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Resumo:  O presente trabalho trata de como o hip hop carioca utiliza a negativação (recurso

de comunicação conceituado por HARDT e NEGRI) para reforçar a sua identidade e a

unidade do seu grupo. Pensa como a negativação defende a própria música como uma escolha

que define a paisagem sonora em que os jovens do movimento estão inseridos. Analisa as

alteridades vividas pelos grupos cariocas em diversas instâncias hegemônicas: musical,

branca, etc. O artigo também percebe como o hip hop tem contribuído para a valorização de

uma autor-estima negra entre os jovens do grupo e indica como o crescimento do movimento

hip hop nas comunidades carentes cariocas revela uma necessidade discursiva de embate em

relação ao discurso hegemônico de paraíso racial brasileiro.
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“Combatente. É assim que eu vou seguir. Resistente/ Não pretendo desistir/
Não me tente. Não tente me confundir/ Seqüela da Senzala está de olho na
rua/  Combatente. É assim que eu vou seguir. Resistente/ Não pretendo
desistir/ Não me tente. Não tente me confundir/  Seqüela da Senzala está aí./
Meu sistema de som vai contra o sistema da alienação/ (...) Quando digo
combatente não falo de guerra/ mas sim de postura, razão, estrutura/ pois
tanto serei/ Combatente.”
(Combatente ,Pedro D-Lita/ Maurício Pacheco, banda Stereo Maracanã)

I ) Introdução

Este trabalho pensa o hip hop carioca (principalmente o rap) dentro de determinado

sistema de comunicação. O objetivo é analisar como o movimento surge enquanto

possibilidade contradiscursiva dentro da mitologia racial brasileira, desconstruindo-a. Quais

dispositivos são acionados pelos agentes envolvidos e a que resultados eles intencionam?

Quais lutas são travadas no interior desse embate discursivo dentro do próprio grupo onde é

gerado e em âmbito maior, quando a identidade reverbera os desejos dos grupos excluídos e

os lança na Semiosfera da comunicação hegemônica? Como o veículo de contestação é ele

mesmo reutilizado contra os emissores a partir de uma negativação fabricada e como essa

própria negativação é absorvida como forma de luta (comunicação negativa) e afirmação de

indentidade?

 A pretensa análise é um importante instrumento para pensar, através de um pequeno

estudo de caso, as formas de negociação dos grupos excluídos na sociedade brasileira;

verificar a hegemonia presente no mito comunicacional que vende o Brasil (interna e

externamente) como um paraíso racial. Apesar de já ser bastante discutido na área acadêmica,

encontra ainda muita resistência - há dúvida sobre a existência de um racismo à brasileira.

Uma comprovação de que os dispositivos de tal discurso hegemônico são eficientes e que é

preciso ser insistente (repetitivo para perfurar tal bolha. As perfurações estão aí, como prova o

hip hop, ainda que controladas, apareçam apenas como zonas (perigosas!).
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II ) Soundscape: ilhas do rap

“Basta mencionar um tema para encontrar um canção popular que o
comentou - e o fez com inteligência e sofisticação, pondo em foco e/ou
relativizando algumas verdades. Diante disso não deve ser por acaso que
num país com altas taxas de analfabetismo, a música popular seja um
veículo tão importante quanto a literatura nos países cuja cultura á
hegemonicamente burguesa”
(Robeto Da Matta)

“Periferia é periferia em qualquer lugar” na frase do grupo de rap paulista Racionais

Mc´s a definição de periferia agrupa modos de vida semelhantes, anseios, dificuldades,

práticas sociais e culturais parecidas. Na tentativa de dar unidade ao que se vive em certos

territórios excluídos do mundo inteiro, reforça que às formas de opressão a que as

comunidades (à que o nome serve bem: comum unidade) estariam sujeitas correspondem

formas de reação baseadas na criatividade e na resistência. Sejam elas verificadas nas

possibilidades de sobrevivência incorporadas ou nas possibilidades comunicacionais – que

não deixam de garantir do mesmo modo a vida e a manutenção dos grupos excluídos.

É sobre e através do hip hop que os Racionais Mc´s falam na oração acima.  Para

jovens negros, o movimento é o meio de se lutar contra a opressão. E se periferia já foi

globalizada há muito tempo, através do movimento que ganha cada vez mais adeptos nas

diásporas negras do mundo - também por conta da globalização- têm-se uma noção de força

da periferia por causa da unidade promovida pelo discurso de quem luta contra um único

Outro. Unidade sonora. E ocorrem dois acontecimentos simultâneos: a formação de

comunidades locais e de uma comunidade global 1  que se apóia no movimento hip hop.

E se o estilo tem o sotaque musical do som imperialista não faltam adeptos que

defendam a originariedade jamaicana 2  ou hip hoppers que dêem tanto à música quanto aos

discurso das letras de rap,  uma impressão cultural muito particular.  É neste contexto, que ele

está inserido na paisagem cultural como a Soundscape formadora das ilhas sociais que

Sloterdijk  conceitua:

                                                
1 - Através de encontros de Rádios Comunitárias, fóruns e da internet o movimento hip hop têm possibilitado importantes
trocas entre integrantes desta cultura que pensa o hip hop em estância global, trocam figurinhas, letras de música através da
internet, etc. Verifiquei isso em um encontro sobre Hip Hop no Rio, e em redes que se formam pela Internet, as quais me
conectei, recebendo mensagens e convites. Trícia Rose também nota o mesmo  (Ver ROSE)
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“A luxuriante ilha humana está cheia de barulhos e sons, os quais
poderiam ser caracterizados, na expressão do compositor canadiano
Murray Schafer, como a soundscape característica de um grupo –
uma paisagem sonora ou sonosfera que atrai para si, como para o
interior de uma esfera psico-acústica universal. Num certo sentido,
pode designar-se como o modo de existência dos grupos pré-históricos
como sendo global - não porque os homens tivessem sabido que a
terra é um globo físico, sobre o qual ele existiram num globo físico,
mas sim porque eles existiram num globo psíquico, numa esfera de
sons, e somente puderam sobreviver onde quer que esta sphaira
acústica se mantivesse intacta.”3

Certos elementos básicos como a voz ritmada em cima de uma batida instigante e a

flexibilidade sonora produzida pelos arranhões da discotecagem, fazem com que ao redor do

mundo, os jovens que curtem e/ou produzem esse tipo de som se sintam parte de uma mesma

comunidade, cercados pela mesma zona sonosférica que os interliga. Nessa instância,

“periferia é periferia em qualquer lugar” e principalmente porque uma acústica global tem

dado conta de fazer essa interconexão.

Por outro lado, são os próprios “laços” sonoros (embora não apenas) que produzem

diferenças oriundas das particularidades musicais que surgem nas ilhas do rap. O caso da

divergência entre rappers paulistas e cariocas é um bom exemplo.

No Rio de Janeiro, a tendência hip hop é fundir groove com reggae, samba, sons de

terreiro de candomblé, da capoeira e funk carioca , misturando em um só estilo todos os sons

característicos da cidade e da cultura que o produz. A unidade sonora produzida é resultante

de uma gama de sons significantes para a cultura negra (todos os estilos sonoros presentes

possuem este referencial) e carioca. Coisa que os paulistas rejeitam, não encontrando na

mesma sonosfera seu lugar:

“Rap é rap e samba é samba. Fundir uma vez ou outra tudo
bem, mas como tendência, eu não acredito.” 4

                                                                                                                                                        
2 - quando querem escapar da dominação que reside no fato do hip hop ser uma cultura predominantemente americana, os
rappers tendem à dizer que na verdade, o rap nasceu na  Jamaica com o canto falado  e foi levado por Kool Herc para a
periferia de Nova York nos anos 60.
3 SLOTERDIJK, Peter. “O colo e a Jangada- esboço de uma paleopolítica”  in: No Mesmo Barco. Ensaio sobre a
Hiperpolítica.   Lisboa, Século XXI.  (p22 e 23)
4 KL Jay, DJ dos Racionais Mc´s e colaborador do rapper Rappin ´Hood em entrevista à Revista Bravo! (Edição citada na
bibliografia)
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O rap paulista, bem mais formal do que o carioca, mantém forte ligação

musical com o padrão americano. Mas não deixa de remeter à sonoridade produzida no

interior dos grupos, constrói o sentido através do som quando por ele são reproduzidos os

códigos do grupo que seguem. Os paulistas são mais severos e alinhados do que aqueles do

Rio e Janeiro.  E é essa camada acústica que reverbera as necessidades, as relações sociais

que se formam, que envolve a cultura dos grupos que nascem no interior dessas comunidades

e formam comunidades ainda menores.

“As hordas primitivas, assim como os seus sucessores culturais
tribais, socializam os seus membros num contínuo  psico-esférico e
sono-esférico, no qual ser aqui e ser –afim são grandezas ainda quase
indiscerníveis. (...) A sociedade mais antiga é  uma pequena esfera
mágica falante- uma tenda de circo invisível que está montada sobre o
grupo e caminhando com ele. Através de cordões umbilicais psico-
acústicos cada indivíduo está mais ou menos continuamente ligado à
orquestra do grupo” 5

Em analogia às hordas primitivas, os grupos de hip hop têm absorvido jovens carentes

por também proporcionarem uma socialização de seus membros através do som, no caso, da

música, inserindo os integrantes num psico-sono-esférico. Contrapondo primitivo com

logocêntrico, o movimento hip hop carrega muito desse significante também no seu

posicionamento Ocidental X Primitivo: quando se coloca fora do lugar em relação a certas

práticas sociais, econômicas e culturais ocidentais ou quando os colocam no lugar do

primitivo (como o Outro que se converte no: irracional, sensual).

III)  Vivendo as Alteridades

A intenção deste trabalho é pensar como o hip hop no caso particular carioca, que se

auto-intitula: Movimento Hip Hop, dialoga com a estratégia discursiva herdada de tempos

coloniais de produção de alteridade. Política que ao longo dos séculos de descobrimento e

exploração reproduziu vários Outros na cultura brasileira, com ênfase para o Outro latino, o

Outro escravo, o Outro índio: todos eles bárbaros, negativizados.  À tal estratégia político

discursiva, a cultura Brasileira deve heranças de lugares e não-lugares reconhecidos que
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servem tanto para a manutenção do poder pela desmoralização do Outro ou para a própria

realocação atual esse Outro no que Hall6 chamou de “descolonização do Terceiro Mundo,

marcado culturalmente pelas emergências das sensibilidades descolonizadas”.

Hip Hop: quando a música e seus produtores começaram a aparecer em versão carioca,

os jovens adeptos foram logo pejorativamente chamados dentro da comunidade7 em que

viviam de “Neguinhos Raivosos”, segundo o bboy e produtor cultural Umberto Alves8.   A

primeira alteridade vivida pelos precursores foi dentro do ambiente em que até então eles se

sentiam iguais. Até o momento em que começaram a apontar na terra do samba (e do discurso

da harmonia das raças) a existência de um racismo cruel e procuraram se manifestar contra

ele, buscando desde o início um novo olhar sobre a questão, viraram o Outro dentro da

própria comunidade.

Para HARDT e NEGRI9, a alteridade é uma produção, em termos de identidade e

cultura, utilizada pelo colonialismo construindo negativamente os outros e a partir daí,

consolidando sua própria identidade. Essa produção utiliza a negativação do outro para se

positivar. Em termos de poder, a produção de alteridade vai sempre contribuir na opressão de

grupos subalternos através da estigmatização da identidade da vítima.

O discurso Brasileiro de paraíso racial e inexistência de racismo também foi

construído a partir do artífice colonial que HARDT e NEGRI10 enxergam nos exercícios de

dominação das estruturas ideológicas dos Estado-Nação dentro de seus domínios, construindo

a cultura unificadora nacional.  Sobre o papel que o samba exerceu na construção deste mito a

tese de doutorado do antropólogo Hermano Vianna é muito útil.

Para os grupos iniciantes, a influência para pensar o racismo no Brasil veio de fora,

assim como o estilo musical que o rapper MV Bill decidiu adotar. Ao assumir uma postura

                                                                                                                                                        
5  Continua citação SLOTERDIJK
6 HALL, Stuart. O que é esse “negro” na cultura negra de massa? In: Pensando a Diáspora: etnia, mídia, cultura.Liv Sovic
(org e apres) Belo Horizonte: Editora UFMG
7 Para entender o conceito de comunidade para os rappers cariocas:  Comunidade é o bairro onde moram pessoas geralmente
de mesma situação sócio-econômica, que compartilham os mesmos problemas e possuem uma visão de mundo próximas.
Essas características comuns, aproximam a comunidade de maneira parecida à uma grande família. Nos subúrbios do Rio,
nota-se ainda a familiaridade entre vizinhos, todos se conhecem, e a solidariedade humana é mais visível, proporcionada
talvez pela partilha de experiências difíceis e parecidas. Um bom exemplo é a  música: “A todas as Comunidades do Engenho
Novo, O Rappa.”
8 No seminário: Hip Hop e Política, em novembro de 2002 na UERJ, Umberto, um dos precursores do Movimento no
Rio, deu o seu depoimento.

9  HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. “A dialética da soberania colonial ” in Império. Rio de Janeiro, 2001, Record (p 142
à 147)
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deflagradora de conflitos (principalmente raciais, mas também de classe) herdados de uma

tradição negra norte-americana na música popular brasileira, os integrantes do movimento se

inscreveram em uma série de alteridades que tendem a negativá-los a partir de Outros de

várias ordens e que também os ajudam a construir e consolidar sua própria identidade como

veremos adiante. Talvez um olhar ainda pouco brasileiro ou carioca tenha incomodado as

comunidades onde o hip hop carioca viria a se formar:

“Na verdade eu comecei a curtir Rap em 1988, ao assistir o filme
(As cores da Violência). Ao ver o filme eu descobri que a verdade no
trabalho de uma pessoa é o que faz a diferença no resultado, e
aquilo se parecia muito com as coisas que eu procurava e que até
aquele momento não tinha encontrado ainda”.11

Como já foi mencionado acima, logo que os jovens aderiram ao rap  nas periferias

cariocas, os hip hoppers ganharam um apelido bastante pejorativo: neguinhos raivosos.

Passaram então a conviver com a segunda diferença: ser o Outro no meio dos Outros,

excluído dentre os excluídos.  A primeira foi a descoberta do que MV Bill chama de a

Verdade no trecho acima. A denúncia de uma sociedade racista assistida no filme que o

rapper cita aparece para ele como uma “verdade no trabalho de uma pessoa”, ou seja, dá os

caminhos para que ele construa a sua própria verdade a partir das diferenças que antes

pareciam encobertas, apesar de sentidas e vividas na pele, talvez não teria sido ainda

racionalizada porque o mito de Brasil como país da harmonia das raças estaria ainda em vias

de desconstrução (como de fato está). A partir de tal encontro, Bill decide ser MV:

mensageiro da verdade, dono do discurso que contará sua história, sua versão e de sua

comunidade. Tal versão foi recebida como violenta pela comunidade: raivosa, embora hoje o

rapper carioca já tenha alcançado o status de porta-voz da Cidade de Deus, comunidade onde

vive.

Não seria fácil naturalizar de uma hora para outra o que anos de comunicação

hegemônica assentaram na cultura popular, como exemplifica esse samba moralizante da

década de 30 que traz um negro “escurinho” bastante caricato e pejorativo, representações

assimiladas na cultura fortemente marcada pela hierarquia branca no Brasil dá época:

                                                                                                                                                        
10 HARDT e NEGRI (p129)
11 Rapper carioca MV Bill em entrevista concedida ao site www.realhiphop.com.br
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“O escurinho era um escuro direitinho/Que agora tá com essa mania
de brigão / Parece praga de madrinha ou macumba/De alguma
escurinha que lhe fez ingratidão/ Saiu de cana ainda não faz uma
semana/Já a mulher do Zé Pretinho carregou/ Botou embaixo o
tabuleiro da baiana/Porque pediu fiado e ela não fiou/ Já foi no
Morro da Formiga procurar intriga/Já foi no Morro do Macaco e lá
bateu num bamba/ Já foi no Morro dos Cabritos provocar conflitos/Já
no foi no Morro do Pinto pra acabar com o samba” (Escurinho,
Geraldo Pereira)

A tese de que os negros brasileiros reagiriam de forma bem mais passiva, expressa em

tantas músicas, em tantos sambinhas cordiais, não seria vencida simplesmente porque alguns

jovens adotaram uma “postura rancorosa e norte-americana” de perceber o racismo. A

alteridade fabricada nas comunidades com a presença dos neguinhos raivosos surgiu pela

dificuldade na aceitação do novo discurso de negritude. Nem toda a comunidade se via (ou

vê) na mesma paisagem sonora, nos novos gestuários que caracterizavam o estilo, na

denúncia que as letras de rap faziam e principalmente no embate que o conjunto dos

elementos sugeria.

Tal luta conta a hegemonia, contra àqueles inimigos comuns que os estigmatizavam e

contra o qual o hip hop se armava, o resto da comunidade não estava pronta para lutar e para

se defender de uma possível identificação com membros tão diferentes que traziam o novo

estilo para a periferia. A saída “comunicacional” foi se diferenciar dos jovens rappers criando

uma nova categorização que os estigmatizaria pela agressividade irracional. Ainda hoje,

quando o hip hop já está presente em toda a periferia carioca e se articula em shows, rádios

comunitárias, associações de moradores, ONG´s e sites, o discurso que trazem consigo ainda

sofre preconceito, da mesma maneira que ganha novos adeptos.

 Uma boa parcela das comunidades prefere minimizar as diferenças a favor da

diversidade encantada da miscigenação, apesar de todas as mazelas que sofrem entre injustiça

social e preconceito.

Então, o hip hop carioca se forma a partir do que eu chamaria de alteridades

fundadoras, diferenças que serviram como alicerces de sua identidade e, conseqüentemente,

seu discurso:

                                                                                                                                                        



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado no Núcleo de Comunicação e Cultura das Minorias, XXVI Congresso Anual em
Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

1) O Outro “raivoso” dentro da própria comunidade passiva

2) O Outro musical em relação a uma sonoridade brasileira

3) O Outro para a sociedade branca hegemônica

IV)  A Comunicação Negativa dos Neguinhos Raivosos

A cultura Hip Hop cresce no Brasil como um movimento de valorização do negro.

Movimento contra-hegemônico. Toda a expressão Hip Hop, de ideologia de indignação frente

ás diferenças sociais, aos problemas da violência, à atitude “consciente”, às gírias, às roupas,

ao estilo de vida, às expressões estigmatizadas, contribuem para um cenário de reflexão da

cultura negra no Rio. Deflagrar as diferenças de forma tão contundente é mais assustador

numa cidade cuja proximidade geográfica e cultura da miscigenação promovem a convivência

de mundos distintos de maneira tão peculiar.
“A dialética negativa tem sido concebida, mais freqüentemente, em
termos culturais como, por exemplo, o projeto da negritude – a luta para
descobrir a essência negra, ou desvelar a alma negra. Segundo essa
lógica a resposta às representações colonialistas tem de envolver
representações recíprocas e simétricas. Mesmo que a negritude do
colonizado seja reconhecida como uma produção e uma mistificação
construídas no imaginário colonial, ela não é negada ou dissipada por
conta disso, mas ao contrário, afirmada- como essência!”12

A identidade hip hop surge em resposta ao racismo e outras alteridades que se formam

quando os jovens do movimento põem em cena suas questões.  E sobrevive do acirramento

das diferenças, alimentando-se do que o Outro vê de bárbaro, reforçando os estereótipos e

reutilizando-os na construção de sua identidade, como uma espécie de elogio da diferença.

“Não podemos derrotar a produção capitalista de alteridade, afirmam
esses autores, pela simples revelação da artificialidade das identidades
e das diferenças criadas – e, desse modo, querer chegar diretamente a
uma afirmação da autêntica universalidade do ser humano. A única
estratégia possível é a que reverte ou inverte a própria lógica
colonial”.A unidade que virá finalmente, unindo na mesma luta todos
os povos oprimidos”, proclama Sarte, “deve ser precedida nas
colônias elo que chamarei de momento de separação ou da
negatividade: esse racismo anti-racista é o único caminho que levará
à abolição de todas as diferenças raciais”13.

                                                
12 HARDT e NEGRI  (pp 147)
13  HARDT e NEGRI  (pp 147)
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Quanto mais exposto à dialética da alteridade, mais essa identidade negativa se

formula, se defende e se constrói se revertendo na própria lógica do Inquisidor. No caso do

Rio, vários fatos midiáticos que puseram em cena as questões dos jovens favelados negros e

marginalizados reforçando estereótipos contribuíram para a adição de mais elementos

discursivos que serviriam para a categorização dos grupos. De longe, os jovens excluídos

reconhecem a hegemonia presente na mídia nacional e percebem contra quem ela está

falando. “Cidade Partida” e “Arrastão”, por exemplo, foram expressões midiáticas e conceitos

incorporados ao vocabulário e pensamento rap carioca.

O embate territorial que se colocou na cidade com a incidência do Arrastão e os

debates depois do lançamento do livro do jornalista Zuenir Ventura, trouxeram à tona as

divergências em relação ao território, aos usos da cidade e da identificação: Morro x Asfalto,

por exemplo.

Na construção de uma identidade própria e reafirmação constante alguns pontos deste

processo valem ser destacados:

1. Construção da auto-estima

Anos de estigmatização e de injustiça social resultaram na baixa estima de grupos

marginalizados que assistem na TV e no Cinema suas mazelas. Na reconstrução de uma

auto-estima, os jovens excluídos que aderem ao movimento hip hop afinam sua sintonia com

a primeira ordem: valorização da negritude e das características da periferia (o que antes

seria motivo de vergonha, hoje agrega valor).

“Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar/ Minha auto-

estima não é fácil de abaixar”.(Só Deus pode me julgar, MV Bill)

2. Afirmação da diferença

Tudo o que servia para oprimir os jovens excluídos dá a eles novo status através da

contra-valorização e as diferenças são expostas e servem para a demarcação da identidade.

“O que te guarda, a lei dos homens / O que me guarda, a lei de Deus
/Não abro mão da mitologia negra / Pra dizer:  eu não pareço com
você” (Lado A, Lado B, Marcelo Yuka e Falcão, o Rappa)
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3. Resgate da memória da escravidão

Tabu na cultura brasileira, a escravidão é relembrada como maneira de cobrar um

acerto de contas e de cantar a capacidade de criação e resistência de um povo escravizado.

“Combatente. É assim que eu vou seguir. Resistente/ Não pretendo desistir/
Não me tente. Não tente me confundir/ Seqüela da Senzala está de olho na
rua/  Combatente. É assim que eu vou seguir. Resistente/ Não pretendo
desistir/ / Não me tente. Não tente me confundir/ Seqüela da Senzala está aí.”
(Combatente, Stereo Maracanã)

4. Confronto

As letras dos raps trazem uma violência estetizada em contraposição a estigmatização

das comunidades. Manipulam o medo que provocam no Outro, sugerindo um ataque iminente

acionando o rancor social. Deste modo, cobram uma conscientização do Outro, do Lado A,

como dizem, da Zona Sul, para o “próprio bem deles”:

“Porque se a meta principal é o nível social/ Favela vai descer e o asfalto vai

gemer” (A luta, Pedro D-Lita, Maurício Pacheco, Stereo Maracanã)

e:

“Quando o ódio dominar / não vai sobrar ninguém / o mal que você faz / reflete em

mim também / respeito é pra quem tem / pra quem tem”.(Cidadão comum refém, Mv

Bill)

5. Louvor da malandragem

A mitológica malandragem carioca é valorizada como mais um elemento de repulsa

para o Outro:

“Que bloco é esse eu quero saber / é o mundo negro / que viemos mostra
para você / pra você / somos criolo doido / somo bem legal / temo cabelo
duro / somo black pow / branco se você soubesse / valor que o preto tem /
tu tomava um banho de piche, / branco / e ficava preto também / não te
ensino minha malandragem / nem tão pouco minha filosofia / porque? /
Quem dá luz ao cego / é bengala branca / e santa luzia / ai, ai, meu
deus!” (Mundo Negro,  Ilê Ayê e Paulinho Camafeu,  O Rappa.)
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Além dos temas destacados acima os raps enfatizam: aspectos pitorescos e sofrimentos

da vida nas comunidades marginalizadas do Rio, a desigualdade social e as dificuldades

econômicas, a repressão policial, a guerra urbana: tráfico e o envolvimento da comunidade, o

sincretismo religioso, a necessidade de uma conscientização contra a acomodação e alienação

social e propõe medidas para afastarem os jovens carentes do tráfico de drogas.

Não só o rap constitui a comunicação negativa do hip hop, assim como outros

elementos da cultura das ruas. A performance cara de mal, o gestuário ameaçador e a voz

grave que declama o rap, reproduz a inversão do preconceito que caracteriza a comunicação

negativa, servindo de veículo da luta (racial e social) que se pretende travar hoje no cenário

cultural brasileiro com este estilo musical. A distorção dos grafites também contribui para a

estetização de uma realidade maculada pela violência que o hip hop transforma em veículo de

questionamentos.

V) Ruído ou música?

A dialética da alteridade possui um dinamismo quase automático, já que vive do

embate, da negociação entre as falas. Enquanto o hip hop reúne características de uma

soundscape que se fortifica na criação e reprodução de sons afins e se arma contra os

“apontamentos” da fala do Outro sobre si mesmo, o Outro reage. A dinâmica dessa

comunicação não pressupõe uma interrupção até que algum dos lados desse embate se dê por

vencido ou se transforme em outro discurso. Como uma bola de neve, uma alteridade

deflagrada incita o reforço da identidade que por conseqüência incita o reforço da ojeriza, da

repulsa do Outro. E como na comunicação o silêncio é uma arma primordial de controle, um

dos dispositivos muito utilizados em discursos hegemônicos é silenciar o Outro através da

caracterização do ruído ou silenciá-lo através da banalização de suas características.

Para conquistar a sonhada visibilidade que traga resultados para sua comunidade, os

grupos de rap têm de suar para posicionar suas questões de maneira que entre a

estigmatização e o espetáculo, a diferença que carrega no seu discurso não seja silenciada

pelas estratégias do grande Outro, que na verdade se alimenta das alteridades como forma de

manutenção de poder.
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“Se o Outro existe é porque a sua existência é fundamental, necessária e
indispensável; não para ele mesmo, mas sim para testemunhar, registrar
e receber a impressão existencial do Ocidente e lhe disponibilizar o
conjunto de características negativas que produzem a sua
positividade”.14

Há dentro dos países colonizados, um Ocidente (representando uma hegemonia) que

se coloca contra uma alteridade interna que necessita de controle. Essa alteridade é fabricada

constantemente no discurso midiático dos telejornais que com suas urgências nervosas,

apontam o “mal da sociedade” a todo o instante e em várias instâncias.

Ao apontar o envolvimento de menores com o tráfico no videoclipe “Soldados do

Tráfico”, o rapper MV Bill experimentou uma estranha sensação quando acompanhou os

noticiários e o restante da programação televisiva. Não havia uma unidade discursiva.  A

mídia tanto “demonizou” quanto “glorificou” o seu trabalho, provando que a manipulação da

fala do Outro é melhor negócio em termos de comunicação do que a estigmatização. É uma

forma de confundir o inimigo, impedindo o posicionamento do alvo contra o qual se tenderia

a lutar:

“O Jornal da Globo disse que meu trabalho era uma mistura de armas,
drogas e música ruim e devia parar na Justiça. Isso, sem sequer ter
ouvido a minha música. Mesmo assim, dois dias depois desse comentário
essa música ruim foi usada no seriado  Brava Gente e no domingo
seguinte no Fantástico, na mesma emissora. Diga-se de passagem, sem
que eu tivesse autorizado. Que música ruim, é essa afinal?” 15

É a música do Outro que serve para controlar sua fala e estratégia discursiva: ora pode

funcionar como o mal que vai positivar as hierarquias colonialistas que se mantém ou que vai

divertir, mostrando a diversidade (que não faz diferença alguma) como nos zoológicos

humanos da França.16

                                                
14 ELHAJJI, Mohammed. O Ocidente contra o Mundo: Terrorismo semântico e estratégias discursivas de exclusão do Outro.
(p 8)
15 MV Bill em entrevista ao site http://www.realhiphop.com.br
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Conclusão

Todo o exercício de resposta à alteridade, resultado dessa dialética em que o hip hop

está inserido, tem contribuído para a formação de uma nova paisagem carioca. Apesar de todo

o controle, dos mitos que a hegemonia da sociedade brasileira ainda são capazes de manter,

importantes questões têm sido colocadas em cena através da comunicação negativa do hip

hop.

O procedimento tem de fato, aumentado a estima do negro brasileiro, principalmente

entre os jovens carentes que encontram respaldo estético, sonoro e ideológico para se

posicionar na nossa ambígua sociedade.

Como resultado, o mito da harmonia racial brasileira vem sendo vagarosamente

desconstruído pelos mesmo jovens que constroem suas identidades baseadas na barbárie e se

organizam em ONG´s, associação de moradores e projetos culturais para trabalhar a

conscientização de outros jovens excluídos e impedir sua cooptação pelo tráfico de drogas na

cidade berço da construção mitológica do paraíso racial.
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