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Resumo 

Através da multiplicidade de formas expressivas encontradas no movimento Hip Hop, busca-
se, no presente trabalho, analisar a literatura multimodal “hiphopiana” como um potente 
recurso para o letramento extraescolar, permeado por diversos sistemas semióticos. Assim, 
por meio do rap – oralitura performática – e do fanzine Povo: literatura hiphopiana, 
produções caracterizadas por romperem com os modelos normativos e canônicos de literatura, 
observou-se como esses tipos de letramentos se fazem extremamentes importantes para a 
população periférica e negra, que se sentem à margem da sociedade. Eles constroem um 
discurso de empoderamento, resgate da autoestima e definição de identidades, gestando 
práticas de leituras e escritas multimodais que estimulam uma aprendizagem libertária, 
sobretudo para os jovens das comunidades populares. 
 
Palavras-chave: Hip Hop. literatura multimodal. letramentos. 
 
 
Abstract 
 
Through a multiplicity of expressive forms found in the Hip Hop movement, we seek to, in 
this paper to analyze the multimodal hiphopiana literature as a powerful resource for 
extracurricular literacy, permeated by different semiotic systems. Thus, through rap - oralitura 
performative - and People magazine Fanzine: literature hiphopiana productions characterized 
by breaking with the normative models and canonical literature, we observed how these types 
of literacies to make extremamentes important for the peripheral population and black who 
feel the margins of society. They construct a discourse of empowerment, recovery of self-
worth and identity definition, gestating practice reading and writing multimodal stimulate 
learning libertarian, especially for young people of grassroots communities. 
 
Keywords: hip hop. Multimodal literature. Literacies. 
 

 

 

                                                 
1 As questões aqui apresentadas são resultado de reflexões iniciais desenvolvidas como bolsista CNPq do projeto 
de pesquisa Etnoescrituras: proficiência multimodal de leitura e escrita em contextos extraescolares, sob a 
orientação do Prof. Dr. Henrique Freitas (UFBA). O projeto vincula-se ao grupo de pesquisa Rasuras: estudos 
de práticas de leitura e escrita da Universidade Federal da Bahia. 
 
2 Estudante de Letras Vernáculas. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

2 
 

“[...] agora a gente fala, agora a gente canta e na moral agora a 

gente escreve”. (FERRÉZ, 2005) 

 

A multimodalidade de formas – palavra, voz, corpo, texto, imagens –, encontradas no 

movimento Hip Hop, além de constituir importante traço da “literatura hiphopiana”, é 

elemento estruturante de um potente letramento extraescolar que passa simultaneamente por 

diversos sistemas semióticos. Assim, neste trabalho de pesquisa, ao analisar o movimento Hip 

Hop, “cultura performática de rua” (QUEIROZ, 2007, p.127), percebe-se como este tem se 

difundido como um grande propensor de leituras e escritas multimodais, formando indivíduos 

a partir dos seus elementos artísticos. Entre estas modalidades expressivas, encontra-se o rap 

– ritmo e poesia –, o qual pode ser considerado como uma oralitura performática, já que a sua 

arte de denunciar a situação de miserabilidade da população à margem da sociedade é 

apresentada aos ouvintes-leitores através de uma poética ritmada, de gestos e inscrições 

performáticas, grafadas pela voz e pelo corpo (MARTINS, 2000 apud QUEIROZ, 2007). 

O termo rap, rhythm and poetry (ritmo e poesia), nasceu nos espaços periféricos de 

Nova York, na década de 60 do século XX, como uma arte de rimar em cima de beats 

(batidas) e samplers engendrados pelos DJs (disc-jóqueis). Segundo Queiroz (2007), 

“herdeiro cultural da poética oral difundida pelos griots africanos e trazida pelos negros 

escravizados (grifo meu), o rap foi se formatando tecnicamente a partir do toast, espécie de 

recitativo rítmico criado pelos disc-jóqueis da periferia de Kingston ao som de ritmos do 

Caribe”. A sua poesia, nesse sentido, embalada pelo ritmo de denúncia, produz uma literatura 

diferenciada do e no movimento Hip Hop em que, imbricados performaticamente numa 

perspectiva multimodal, a voz escreve histórias, o corpo emana saber e a palavra que ecoa 

oralmente informa em busca de mais ouvintes-leitores. 

Desse modo, verifica-se que o rap é inerente à tradição oral, e se distingue de outros 

tipos de literatura por enxergar nas vivências do ser humano a principal construtora de 

conhecimento. Imanentemente vinculado à cultura africana, ele representa ao mesmo tempo 

dois elementos importantíssimos na organização social dos afrodescendentes: o lúdico e a 

corporalidade. Lúdico, pelo jogo das palavras rimadas de maneira espontânea, funcional e 

movimentado pelas experiências. Corporal, por representar um espaço de poder, um entre-

lugar de identidades e linguagens engendradas na cultura negra diaspórica. 
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O corpo na “literatura hiphopiana”, portanto, é parte significativa na transmissão de 

informação e construção de sentidos de grupos sociais. Não deve ser visto como algo estático, 

mas um espaço textual, onde se pode fazer uma leitura do mundo, uma vez que 

o corpo é um texto aberto para a leitura de quem o vê. O escritor é a 
comunidade. Portanto, meu corpo não é meu, mas um texto coletivo. [...] O 
corpo é um vestígio dos valores civilizatórios do grupo que nele escreve e 
nele se reconhece. O corpo social é a extensão do corpo individual. 
(OLIVEIRA, 2005, p.70) 

No rap, “pode-se falar de um movimento de construção do corpo; de uma auto-poiéses 

do corpo negro engendrada desde a ancestralidade comum que interliga as manifestações 

culturais (corporais) afrodescendentes” (OLIVEIRA, 2005, p.68), já que é no momento da 

ação comunicativa, da experimentação artística que ele, “ao mesmo tempo, significa e é 

significado, interpreta e é interpretado, representa e é representado” (OLIVEIRA, 2005, p.63). 

Através do corpo performático dos sujeitos que representam essa arte, consegue-se ler 

e escrever o mundo. No momento da manifestação artística, é a voz e o corpo que estão a falar 

e a escrever seu conhecimento no tempo, seu saber para que essa oralitura performática se 

perpetue infinitamente. E essa leitura não significa ler somente com os olhos. É antes de tudo, 

um ler que passa pelo cantar, declamar, recitar, pronunciar... Lendo, assim, a exteriorização 

dos sentidos do corpo. 

Esse tipo de literatura, então, constrói pontes em direção a um saber que, mesmo não 

sendo institucionalizado, se apresenta como uma prática de letramento que induz o indivíduo 

pensante a uma leitura crítica do mundo. Possibilita, assim, a realização de uma “pedagogia 

que sustenta, na ausência de um suporte formal, uma aprendizagem vinculada desde já a uma 

dimensão política de empoderamento” (SANTOS, 2009). 

O rap figura, então, como um instrumento de letramento de extrema importância para 

a população negra e periférica, uma vez que  

desloca as questões em torno do falar e do escrever [grifo meu] das 
preocupações normativas e de formalidade para os processos de organização 
dos discursos, das áreas do saber e do domínio dos recursos da escrita para 
organizar o pensamento e intervir no espaço social (BRITTO, 2003).  

O sujeito encontra nele uma maneira de pensar as coisas à sua volta distintamente da 

encontrada na escola, e se identifica, pois esta, ao invés de ajudar o indivíduo a traçar uma 

trajetória significativa em termos de letramentos e de acesso à informação, tem priorizado o 

ensinamento de normas e obediências a padrões linguísticos (cf. Rojo, 2009). 
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 Os rappers perpetuam a memória cultural na qual estão inseridos, discorrendo acerca 

da história de seu povo e de suas vivências, ficcionalizando-as. A identificação de outros 

indivíduos se dá a partir do momento em que os mesmos encontram nessa oralitura a sua 

realidade representada.  

Segundo Nelson Maca (2005), “para os interesses imediatos dos jovens afro-

descendentes brasileiros, o rap é mais familiar que os filmes subjetivos, os romances eruditos 

ou as novelas televisivas”. As temáticas abordadas nele de maneira crítica condizem com as 

experiências dos seus ouvintes-leitores, diferenciado-se de diversos conteúdos e abordagens 

que distanciam-se do público negro e/ou das comunidades populares. 

 Como bem pontua o DJ Negô em uma entrevista concedida às jornalistas Motta e 

Balbino:  

o rap é a voz do mais sofrido, é a voz da favela. O cara que tá na favela tem 
o rap como liberdade de expressão pra ele poder falar o que ele tá vivendo 
ali dentro [...]. O rap é o jeito encontrado pra poder tá levando isso pra outras 
pessoas (MOTTA & BALBINO, 2006). 

Nesse sentido, porém, os atuantes do Hip Hop que fazem rap (ou não) encontraram 

também outra maneira de disseminar o que eles vivenciam na periferia, bem como sua cultura 

e seus conhecimentos. Aproximando-se da atitude de MV Bill, “estão escrevendo como fazem 

rap”, sem se preocupar com formas normativas e formalidades no momento da criação. 

Estes indivíduos passaram a não se apoiar somente no canto falado, na poesia, na 

encenação, mas também na escrita como estratégia de empoderamento, visando à ocupação de 

mais espaços em uma sociedade excludente e grafocêntrica, que ainda enaltece a 

tecnologização da palavra em detrimento da linguagem oral e principalmente de uma 

literatura centrada no canto-falado.   

A manifestação literária desenvolvida por esta parte excluída da sociedade passou a 

ser chamada, nos dias atuais, de literatura marginal. Uma literatura que possui características 

próprias, trazendo na escrita peculiaridades de sua época, bem como uma linguagem distinta. 

Deste modo, percebe-se que a mesma aparece como uma contracultura, tentando quebrar os 

modelos literários canônicos, afastando-se do tipo de produção dessa literatura.    

O termo marginal é problemático e traz consigo uma gama de significados, porém, foi 

escolhido pelos escritores da favela, para assim designar seus escritos. Com ideologias, de 

certa maneira, distantes da literatura marginal que surgiu nos anos 70, os escritores da 
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contemporaneidade vão ressignificar o termo, usando-o de modo simbólico para expressar o 

fato de não se sentirem inseridos socialmente. Eles passam a representar o não-padrão e 

trazem para o papel o cotidiano da periferia, como pontua Nascimento (2006): "Eles se 

sentem à margem da sociedade devido às suas condições sociais de origem e aos problemas 

com os quais convivem no cotidiano, além de produzirem textos fora do padrão formal: usam 

gírias e ortografia próprias". 

 Como exemplo dessa arte literária, pode-se citar o fanzine Povo: literatura 

hiphopiana, um trabalho idealizado pelo grafiteiro Emol, em 2006, que junta textos de MCs, 

Grafiteiros, B.boys, B.girls e DJs. Realizado pelos articuladores dos grupos Correjunto e 

Povo – Estilo Urbano, a revista teve apoio da Zulu Nation Brasil e do site Bocada Forte, que 

atualmente chama-se Central Hip Hop, importantes ícones do movimento Hip Hop brasileiro. 

   Povo surge, como está pontuado na sua introdução, com o objetivo de registrar as 

ideias emergidas da “arte rica original da rua”, tendo o intuito de incentivar a leitura aos 

envolvidos ou não com o Hip Hop. Tenta-se também, através do fanzine, imortalizar os textos 

escritos daqueles “que desabafam através de scratches, tags, top rocks e versos, que têm o 

coração batendo no compasso, que respiram o cheiro do spray e carregam mochilas pesadas 

cheias de atitudes coloridas, que tem o corpo movido pelas batidas” (POVO, 2006). 

Esta obra, como o próprio nome já direciona (POVO – Pessoas Organizadas Vencem 

Opressão), tece considerações acerca de questões socioculturais e etnicorraciais que podem 

promover uma melhor compreensão dos problemas que afligem as comunidades periféricas, 

engendrando “críticas, ações, projetos e políticas que interfiram na auto-estima e na melhoria 

material da vida da comunidade negro-mestiça e carente” (MACA, 2005).    

Além de se assemelhar à oralitura performática no que diz respeito à construção dos 

textos – uma produção livre de regras e padrões normativos –, Povo se apresenta também 

como uma obra multimodal, pois a ação de comunicar não se prende à escrita grafocêntrica, 

mas usa de outros meios, como o desenho, para a construção de sentido textual. 

  O desenho na revista, deste modo, não é utilizado como algo para parafrasear, ilustrar 

e apoiar meramente o texto. Até porque o grafite, no movimento Hip Hop, é repleto de 

significações. Ele em si consegue escapar da “regulamentação da escrita como corpo dócil: 

aquela que só pode existir na dimensão referenciada pelo hiperpanóptico social que através de 

contratos define onde, como, quando e quem pode escrever” (SANTOS, 2009). 
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 Averigua-se que, na composição literária do fanzine Povo, a linguagem impressa nos 

textos permeia as temáticas as quais são também encontradas no rap, como pontua Sérgio 

Vaz:  

seu traço mais importante é vir do subterrâneo da alma e da dor, falar do 
sofrimento de um povo. É intensa, pois luta contra o racismo e as 
desigualdades sociais. A princípio, todo mundo escreve sobre seu cotidiano, 
dores e angústias. Uma das constantes é a violência, porque também está no 
dia a dia dos autores (VAZ, 2010). 

No entanto, uma característica que é bastante interessante é o jogo de palavras que 

constantemente está presente nas inscrições textuais, assim como a falta de pontuação e as 

inovações, a exemplo de “enfrente” e “denovo”, que foram escritos juntos. 

 A autenticidade com que são escritos estes textos fica evidente no decorrer da leitura 

dos mesmos. Consegue-se detectar, desse modo, que eles tentam ressignificar até mesmo a 

escrita, desenhando a forma de sua linguagem. O ritmo não é perdido, porém o objetivo nesse 

caso não se prende somente a informar, mas a produzir a “arte pela arte”. E assim como 

discorre Ségio Vaz (2010): “É uma literatura que vem do povo e foge dos padrões clássicos: 

às vezes tem menos crase, menos ponto e vírgula. É uma poesia livre, que liberta. Ainda não 

tem uma estética própria, mas com o tempo vai ser definida”. 

 Desse modo, corroborando a ideia de que mudanças relacionadas aos meios de 

comunicação e à circulação de informação geram novos letramentos (ROJO, 2009), pode-se 

entender o rap e o fanzine Povo como práticas sociais de leitura e escrita que corresponde a 

letramentos múltiplos ou letramentos multissemióticos.  

Há, assim, numa perspectiva sociocultural, um contato frequente desses tipos de 

letramentos voltados para a cultura local de seus agentes (os atuantes do Hip Hop) com os 

letramentos tidos como valorizados, universais e institucionais (escola, igreja etc), estando 

eles interligados fortemente (cf. Hamilton, 2002:4). E apesar dessa troca constante, constata-

se que os letramentos produzidos por essa literatura diferenciada do e no Hip Hop, assim 

como outros até mesmo “valorizados” na vida cotidiana de muitas pessoas, a exemplo do 

“internetês”, são ignorados pela instituição escolar, pois não são vistos como “verdadeiros”. 

No entanto, levando em consideração a versão fraca e forte do conceito de letramento 

trabalhado por Magda Soares (1998 apud ROJO, 2009), pode-se compreeender estas 

produções como uma versão forte de letramento, pois geram sentidos que tecem caminhos 
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rumo ao empoderamento dos indivíduos, bem como ao resgate da autoestima e a definição de 

identidades. 

Então, ao invés desse tipo de literatura ser utilizada para ajudar melhor na construção 

do conhecimento dos indíviduos, ela é desvalorizada, perdendo-se a oportunidade de 

desenvolver uma formação mais rica e humana para o público-alvo das instituições escolares 

públicas. 

 Pode-se perceber, em suma, que tanto o rap – oralitura performática – quanto a 

literatura criada pelos atores do Hip Hop, com o objetivo de disseminar informação para mais 

ouvintes-leitores, são necessários para a construção de discursos e formação pessoal dos 

indivíduos que se encontram e se sentem marginalizados na sociedade. Esta arte dignifica e 

produz conhecimento crítico que precisa ser expandido para todos os espaços socioculturais, 

pois organiza e realiza práticas que asseguram o aprender e o ensinar falado, ouvido, dançado, 

escrito, desenhado e lido, no dinamismo da vida. 
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