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RESUMO 

Identificado como movimento social organizado, será apresentada a forma que o Hip 

Hop realiza suas intervenções políticas e educativas nas comunidades em que estão inseridas. 

O trabalho busca identificou em Goiânia um grupo que possui essas características, oCentro 

de Cidadania Negra do Estado de Goiás, no qual realizei uma breve aproximação e algumas 

reflexões. 

Palavras chaves: hip hop, arte e movimento social. 

 

ABSTRACT 

Identified as a social organized movement, it presents how the hip hop does social, 

political and educational interventions in communities. Wefound in Goiânia a group with this 

character Centro de CidadaniaNegra do Estado de Goiás, where we do a brief approach and 

reflexions. 

Key Words:Hip Hop, art is socialmovement. 
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O Hip Hop apresenta-se com faces diferentes à sociedade: arte, lazer, movimentos 

sociais e educação. Essas múltiplas faces se desdobram em distintas finalidades assim 

compreendidas:como um movimento social que desperta compromisso, responsabilidade 

social e política em exercício da cidadania, como arte que estimula e aprimora habilidades e a 

imaginação, lazer que leva à compreensão do universo social gerando a cidadania, eeducação 

que ultrapassa os muros da escola.  

Fascinada peloHip Hop em especial no Brasil, interroguei: será que essa cultura 

consegue ter todas as características que o faz movimento social em Goiânia? Será fácil 

perceber que o Hip Hop em Goiânia possui movimentações artísticas, que organiza práticas 

de lazer esporádicas e que dentro dessas ações acaba também apresentando seu caráter 

educativo. Mas como movimento social? Será que ele consegue ter de fato ação e intervenção 

político-social, se posicionando como ator coletivo autônomo a alguma comunidade local de 

Goiânia? 

Atrás da resposta, conhecemos o CENEG, este que propõe realizar atividades para 

além de manifestações artísticas e de lazer. Será analizado suas ações como movimento 

social, se de fato ele consegue ser organizado a ponto de intervir positivamente na realidade 

das comunidades a que estão inseridos.  

 

HIP HOP QUEM É ESSE? 

O cenário social dos bairros periféricos da cidade de Nova York, na década de 1970, 

com a crise do desemprego explicita-se um verdadeiro caos, enfrentando problemas como: 

pobreza, desemprego, violência, racismo, trafico, carência em infraestruturas, educação, etc. 

Segundo Alves (2003, p.44) “a juventude negra e hispânica dos bairros pobres cresceu 

mergulhada no ambiente hostil que transformou seus modos de ocupar a cidade. A resposta á 

agressão publica era a violência e a criminalidade”. 

Motta & Balbino (2006) nos contam que o jovem sonhador Kevin Donavan 2 

pertencente a Black Spades
3, cansado de brigas, e muito interessado por músicas e discos, 

                                                           
2Kevin Donavamao assistir o filme “Zulu” que mostrava a luta dos negros africanos contra a hegemonia inglesa, 
culminando em guerra. A admiração de Donavan pelos guerreiros negros zulus o fez ficar conhecido 
mundialmente como AfrikaBambaataa(MOTTA & BALBINO, 2006). 
 
3Conhecida gangue no sudeste do Bronx. 
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começa a produzir festas no Bronx. Essas festas eram chamadas de BlockParties, as assim 

conhecidasfestas de quarteirão, que começam a atrair os jovens, tirando-os pouco a pouco das 

ruas, e conseqüentemente das gangues. 

Herschmann (2000, p. 19), afirma que na mesma época surgiram nos Estados Unidos 

vários Dj’s como o jamaicano Kool-Herc4 com seu discípulo Grand Master Flash; nas festas 

eles utilizavam “de sounds systems, mixadores, scratch e os repentes eletrônicos que mais 

tarde ficaram conhecidos como raps”.  

Nas festas, cabia ao Dj fazer-se notar pela habilidade com os equipamentos de sons, 

sendo o principal o aparelho toca-discos, onde utilizava de músicas conhecidas, divulgadas 

pela mídia para fazer um novo som. No início ainda era responsabilidade do Dj comunicar-se 

com o público, mas aos poucos esses discursos foram se transformando em letras elaboradas 

(OLIVEIRA 2006). 

Os Dj’s passaram a dar oportunidades para outras pessoas comunicar-se com o público 

durante sua apresentação, estes recitavam poemas e trechos de músicas antigas, e neste 

contexto surge o Mestre de Cerimônia, os MC’s, os quais ganham espaço ao lado dos Dj’s.  

Então surge o rap, que significa rhythmandpoetry
5, que sob uma trilha sonora, os Mc’s 

utilizam falas recitadas ou cantadas, com letras polêmicas que podem ser improvisadas. Os 

Mc’s têm a preocupação de representar a cultura Hip Hop. Os jovens participantes queriam 

fazer suas rimas, dizendo o que pensavam sobre a sociedade e seus rivais, o que acarretou em 

um considerável distanciamento dos mesmos a realidade hostil das gangues. 

Durante as festas, Herc percebeu que os breaks das músicas, o barulho produzido na 

transição de uma faixa para outra, impressionava, atraia e estimulava os jovens nas pistas de 

dança a se arriscarem. Foi então que o DjKool-Herc decidiu experimentar novas técnicas que 

garantissem por mais tempo a presença dos breaks em suas performances, aumentando assim 

                                                                                                                                                                                     
 
4O Dj jamaicano KoolHerc participava de festas nas ruas de seu país bem semelhante as BlockParties, ele levou 
aos EUA o Toast, uma forma semelhante ao Rap, com levadas bem fraseadas e rimas bem feitas, muitas das 
vezes bem politizadas e outras com conotações sexuais, ele fez também rimas sobre as bases do reggae, outro 
estilo musical proveniente do país do Dj(SOUZA & NISTA-PICCOLO s.d, MOTTA & BALBINO, 2006).  
 
5Ritmo e poesia. 
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o número de dançarinos, que ficaram conhecidos como b.boys
6, que significa breaking boys 

(MOTTA & BALBINO 2006). 

As gangues demarcavam seu território com desenhos e escritas em becos, muros, trens 

e etc. Aos poucos essa demarcação foi se aperfeiçoando, ganhando novas técnicas, formas, 

cores e estilos, perdendo seu objetivo inicial de demarcação para se tornar uma expressão 

artística de denúncia, geralmente tratando de temas sociais, e assim surge o quarto elemento; 

oGraffiti. 

Com o enfraquecimento das gangues, e as festas do gueto em crescimento, ganhando 

cada vez mais adeptos, AfrikaBambaataa desenvolve então uma cultura própria, resultado de 

uma ideologia. A seguir Bambaataa relata e propõe:  

“O Bronx era tão perigoso que nem a polícia entrava. Havia muita violência entre 

as gangues, o que gerou uma conscientização social. Foi por isso que fundamos a 

Zulu Nation. Tentamos transformar a afiliação às gangues em algo positivo (...)” 

“Quando nós criamos o hip hop, nós o fizemos na esperança de que ele gerasse paz, 

amor, união e diversão para afastar as pessoas dos negativismos que estavam 

infectando nossas ruas (brigas de gangues, uso de drogas e baixa auto-estima entre 

afro e latino - descendentes). De fato esse negativismo persiste aqui e acolá. 

Conforme a cultura evolui nós desempenhamos um papel importante na resolução 

de conflitos e reforçando o positivismo.” (MOTTA & BALBINO 2006, p.12) 

 

AfrikaBambaataa viaja a África com o objetivo de inteirar-se de como viviam os 

negros, trazendo esta cultura a América. Então ele retorna e cria Young Organizations, 

formado por jovens “com ideais pacifistas de auto-afirmação e valorização da juventude afro-

descendente”. Posteriormente, no dia 12 de novembro de 1973, no bairro do Bronx, 

AfrikaBambaataa, inspirado por seus estudos, muda o nome da organização para Zulu Nation, 

que significa Nação Zulu(MOTTA & BALBINO 2006, p.10). 

A Zulu Nation começa a organizar disputas artísticas entre as gangues, propondo que 

suas diferenças fossem resolvidas através desses embates de dança, a finalidade real era 

promover paz e envolver estes jovens com a arte consciente distanciando-os da criminalidade, 

ofertando a oportunidade de expressar suas indignações, idéias, pensamentos, desabafos e 

protestos por meio da nova arte que estava sendo criada nas ruas.  

                                                           
6 O termo refere-se aos garotos que dançam e b.girls garotas que dançam breaking. 
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Inicialmente, com a criação da Zulu Nation, o Hip Hop era composto por quatro 

elementos: o Mc, mestre de cerimônia que trazia através da linguagem verbal as ideologias do 

movimento Hip Hop, o Graffiti que assim o fazia através de desenhos, o Dj  responsável por 

manter animadas as festas de Hip Hop através de suas mixagens, e o Break que é a dança de 

rua. Com o processo de globalização e mercantilização7 da cultura Hip Hop, percebe-se que 

seu caráter pacificador, consciente, crítico e de protesto a favor dos jovens do subúrbio foi 

perdendo essas características. É perante essa situação que AfrikaBambaataa decide agregar o 

quinto elemento, que segundo ele já existia desde o início, o conhecimento. 

Enquanto as festas de quarteirão nos Estados Unidos nessa mesma época reuniam três 

mil pessoas, os bailes blacks no Brasil chegavam ao número de quinze mil participantes 

(VIANA JUNIOR 1987). Esses bailes brasileiros estavam sempre acompanhando os novos 

lançamentos do funk, e foi neste momento começaram a surgir o “funk falado”, o tagarela. 

Esse recebeu tal nome porque nos bailes, aqueles que pegavam o microfone, cantavam de 

forma meio falada e muito rápida, como tagarelas, com grande influência do repente 

nordestino. Um vislumbre do rap brasileiros e suas influências. 

Dentro dos bailes blacks surgiram várias equipes de dança, e com o declínio desses 

eventos, no final da década de 70, essas equipes “passam a dançar um ritmo diferente, com 

seqüências, com passos “quebrados” e compassados, que viam em reportagens televisivas ou 

através de fotografias em matérias de revistas importadas” (RIBEIRO 2007). 

O break foi divulgado no mundo através dos filmes norte-americanos, dentre eles; 

Flash Dance (1983) e Beat Street (1984), além dos vídeos clips de Lionel Ritchie, Malcom, 

Mc Larem, Michael Jackson, dentre outros. Jovens de todo mundo procuravam repetir os 

inovadores e difíceis movimentos presentes nesses filmes e vídeos clips.  

No Brasil não foi diferente, Nelson Triunfo junto a sua equipe Funk & Cia, utilizavam 

esses passos da televisão e levaram dos bailes blacks para as ruas. Inicialmente utilizando o 

espaço frente ao Teatro Municipal de São Paulo em 1983, e no ano seguinte, foram para o 

cruzamento entre a 24 de maio e a rua Dom José de Barros. Ali dançavam ao som de soul, 

funk e um canto meio falado, como nos bailes blacks. Com o som e uma dança ainda estranha 

a olhares e ouvidos brasileiros, suas manifestações chamavam atenção dos que por ali 

                                                           
7Por mais que o hip hop seja uma cultura de resistência, ele acaba enredado também pelo sistema capitalista 
como outras culturas populares. Apropriado pela indústria cultural, sendo transformado para ser comercializado. 
E assim, acabou tornando-se uma forma de linguagem que contribui para o estabelecimento de valores 
hegemônicos e uma forma enriquecer poucos e alienar muitos. 
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passavam, culminando em mais uma forma que Nelson Triunfo encontrou para potencializar a 

divulgação do Break e por conseqüência do Hip Hop no Brasil.  

Nos EUA, quem estava envolvido no movimento Hip Hop era em sua maioria; jovens 

negros de classe baixa, e esta realidade não foi diferente no Brasil. Não tendo recursos para 

adquirir seu equipamento de som, esses jovens reunidos na Estação São Bento improvisavam 

o som em latas de lixos e sons com a boca (beat-box) (YOSHINAGA 2001). 

No início da década de 90, alguns rappers ganharam destaque, mas logo foram 

esquecidos pela mídia, porém continuaram divulgando seu trabalho nas comunidades 

periféricas e nas rádios comunitárias. No final da década de 90, o rap conquista admiração de 

muitas classes sociais, além de investimentos e interferências da indústria cultural. Em 2000, 

novos grupos surgem em todo Brasil originando novas formas de expressões e sonoridades 

para o hip hop. Em 2001, há 22 estados brasileiros com núcleos do movimento 

(YOSHINAGA 2001). 

Durante muitos anos, prevaleceu na arte o romantismo, o culto ao gênio, onde as obras 

deveriam ser sempre novas com noções tradicionais de monumentalidade, universalidade e 

permanência. Na modernidade isso é desafiado, mas é no pós-modernismo com o rap que a 

temporalidade da obra de arte é evidenciada com sua provável efemeridade: temas e letras que 

implicam um tempo de uso ou fruição, imerso a determinada localidade (PINTO 2011). 

O Hip Hop também coloca em cheque a citada universalidade da boa arte, que procura 

agradar todas as pessoas de todas as gerações com temas universais. O Hip Hop como arte, 

trata de temasuniversais, porém assume seu compromisso com sua comunidade e cultura, 

assumindo seu orgulho negro, refletindo e denunciando problemáticas locais. 

Para Silva (1999) o hip hop é expresso por meio “da arte e apropria-se das ruas como 

palco para o fazer artístico, mas em termos organizacionais o movimento encontra-se imerso 

na localidade”. É nesse contexto organizacional que surgem às posses. 

As posses têm a finalidade de desenvolver atividades artísticas, como oficinas 

culturais, realizando ensaios e organizando apresentações e/ou palestras em escolas ou outros 

espaços sem vínculo governamental. São associações que organizam ações sociais na 

comunidade, revelando assim um aspecto funcional para a comunidade e a vida dos seus 

participantes (STOPPA 2002). 
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Considera-se que a desestruturação das famílias, a ausência do bem estar social, e a 

não garantia dos direitos estabelecidos pela constituição para a criança e o adolescente, tem 

feito com que os mesmos encontrem nas posses, um ambiente favorável a sua formação 

moral, psíquica e política, contribuindo para uma sociabilização saudável a juventude ligada a 

essas organizações. Como afirma Silva (1999, p.27): 

Diante da desagregação de instituições tradicionais, como família, e a falência dos 

programas sociais de apoio, as posses consolidaram-se no contexto do movimento 

hip hop como uma espécie de “família forjada” pela qual os jovens passaram a 

discutir os seus próprios problemas e a promover alternativas no plano da arte. 

 

Há algumas posses, organizações e projetos de Hip Hop que revelam essa forte 

característica sócio-política de intervenção prática, que são exemplos de como o Hip Hop 

pode ser um meio de não somente despertar e lapidar uma consciência crítica, mas também 

interagir e intervir socialmente e politicamente na realidade de sua comunidade na busca por 

melhorias.  

A posse Ritual Democrático em São Paulo (SP) na Zona Sul, região de Parelheiros, 

liderada pela Mc Regina, através da Rádio 10, reúne de 50 a trezentos jovens na Casa de 

Cultura de Santo Amaro, a fim de reinterpretarem o seu cotidiano através da arte, 

fundamentando e refletindo a partir de músicas, poesias e artes visuais, além de organizar 

ações em busca da conscientização dos jovens da comunidade (SILVA 1999). 

No Projeto Rappers os jovens negros organizam ações que visem fortalecer a 

identidade racial, denunciando a violência e o descaso que os jovens negros da classe baixa 

sofrem, apontando caminhos para os mesmos superar os referidos vícios da marginalização 

que lhe são impostos.8 

A CUFA – Central Única das Favelas (RJ) 9 tem como um dos seus fundadores o 

rapper Mv Bill, e é uma das maiores organizações de Hip Hop no Brasil. Ela oferta as 

comunidades periféricas cursos e oficinas de Dj, Break, Graffiti, Escolinha de Basquete de 

Rua, Skate, Gastronomia, Audiovisual e outras. Os jovens que se formam nestas oficinas, 

posteriormente tornam-se professores. Ela também organiza periodicamente dois conhecidos 

                                                           
8Informação retirada do sitewww.hiphopdozamigos.multiply.com/journal/item/10 
 
9Informações retiradas do site da organização. 
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eventos: o HUTÚZ um evento voltado para a cultura Hip Hop e a LIBBRA – Liga Brasileira 

de Basquete de Rua. 

Assim, percebemos que o Hip Hop utilizado como ferramenta de intervenção social, 

política e moral para a melhoria da vida da comunidade não é apenas uma utopia, mas um 

fato, uma realidade presente nos trabalhos citados. 

Os rappers sempre procuram contestar e criticar o sistema vigente, em especial o 

racismo, a ordem social, á historia oficial e a alienação produzida pela mídia, declarando sua 

condição de “anti-sistema”. Para isso, eles procuram realizar pesquisas e estudos na busca do 

autoconhecimento; conhecer sua realidade, sua história, seu mundo, para assim uma efetivar 

uma possível intervenção (SILVA1999). 

Assim como os rappers americanos procuram estudar e conhecer sua história, idéias e 

lutas de homens como Malcon X, Martin Luter King, dentre outros, os rappers paulistanos 

procuraram compreender em especial a história negra no Brasil e no mundo. Esses rappers 

paulistanos: 

 

Sabiam que pela educação formal esse objetivo não poderia ser alcançado, ao 

contrário, a experiência educacional apenas confirma o silenciamento sobre as 

práticas políticas e culturais realizadas aos afrodescendentes. Nesse contexto os 

rappers enfatizam que o “autoconhecimento” é estratégico no sentido de 

compreender a trajetória da população negra na América e no Brasil. (...) O 

objetivo era obter um conhecimento fundamental para a ação (...) reelaboraram 

também a identidade negra de forma positiva (...) A partir dessas referências a 

produção musical torna-se um meio pelo qual o “autoconhecimento” juvenil será 

expresso. (SILVA 1999, p. 29-30) 

 

Salles (2004) declara que o rap não critica apenas o modelo socioeconômico vigente, 

mas a forma como a arte tem se distanciado da realidade da maioria, assimesses rappers 

seriam leitores críticos de sua realidade e “professores da verdade”, porta-voz da periferia, 

revelando aspectos omitidos pela história oficial e pela indústria midiática. 

Com o difícil acesso das produções locais aos meios de comunicação, as rádios 

comunitárias tem sido uma opção para divulgar a ideologia do movimento Hip Hop a 

comunidade. Sunega (2006) realiza em sua pesquisa entrevistas com os moradores de uma 
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região que tem acesso a uma rádio comunitária vinculada ao Hip Hop, observando as falas 

dos entrevistados é interessante perceber como essas rádios estão envolvidas com a 

comunidade; seus problemas, garantia da sua identidade, prestação de serviços de utilidade 

pública, seu cotidiano e a transmissão de informações que sejam colocadas a favor do povo e 

não como meio de manipulação a favor da hegemonia. Abordam problemas sérios e 

relevantes como informações sobre saúde, a exemplo a prevenção da DST/AIDS até 

problemas corriqueiros como a perda de algum animal de estimação. 

As rádios comunitárias são uma forma do jovem formar sua indentidade, intervir, 

reforçar suas opiniões, aguçar talentos, agir, denunciar, sempre com preferência a temas de 

educação, arte e jornalismo. 

Silva (1999) nos conta que os rappers têm organizado “não apenas ações concretas nas 

ruas, mas também interagiram com as escolas oficiais por intermédio de projetos específicos“. 

É a educação formal se unindo a educação informal, uma soma rica e importante às duas 

frentes de trabalho na busca pelo amadurecimento das visões sociais, políticas e humanas em 

prol da classe trabalhadora. 

Essa união propicia o fortalecimento das lutas sociais na busca por emancipação e 

formação do sujeito como cidadão consciente e crítico. Sujeito porque quero entender o 

cidadão como ser que transforma e resignifica a estrutura de sua comunidade, escrevendo sua 

história social, política, econômica e pessoal. 

Em meio ao caos fomentou olhares que encontraram nos problemas caminhos para 

mudança. O que era gangue se tornou crew
10

 – ou seja, grupos de dança, o que era disputas 

sanguinárias por território se tornou festas de quarteirões, o que era demarcações territoriais 

por gangue em muros, se transformou em desenhos que denunciam a realidade de forma 

crítica e contextualizada em prol da paz, o que era discurso de violência e tráfico se tornou 

gritos de consciência moral, política e social por Mc’s. 

Não resolveram por completo a realidade de suas comunidades, mas provocaram 

grandes mudanças. Identificaram seus problemas, refletiram, pesquisaram, instrumentalizaram 

ações de combate a este e agiram. Este é o Movimento Hip Hop, um movimento sócio-

cultural que, através de expressivas e contundentes manifestações, quis e quer contar seu 

mundo, suas dores e, assim também transformá-lo. 

 
                                                           
10Termo utilizado para equipes de dança. 



10 

 

HIP HOP MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO EM GOIÂNIA 

O Hip Hop pode ser visto como movimento social, pois é um ator coletivo que age 

para garantir recursos de seu interesse e a melhoria de sua comunidade (MELUCCI 2001). 

Uma forma de expressar e lutar pela reivindicação de seus direitos, na oposição do status 

quo
11, elaborando e reelaborando uma identidade dentro de uma ideologia e organização, em 

prol da classe mais pobre. 

Sendo o Hip Hop um movimento social, este não pode ser entendido como um efeito 

colateral do sistema, mas uma expressão clara de um conflito presente em nossa sociedade. O 

ator coletivo seria seus representantes unidos para protestar e lutar por recursos essenciais 

para a sobrevivência ausentes nas comunidades periféricas, sob posse da classe dominante. 

Recursos como; saneamento, educação, saúde, emprego, segurança, moradia dentre outros 

(MELUCCI 2001). 

Segundo Oliveira (2005) os movimentos sociais populares, junto à educação 

potencializam o processo de expansão da cidadania. A autora cita Ribeiro (2002, p.124) que 

afirma: “as possibilidades podem ser visualizadas nas relações sociais contraditórias em que 

se produz/reproduz a cidadania como síntese de lutas de classe socais com interesses 

antagônicos”. 

O modelo capitalista está longe da busca pela justiça social, assim o Estado parte da 

organização desse sistema, assume políticas que mantém o modelo vigente, mas sem deixar 

claro sua falta de iniciativa pela maioria pobre, apossando de políticas sociais compensatórias 

e assistencialistas (OLIVEIRA 2005).  

Os movimentos sociais tendem a não esperar as “migalhas estatais”, mas agirem a 

favor de si mesmas. As posses e as rádios comunitárias citadas anteriormente são uma das 

formas como o Hip Hop organiza seus movimentos sociais. Sempre buscando formar 

opiniões, manter a comunidade unida e consciente de seus direitos, deveres e informada de 

seus problemas, trazendo possíveis soluções e ações conjuntas à comunidade. 

Em Goiânia o CENEG12 - Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás, dirigido por 

                                                           

11
O conceito de statu quo vem do termo diplomático “in statu quo ante bellun”, que significa “no estado (em que 

estava) antes da guerra”. Assim a expressão se refere ao estado atual das coisas. 

12 O CENEG recebeu em 2011 o Prêmio Hip Hop Preto Goes do Ministério da Cultura. Sua sede fica na Av. B 
na Vila Morais, segundo Black, em uma entrevista realizada dia 22 de dezembro de 2011, o local era um hotel 
abandonado onde moradores de rua e viciados em crack ficavam. O grupo tomou o local, limpou, reformou e 
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Aluísio Francisco Arruda 13  conhecido como Black, é uma Entidade filantrópica não 

governamental declarada como órgão de utilidade pública Federal e Estadual, criada a partir 

da necessidade de desenvolver atividades socioeducativas e culturais junto à juventude goiana 

negra e periférica. 

De acordo com os documentos de apresentação da entidade e entrevistas realizadas 

com o Black, os membros do CENEG utilizam a cultura Hip Hop e seus elementos como 

ferramenta para incluir os jovens da periferia aos processos de produção cultural, tornando-os 

participantes do processo de transformação social e politica desenvolvido pela entidade. 

O CENEG realiza diversos projetos, dentre eles, anualmente desde 2008 ocorre o 

Encontro de Cultura Hip Hop de Aparecida de Goiânia, oferecendo shows e palestras com 

temas relacionados à violência, drogas, prostituição, DSTs, patrimônio público e políticas 

públicas de juventude.Segundo Black em entrevista, esses trabalhos também são realizados 

nas escolas que normalmente os convidam ou tem seus portões abertos às ofertas que eles 

oferecem. 

Também o projeto Hip Hop + Juventude = Cidadania, é realizado mensalmente desde 

2004, oferecendo atividades referentes à cultura Hip Hop, envolvendo o Break, Graffite, Mc e 

Dj e o esporte, através do basquete e do skate. Este trabalho já recebeu o prêmio do Ministério 

da Cultura, na categoria Iniciativa Sócio-Educativa relacionada à juventude carente. 

O CENEG desenvolve o projeto CRJ - Centro de Referência da Juventude,criado em 

junho de 2011, este leva o nome fantasia da entidade, existente há um ano, é um trabalho 

contínuo de oficinas com encontros semanais.O objetivo dessas oficinas é melhorar a 

qualidade de vida de crianças e jovens carentes da região metropolitana de Goiânia 

desviando-os da criminalidade, do uso de drogas e do ócio para a formação de cidadãos a 

partir da cultura e do lazer. Algumas dessas oficinas também auxiliam na formação 

profissional dos envolvidos, podendo contribuir inclusive para o aumento da sua renda 

familiar, uma ação que muda a direção e a realidade dos jovens envolvidos. As oficinas 

oferecidas são: 

• Oficina de capacitação em Grafitti e Stencil 

• Oficina de capacitação em Disc Jockey (DJ) 

                                                                                                                                                                                     
iniciou suas atividades, e aos poucos foram conseguindo liberações legais para utilização do espaço. Os antigos 
quartos se tornaram salas para as oficinas, os espaços de eventos agora é onde as batalhas de Break, palestras e 
os shows de rap acontecem.  
 
13Cantor e compositor goianodo grupo de rap Sociedade Black, com três discos gravados. 
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• Oficina de capacitação em Mestre de Cerimônia 

• Oficina de Capacitação em Break Dance 

• Oficina de iniciação em Corte e Costura 

• Oficina de Informática Básica 

• Oficina de iniciação a instrumento musical (Violão) 

• Oficina de iniciação a capoeira 

• Oficina de Artesanato em Madeira 

• Oficina de Fotografia Básica 

Nos dias 28 e 29 de janeiro de 2012foi organizado pelo Black através do Centro de 

Referência da Juventude o Campeonato Internacional de Dança de Rua (break dance). No 

encarte de divulgação do evento, uma frase chama atenção “Diga não as drogas e a violência”. 

Pelo panfleto já percebemos que há uma linha de trabalho interessante de paz e combate às 

drogas e a criminalidade14. 

Permaneci nesses dois dias de evento e constatei fatos interessantes. O evento iniciou 

às 14 horas, e até às 16 horas, uma média de mil jovens dançavam espalhados do espaço ao 

som do Dj que tocava ao vivo no evento. Neste momento percebi uma capacidade admirável 

de auto-organização dos mesmos, sem uma pessoa se propondo coordenar e sima uma 

administração coletiva, onde todos se dispunham de seu espaço, ou se integrava a uma das 

rodas de embate que se formavam e desfaziam rapidamente. 

Neste momento a todos era permitido ousar em conhecidas e novas movimentações, 

desde crianças de oito anos, rapazes e uma minoria de moças, um senhor de quarenta e oito 

anos também se sentia bem à vontade a dançar. A todos era aceito se arriscar, não havia certo 

grau de dificuldade permitido socialmente para participar das rodas, qualquer um poderia 

entrar nelas ou treinar fora delas. 

Podia-se ver nas rodas movimentações simples e complexas em um ambiente 

respeitoso, de dicas aos parceiros para melhorar o desempenho, com palmas e gritos eufóricos 

nas realizações de movimentações complexas. Não foi visto em nenhum dos dias, algum 

jovem ingerindo bebida alcoólica, cigarro ou drogas ilícitas. Os guardas solicitados para o 

evento pareciam bastante à vontade, não estavam em clima de tensão a qualquer risco de 

problemas eminentes. 

Ao iniciar o campeonato de dança às 16 horas, nos dois dias, uma oração dentro de 

                                                           
14 Mesma proposta e formato de trabalho desenvolvido por AfrikaBambaataa. 
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uma perspectiva cristã em agradecimento pela realização do evento era entoada, seguida de 

uma breve declaração sobre fé, incentivo ao afastamento das drogas e a criminalidade, e um 

incentivo a acreditar em nossos sonhos. E então se seguiam as batalhas: como é de costume 

sempre em clima de provocações, os competidores se desafiavam. Mas sempre se ouvia do 

apresentador do evento o incentivo a paz, relembrando que ali era um jogo que não havia 

inimigos, mas amigos, e um cumprimento entre os competidores no final das batalhas sempre 

era solicitado pelo apresentador. 

Averiguamos neste evento o que não é notado na maioria dos eventos voltados para a 

juventude, um clima de incentivo a disputa a nível técnico, mas sempre ligadoa noção que o 

adversário não o era de fato “outro”, mas um como “eu”, que esta ali para o lazer. Um evento 

que não declarava dependência de entorpecentes lícitos ou ilícitos para garantir um bom 

momento de experimentação e vislumbre artístico, pelo contraio, se posicionava 

veementemente contra. 

Procura-se algum movimento social que consiga abarcar a arte (enquanto dança, 

desenho, música e poesia), o lazer e ainda garantir incentivo ao esporte, propiciar ações 

educativas e intervenções práticas na estrutura social e política das comunidades carentes que 

não seja o Hip Hop. Difícil? Um desafio. Pois até o dado momento o Hip Hop é um dos raros 

movimentos sociais com todas essas características que conseguiu se estruturar 

ideologicamente, traçando formas de efetivar suas propostas colocando-as em prática. E isto é 

visto claramente no CENEG. 

No CENEG a cultura Hip Hop, com toda a riqueza de valores e formas de expressão e 

ação já apresentadas, é uma possibilidade de combate à realidade hostil dos jovens da 

periferia. Observando a proposta dos criadores do movimento nos Estados Unidos, e as 

atividades realizadas pela entidade, é perceptível que essa proposta inicial não foi perdida 

neste movimento em Goiânia. 

Os projetos realizados pelo CENEG chegam a diversos espaços: escolas, clubes, 

praças e emseu próprio local, com encontros semanais, mensais e anuais, onde 

sãodesenvolvidos, semelhante ao sistema de posses;pesquisas, reflexões, debates, palestras e 

experimentações práticas dos elementos artísticos do Hip Hop. Esses trabalhos proporcionam 

a adolescentes, jovens e adultos a formação de uma visão crítica e contextualizada de nossa 

sociedade, forjando cidadãos que se mobilizam de forma coletiva e autônomapela melhoria 

das condições sociais de sua comunidade. 
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Um protesto, um grito dado à sociedade, aos “manos”, os das “quebradas”, àqueles 

que são de seu convívio de sua realidade, para se unirem, se fortalecerem, protestarem, 

divertirem, ter sua identidade em sua expressividade.Falar o que a mídia não fala, protestar o 

que a grande maioria dos artistas sob os holofotes deveriam protestar e não protestam, pelo 

contrário, comercializam canções permeadas de comodismo eacriticidade, adequando-se ao 

sistema para não ser banido por ele, adequar suas canções, sua arte, aprisionar sua liberdade. 

Essa turma vem para falar o que estão vendo, o descaso e a insensibilidade dos 

detentores do poder para com a maioria pobre, e não somente protestar verbalmente (MC) 

corporalmente (Break), musicalmente (Dj) e visualmente (Graffite), mas com intervenções 

político-sociais em prol dos seus, este é Hip Hop, um movimento social organizado que 

também é arte, lazer e educação em Goiânia através do CENEG. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ALVES, F. S. Que pode o Corpo? Uma Visão Histórica sobre o Hip Hop. In: Revista Riscos – 

CCCA, n. 5, p.43-49, janeiro/abril de 2003. 

HERSCHMANN, M. O Funk e o Hip-Hop Invadem a Cena. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 

2000. 

MELUCCI, A. A Invenção do Presente: Movimentos Sociais nas Sociedades Complexas. Rio 

de Janeiro: Editora Vozes, 2001. 

MOTTA, A.; BALBINO, J. HIP HOP; A Cultura Marginal, 2006. Disponível 

em:<http://www.overmundo.com.br/banco/hip-hop-a-cultura-marginal>. Acessado em 18 de 

abril de 2008. 

OLIVEIRA, P. D. L. Hip Hop na perspectiva dos Movimentos Sociais. In: Ana Márcia Silva; 

Iara Regina Damiani. (Org.). Práticas Corporais: Experiências em Educação Física para outra 

formação humana. Florianópolis: Nauemblu& Arte, 2006, v. 4, p. 63-83.  

PINTO, M. Rap: Gênero Popular da Pós-Modernidade. Disponível em: 

http://www.iaspmal.net/wp-content/uploads/2011/12/MerciaPinto1.pdf. Acesso em: 15 set. 

2012. 



15 

 

RIBEIRO, C. C. R. Novas Formas de Vivências nas Polis brasileiras? A ação transformadora 

da realidade urbana brasileira pelo movimento hip hop. 

Disponível:<http://www.usp.br/fau/eventos/paisagemeparticipacao/movimentossociais/A02_h

iphop.pdf>. Acesso em 03 de maio de 2008. 

SALLES, E. A Narrativa Insurgente do Hip Hop. Estudos de Literatura Brasileira 

Contemporânea, n. 24, p. 89-108, julho/dezembro 2004. 

SILVA, J. C. G. (1999). Arte e Educação: a Experiência do Hip-Hop Paulistano. ANDRADE, 

Elaine Nunes de. (Org.). Rap e educação, rap é educação. P. 23-38 São Paulo: Editora Selo 

Negro Edições, 1999.pp. 23-38. 

SOUZA, I. C.; NISTA-PICCOLO, V. L. O Hip Hop na Perspectiva da Educação Física 

Escolar. In: XIV SIMPÓSIO MULTIDISCIPLINAR DA USJT, 2008, SÂO PAULO. Anais... 

São Paulo: USJT Centro de Pesquisa, 2008. P. 355-358. 

STOPPA, E. A. O “Hip Hop” como Lazer e Resgate da Cidadania. In: Claretiano, Revista do 

Centro Universitário, Batatais, n. 2, p.187-193, janeiro/dezembro de 2002. 

SUNEGA, F. A. Movimento Hip Hop e os Meios de Comunicação: Reprodução ou 

Resistência? In: UNIrevista, São Paulo, vol. 1, n° 3, julho 2006. 

VIANA JUNIOR, H. P. O Baile Funk Carioca: Festas e Estilos de Vida Metropolitanos. 1987. 

150f. Tese. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social. Rio de Janeiro, 1987. 

YOSHINAGA, G. K. Resistência, Arte e Política: Registro Histórico do Rap no Brasil. 

Trabalho de conclusão de curso de Comunicação Social / Habilitação em Jornalismo, Unesp – 

Bauru/SP –2001. 

 

 

 


