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Resumo 
 
A partir do legado beltraniano, o trabalho investiga a história do Hip Hop originada 

nos Estados Unidos e o processo de tradução cultural exercido pelos grupos 

urbanos marginalizados, tendo como foco o Brasil. Como base teórica acrescenta 

às considerações de Luiz Beltrão conteúdos que se apoiam em autores como 

Robert E. Park, para explicar o indivíduo marginalizado, McLuhan e Norval 

Baitello, para analisar a comunicação exercida pelos líderes-comunicadores, 

Armand Mattelart, Renato Ortiz e Martín-Barbero para se pensar a mundialização 

e as novas tecnologias. A proposta é levantar discussões sobre como a tradução 

cultural é realizada a partir do processo da folkcomunicação. Como base 

metodológica, optamos pelo referencial da Hermenêutica de Profundidade, 

propiciada por John B. Thompson, que sugere que a construção simbólica exige 

interpretação minuciosa, tendo como objetivo a reconstrução das condições 

sociais e históricas de produção. Para tanto, se respalda em documentação direta, 

na busca de referencial teórico, bibliográfico, discográfico, periódico e pesquisa à 

internet. 

                                                 
1GT1:Comunicación Intercultural y Folkcomunicación 
2Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba, UNISO. Autora de “Blues e 
Hip Hop: uma perspectiva folkcomunicacional”. Professora da Uniso, São Paulo, Brasil. E-mail: 
thifanipostali@hotmail.com. 
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Introdução 
 

O trabalho tem como objetivo analisar como os produtores de Hip Hop, em 

especial, da musicalidade que compõe esse movimento cultural, utilizam-se da 

tradução cultural, a partir do processo de folkcomunicação, teoria brasileira 

desenvolvida por Luiz Beltrão. 

 

A raiz do Hip Hop provém da Jamaica. Richard (2005) ressalta que desde a 

década de 1960, a população carente jamaicana passou a utilizar a música como 

meio de expressão contra o sistema local. Essa música é composta pelos toastes 

– responsáveis pelos discursos - e pelo acompanhamento do sound systems, 

aparelhos de reprodução de áudio, caracterizados pela potência das caixas de 

som. 

 

Os problemas econômicos e políticos que enfrentavam as ilhas caribenhas, fez 

com que muitos jamaicanos e porto-riquenhos imigrassem para as cidades 

localizadas no norte dos Estados Unidos. Esses indivíduos buscaram asilo, 

especialmente, nos guetos de Nova York que já abrigavam muitas famílias afro-

estadunidenses, cuja história de vida se baseava na luta contra a segregação 

social existida no país. 

 

O Hip Hop nasceu na segunda metade do século XX,em festas realizadas no 

bairro de Bronx, NY, organizadas pelo jamaicano Kool-Herc e seu parceiro de 

música Grand Master Flash. Entretanto, não foram os DJs os 

principaisresponsáveis pelo surgimento do movimento, esim um frequentador dos 



 

 

eventos chamado Donovan, que trocou sua gangue pela arte de rua e seu nome 

por África Bambaataa. 

 

De acordo com Rocha, Domenich e Casseano (2001) o termo foi criado em 1968 

por África Bambaataa,a fim de nomear os encontros que, a princípio,reuniam DJs, 

dançarinos de Break e MCs. Segundo Leal (2007), em 1973, Bambaataa fundou a 

Universal Zulu Nation, uma organização não-governamental que teve como lema a 

frase “Paz, Amor, União e Diversão”. Nessa organização - ainda existente -, ele 

reuniu DJs, dançarinos, MCs e grafiteiros, além de promover palestras sobre 

diversos temas pertinentes a sociedade e educação, como matemática, economia, 

prevenção de doenças entre outros.  

 

Não existe uma data que comprove o surgimento do Hip Hop, todavia, o site oficial 

da Universal Zulu Nation esclarece que o aparecimento do movimento está ligado 

à organização de Bambaataa que, por sua vez, elegeu o dia 12 de novembro de 

1974como o aniversário oficial do Hip Hop. Assim, o surgimento do Hip Hopestá 

intrinsecamente ligado à organização, o que explica ele ser um movimento cultural 

formado por diferentes elementos artísticos e não só por um gêneromusical, como 

é frequentemente confundido3. Os principais elementos que compõe o Hip Hop 

são: DJ, Grafite, Rap e Break, podendo incluir outros elementos e danças que 

contribuam ao seu desenvolvimento. 

 

A partir destas considerações, pretendemos apresentar os conceitos que 

permeiam o movimento cultural, apresentando a sua importância enquanto 

mecanismo de comunicação. 

 

 
                                                 
3 Segundo dados da Universal Zulu Nation, a partir dos anos 1980, a indústria de Rap e os meios 
de comunicação têm tornado a expressão "Hip Hop" e "Rap" sinônimos, omitindo os outros 
elementos incluídos na cultura. 



 

 

A comunicação do Hip Hop 
 

De acordo com a Universal Zulu Nation, a principal preocupação dos fundadores 

do Hip Hop é a de que o público não tenha noção sobre o verdadeiro propósito do 

movimento, pelo fato de alguns rappers4 utilizarem-se da musicalidade para 

divulgar o que Bambaataa chama de “negatividade”. Desta forma, o idealizador do 

movimento incluiu o quinto elemento do Hip Hop, ao qualse refere como 

“conhecimento”. Segundo a Universal Zulu Nation, esse elemento consiste em 

esclarecer as pessoas sobre a história e os elementos fundamentais da verdadeira 

cultura Hip Hop. Bambaataa (2010) esclarece que o movimento foi criado para 

difundir temas como a paz, o amor, a união e a diversão, a fim deafastar as 

pessoas dos problemas que assolavam as ruas, como a violência e as drogas 

ilegais. 

 

Assim, podemos observar o reconhecimento de Bambaataa, quanto à força que os 

elementos do Hip Hop possuem enquanto meios de comunicação, considerando a 

comunicação como compartilhamento de objetos de consciência. Beltrão define o 

sistema de comunicação como “o conjunto específico de procedimentos, 

modalidades e meios de intercâmbio de informações, experiências, ideias e 

sentimentos essenciais à convivência e aperfeiçoamento das pessoas e 

instituições que compõe a sociedade” (1980, p.2).  

 

Voltamos, portanto, sempre ao termo comum (do latim 

communis) do qual se originam as palavras comunidade, 

comunhão e comunicação. Quando nos comunicamos 

estamos tratando de estabelecer uma comunhão, isto é, 

uma identificação, uma sintonização com alguém 

(BELTRÃO, 1977, p. 57). 

                                                 
4 Rappers são os letristas e cantores da musica do Hip Hop. 



 

 

 

O conceito de comunicação que pretendemos, é o que Beltrão denomina como 

“comunicação cultural”, ou seja, “o processo verbal, mímico, gráfico, plástico e tátil 

pelo qual os seres humanos exprimem e intercambiam ideais, sentimentos e 

informações, visando a estabelecer relações e somar experiências” (1977, p. 58). 

 

Portanto, é possível observar que o fazer Hip Hop, em seu original contexto, 

depende do conhecimento de seus idealizadores, bem como o domínio da 

comunicação cultural, já que, principalmente a música do movimento, trata-se da 

"mídiaprimária" (Harry Pross, 1972), contextualizada por Baitello como a mídia que 

"[...] é presencial, exige a presença de emissores e receptores em um mesmo 

espaço físico e num mesmo tempo – é portanto a mídia do tempo presente e suas 

tensões e surpresas, de sua sensualidade múltipla e da sua sensualidade 

potencial” (2000, p. 5).  

 

De tal modo, é possível pensar a oralidade como parte de um conjunto que 

envolve outras formas de comunicação, tendo o corpo humano como peça 

essencial de informação, como ressalta Baitello ao afirmar que o corpo é um meio 

de comunicação potencial. Segundo o autor 

 

[...] o franzir do cenho, as rugas e os vincos, o leve e sutil 

microgesto das sobrancelhas que acenam, o dançar das 

mãos, o dar os ombros, os milhares de olhares, o muxoxo, 

o riso, o sorrir e o gargalhar, o choro e o choramingo, a 

infinidade de nuances de movimentos labiais, a voz e suas 

modulações, o sentar-se e o estar sentado, qualquer que 

seja o movimento ou sua ausência, haverá sempre um 

sentido, uma mensagem a ser lida por um corpo vivo 

diante do outro corpo (1999, p. 3). 



 

 

 

McLuhan (2001) também nos oferece considerações pertinentesquanto a "mídia 

primária" dizendo ser a fala a comunicação mais eficaz. De acordo com o autor, a 

palavra falada é imediata: "ao falar tendemos a reagir a cada situação, seguindo o 

tom e o gesto. Como exemplo, McLuhan cita o desempenho de um disk-jockey 

que se apropria de diversos códigos para comunicar: 

 

Dave Mickie geme, grunhe, rebola, canta, trauteia, entoa, 

corre, sempre reagindo às suas próprias ações. Ele se 

move quase que inteiramente na área da experiência 

falada, e não da escrita, criando, desse modo, a 

participação da audiência. A palavra falada envolve todos 

os sentidos intensamente [...] (2001, p. 95). 

 

Os apontamentos deLuiz Beltrão, Baitello e McLuhan,sustentam a ideia de 

considerar a musicalidade do Hip Hop como uma fonte importante de 

disseminação de informações e ideologias diversas. 

 

Retomando as considerações sobre o domínio da comunicação, na obra “Teoria 

Geral da Comunicação” (1977), Beltrão discorre sobre o caráter e a função do 

comunicador. Segundo o autor, para atuar ele precisa possuir faculdades 

fundamentais para que o processo de comunicação se realize, tais como: domínio 

da consciência, domínio de seus órgãos sensoriais e sistemas musculares e 

domínio do ambiente sóciocultural. Para o autor, possuindo essas faculdades, o 

indivíduo estará apto para desenvolver a comunicação. Aqui podemosconsiderar o 

apelo de Bambaataa com relação ao quinto elemento do movimento, o 

conhecimento, em quesua preocupação se focaliza em disseminar a comunicação 

de resistência, sem que haja uso da violência. Segundo Green “um tema principal 

nas letras de rap é o de que o único meio de sobreviver é usar a cabeça, estar 



 

 

consciente e saber o que está acontecendo ao seu redor” (2006, p. 44). Leal 

(2007) reforça que o membro do movimento deve ter, como dever, a propagação 

de seus conhecimentos. 

 

Sobre o termo comunicação de resistência, cabe ressaltar que Peruzzo a assimila 

a comunicação popular que, em muitos casos, carrega conteúdos específicos de 

grupos sociais. Para a autora 

 

A comunicação popular é portadora de um conteúdo 

crítico da realidade e reivindica a construção de uma 

sociedade justa. Como produto de uma situação concreta 

seu conteúdo nos últimos anos é essencialmente 

composto por denúncias sobre as condições reais de vida, 

crítica as estruturas de poder geradoras das 

desigualdades, convites à participação e organização, 

reivindicações de acesso a bens de consumo coletivo etc. 

(1995, p. 37). 

 

Talvez possamos considerar que o rapper, apoiado pelo principal conceito do Hip 

Hop, é um sujeito formador de opinião cujo principal intuito é transmitir discursos 

que provoquem reflexões ao grupo em que se encontra inserido. Luiz 

Beltrãodenomina esses sujeitos como "líderes comunicadores de folk". De acordo 

com o autor, os líderes “nem sempre são “autoridades” reconhecidas, mas 

possuem uma espécie de carisma, atraindo ouvintes, leitores, admiradores e 

seguidores” [...] (1980, p. 35). Para Beltrão, eles geralmente são bem 

considerados nas comunidades em que fazem parte, já que possuem informações 

e opiniões sobre assuntos pertinentes ao grupo, ocupando papel importante nas 

questões que envolvem a comunicação e a percepção do público. Para tanto, 

Beltrão nos apresenta de forma detalhada a personalidade desses líderes: 



 

 

 

 

O comunicador de folk tem a personalidade característica 

dos líderes de opinião identificada (e nele, talvez, ainda 

mais aguçada) nos seus colegas do sistema de 

comunicação social: 1) prestígio na comunidade, 

independentemente da posição social ou da situação 

econômica, graças ao nível de conhecimentos que possui 

sobre determinado(s) tema(s) e à aguda percepção de 

seus reflexos na vida e costumes de sua gente; 2) 

exposição às mensagens do sistema de comunicação 

social, participando da audiência dos meios de massa, 

mas submetendo os conteúdos ao crivo de idéias, 

princípios e normas de seu grupo; 3) frequente contato 

com fontes externas autorizadas de informação, com as 

quais discute ou completa as informações recolhidas; 4) 

mobilidade, pondo-se em contato com diferentes grupos, 

com os quais intercambia conhecimentos e recolhe 

preciosos subsídios; e, finalmente, 5) arraigadas 

convicções filosóficas, à base de suas crenças e costumes 

tradicionais, da cultura do grupo a que pertence, às quais 

submete idéias e inovações antes de acatá-las e difundi-

las, com vistas as alterações que considere benéficas ao 

procedimento existencial de sua comunidade (1980, p. 

35). 

 

O líder-comunicador, que se apropria da linguagem musical,utiliza a música não 

só como entretenimento, mas como maneira de manifestar suas opiniões e resistir 

frente ao sistema. Como Beltrão coloca, são agentes de filosofia e políticas "[...] 



 

 

que procuram, pela manifestação das suas ideias, aliciar novos elementos para 

suas fileiras ou minar as instituições dominantes (Beltrão, 1977, p. 128).  

 

Diante dessas colocações, torna-se claro que os líderes dispõem em seus 

discursos de conteúdos ideológicos, uma vez que a própria resistência relaciona-

se com a ideologia que, segundo Marcondes, trata-se de um "conjunto de ideias, 

de procedimentos, de valores, de normas, de pensamentos, de concepções 

religiosas, filosóficas, intelectuais, que possui uma certa lógica, uma certa 

coerência interna e que orienta o sujeito para determinadas ações [...]" (1997, p. 

28). Outra observação sustentada por Marcondes é que a ideologia sempre está 

ligada a um grupo de pessoas que possuem afinidades quanto as opiniões e 

ideias sobre diversos assuntos.  

 

Desde modo, o rapper estadunidense Chuck D (apud LEAL, 2007) afirma que o 

elemento Rap funciona como a CNN da periferia. A afirmação do rapper remonta 

ao que Beltrão caracteriza como os processos folkcomunicacionais. Segundo essa 

teoria, as mensagens são elaboradas para serem transmitidas em linguagens e 

canais acessíveis ao público, de tal modo que se parecem com textos 

jornalísticos, sem que o autor perceba a função social que desempenha.  

 

A partir deste contexto, cabe apresentar o processo de folkcomunicação, a fim de 

entender a tradução cultural exercida pelo Hip Hop Brasileiro e em outros países. 

 

Hip Hop e o processo de folkcomunicação 
 

De acordo com Luiz Beltrão, a Folkcomunicaçãopode ser entendida como o 

“conjunto de procedimentos de intercâmbio de informações, ideias, opiniões e 

atitudes dos públicos marginalizados urbanos e rurais, através de agentes e meios 

direta ou indiretamente ligados ao folclore” (1980, p. 24). Para melhor 



 

 

esclarecimento, cabe explicar como o autor descreve o indivíduo marginal e os 

grupos. 

 

Entende-se por marginal o “indivíduo à margem de duas culturas e de duas 

sociedades que nunca se interpenetraram e fundiram totalmente” (p. 39). A 

definição de Beltrão faz referência aos estudos da Escola de Chicago que entende 

como “personalidade marginal” quando “um indivíduo se vê involuntariamente 

iniciado em duas ou várias tradições históricas, linguísticas, políticas ou religiosas, 

ou em vários códigos morais” (PARK, 1937, apud COULON, 1995). Assim, o 

termo marginal é conceituado por Robert Park e seu significado consiste na 

capacidade de um indivíduo ou grupo assimilar e trabalhar diferentes códigos 

culturais, pelo fato de conviver com duas ou mais etnias. 

 

Quando Beltrão divide o conceito em grupos, coloca que existem os rurais e os 

urbanos marginalizados (1980). O primeiro trata-se dos habitantes de áreas 

isoladas, carentes de transporte eficiente, meios de comunicação industrializados 

e, dependendo do local, energia elétrica. As pessoas são, na maioria dos casos, 

subinformadas, desassistidas, analfabetas ou semi-analfabetas. Para se 

comunicarem, valem-se de canais interpessoais diretos, como as conversas e 

grupos diversos de sua comunidade. O segundo grupo caracteriza-se pelo 

reduzido poder aquisitivo, concentra-se em favelas, construções populares de 

baixo custo ou nenhum custo em áreas periféricas dos centros urbanos. As 

pessoas têm acesso limitado aos meios de comunicação de massa, 

principalmente, devido a dificuldade na decodificação de mensagens.  

 

Por outro lado, dentro desses dois grupos apresentados por Beltrão (1980), 

existem os culturalmente marginalizados, que são indivíduos que contestam a 

cultura e organização social estabelecida, adotando uma política ou filosofia 



 

 

contraposta a que está em dominância. Esses grupos podem estar contidos dentro 

dos grupos marginais rurais e urbanos. 

 

O Hip Hop é uma prática urbana, proveniente das periferias. Assim, podemos 

considerá-lo como manifestação de grupos urbanos, produzido pelo grupo 

culturalmente marginalizado. Os membros desse grupo são os líderes-

comunicadores que, ao receberem informações dos meios de comunicação de 

massa, entre outras fontes de informação, acabam recodificando-as para serem 

transmitidas ao público de sua comunidade. 

 

Desta forma, para Beltrão, o que caracteriza os processos folkcomunicacionais é 

que “as mensagens são elaboradas, codificadas e transmitidas em linguagens e 

canais familiares à audiência, por sua vez, conhecida psicológica e vivencialmente 

pelo comunicador” (BELTRÃO, 1980, p. 28). Como acrescenta Melo (2008) a 

folkcomunicação caracteriza-se pela utilização de mecanismos artesanais de 

difusão simbólica para expressar, em linguagem popular, mensagens previamente 

veiculadas pela indústria cultural.  

 

É importante destacar que, diferente dos variados estudos sobre comunicação que 

apoiam que o público recebe as informações de forma idêntica e sem resistência - 

como a Teoria Hipodérmica -, a folkcomunicação apresenta que dentro desse 

público existem pessoas líderes de opinião que contestarão o conteúdo exposto. 

Assim, o processopode ser visto da seguinte maneira: 
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A tradução cultural do Hip Hop 

 
Kellner assimila a disseminação do Rap à década de 1980. O autor esclarece que, 

apesar de haver rappers pelo menos uma década antes dessa, as condições 

sociais em que as populações marginais estadunidenses se encontravam a partir 

dessa época, fizeram com que o movimento se tornasse essencial para os grupos 

marginais, ao mesmo tempo em que popular. Foi um período de declínio das 

condições de vida e das expectativas dos negros, durante os governos 

conservadores que transferiram a riqueza dos pobres para os ricos, realizando 

cortes nos programas sociais e negligenciando negros e pobres (1995). 

 

O autor argumenta que “a melhor maneira de considerar o rap em si é vê-lo como 

um fórum cultural em que os negros urbanos podem expressar experiências, 

preocupações e visão política” (1995, p. 230). Para Kellner, o Rap transformou-se 

“num poderoso veículo de expressão política, traduzindo a raiva dos negros diante 

da crescente opressão e da diminuição das oportunidades de progresso, quando a 

simples sobrevivência passou a ser um grave problema” (1995, p. 231). 

 

Por se tratar de uma manifestação que prioriza o discurso resistente frente a 

sociedade segregada, o Hip Hop tornou-se exclusivo em cada lugar que o adotou 

como meio de comunicação. Na perspectiva de Richard (2005, p. 24) “apesar de 

ter sua estrutura original formada nos EUA, a cultura do Hip Hop é característica 

de cada nação – o movimento sempre tende a retratar a realidade local”. Leal 

(2007) partilha da mesma ideia do autor quando afirma que em cada país ele 

adquiriu uma linguagem própria, de acordo com a realidade existente. 

 

Foi no início da década de 1980, por meio de equipes responsáveis pela 

organização de bailes e de poucas revistas e discos comercializados na cidade de 

São Paulo, que o Hip Hop chegou ao Brasil. O movimento começou com o 



 

 

encontro de jovensna Rua 24 de Maio, que se reuniam para dançar o break, 

fazendo da dança o primeiro elemento do movimento a ser praticado no Brasil. 

 

Na medida em que o break foi se popularizando, a busca por novidades tornou-se 

acirrada entre os Djs que competiam para tocar sons cada vez mais diferenciados.  

 

Como quase não havia informações sobre o que realmente significava o 

movimento Hip Hop estadunidense, a música tornou-se a principal ponte dos 

brasileiros ao acesso da cultura afro-americana. Cabe lembrar que, no Brasil, até 

1990, a procura dessa manifestação restringia-se ao ritmo e a dança, já que o 

público não tinha domínio da língua estrangeira, como ressaltada Herschmann 

(2000, p. 24): “de fato, as letras da música negra norte-americana, que fazem 

referência às políticas raciais e culturais, não eram por eles compreendidas”. 

Desta forma, os dançarinos de break apelidaram o discurso do Hip Hop como 

“tagarelas”. 

 

Até quase o final da década de 1980, as músicas de Hip Hop produzidas no Brasil 

não possuíam discursos resistentes, limitando-se ao ritmo e a dança. Porém, com 

o processo de globalização, tanto o aumento das produções midiáticas acerca do 

Hip Hop, bem como a possibilidade dos grupos marginalizados expressarem 

resistência, marcaram o início do processo de tradução do Hip Hop no Brasil. 

Grupos e Djs como Thaíde, Dj Hum e Racionais MC`s, foram os precursores 

dessa tradução. Thaíde e Dj Hum apresentaram uma das primeiras letras com 

conteúdo crítico-social. A música “Homens da Lei” 5 chamou a atenção sobre o 

cotidiano das periferias e a violência policial exercida em São Paulo, Osasco e 

ABC Paulista. 

 

                                                 
5Hip Hop Cultura de Rua. Eldorado, 1993, áudio. 



 

 

A partir desse relato, é possível perceber como a recepção da audiência depende 

de cada local. No caso do Hip Hop, a mensagem resistiva demorou para ser 

assimilada pelos adeptos do movimento, cabendo a algum líder-comunicador 

captar o conteúdo e disseminar, transformando a cultura local. 

 

De acordo com Ricoeur, “cada sociedade retranscreve os signos transnacionais, 

adapta-os, os reconstrói, reinterpreta-os, reterritorializa-os, ressemantiza-os” 

(2004, p. 19 apud Mattelart, 2005, p.98). Segundo o autor, a tradução é o 

pressuposto fundamental da troca entre culturas. 

 

A tradução não se reduz a uma técnica praticada 

espontaneamente por viajantes, comerciantes, 

embaixadores, passantes, trânsfugas e, em termos 

profissionais, pelos tradutores e pelos intérpretes: ela 

constitui um paradigma para todas as trocas, não apenas 

de língua para língua, mas também de cultura para cultura 

(RICOEUR, 2004, p. 19 apud MATTELART, 2005, p. 99). 

 

A pressuposição que Mattelart apresenta acerca da tradução, é que “as línguas 

não são estranhas umas às outras a ponto de serem intraduzíveis (2005, p.99). 

Entretanto, não podemos deixar de considerar que a tradução depende do 

repertório cultural de cada grupo que a informação chega. 

 

Desta forma, entendemos que tanto o Hip Hop brasileiro, quanto o Hip Hop 

praticado por diversos países, são processos de tradução que envolvem, além das 

características básicas oferecidas pelo movimento estadunidense, como modo de 

se vestir, gesticular, cantar, falar e se posicionar perante a vida social, outras 

específicas do contexto social local. Ortiz (1994) ressalta que a tradução é 

umacontecimento decorrente do processo de mundialização. Para o autor, a 



 

 

“mundialização é um fenômeno social total que permeia o conjunto das 

manifestações culturais. Para existir, ele deve se localizar, enraizar-se nas 

práticas cotidianas dos homens [...]” (1994, p. 30). 

 

Ortiz ressalta que as trocas internacionais possibilitam diversidades que 

determinam estilos e registros particulares. Assim, a cultura mundializada “envolve 

certamente outras manifestações, mas, o que é mais importante, ela possui uma 

especificidade, fundando uma nova maneira de “estar no mundo”, estabelecendo 

novos valores e legitimação” (1994, p. 33). O autor acrescenta que cada cultura 

possui seu próprio centro, podendo integrar elementos de culturas internacionais, 

desde que adaptados à sua rotação, ou seja, “supõe-se o contato de grupos 

provenientes de dois universos diferentes, e como resultado, mudanças nos 

padrões culturais de um ou de outro grupo” (1994, p. 74). 

 

A partir destas ideias, podemos considerar queas maneiras de construir o Hip Hop 

brasileiro se diferenciam de acordo com as possibilidades do local. O beat box - 

percussão vocal -, como exemplo, foi melhor explorado já que a população 

marginal brasileira não possui acesso facilitado aos equipamentos eletrônicos, 

como ocorre nos Estados Unidos. No Brasil, o custo elevado de aparatos técnicos 

e a impossibilidade de trabalhar como o modelo estadunidense, provocou, de 

início, a utilização de aparelhos comuns de reprodução de fitas magnéticas, 

conhecidas popularmente como fitas cassete. O aparelho de microsystem não só 

permitiu a reprodução das músicas, como a gravação delas. Em muitos casos, 

eram comuns as gravações de Rap envolvendo apenas o discurso acompanhado 

do Beat Box.  

 

Referindo-se aos aspectos sociais, é possível entender que o Hip Hop brasileiro 

foi empregado para, além de denunciar a situação dos grupos afrodescendentes e 

daqueles que se identificam com o conteúdo sugerido pelo movimento, trabalhar a 



 

 

educação. E essa questão, apesar de sugerida por África Bambaataa, tão pouco 

se difundiu no contexto estadunidense.  

 

O Hip Hop brasileiro tem apresentado, nos últimos anos, preocupação especial 

sobre as questões que envolvem a reeducação dos jovens marginalizados. Nomes 

como MV Bill e Criolo, procuram incluir em suas letras mensagens de paz, união e 

reflexão política. 

 

Em passagem pelo Brasil, no ano de 1999, para participar do Festival “DuLôco: 

Cultura Hip Hop em Festa”, ocorrido nas unidades do Sesc Belenzinho e Itaquera, 

ambos localizados na cidade de São Paulo, África Bambaataa revelou gostar 

muito mais do Hip Hop do Brasil e de países como Paris, Alemanha, África do Sul, 

entre outros, do que do Hip Hop dos Estados Unidos. Isso porque, segundo o 

idealizador do movimento, o Hip Hop desses países possui expressões 

verdadeiras, diferente do movimento estadunidense que se distanciou das origens 

reivindicativas e libertárias. 

 

Outra influência estadunidense acerca do Hip Hop é que, no Brasil, existem 

inúmeras organizações não-governamentais que, assim como a Universal Zulu 

Nation, se encarregam em oferecer conteúdos diversos para os jovens que 

habitam os territórios marginalizados brasileiros. Organizações como a Central 

Única de Favelas (CUFA) e o Movimento Enraizados, oferecem palestras sobre 

temas diversos, mostras, oficinas e cursos gratuitos, tanto sobre o 

desenvolvimento dos elementos que compreendem o Hip Hop, como capacitações 

profissionais diversas. 

 

O acesso às variadas informações disponibilizadas pela globalização permitiu o 

encontro entre culturas divergentes, ao passo que os meios de comunicação 

ofereceram subsídios para novas formas de práticas culturais. Martín-Barbero 



 

 

(2003) refere-se aos meios como mediadores vitais na constituição da experiência 

popular urbana, logo, propiciadores de novas formas de produção de comunicação 

popular idealizadas pelos grupos marginalizados.Assim, o Hip Hop do Brasil, do 

Japão, da Palestina, da África do Sul, Alemanha e inúmeros outros territórios que 

se apropriaram do movimento, possuem suas formas específicas. Tendo acesso à 

matrizestadunidense, cada grupo absorve aquilo que deseja ou acredita ser 

necessário para si, tendo como base suas vivencias, possibilidades e ideologias. 

 

A partir das questões apresentadas, talvez seja possível entender a tradução do 

Hip Hop comoresultado do processo de folkcomunicação, possibilitado a partir da 

mundialização. As trocas culturais estão cada vez mais acessíveis, o que acaba 

propiciando a reinterpretação dos elementos oriundos "de fora" (ORTIZ, 1994). 
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