ela é muto gata, muito bonita. Também 
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pode ser empregado quando alguém lhe conta uma coisa triste: "Poxa, que tenso, cara". Ou, 
ainda, quando algo ruim acontece: "Que tenso, meu time perdeu&q 
Tenteado  
Significado: Algo quebrado  
Terceirão  
Significado: O cara que comete falha.  
Tereza  
Significado: Uma corda que se faz com roupas  
Tesourar  
Significado: Atrapalhar  
Thoy  
Significado: Chato. 
Tia Rita  
Significado: É a rota.  
Tibursso  
Significado: Só quem é louco.  
Tico-tico  
Significado: Fala demais e pouco faz  
Ticoramba  
Significado: Mina que faz sexo e fala que foi estuprada.  
 Tiller 
Significado: Legal. 
Tindoida  
Significado: Tindoida é uma mistura de pinga com refrigerante aqui em Goiânia.  
Tinguá  
Significado: Pinga 
Tio  
Significado: Amigo  
Tirar o dedo.  
Significado: Fazer sexo depois de algum tempo.  
Tirar onda  
Significado: Entrar numa, embaçar, pagar de gatão.  
Tirar uma chinfra 
Significado: Tirar uma onda. 
Tiriça 
Significado: Mulher muito feia. 
Tiriço  
Significado: O mesmo que talarico, fica de olho na mulher dos outros.  
Tirissa  
Significado: Mulher feia  
To Ciente  
Significado: Tô sabendo  
Tô de boa  
Significado: Estou sossegado  
Tocaia  
Significado: Ficar de tocaia é ficar escondido. 
Toco  
Significado: Oque sobrou da maconha.  
Tóia 
Significado: Aglomeraçao de pessoas. 
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Toka  
Significado: Maluco que fica mosqueando; Abobado.  
Toldado  
Significado: Quer dizer que tá bebado, chapado de álcool.  
Tomar pico  
Significado: Injetar cocaína, heroína na veia.  
Tomar um sacode  
Significado: Apanhar 
Tomar um Salve  
Significado: Apanhar 
Tombada de esquina  
Significado: Morte muito feia  
Tora rego  
Significado: Quem usa calça apertada. 
Torar  
Significado: Transar  
Torear  
Significado: Vizualizar algo ou alguém.  
Torim  
Significado: Quando o cara e corno.  
Torque  
Significado: Fumar um baseado, torque um béqui (fumar um).  
Tosco  
Significado: Coisa estranha, mal feita  
Tostar  
Significado: Fumar  
Touso  
Significado: Pessoa que mente muito que se acha o cara!!  
Toy  
Significado: Pessoa que se insere no movimento só para ganhar dinheiro, aproveitador  
Tramelão  
Significado: Otário.  
Trampo  
Significado: Trabalho  
Tranca  
Significado: Cadeia  
Tranca cu 
Significado: Que tem medo de fazer algo errado. 
Travado  
Significado: MC que não consegue desenvolver boas performances em freestyle.  
Trepado  
Significado: Armado.  
Treta  
Significado: Confusão, Briga 
Treze  
Significado: É aquele locão que representa, faz coisas fora do normal.  
Tri legal  
Significado: Muito mais que legal, ótimo.  
Tri loco  
Significado: Muito legal  
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Trick-trick rolimã  
Significado: Uma coisa muito legal.  
Trinca Cunhão 
Significado: Uma trairagem muito grande. 
Trinca testa  
Significado: Maconha, Canabis, Baseado  
Trincado  
Significado: Sob efeito da cocaína.  
Trindade do Mal 
Significado: Polícia, político e racista! 
Troia  
Significado: Pênis. 
Trombar 
Significado: Encontrar alguém. 
Truta  
Significado: Parceiro, Amigo  
Tubao  
Significado: Bebida tipica de Curitiba, mistura de refrigerante com pinga! Essa é a bebida 
dos manos de curitiba.  
Gíria: Turma da Mary Jane  
Significado: Rapaziada que fuma maconha junto  
Two Regges  
Significado: Alguma coisa estranha; coisa legal  
 

U 
 
Um Barão 
Significado: Mil Reais. 
Uma raça  
Significado: Muita gente  
Utcha  
Significado: Tchau, falou, bye 
 

V 
 
Vacão 
Significado: Cara tonto, pé de breque.  
Vacilão  
Significado: Bobo, A quem os outros enganam facilmente  
Vaciludo  
Significado: Cara que vacila toda hora.  
Vagulino  
Significado: Vagabundo. 
Vai cai nela  
Significado: Vai dessa para melhor (vai morrer).  
Vai cair  
Significado: Vai morrer 
Vai na fé  
Significado: Seguir em frente. Acreditar.  
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Vai subir  
Significado: Vai morrer 
Vai vendo 
Significado: Se liga, viaje. 
Vai voar pena  
Significado: O bicho vai pegar, vai rolar briga.  
Vai-que-é-pente  
Significado: Fita errada, vai que vai ser furada.  
Valderrama  
Significado: Baseado, maconha 
Varadão  
Significado: Passou a noite sem dormir.  
Varei  
Significado: Ato de muita idignação.  
Varja 
Significado: Dificil,quase impossivel, mesma coisa que "tá osso". EX: "É varja de eu ir 
naquela festa hein!" 
Vazar  
Significado: Sair, ir embora.  
Veaco 
Significado: Esperto, ligeiro, ciente. 
Véio  
Significado: Amigo, mano.  
Vela  
Significado: Um baseado muito grande.  
Velho  
Significado: Amigo  
Veneno  
Significado: Dificuldade  
Ventilado  
Significado: Revólver  
Verde  
Significado: Maconha.  
Verme  
Significado: Safado. 
Viajão  
Significado: Quem vive na brisa, com a cabeça na na lua  
Vida Loka  
Significado: Vida sofrida, batalhada  
Viegas xortes  
Significado: A mais zica da quebrada. 
Viga  
Significado: Pênis.  
Virado  
Significado: Com certesa  
Virado no Giraia  
Significado: Quando a pessoa está inspirada para fazer algo, tá disposta. 
Virar a bunda pra idéia  
Significado: Quando a pessoa fica mudando de assunto.  
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Virar um peido  
Significado: Acabar com a banca de quem vem fazer freestyle com rima decorada.  
Vissando  
Significado: Zuando, tirando um barato com a cara do colega. 
Vixe Mano  
Significado: É dificil, é ruim, duvido, "surpreso".  
Vô fumá!  
Significado: Tô ralando, tô saindo!! 
Vou ganhar  
Significado: Ir embora.  
Vuco, vuco  
Significado: Transar. 
Vulgo  
Significado: Apelido 
 

W 
 
Wack  
Significado: MC falso, que fala de coisas que não presenciou.  
What up nigga  
Significado: Usada nos Estados Unidos e do tipo "tá ligado", "e aí, o que pega negão? 
Wooooooowww 
Significado: Em batalhas de MCs podemos ver que a cada rima que "danifica o adversário" o 
público grita "woooooww" como se fosse, foda, irado, fodástico. 
Writer  
Significado: Graffiteiro 
 

X 
 
X9 
Significado: Cagueta, dedo duro  
Xabú  
Significado: Acontecimento ruim ou quando alguma coisa não dá certo se diz que deu xabú 
na lançada.  
Xanaína  
Significado: Perereca feminina (vagina).  
Xarope  
Significado: Coisa bacana. 
Xavalos 
Significado: Gente otária 
Xavão  
Significado: Pessoa mal arrumada 
Xave  
Significado: Uma pessoa que anda nos panos da hora 
Xavéco  
Significado: Pessoa que fala demais ou que está tentando ficar com alguém!!!  
Xereu  
Significado: Pó, farinha.  
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Xexero  
Significado: Pessoa Mentirosa  
Xibata  
Significado: Legal  
Xibrila  
Significado: Gay, homosexual 
Ximenes  
Significado: Tudo bom, firmeza.  
Xinxero  
Significado: Pessoa que cheira cocaína.  
Xis  
Significado: Cadeia, cela. 
Xobi  
Significado: Arma, revolver 
Xumbregado  
Significado: Azarado  
Xuranha  
Significado: Guria vagabunda ou aquela que traiu o guerreiro.  
Xuxu Beleza  
Significado: Quando uma coisa é muito boa. 
 

Y 
 
Yo  
Significado: Gíria americana para "oi" ao contrário.  
Zambiado  
Significado: Algo feio 
Zarco  
Significado: Ônibus  
Zarlo  
Significado: Homo-sexual  
Zarpar  
Significado: Ir embora  
Zé Buceta  
Significado: Cara que só pensa em mulher, não quer perde nenhuma.  
Zé Bundão 
Significado: Quem tem muito medo, cagão. 
Zé da bunda quente  
Significado: Ladrão de bolsa.  
Ze da esquerda  
Significado: Pessoa boa  
Zé doidinho  
Significado: Cara mané; Vacilão. 
Zé Droguinha  
Significado: Viciado. 
Zé povim  
Significado: Pessoa invejoja. 
Zé Povinho  
Significado: Fofoqueiro  
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Zé Ruela  
Significado: Pessoa que quando roda sozinho vai e caguetar os outros. 
é toba  
Significado: Vacilão, o último a ajudar e o primeiro a "passar a perna".  
Zé-borguela  
Significado: Zé-povinho, pilantra, safado  
Zerar  
Significado: Matar  
Zezão  
Significado: O mesmo que Vacilão.  
Zezinho  
Significado: Vacilão, otário.  
Zica  
Significado: Azar  
Zoião  
Significado: Pessoa invejosa, que adora "crescer o olho" nos outros.  
Zoiclop  
Significado: Pessoa invejosa  
Zóio de bala  
Significado: Olho grande, bicudo.  
Zóio de lula  
Significado: Pessoa com olho grande, zoiudo 
Zoio de tandera  
Significado: Pessoa invejosa.  
Zome de preto  
Significado: Policial Militar.  
Zorbanacara  
Significado: Para quem tá vacilando.  
Zozó  
Significado: Tiazinha ou vizinha fofoqueira. 
Zuar  
Significado: Brincar, bagunçar  
Zumbizando  
Significado: Está viajando, no mundo da lua  
Zureta  
Significado: Loko.  
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