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Um estilo de vida ditado pela rua, a sensação de liberdade que a noite 

proporciona, é algo que invade e rompe as barreiras, a linguagem dos jovens e 

todas as suas significações, a produção de sentidos através da música e da 

arte, todas as suas marcas de expressões que buscam a construção de 

códigos e linguagens como forma de comunicação perante uma sociedade que 

oprime a voz da periferia e todos os produtos advindos desse local. É por essa 

vontade de romper os laços opressores e vencer as barreiras, mostrando todo 

seu potencial que a população periférica luta, e é por meio do movimento hip 

hop que algumas estratégias de resistência são concretizadas. Por essa razão, 

é com o movimento hip hop que me identifico.  

 

De acordo com o relatado acima, esta pesquisa consiste em estudar o 

consumo da cultura hip hop da cidade de Santa Maria – RS, através da análise 

das expressões culturais do movimento e as atividades que os membros da 

cultura realizam em espaços públicos da cidade. O movimento hip hop, além 

de ser uma manifestação cultural, possui um forte caráter sociopolítico.  

Através das expressões do movimento, música, por meio do gênero rap, 

dança, através do break e da estética visual por meio do grafite, o movimento 

constrói uma rede de significados, reforçando seu caráter sociopolítico.  
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Não me refiro a um consumo de produtos somente, mas a uma forma 
de pensar que se amplia e se reconstrói, cotidianamente, num âmbito 
que extrapola os espaços dos bairros, das cidades e dos países, 
sendo elaborado e vivenciado muito mais no plano das ideias, e que 
é definidor de estilos de rap e de vida (SOUZA, p.98). 

 

Sendo assim, o movimento hip hop é, a partir de Coutinho (2008), uma 

das “rotas de comunicação alternativa” que os moradores periféricos 

encontraram para fugir dos mecanismos de repressão que a sociedade 

hegemônica impõe. Coutinho (2008, p.63) diz que “é inegável que, pela 

repressão policial, jurídica e burocrática, as elites condenam as massas ao 

silêncio, barrando qualquer iniciativa que represente uma ameaça de 

democratização da comunicação”.  

Não são raras às vezes que em roda de conversas informais ou até 

mesmo nos noticiários se escuta que Santa Maria é considerada a cidade 

cultura. Sempre que escuto essa afirmativa, a principal indagação que me vem 

à mente é: de que cultura eles falam?! Pouco se sabe sobre as culturas 

periféricas, na verdade, pouco se fala sobre periferia. Até entendo que esse 

aspecto cultural da cidade está relacionado ao grande contingente de 

instituições de ensino superior. Todavia, não entendo a invisibilidade das 

comunidades periféricas da cidade, que aparecem nos noticiários apenas para 

reforçar as estatísticas de morte da população pobre. A todo instante a 

população periférica é estigmatizada pelo viés da criminalidade, gerando no 

imaginário social uma representação distorcida e irreal desse espaço. O 

movimento hip hop e todas suas expressões culturais sofrem muito 

preconceito, sendo que seus membros são seguidamente “taxados” como 

marginais. Neste sentido, ao relatar uma de suas experiências na pesquisa de 

mestrado em antropologia, Sandra Regina Soares da Costa (2003, p. 151) 

pode constatar que “em alguns segmentos da nossa sociedade, a música rap, 

ou movimento hip hop não gozam de boa reputação. Quer seja por preconceito 

social, ou étnico, criaram-se social frameworks que associam essa forma 

artística ao banditismo”. Por essa razão que os membros do movimento hip 

hop estão em constante atuação, buscando descontruir esse imaginário social 

e gerar representações sociais que condigam com suas atitudes. Ao mesmo 
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passo que atuam de forma política para melhorar as condições sociais da 

periferia, através das expressões artísticas do movimento. 

 Pretendo estudar o consumo da cultura hip hop relacionado as 
atividades que são realizadas na cidade de Santa Maria, principalmente, em 
espaços públicos. Como o consumo dessa cultura contribui para reforçar a 
identidade  e o estilo de viver dos jovens oriundos das periferias. 
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