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RESUMO

A cultura Hip-Hop desbanca vínculos tradicionais do sujeito com seu território natal, na medida em que
rompe barreiras nacionais e passa a ser um fenômeno global, expresso por uma juventude que, por este
elo, une jovens de todo o mundo numa mesma expressão cultural marcada pela rebeldia. Esta pesquisa
teve como objetivo descrever os elementos que constituem o movimento Hip-Hop em Aracaju, revelar e
analisar os sentidos e significados atribuídos pelos atores sociais que constituem a cultura do Shopping
vista do lado de fora, identificando como a corporeidade desses se revela no movimento Hip-Hop. Foi
possível perceber que o Shopping se apresenta como um local de diversidade cultural, mesmo quando este
tenta homogeneizar a cultura. Os jovens que se apropriam do estacionamento do Shopping e inscrevem
uma nova forma de ser e estar neste espaço de consumo.

PALAVRAS CHAVES: Corporeidade; cultura urbana; dança de rua.

RESUMEN

La cultura Hip-Hop desmiente vínculos tradicionales entre las personas y su propio territorio, ya que rompe
las barreras nacionales y se convierte en un fenómeno global, expresada en su juventud, en este enlace,
se une a jóvenes de todo el mundo en la misma expresión cultural marcado por la rebelión. Este estudio
tuvo como objetivo describir los elementos que componen el movimiento Hip-Hop en Aracaju, revelan y
analizan los significados asignados por los actores sociales que constituyen la cultura de las compras fuera
de vista, la identificación como la encarnación de estos revela el movimiento Hip-Hop. Se pudo ver que el
centro comercial como un lugar de la diversidad cultural, incluso cuando se trata de homogeneizar la
cultura. Los jóvenes que se apropian el aparcamiento Compras e inscribir una nueva forma de ser y este
espacio de consumo.

PALABRAS CLAVE: Realización; cultura urbana; danza de la calle.
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1. INTRODUÇÃO

O interesse em pesquisar questões a respeito do respectivo tema do estudo junto à cultura da cidade
surgiu através da observação e necessidade de analisar os sentidos e significados sociais percebidos
através da observação realizada nesse referido shopping durante um período em que era prestado serviço
para o mesmo. A cidade é um fator de continuidade da corporeidade dos habitantes, numa relação de
questionamento da cultura, da cidade e do corpo, que pode contribuir para a atual estetização e
especulação da arte. O corpo e a cidade se relacionam através da experiência urbana com um processo
globalizado produtor de grandes cenografias urbanas, onde são pouco explorados ou até mesmo
desprezados.

O empobrecimento da experiência urbana pelo espetáculo restringe as possibilidades perceptivas do corpo
que se configura sob um padrão de corporeidade e os espaços urbanos se tornam simples cenários.

Através do estudo dos movimentos e gestos corporais, podem-se decifrar as corpografias[3] e a
experiência urbana que as resultou. O movimento e o estranhamento criam e recriam continuamente
significações forjadas na vivência cultural dos jovens da cidade. A coreografia suscita indícios de sentido
que o corpo não consegue reverter em palavras. Assim, esta atitude interior pulsa além dos limites do
corpo através do movimento, e é nesta inversão que os jovens encontram outras possibilidades de ser na
cidade (BRITO; JACQUES, 2008).

A prática cotidiana que envolve a utilização dos espaços da cidade denota uma importante (re) significação
das estéticas sociais, por esta razão é que esse estudo se interessa em investigar a apropriação do
estacionamento de um shopping de Aracaju por jovens que encontram nesse espaço a possibilidade de se
reinventar, de transgredir, de criar e (re) criar a si mesmo e a cidade.

Por esta razão é que este projeto, parte dos seguintes questionamentos: Como os jovens usam (ou
consomem) o Shopping como espaço de lazer da cidade Como se dá a (re) utilização dos espaços urbanos
Quais elementos comunicativos estão presentes e como se manifestam a produção cultural de jovens que
utilizam o estacionamento de um shopping da cidade de Aracaju como palco para a sua encenação Como
se configuram os corpos, gestos e movimentos dos jovens que utilizam o estacionamento do shopping
como palco para as suas corpografias Objetiva descrever, revelar e analisar os sentidos e significados
atribuídos pelos atores sociais, imersos na sociedade que constitui a cultura do Shopping vista do lado de
fora, identificando as possíveis influências desta corporeidade em seus movimentos e posturas corporais.

Este projeto foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e de campo através de observações
realizadas na portaria e estacionamento de um shopping de Aracaju. O resultado da pesquisa a partir das
observações e registros das cenas ocorridas no local da pesquisa serviu também de laboratórios para
pesquisa de movimentos, resultando num processo de criação artística por meio de uma composição
coreográfica.

Entender que a cultura urbana é marcada pela diferença e pela desterritorialização[4] da cultura é o que
torna este estudo relevante, ao passo que chama atenção para as novas formas de viver e ser nos espaços
urbanos e como esses modos de vida fornece material para laboratórios de pesquisas de movimentos com
o intento de processos artísticos.

1. O ESTACIONAMENTO DO SHOPPING COMO ESPAÇO DE CORPOGRAFIAS URBANAS

O shopping que do lado de dentro é um espaço de consumo, lazer e serviço, do lado de fora (na portaria
de entrada e no estacionamento) ele tem sido palco de revelações corpóreas, em que novas estéticas
dialogam afirmando e reafirmando as suas formas de pensar, sentir e reagir na cidade, mais
especificamente nesse espaço.
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O que tem caracterizado especificamente esse grupo que encontra no estacionamento do shopping um
espaço alternativo para expressarem os seus modos de vida, é a forma como se vestem , andam, dançam
e consumem.

Essa tribo que por hora se configura na contra mão de uma cultura imposta pela indústria cultural, por
outra se homogeneízam na forma de se vestirem, pois há uma moda que orienta esse grupo, e o uso de
roupas pretas funciona como um crachá de identificação determinando o agrupamento.

As pessoas representam papéis dentro das diversas tribos de que participa, com mudanças em seu
figurino, ela vai, de acordo com seus gostos e assumindo o seu lugar na vida cotidiana, porém,
compartilham de uma mesma forma de agir na cidade.

As tribos possuem elementos estruturantes das massas contemporâneas com
características semelhantes, com uma maneira privilegiada de compreender o
jogo social que nos oferece aos olhos. A confiança que se estabelece entre os
membros das tribos se exprime por meios de signos de reconhecimento
específicos, para fortalecer o pequeno contra a forma de expressar. Elaborar
novos modos de viver e usufruir do espaço urbano para apresentações corporais
é uma criação à qual devemos estar atentos (MAFFESOLI, 2000 p.151).

A sociedade serve de pano de fundo para os fenômenos grupais com os quais somos confrontados
diariamente, como uma lógica de identidade para apreender o sentimento e a experiência que são
partilhados e encontramos em diversas situações e atitudes sociais (MAFESSOLI, 2000).

Mesmo entendendo que a identidade é o canal viabilizador para formação de agrupamentos, a diversidade
é uma categoria que tem constituído a estética da tribo que se apropria do estacionamento do shopping.

A cultura urbana é marcada pela descaracterização do sujeito, visto que ele é um sujeito descentrado e,
portanto é um sujeito que se sente a vontade para experimentar diferentes modos de vida, sem o risco de
achar que está alterando sua identidade.

De acordo com Leite (2008), a cultura urbana é uma cultura da diferença, é uma cultura artística que se
manifesta na cidade.

Essa pulverização das diferenças – sejam elas étnicas, sexuais, culturais,
artísticas ou econômicas – permite que pessoas ou grupos manifestem no curso
de suas experiências cotidianas da vida pública os processos estruturadores de
suas identidades através de diferentes recursos visuais: roupas, tipo de cabelo,
adereços e inscrições corporais. Sabe-se que a forma de se vestir sempre se
constitui em importante fator de diferenciação social e de reconhecimento de
determinado status sócio-econômicos [...] a indumentária é um recurso visual
para reconhecimento de hierarquias sociais, para demonstrar traços de
pertencimento a uma nação, cultura ou religião; além de servir como códigos
identidários de certos grupos urbanos (LEITE, 2008, p. 190).

A estética é um meio de experimentar, de sentir em comum e é um meio de reconhecer-se. O corpo, os
jogos da aparência só valem porque se inscrevem em uma cena ampla onde cada um é participante e
observador. O espetáculo é uma dimensão sensível, táctil a existência social. Estar-junto permite-se tocar,
pois há momentos abstratos, teóricos, puramente racionais, e outros em que a cultura, no seu sentido
mais amplo, é de participação. O retorno da imagem e do sensível remete a uma lógica do tocar na
sociedade que designa a saturação dos grandes sistemas e das demais macroestruturas, caracterizada
pela pluralidade e instabilidade de suas expressões (MAFESSOLI, 2000).

Adentrar o shopping apenas para comprarem vinho no supermercado e consumirem do lado de fora é uma
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prática comum nesse grupo, bem como curtir o som de um violão, ou das músicas que foram baixadas da
internet para os seus celulares, iphones, smartphones e, nisso eles vão comungando de uma mesma
apreciação cultural. Esse grupo é inspirado, movido pelo movimento Hip Hop. Porém, dentro do grupo é
possível identificar outros subgrupos movimentos por outros estilos que mais lembram os Punks dos anos
80.

O Hip Hop é uma forma de cultura popular que envolve diversas linguagens artísticas: música, dança e
artes visuais. A cultura Hip-Hop iniciou-se durante a década de 1970 nas áreas centrais de comunidades
jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova Iorque que desbanca vínculos tradicionais do
sujeito com seu território natal, na medida em que rompe barreiras nacionais e passa a ser um fenômeno
global, expresso por uma juventude que, por este elo, une jovens de todo o mundo numa mesma
expressão cultural marcada pela rebeldia. Os duelos entre B boys e B girl designação a um grupo de elite
de dançarinos tem sido uma atração, pois inspirados nos movimento das danças de rua, com muita
acrobacia e gingado eles vão desenhando suas coreografias no corpo e no espaço. Daí surge à curiosidade,
estranhamento e repúdio daqueles que não fazem parte dessa tribo.

A cultura hip hop emergiu como fonte de formação de uma identidade alternativa e de status social para
jovens numa comunidade. A identidade está profundamente arraigada à experiência local e específica
formando um novo tipo de família, forjada a partir de um

vínculo intercultural, promovendo isolamento e segurança em um ambiente complexo e inflexível. “E, de
fato, contribuem para as construções das redes da comunidade que servem de base para os novos
movimentos sociais” (FOCHI, 2007 p.62).

Existe uma tendência de reagrupamento na dança de rua, que engloba e anima o conjunto da vida
quotidiana, se apresentando por vezes sob a forma coletiva da agressividade ou do conflito por aqueles
que não comungam dessa estética.

A linguagem corporal é um vasto agenciamento de elementos homogêneos e
heterogêneos, de contínuo e descontínuo numa sincronia e sinergia das forças que
agem na vida social. Redescobrimos que o indivíduo não existe isolado na
sociedade, ele está ligado pela cultura, pela dança, pelo lazer, pela música e pela
moda, a uma comunidade (MAFESSOLI, 2000, p. 165).

Ao interagir com a intensa translocalização dos signos da cidade, o dançarino de rua experimenta a cidade
à sua maneira, entrelaçando sua forma autêntica de expressão corporal com a sensação de estranhamento
que ele sente, na sua relação com a cidade e com seu próprio corpo (BRITO; JACQUES, 2008).

Os jovens negociam permanentemente e recriam novas formas de extravasar em
forma de dança resultando na sua experimentação da cidade com seus valores
próprios, invadindo os centros urbanos de lazer e cultura. Essa prática cotidiana
de utilizar os espaços da cidade denota uma (re) significação das estéticas
impostas em outras de cunho astucioso, invisível, pois se escondem na maneira
de usar a cultura urbana (ALVES; DIAS, 2004, p. 3).

Foi considerando esses aspectos que esta pesquisa buscou entender o que mobiliza esses jovens a
demarcar o estacionamento de um shopping enquanto espaço de translocalização e como as pessoas que
não fazem parte dessa tribo percebem e sentem esses autores/atores sociais.

A arte urbana, não deve se dissociar do cotidiano ou das relações culturais da sociedade onde produção e
artista se comunicam. As intervenções em um espaço de contradições e conflitos como é a cidade,
permeiam as relações sociais como espaço de diálogo junto à sociedade (ALVES; DIAS, 2004).

No caso específico desse projeto, podemos dizer que o shopping enquanto uma extensão da cidade
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também se apresenta como um espaço de contradições e conflitos, tanto

é que o aglutinamento dos jovens do lado de fora do shopping tem chamado a atenção das outras tribos
que se apropriam do shopping do lado de dentro, tem chamado atenção principalmente da gerência do
estabelecimento que logo aciona os seguranças para manter e estabelecer a ordem.

O encontro entre corpo e cidade é uma maneira de investigar um tipo de alma encantadora desta
conjunção. Pois se “em todo encontro observamos uma relação de atração, repulsão, indiferença, tédio”
também observamos que “dos encontros acaba sempre por sair alguma atitude, alguma indicação de
superação da morte, de manutenção da vida” (GARDEL, 1996, p.16).

A cidade é um fator de continuidade da corporeidade dos habitantes, numa relação de questionamento da
cultura, da cidade e do corpo. O corpo e a cidade se relacionam através da experiência urbana num
processo globalizado, produtor de cenografias que são pouco explorados e ou até desprezados. O estudo
das relações entre corpo e cidade pode mostrar alguns desvios, onde a cidade passou a ser como uma
imagem de marca ou logotipo chamado de cenografias urbanas (BRITO; JACQUES, 2008).

A dança é como uma configuração artística formulada no e pelo corpo, expressando um modo particular do
corpo conduzir as informações, em que o relacionamento com o ambiente pode instaurar novas sínteses. A
experiência do corpo no cotidiano, mobilizadora de percepções corporais pode ser estimulada conduzindo a
uma reflexão e prática mais incorporada com possibilidades corporais resultantes da sociedade (BRITO;
JACQUES, 2008).

A dança é um modo de comunicação, de expressão, que estimula as capacidades humanas criando formas
de expressão dos sentimentos humanos, sendo perceptível a utilização dos movimentos com o objetivo de
explorar a capacidade e criatividade transformando em expressão (ALMEIDA apud SILVA, 2007).

A dança de rua é uma das linguagens artísticas que esses jovens encontram para se comunicar com eles
mesmos, com os outros e com o seu entrono.

3. METODOLOGIA

O interesse em pesquisar questões a respeito do movimento corporal, da gestualidade e dança dos jovens
junto à cultura da cidade mais especificamente de uma nova cultura que tem se configurado na portaria e
estacionamento de um shopping da cidade de Aracaju, surgiu através da observação realizada nesse
referido shopping durante um período em que era prestado serviço para o mesmo. Daí surge à
necessidade de entender os sentidos e significados atribuídos por esses corpos, para aquele espaço
(estacionamento do shopping), enquanto ponto de encontro de uma cultura jovem, bem como analisar os
elementos constituintes desse cenário como possibilidade de exploração para a pesquisa de movimento.

O estudo se caracterizou como uma pesquisa bibliográfica e de campo por meio da etnocenologia no que
se refere à aproximação com esse grupo, no intuito de entender e descrever a ação corporal dos que
fazem parte dessa cena, a pesquisa se deu por meio de observações.

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (1999, p.48) “é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituídos principalmente de livros e artigos científicos”.

A Etnocenologia é o conceito que liga o simbólico ao corpo humano “num momento espetacular
organizado, entendendo-se o ato de se comportar, de falar, cantar, se emocionar e se enfeitar, processo
esse distinto das ações triviais do cotidiano” (PRADIER APUD BIÃO, 2009, p. 15), a exemplo dos ritos de
passagem, das experiências artísticas de uma determinada cultura, dos hábitos de uma determinada
época (como os movimentos hippie, punk, new wave, hip- hop, a alta moda) e das culturas tradicionais.

A compreensão dos discursos dos diversos agrupamentos sociais a partir de sua própria vida coletiva e
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principalmente de suas ações corporais, aqui no caso específico da tribo que reconfigura a portaria e o
estacionamento de um shopping como lugar de significação para as suas ações, só é possível por meio da
Etnocenologia. Como comenta Bião (2009, p. 18):

A lógica da indistinção que parece querer se impor à lógica moderna da distinção
deve ser tratado com humor e sem preconceitos. Acreditamos que a arte, a
religião, a política e o cotidiano possuem aspectos espetaculares (inserindo-se
assim no campo de estudos da etnocenologia), mas que não são áreas de
conhecimentos indistintas. O que articula, em sua distinção conceitual e
funcional, é justamente uma relativa indistinção corporal comportamental,
enquanto interação coletiva necessariamente incorporada nas pessoas
participantes, ou o que se poderia denominar de comportamentos espetaculares
(mais ou menos) organizados e objeto desta almejada cenologia geral, hoje
denominada temporariamente de etnocenologia (BIÃO, 1999, p. 18).

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos relatos obtidos por meio de anotações e filmagens durante o período da observação realizada
de janeiro à maio de 2012, foi possível observar a estética e o comportamento dos jovens que ocupam o
estacionamento de um shopping da cidade de Aracaju como espaço/lugar de expressar e significar o seu
existir no mundo, colaborando para processos de criação em dança numa perspectiva contemporânea, em
que a interação de linguagem é uma das características dessas tribos.

Aproximadamente há dez anos, jovens vem se reunindo na portaria de um shopping em Aracaju
descaracterizando ou caracterizando outra forma de viver om shopping. O local de convívio se dá
exatamente na escadaria de uma das portarias desse shopping, bem como no estacionamento.

Através das redes sociais, mensagens e ligações feitas dos aparelhos celulares há uma comunicação prévia
dos horários e portaria definida para a concentração dos jovens. Estão sempre conectados aos seus
celulares ouvindo dentre outras músicas o som da Banda Link Park, sendo o principal grupo musical
apreciado por estes jovens que buscam novas formas de comunicação corpórea

Com roupas pretas, cabelos com toques coloridos, maquiagem extravagante e pesada das garotas, eles
vão configurando uma nova paisagem na cidade. Esta percepção visual serve de construção para novas
possibilidades de comunicação imersas na sociedade, dialogando com demais expressões corporais para
uma nova difusão da dança.

A linguagem corporal é um vasto agenciamento de elementos homogêneos e heterogêneos, de contínuo e
descontínuo numa sincronia e sinergia das forças que agem na vida social. Redescobrimos que o indivíduo
não existe isolado na sociedade, ele está ligado pela cultura, pela dança, pelo lazer, pela música e pela
moda a uma comunidade.

Algumas das iniciativas para tentar obter maiores informações sobre esse grupo de jovens foram
frustradas. O grupo apresenta resistência quanto a aproximação de pessoas que não conhecem e que não
se caracterizam da mesma forma que eles.

A aproximação com algumas meninas pertencentes a esse foi somente possível a partir do momento que a
pesquisadora se caracterizou da mesma forma que elas. Nesse contato foi revelado que a escolha pela cor
preta de suas roupas mostra a indignação pela suspeita e rejeição social por não poder usufruir do espaço
externo do shopping com normalidade, sendo caracterizados como gangues colocando em alerta a
gerência e os seguranças monitorando-os o tempo todo.

Estes jovens têm chamado a atenção tanto daqueles que não fazem parte do grupo (aqueles que curtem o

Pág.6/8



shopping do lado de dentro) como principalmente dos seguranças do shopping. Pois, como são vistos
como desordeiros, gangues, precisam de vigilância reforçada.

Como medida de segurança, o shopping tem barrado a entrada de grupos com mais de três pessoas que
estejam trajando preto. E quando estes adentram o espaço do shopping são monitorados pelos
seguranças. Esta atitude deu-se por conta de algumas confusões organizadas por alguns componentes
desse grupo. Os componentes desse grupo inicialmente provocavam os meninos que eles julgavam
“mauricinhos” e as meninas “patricinhas”, chegando a ter confrontos corporais.

Com esta barreira estes jovens foram desenvolvendo estratégias acrescentando outras cores nas roupas
(roxo, cinza e vinho) e desmembrando o grupo em várias partes, para disfarçar a vigilância e assim utilizar
o lado de fora do shopping com um pouco de tranquilidade para apreciarem suas músicas e executarem
movimentos corporais da dança de rua e do breack que pertence ao movimento hip hop, os movimentos
nestes estilos de dança são pesados e intensos, tendo alguns momentos de improvisação e intercâmbio
compartilhando as experiências corpóreas num duelo, proporcionando um espetáculo que para alguns
causa estranheza e a outros uma nova forma de expressão e comunicação da sociedade. Ao passo que
estes jovens vão se organizando, criam as posses, estabelecem objetivos comuns, contraditórios a uma
situação social vivenciada, começa-se a constituir um movimento social.

5. CONCLUSÕES

Ao visitarmos o shopping cruzamos com jovens que estabelecem interações e cristalizações que se operam
para a aceitação na sociedade através dos ajuntamentos pontuais e pela dispersão, descrevendo assim o
espetáculo corporal. A mudança do figurino define e afirma a sua intenção de obter espaço social sem
causar grandes conflitos. O corpo se inscreve em uma cena ampla onde cada um é ao mesmo tempo,
dançarino e espectador.

A linguagem corporal, sobre a importância da dança se incorpora com elementos diversificados e distintos
através da sincronia ou sinergia das forças que agem na vida social num enlace, pela cultura, pela
comunicação, pelo lazer, pelo figurino com intenções na comunidade.

Os jovens tende a restaurar estruturalmente a eficácia simbólica que permite falar do ressurgimento
cultural na vida social, onde se organizam nos reencontros, situações e experiências dos indivíduos.

No tribalismo existe um tipo de sensibilidade e de estilo destinado a especificar as relações que se
estabelecem com os outros, onde na massa nos cruzamos, nos roçamos, nos tocamos, interações se
estabelecem, cristalizações se operam e grupos se formam com delimitações na sociedade. Quer seja pelo
contato, pela percepção, ou pelo olhar, existe sempre algo de sensível na relação de sintonia, sendo o
substrato do reconhecimento e da experiência do outro (MAFESSOLI, 2000). Música, dança, rebeldia,
roupas, ou seja, elementos de um estilo estético, elementos que atribuem sentido àquilo que Maffesoli
denomina ‘tribo urbana’ funcionam (algumas vezes) como estratégia para reunir pessoas em torno de
algo‘maior’, mais profundo.

Atualmente, não se trata mais de desejo, mas de uma ambiência na qual é possível adentrar. Tornou-se
uma realidade comum na vida quotidiana, pois existe a preocupação com a conformidade que é uma
conseqüência de massificação, e é dentro desta que se operam, incidentalmente e de maneira aleatória, os
reagrupamentos. Assistimos ao desenvolvimento de tribos na cidade, dessas relações face a face na vida
quotidiana, das práticas culturais. Tal amontoado apresenta preferências quanto às roupas, aos hábitos,
aos gostos musicais, a dança e aos lugares, dividindo e recriando o espaço com funções diversificadas e
complementares, onde a exclusão do outro favorece o acolhimento de novas possibilidades de se emergir
na sociedade.

Pág.7/8



Presença e afastamento vivem ou indicam a vida quotidiana, construída pela mistura, pela diferença, pelo
ajustamento com o outro numa capacidade de absorção e de difusão com uma imagem organizada, um
corpo em forma sabe ser flexível. A cidade é uma sucessão de território onde as pessoas se enraízam, se
retraem, buscam abrigo e segurança que permite o corpo social existir como tal. O tribalismo se organiza
conforme as ocasiões que a sociedade apresenta favorecendo a atração e a exclusão ao enfatizar pessoas
e lugares.

Esta é a realidade que é particularmente evidente do lado de fora no estacionamento do shopping, que dá
forma ao ambiente natural e social. A cidade pode nos levar à colocação de um novo corpo social que pode
desordenar inúmeras de nossas tranqüilidades da vida. A vida social é como uma cena onde, por um
momento, se operam cristalizações.
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