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Resumo 

O Capão Redondo é um território da periferia sul da cidade de São Paulo. Ficou 
conhecido no final do século XX através da "voz ativa" de grupos de rappers como o 
Racionais MC’s. As vozes dos rappers são constituídas e constituintes dos modos de 
vida dos residentes do local. O racismo e a morte emergem como elementos que 
formam a experiência social da comunidade, com maior impacto para sua juventude. 
São fatos inscritos no processo de subjetivação formado por conflitos estruturais e 
históricos vividos principalmente pelos jovens negros. O genocídio anti-negro é 
representado no discurso musical dos rappers dos Racionais. Atualmente, o bairro é 
movimentado por saraus como o Sarau Vila Fundão que se instala nas suas ruas. Em 
continuidade com o movimento hip-hop (SILVA, 2011), o sarau – aliado à “voz ativa” 
dos rappers – renova e soma-se ao processo de luta político-cultural emergente nas ruas 
do Capão.  
Palavras-Chave: Hip-hop; Sarau; Racionais MC’s; Capão Redondo; Luta Cultural. 
 
 
Abstract  
The Capão Redondo is a territory of the southern outskirts of the city of São Paulo. It 
became known at the end of the twentieth century through the “active voice” of groups 
of rappers like the Racionais MC’s. The voices of rappers are constituents and 
constituted by the way of life of the local residents. Racism and death emerge as 
elements that form the social experience of the community, with greater impact for their 
youth. These are facts inscribed into the process of subjectivity formed by historic and 
structural conflicts lived mainly by young blacks. Anti-black genocide is represented in 
the musical discourse of the rappers Racionais. Currently, the neighborhood is 
movement for Sarau Vila Fundão that hosts parties on their streets. In continuity with 
the hip hop movement (SILVA, 2011), the sarau – allied to the “active voice” of the 
rappers – renews and adds to the process of emerging political and cultural struggles 
into streets of the Capão Redondo. 
Key-Words: Hip-hop; Soirees; Racionais MC’s; Capão Redondo; Cultural Struggle. 
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Hip-hop & Sarau: O Capão Redondo como centro da luta cultural 

Eduardo Rocha2 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB/CAPES) 

1. Rap, saraus e a continuidade da cultura das ruas 

 
Cada lugar uma lei eu tô ligado 

Mas no extremo sul da Zona Sul tá tudo errado 
Aqui vale muito pouco a sua vida 

Nossa lei é falha, violenta e suicida 
Se diz que não se revela 

Parágrafo primeiro na lei da favela, legal 
Assustador é quando se descobre que tudo deu em nada 

E que só morre pobre 
Agente vive se matando irmão. Por quê? 

Não me olhe assim eu sou igual a você 
Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho 

Entre no trem da malandragem 
Meu rap é o trilho 

Fórmula Mágica da Paz, Racionais MC’s 
 

No meu país o preconceito é eficaz 
Te cumprimentam na frente 

 Te dão um tiro por trás 
Racistas Otários, Racionais MC’s 

 
 

Em alguns estudos sobre o movimento hip-hop é recorrente o entendimento de que seus 

momentos iniciais no Brasil se deu por meio de práticas culturais e espaços de ação política 

diversos e renovados, em diálogo com o mundo urbano moderno. O rap é uma síntese de 

formas musicais produzidas no contexto da experiência negra na diáspora - nos guetos de 

Kingston, na Jamaica, inicialmente, e, no Bronx, em Nova York. No Brasil o rap impulsionou a 

procura dos rappers brasileiros pela descoberta de si mesmo, autoconhecimento e valorização 

da história cultural africana legada ao Brasil, dos seus antepassados e, suas conexões com a 

realidade presente nas ruas das periferias do país. Foram momentos de formação coletiva nos 

espaços das posses e crews localizadas nas periferias, ou no interior dos próprios grupos (Cf. 

SILVA, 1998; FELIX, 2000; ANDRADE; 1999). 

Os rappers re-inscrevem, a “história oficial” da formação social do Brasil e a expressam 

publicamente, tendo como suporte a realidade vivida e recriada nas contundentes letras de rap, 

elaborando subjetivamente personagens como o Negro Drama que contraria “as ideologias da 

cordialidade e do equilíbrio de antagonismos entre estes segmentos da sociedade 
                                                 
2 Mestrando em Ciências Sociais pela UFRB onde desenvolve pesquisa sobre as práticas político-culturais 
do grupo de rap Racionais MC’s. Professor da Rede Estadual da Bahia e membro do Núcleo Akofena e 
do Grupo de Pesquisa Corpo e Política, coordenado por Osmundo Pinho. Agradeço a todos as 
contribuições para aprofundamento desta pesquisa. E-mail: eduardocrocha@yahoo.com.br 
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colonial” (Pinho & Rocha, 2012). Atualizam de forma crítica a cultura brasileira, 

sobretudo através das reflexões acerca das relações entre pretos e brancos, periferia x centro, 

expondo reivindicações que são ecoadas pela juventude hip-hop. São narrativas que atravessam 

a história do hip-hop, desde os tempos do metrô São Bento, os bailes blacks, até atingir e se 

fixar nos extremos da cidade através das posses. Nos dias de hoje, os saraus espalhados pela 

periferia da metrópole São Paulo estão inseridos num processo de continuidade no interior do 

movimento hip-hop que, associado às diversas outras formas artísticas, seus produtores e 

simpatizantes, constituem a cultura de rua. 

Racismo, violência policial, desemprego e a segregação urbana nas grandes metrópoles, 

guardadas as diferentes funções e efeitos produzidos em diferentes espaços, são temas 

recorrentes nas criações artísticas dos ativistas do movimento. São violências que desafiam a 

reprodução incólume da ordem social e que se mostram realidade comum à população negra da 

diáspora seja no solo da favela Vila Fundão localizada no bairro do Capão Redondo ou até 

mesmo nos guetos norte-americanos. Um fato que é atestado pelas expressões do movimento 

hip-hop do Brasil ou dos Estados Unidos3 (Cf. HERSCHMANN, 1997; ANDRADE, 1999). 

Nos guetos de Nova York o ambiente de violência e efervescência cultural impôs aos 

jovens organizadores da cultura hip-hop o compromisso de utilizar a arte produzida nas ruas 

como forma de intervir nas brigas entre gangues rivais do Bronx. As batalhas de rua tornaram-se 

expressas por meio da criação artística, transfigurando os confrontos pelas rixas de break, pelos 

graffites ou pelo rap (freestyle). Estas performances artísticas ficaram conhecidas por hip-hop 

formando o que ora denominamos de cultura de rua, apresentando-se imersas nos fluxos 

transnacionais da cultura negra na diáspora que traduz em escala global quase instantaneamente 

a produção local (Cf. ROSE, 1997). 

De todo modo, verificamos que a organização de uma cultura de rua e sua reelaboração 

nas ruas do Capão poderia ser definida, segundo a teoria crítica literária de Raymond Williams, 

como um processo social material (WILLIAMS, 1979). Deste fazem parte os diversos símbolos 

e significados, expressões típicas de sujeitos, seus modos de vida e visão de mundo, que 

aparecem objetivados na produção final e que são peças fundamentais para compreender o 

modo como a criação cultural representa4 subjetivamente o mundo social, ou seja, tenta-se 

                                                 
3 A produção teórica sobre o hip-hop enquanto uma prática cultural de jovens inseridos em processos de 
subalternidade utilizada com referência para esta pesquisa nos leva a verificar esse dado. No entanto, tal 
consideração não pretende subsumir a necessidade de uma pesquisa empírica e documental que investigue 
possibilidades de conexões discursivas do movimento hip-hop entre o Brasil e os Estados Unidos. 
4 Peço que o leitor faça o exercício de compreender nesta passagem a expressão representa própria da 
cultura hip-hop. Esta expressão quando dita numa apresentação de algum elemento artístico do hip-hop 
pode ser lida como uma prova da autenticidade da representação artística e uma forma de identificação ou 
pertencimento forjada através da arte de rua. 
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extrair da narrativa descritiva de seus contextos aquilo que é apreendido a partir da realidade 

vivida, conhecido e sentido no chão. Portanto esse processo social organizativo, segundo 

Williams seria mediado pela produção criativa que se constitui mediante a variedade da ação 

política renovada e transformadora dos sujeitos (manos e minas), das situações e das relações 

contemporâneas e das nossas “estruturas de sentimento” (idem). 

 No caso da juventude negra do Brasil, trata-se de reconhecer sua história social. 

Herdeira da subordinação racial numa sociedade estruturada, em todas as instâncias de poder e 

em vários momentos de transformações políticas, sob a prática e a ideologia racista. Este é o 

pressuposto da representação crítica sobre si mesmo. Neste mesmo movimento, age no sentido 

de destruir um projeto de dominação, com um discurso que não é aprendido na escola nem tão 

pouco tem sido, ao longo de nossa história cultural, transpostos pelos símbolos hegemônicos 

escolhidos para representar o Brasil, a exemplo, da “democracia racial” que afirma a ausência 

de racismo nas práticas sociais entre brancos(as) e negros(as). Descobre-se nesse movimento 

que a harmonia racial brasileira é um ideal ou quiçá possibilidade, cuja afirmação no presente 

tem fins políticos estratégicos para o aprofundamento da dominação racial. É uma ideologia 

destinada à negação da raça como critério fundamental da situação sócio-econômica 

desproporcional dos sujeitos negros em relação aos brancos e da possibilidade de fomentar a 

identidade política racial pela população negra (MUNANGA, 2004). A redescoberta de si, 

assumida e historicamente demarcada pela juventude rapper marca um momento da política 

racial no Brasil: uma reação político-cultural da juventude negra contra a imobilidade e o 

agravamento da desigualdade racial mesmo após mais de um século do fim da escravidão.  

A criatividade de jovens e adultos do Capão Redondo organizados em posses, 

movimentos políticos e culturais e grupos de rap, parecem consagrar o bairro localizado no 

extremo sul da Zona Sul da São Paulo, ao status de “centro” articulador e difusor da cultura hip-

hop, propulsor da reconfiguração política e cultural da periferia de São Paulo. O local é 

reconhecido por jovens espalhados em várias quebradas do Brasil, sobretudo, através da “voz 

divergente” dos grupos de rappers da região a exemplo de Sabotage, Dexter, U-Time, Negredo, 

Rosana Bronx, Z’África Brasil,Trilha Sonora do Gueto, RDG (Rapa Da Godói), Lino Criz entre 

outros. O Capão é a um só tempo, o centro constituído pela criação cultural de jovens 

envolvidos na estruturação de um novo ethos político da juventude negra, da própria política 

negra contemporânea, seus símbolos e suas representações e também “o chão de onde sai as 

letras” da mais eloquente “voz ativa” da juventude residente em favela: o grupo de rap 

Racionais MC’s5.  

                                                 
5 Este trecho acima transcrito refere-se a uma apresentação do rapper dos Racionais MC’s Mano Brown 
junto como outros rappers do Capão na Quermesse da Rua Grisson 2011 ocorrida no mês de maio nesta 
rua, logradouro do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo capital. Durante o primeiro semestre de 
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O repertório musical do grupo traduz problemas atuais da região onde residem e, ao 

fazê-lo representam sua experiência de segregação racial e sócio-econômica e de violência 

transformando-a criticamente, através das letras das músicas e outras práticas culturais, em seu 

universo subjetivo simbólico. Mano Brown, um dos rapper dos Racionais MC’s, não se esquece 

de enfatizar em conversas ou em apresentações que é do Capão o chão de onde, vivencia a 

“realidade das ruas” que historiciza em suas músicas. Uma realidade que no contexto sócio-

cultural dinâmico da metrópole, ao mesmo tempo em que pode se mostrar caótica e casual pode 

também ser compreendida de forma sistêmica e determinada6.  

Mais contemporaneamente a poesia, ou melhor, a literatura marginal tem ocupado um 

lugar de destaque contíguo ao movimento hip-hop, valendo-se inclusive do mesmo tecido sócio-

cultural estruturado e estruturante do rap, originalmente uma abreviatura do inglês de ritmo e 

poesia. Como dito acima, o aporte teórico do materialismo cultural nos permite caracterizar o 

ambiente criativo desse processo social material. 

A produção literária é “criativa”, não no sentido ideológico de “nova 
visão”, que toma uma pequena parte pelo todo, mas no sentido social 
material de uma prática específica de autofeitura, que é nesse sentido 
socialmente neutra: autocomposição. É função particular de uma 
teoria social compreender a variedade dos processos dentro dessa 
prática geral. (...) Não é apenas uma questão de análise e descrição de 
alinhamento, é uma questão de reconhecer as questões como partes de 
todo um processo social que, ao ser vivido, não é apenas processo, 
mas história ativa, feita de realidades de formação e luta (WILLIAMS, 
1979; p. 209). 

Nesse sentido, procuramos diagnosticar alguns processos inerentes aos 

desenvolvimentos do movimento hip-hop, as formas e o conteúdo que compõe a sua história no 

Brasil. José Carlos Silva (1998) afirma que o hip-hop se inscreve como uma prática cultural que 

foi sendo redefinida em diferentes momentos. Em um preciso apanhado sobre a formação do 

movimento e do “rap paulistano” - dos bailes blacks às ruas, da estação São Bento ou Praça 

Roosevelt às rádios, passando por fitas demo, discos e coletâneas - Silva (1998) demonstra que 

                                                                                                                                               
2011 fiz pesquisa empírica na região onde presenciei as práticas culturais dos jovens residentes 
especialmente relacionadas ao movimento hip-hop e aos saraus. Os resultados deste estudo compõem 
nossa dissertação de mestrado a ser apresentada ao Programa de pós-graduação em Ciências Sociais da 
UFRB. 
6 Nossa pesquisa tem como objeto central o discurso musical do grupo Racionais MC’s. Nesse sentido 
procuramos analisar aspectos político-culturais registrados em álbuns oficiais lançados pelo grupo. 
Devido aos limites exigidos para esta publicação não foi possível incorporar uma análise especifica da 
produção dos Racionais MC’s a este texto. No capítulo da dissertação que dedico exclusivamente a 
continuidade entre tais práticas culturais da juventude paulistana, tomo a música Pânico na Zona Sul 
(1990), que junto com Tempos Difíceis (1990) foi a primeira canção do grupo gravada na Coletânea 
Consciência Black (Zimbabwe, 1988), e outras como referência para o aquele momento da luta política e 
cultural dos rappers. Saraus como o Sarau Vila Fundão atualiza estas reivindicações da juventude hip 
hopper. Denúncias como a permanência do genocídio anti-negro na periferia do Capão Redondo desde 
Pânico na Zona Sul, nos motiva a escrever o presente texto com ênfase sobre os saraus.  
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a história do rap é compósita de experiências diferenciadas, aparentemente fragmentadas a 

exemplo de salões de bailes black e das posses. As posses constituíram o hip-hop formando um 

espaço de confluência de integrantes do movimento, assim favorecendo trocas artísticas, 

articulação e intervenção política nas comunidades. Um espaço de gestação de certo procedê7 

peculiar de integrantes do movimento hip-hop que garantem sua legitimidade e autenticidade. 

Em São Paulo, a experiência social engajada constituiu-se através das 
posses. Trata-se de uma organização autônoma, orientada para o 
desenvolvimento dos elementos artísticos do movimento hip hop e 
intervenção política no plano mais imediato da experiência juvenil. As 
principais posses paulistanas estruturam-se no início dos anos 90 nos 
bairros periféricos. Integradas por rappers, breakers e grafiteiros, 
passaram a promover através da arte e do lazer intervenções culturais 
e políticas no espaço público. As posses produziram atividades que 
reelaboraram a filiação dos indivíduos ao grupo. Em função destas 
características, os pesquisadores do movimento hip-hop entendem que 
as posses ou crews constituem, do ponto de vista da juventude, uma 
resposta positiva aos processos sociais desagregadores da experiência 
urbana (op cit, p. 12).  

Gostaria de sugerir que posses e saraus no extremo sul da metrópole paulistana 

partilham de um sentido político comum interno ao movimento hip-hop compondo a 

consciência prática (WILLIAMS, 1979) dos seus ativistas, moradores da região onde se dá esta 

agência. Assim consideramos os saraus, tal como Silva (1998) definiu as posses: um momento 

“da reorganização do movimento hip-hop no plano dos bairros periféricos”, ou seja, quero 

sugerir que caberia a seguinte definição para os saraus, elaborada originalmente para conceituar 

as posses: “uma forma da juventude dialogar através da cultura com transformações urbanas de 

maior amplitude que apresentavam conseqüências imediatas na localidade” (p. 131). São 

ambientes reservados às experimentações de produtos artísticos e organização política da 

juventude “hip hopper (ANDRADE, 1999a)”.  

Saraus como o Sarau Vila Fundão, se diferenciariam pela exposição pública de artistas 

e escritores enquanto que nas posses são os próprios artistas que atuam no plano da organização 

e articulação interna para a ação pública político-cultural. Não obstante, como veremos, atuando 

ambos em ambiente públicos como o bar, nas ruas e no âmbito duma política-cultural, o sentido 

comunitário visado pelos integrantes deste sarau está em continuidade com as estratégias 

diferenciadas através da qual se formou em cultura o movimento hip-hop na capital São Paulo. 

                                                 
7 Procedê é uma categoria autóctone, senão do universo rap da própria periferia. Gramaticalmente seria 
uma contração de procedimento, no entanto, poderíamos substituí-lo na frase acima por “conduta”, 
configurando o ethos dos hip hoppers (ANDRADE, 1999a). Essa conduta, o procedê, é compósita de uma 
série de práticas figurando entre elas a experiência social engajada (SILVA, 1998). Neste caso, o procedê 
rapper teve um de seus espaços de constituição no âmbito das posses, mas também no dia-a-dia da 
“quebrada”, é a agência fundada num processo de subjetivação dos jovens da periferia. 

 7



José Carlos Silva (2011) nos apresenta alguns resultados ainda parciais do projeto que 

investiga as práticas culturais na região do Capão Redondo. Argumenta que atualmente saraus 

como o Sarau Vila Fundão tem-se mostrado como novos e diferentes caminhos através do qual 

a agitação inicial provocada pelo movimento hip-hop, associado à literatura marginal, tem sido 

continuada. “We recognize that in both these forms of cultural intervention, youth register their 

ideas and explain the way that they learn, experiment and react to urban segregation” (op cit, p. 

70).   

De certa forma, nosso trabalho, bem como o artigo acima citado de Silva (2011) flagram 

alguns dos mais recentes movimentos de renovação das formas e dos instrumentos que 

demarcam a arte política da periferia metropolitana paulista. Certamente, no contexto de 

redemocratização do Brasil, em que pese a ótica política enviesada que argumenta a imobilidade 

da juventude brasileira nos anos que sucedem a ditadura militar, é através das formas 

insurgentes de sociabilidade de jovens de São Paulo no fim do século XX e inicio do século 

XXI como posses, crews e grupos de rap, que estes sujeitos transgridem a razão ilustrada, e dão 

significado à sua experiência com uma linguagem não coloquial, repleta de gírias e  práticas 

artística subalterna.  

A prática criativa é, assim, de muitos tipos. Já é, e ativamente, nossa 
consciência prática. Quando se transforma em luta – a luta ativa para a 
nova consciência através de novas relações que é a ênfase no sentido 
marxista da autocriação – pode tomar muitas formas. Pode ser a longa 
e difícil reelaboração de uma consciência pratica herdada 
(determinada): um processo com frequência descrito como 
desenvolvimento, mas na prática uma luta nas raízes da mente – não 
de deitar fora uma ideologia, ou aprender frases a seu respeito, mas 
confrontar uma hegemonia nas fibras do eu e na dura substância 
prática de relações efetivas e continuadas. Pode ser uma prática muito 
evidente: a reprodução e ilustração de modelos até então excluídos e 
subordinados, a incorporação e desempenhos de experiências e 
relações conhecidas mas excluídas e subordinadas, a articulação e 
formação de consciências latentes, momentâneas, possíveis. 
(WILLIAMS, 1979; p. 211).  

As artes que integram a cultura de rua aqui descrita remetem apenas a uma parte de 

todo um amplo processo de modificação das estruturas de sentimento e configuração da 

periferia como território de polarização com as forças hegemônicas. Esboçar a rua como 

articuladora de uma cultura significa agir em favor da organização dessa nova consciência. 

Dessa forma, a organização insurgente e a ação em posições diferenciadas revelam a ligação 

entre cultura e hegemonia consolidada, sobretudo, a partir da música rap formando as “zonas de 

guerra” (ver Silva, 1998; 2011) uma arena da luta cultural. Segundo Stuart Hall, 

por bem ou por mal, a cultura é agora um dos elementos mais 
dinâmicos – e mais imprevisíveis - da mudança histórica do novo 
milênio. Não deve nos surpreender, então, que as lutas pelo poder 
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surjam, crescentemente, simbólicas ou discursivas, ao invés de tomar, 
simplesmente, uma forma física e compulsiva, e que as próprias 
políticas assumam progressivamente a feição de uma “política 
cultural” (HALL, 1997). 

Embora não estejamos falando de um embate físico, a “guerra” dos rappers e hip 

hoppers provoca a juventude para reagir ao processo de genocídio anti-negro (VARGAS, 2010). 

É um processo político e organizativo com reação política diferenciada que propõe a ocupação 

do espaço público do bairro, carente de ambientes para o lazer, com a arte e a cultura hip-hop, 

em especial no período da noite.  

Com integrantes entre os extremos Leste e Sul da cidade de São Paulo, o grupo 

Trilha Sonora do Gueto (T$G) inicia a música Programado pra morrer ressaltando a 

influência que teve Pânico na Zona Sul ao convocar os jovens da região a 

insubordinarem-se e agir para modificar o ambiente de violência e morte. Os Racionais 

MC’s provocam ao jovens a se reconhecerem como um sujeito político responsável e 

fundamental para a transformação da experiência vivida no bairro. “O Racionais serviu 

como o exercito dos excluídos, do povo da periferia. O Mano Brown veio com Pânico 

na Zona Sul, foi como se ele tivesse mandado uma carta aqui pra casa, como o exercito 

faz me convocando pra guerra”8. 

Dessa forma, a continuidade deste fazer cultural dos jovens pobres e majoritariamente 

negros no Capão Redondo, vem apresentar estas práticas dos subalternos como instrumentos de 

reposicionamento, de reconstituição de laços políticos e comunitários fragmentados pela 

migração de seus pais e pela lógica individualista do capitalismo tardio metropolitano. 

Conforme argumenta Carril (2006) elas vêm assegurando os parâmetros identitários da 

reterritorialização desses sujeitos na periferia da metrópole contemporânea, seja através de 

grafites e pichações ou de forma mais sublime pelas letras dos rappers. “A reterritorialização é 

a forma encontrada pelo grupo dos excluídos para reconstruírem sua história, estabelecerem 

novas relações sociais, econômicas e políticas e efetivas no espaço que ele (re)conquistou” 

(CARRIL, 2006; pp. 28-29)9.  

                                                 
8 O trecho faz parte da faixa Programado pra morrer, parte do disco “Us Fracu num tem veiz” do grupo 
de rap Trilha Sonora do Gueto (T$G). 
9 Atualmente com uma população em torno de 300 mil moradores, Capão Redondo é um bairro que 
surgiu junto ao projeto missionário adventista de expansão da mensagem evangélica no Brasil. Em 1915 
chegam os primeiros adventistas ao bairro. Com a industrialização e o conseqüente inchaço populacional 
da metrópole desde os anos 60 percebe-se no Capão Redondo o surgimento de grandes favelas de uma 
população que vem do nordeste. Deixa de vir da Alemanha como fora no século XIX. A partir do século 
XX percebe-se a presença de alagoanos, baianos, pernambucanos. Essa população nordestina ocupa esse 
espaço. Em 1979 o Colégio Adventista perde território. Desapropriado para o surgimento da COHAB 
adventista (Helder, Doc Capão/Cosa Nostra, 2006). 
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Como numa “guerra de posição” (HALL, 2003) o território vai sendo construído como 

expressão das relações de força entre os segmentos em diferentes posições da sociedade. Trata-

se de uma luta cultural conduzida por diversas frentes descontínuas e complementares. Ela 

transforma “o campo da cultura em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não se 

obtém vitórias definitivas, mas onde há posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas” 

(HALL, 2003; p. 239). 

A reterritorialização na periferia capitalista moderna implica em refazer os símbolos, 

numa ruptura ideológica e na reelaboração histórica destes, o que de outra forma significa re-

estabelecer a diferença e o conflito político cultural pela autoridade representativa da sua 

própria história. “A construção do território é, pois, simultaneamente, 

construção/destruição/formação. É, em síntese, a unidade dialética, portanto, contraditória, da 

espacialidade que a sociedade tem e se desenvolve” (OLIVEIRA 2004 apud CARRIL, 2006; p. 

29). 

Procuramos expor uma abordagem materialista e hermenêutica que possíbilite analisar a 

criação cultural ora interpretada como uma prática ativa e criativa emissora de símbolos e 

significados, um processo de auto-conhecimento no qual a arte é invariavelmente um 

instrumento político. Na faixa intro do disco Raio X Brasil (Zimbabwè, 1993) dedicado “à toda 

comunidade pobre da Zona Sul” o rapper Edy Rock afirma: 

1993. Fudidamente voltando: Racionais. Usando e abusando da nossa 
liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro 
ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, 
auto-conhecimento, denuncia e diversão, esse é o Raio X do Brasil. 
Seja bem vindo. 
 

Dessa forma, o território é o espaço social onde a subjetividade é anteriormente 

constituída e representada através de uma política cultural. Expressa através da arte ela fornece 

conteúdo discursivo e simbólico à ideologia de um grupo social. O hip-hop expõe uma nova 

visão do Brasil que crítica os processos de hegemonia e violência racial. Transfigura a 

consciência reflexivamente: “a consciência é, nesse sentido, sempre ambiguamente parte das 

subjetividades pessoais das pessoas e parte da cultura pública” (ORTNER, 2007). Politicamente 

a subjetividade para Ortner refere-se à especificidade na formação cultural e histórica da 

consciência (Cf. ORTNER, 2007). Nas artes negras expressivas da diáspora africana este 

recurso cultural é recorrentemente lançado para fixar identidades de grupos desterritorializados 

determinando a formação do seu espaço de representação. Assim, é a experiência social objetiva 

e comum do chão, identificada pelos ativistas do hip-hop, que tem oferecido o suporte real 

concreto vivido nas ruas, para a definição do hip-hop como uma cultura de rua. 
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2. O Sarau Vila Fundão  

O Sarau Vila Fundão instalasse semanalmente nas ruas do Capão Redondo e é um dos 

espaços de continuidade do movimento hip-hop na cidade de São Paulo. Ponto da convergência 

de artistas hip hoppers que através do rap, da dança krump, do grafiti, das equipes de bailes ou 

mesmo da literatura marginal, emitem representações contra-hegemônicas que deslocam a 

autoridade cultural. É um espaço de articulação entre os participantes e movimentos populares 

que fomenta a produção cultural de jovens das adjacências da Vila Fundão e visa potencializar 

as ações práticas de resistência política da juventude na Zona Sul de São Paulo. 

 Caracteriza-se como um momento criativo, ao dar forma a um ambiente onde se produz 

e se representa a experiência social através da arte e cultura de rua. O sarau também cria um 

ambiente em que a juventude hip hopper do extremo sul intervém na história ativa, no mundo 

real, fomentando a informação e luta política. Ele é constituído por práticas identitárias que 

contrapõem ideologicamente ao centro urbano pós-industrial, a “racionalidade” moderna da 

maior metrópole da América Latina. 

Nesse sentido, o sarau da Vila Fundão se diferencia dos demais saraus pelas formas 

culturais que apresenta. Desde o centro da cidade de São Paulo fui advertido sobre a 

possibilidade de, ao chegar no “extremo sul”, encontrar um sarau mais “com a cara do rap”, 

especialmente do rap que emerge do Capão Redondo e bairros vizinhos. “Cada sarau tem um 

diferencial, quando for ao Sarau Vila Fundão vai perceber qual é a ‘pegada’ de lá”10. Enquanto 

em alguns saraus a forma expressiva mais presente é a poesia, no sarau da Vila Fundão “é o 

rap”. Nada tão lógico, porém fácil de ser constatado. As adjacências da Vila Fundão é talvez o 

território mais “central” do rap paulista11. É recorrente a lembrança do espaço nas letras dos 

rappers especialmente do seu representante mais conhecido o rapper dos Racionais MC’s Mano 

Brown. 

Rappers da região como Gaspar do grupo Z’África Brasil e, outros igualmente 

talentosos porém menos conhecidos do grande público como Luan Luando também fazem o 

Sarau Vila Fundão acontecer. Luan que “tem o dom” (signo local da autenticidade diante de 

uma prática cultural) da rima é também escritor de literatura marginal além de desenvolver um 

trabalho que envolve a música rap associado a uma cosmologia africana. No primeiro dia fui 

                                                 
10 Informação prestada por um DJ que frequenta o Sarau Suburbano, que instala-se na Livraria Suburbano 
Convicto, na região central da metrópole.  
11 É por essa expressão Fundão que é chamada a Favela Vila Fundão, localizada no bairro do Capão 
Redondo, berço de importantes nomes do rap nacional como o rapper Mano Brown, líder dos Racionais 
MC’s. No entanto, o universo analisado através da produção da cultura de rua envolve, ainda no Capão 
as adjacências da Fundão: a Favela da Godói, de onde vêm o grupo de rap Negredo, o Lords of Krump e 
a Associação Periferia Ativa e a rua Grisson, abaixo da Fundão, onde está o Estúdio 1DASUL, estúdio-
sede do evento Ensaiaço que recebe mensalmente grupos de rap novos e consagrados. 
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publicamente apresentado ao Sarau e recepcionado com as boas vindas de Luan que além de 

fazer um freestyle elegendo a luta ancestral dos povos negros como sua temática, lançou o rap 

Tem-Cor-Age do grupo Z’África Brasil. A “imagem” do recôncavo baiano, a luta dos negros 

baianos, dos malês, as lutas pelo fim da escravidão e a lembrança duma época em que formas 

expressivas da matriz cultural africana estava em bastante evidência na música baiana foram 

elementos trazidos com muita ênfase naquele dia do Sarau.  

Os Saraus poderiam ser definidos como “novos” espaços constitutivos da experiência 

social ativa da juventude da periferia. Um espaço político no ambiente urbano moderno onde os 

problemas e as contradições deste local precipitam através da arte com dor e/ou revolta. 

Caracterizam-se enquanto um ambiente de articulação cultural e política da juventude da 

periferia da grande São Paulo. Portanto, um espaço de interação, trocas e sociabilidade entre 

grupos de rappers, crews de graffite, b.boys, “mulheres periféricas” cantoras, equipes de DJs, 

crianças, escritores, produtores, moradores, jornalistas, pesquisadores, equipes de baile blacks e 

integrantes de movimentos populares. “O sarau comprova que a periferia tá em movimento, tá 

em trânsito, sempre se renovando e produzindo coisa nova, né mano”, diz Thiago, ativista e 

integrante de um Banco Comunitário na região de Santo Amaro. 

O professor José Carlos Silva, pesquisador do movimento cultural concebido pela 

juventude da periferia de São Paulo, no dossiê “music and antropology in Brasil” classifica os 

saraus como “new spaces for cultural production by youth that combine music and literature” 

(SILVA, 2011; p. 70). Silva tem sido um dos primeiros pesquisadores a publicar sobre estes 

“novos espaços de produção cultural”. Em suas visitas etnográficas a três saraus, ambos 

localizados na Zona Sul, o pesquisador percebe que estes territórios são marcados por um 

ambiente de trocas, onde as fronteiras zonais da grande metrópole são quebradas e 

continuidades reafirmadas entre os integrantes do movimento hip-hop. Os Saraus também 

configuram um espaço chave da luta político-cultural. Diferentes posições de sujeito são 

adicionadas nesta disputa, algo que Homi Bhabha (1998) definiria como deslocamentos em 

torno da “autoridade representativa”, política e cultural, dos subalternos a exemplo da literatura 

marginal.  

A leitura e a poesia têm sido muito incentivadas por meio dos saraus. A “literatura 

marginal” ficou conhecida a partir dos textos publicados pelo escritor Ferréz. Ferréz que é 

morador do Capão Redondo publica mensalmente numa revista de circulação nacional. Seus 

textos trazem sempre um olhar da periferia, dos oprimidos e segundo ele “a leitura é um 

instrumento político e de revolução”. Os lançamentos do Selo Povo de Ferréz tem presença 

assídua no Sarau da Vila Fundão assim como em outros, sempre divulgando seu último 

lançamento. No sarau do primeiro semestre de 2011 presenciamos o lançamento do livro Sob o 

Azul do Céu escrito pelo morador do Capão Redondo Marcos Teles. Outros momentos também 

tiveram lançamento ou mesmo venda de livros.  
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Um ativista e colaborador do movimento popular que organiza o Sarau Vila Fundão, 

sempre quando se fazia presente às edições do sarau, levava uma amostra de livros para expor à 

venda. O rapaz estudou história na Universidade Federal do Ceará (UFC) e desde então vendia 

livros. Segundo ele seu trabalho era também uma prática militante já que a venda de livros cuja 

temática é essencialmente “política e revolucionária, fundamental para entender o mundo ao 

nosso redor”. Sua mudança pra São Paulo se deu devido à capital paulista oferecer melhores 

oportunidades de vendas já que “aqui tem mais eventos”, diz ele. No sarau ele não vendia 

muitos livros, porém achava que “o trabalho é mais prazeroso do que na Universidade de São 

Paulo (USP). Aqui na Fundão as pessoas conversam com você, olham em seu olho e também é 

fundamental que a periferia conheça esse tipo de informação”, completa. 

Embora a migração do vendedor de livros tenha acontecido na fase pós-industrial da 

cidade de São Paulo, chamado por alguns autores de desindustrialização, seu sotaque nordestino 

não é uma exceção nas quebradas de São Paulo. No Sarau da Vila Fundão a imensa maioria dos 

freqüentes, quando não eram eles mesmos os migrantes, eram filhos destes. Na faixa dos 25 aos 

30 anos se dava o ponto de inflexão: geralmente quem estava acima dos trinta tinha vindo do 

Nordeste, como é o caso de Ronildo que tem 35 anos, e quem estava na faixa etária abaixo dos 

25 eram filhos destes.  

Diversos ativistas do movimento hip hop como Gaspar com familiares no Ceará, e do 

movimento de luta popular como a Helena, que é “filha de paraibana” e o Fernando também 

têm laços de parentesco na região nordeste. Desse modo, tomando como referencial o Sarau 

Vila Fundão, verificamos que há um proximidade com uma imagem da Bahia e 

consequentemente do baiano que compõe o imaginário popular dos freqüentadores do “Sarau da 

Fundão” ou dos moradores das ruas do extremo sul, especialmente do Capão Redondo12. 

 Em conversa com o rapper Mano Brown este também demonstrou sua ligação com a 

Bahia: “minha mãe é baiana, de uma cidade perto de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe”. Em 

entrevista ao TV Lance! perguntado sobre se achava que a abertura da Copa de 2014 com sede 

no Brasil deveria ser em São Paulo Mano Brown responde algo que subjetivamente reflete o 

grau da relação com o nordeste que há na identidade periférica de moradores do Capão 

Redondo: 

Te falar pra mim tanto faz, sinceramente assim eu não sou defensor de 
nada assim São Paulo (abre os braços). São Paulo. Eu sou filho de 
baiano, minha bandeira ééé... não é nem São Paulo chapa, moro em 

                                                 
12 Gaspar, junto com Funk Buia, Tano, Pitho, DJ Meio Kilo e Fernandinho Beat Box compõem o grupo 
Z’África Brasil. Durante a pesquisa participei de uma atividade da oficina que Gaspar desenvolve na sede 
nacional de uma entidade do movimento negro com sede em Embu das Artes uma oficina de MC’s da 
qual participa rappers das mais distantes regiões da grande São Paulo. Embu, localizada no extremo sul 
da grande São Paulo, é conhecida pela feira de artesanato que atrai todo fim de semana milhares de 
visitantes de todo o Brasil e, especialmente, por ter sido local onde se radicou o poeta e militante do 
movimento negro Solano Trindade. Gaspar desenvolve ainda no extremo sul, diversas outras atividades 
dentro do universo da cultura de rua, como o projeto Hip hop Quilombola.  
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São Paulo, nasci em São Paulo mas agente vem do povo do norte 
também, tem um lance do norte também. Tenho amor pelas coisas da 
nossa raiz. Sei lá mano, pá mim tá bom: pode ser no Rio, pode ser em 
Minas, Bahia13.  

 A origem migrante, uma regra que admite algumas poucas exceções, e a necessidade de 

afirmação e (re)construção de seus laços comunitários com o lugar em que se habita, uma 

prática estruturada principalmente através de movimentos populares e do movimento hip hop, 

tornou-se uma realidade que compõe a consciência prática dos moradores do bairro. O “faça 

você mesmo” certamente habita o imaginário social desses migrantes recém chegados num 

extremo duma metrópole auto-centrada, que não reconhece igualitariamente todos os seus 

residentes e, portanto, não lhes provém dos direitos básicos de cidadania. 

A cultura política do Capão Redondo envolve, não só grupos de jovens hip hopper, mas, 

mesmo entre eles estão, ativistas e movimentos sociais em suas mais diversas formas de 

atuação. Bancos comunitários, bibliotecas populares, estúdios destinados especialmente a 

produção grupos de hip-hop, lojas, bares, times de futebol, ONGs, associações comunitárias, 

grupos de rap, graffite e dança de rua, além dos saraus compõem os pontos dinâmicos 

autônomos e auto-representativos das demandas do local. “O Sarau Vila Fundão é parte da “luta 

popular” da periferia, diz sempre na abertura seu apresentador, o morador do bairro Fernando 

Ferrari: um compromisso em debater e atuar com as lutas e as artes da quebrada. Em outras 

chamadas no sítio do sarau pode ser lido também: “Encontro de Coletivos de Cultura e 

Lideranças Comunitárias que buscam uma autonomia através das Lutas Populares”.   

Com “luta popular” Fernando define a práxis ou prática criativa (WILLIAMS, 1979) da 

juventude do “extremo sul da Zona Sul” de São Paulo. É uma ação política que propõe a 

transformação social demarcando uma posição de confronto à autoridade política através da 

(auto)criação cultural. Portanto, uma arena de disputas onde a hegemonia cultural do centro 

paulistano é questionada e confrontada. Essa expressão nomeia categoricamente o movimento 

social do qual faz parte não só o Fernando como diversas ativistas, mulheres e homens, que 

tornam o “Sarau da Fundão” um instrumento dinâmico e propositivo da luta popular em 

qualquer uma das “quebradas da Sul”.  

Dois dias em que o Sarau Vila Fundão se deslocou de sua sede o Bar Vila Fundão  

podem exemplificar o ambiente de gestação de uma cultura política contra-hegemônica que 

marca a partir de um conjunto de elementos identitários seu confronto ao bloco social 

estabelecido. O primeiro se deu na COHAB Integrada. Uma comunidade localizada ainda no 

Capão Redondo. O sarau se deslocou, em 5 de abril de 2011, pela segunda vez, para a COHAB 

Integrada - comunidade composta de cerca de 200 famílias - devido a ameaça de despejo por 

ordem judicial. O Sarau da Fundão se transfigura num ambiente de união comunitária, 

                                                 
13 Entrevista de Mano Brown para o programa Papo com Benja acessado no sitio www.youtube.com.br 
em 30/09/2011. 
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orientando o acesso ao conhecimento das necessidades comuns e coletivas, forjando desse modo 

a cultura política da comunidade. “To go to a sarau is not to act as a spectator, but as a 

participant. It is in this active dimension, as we see, that the saraus are connected to the hip hop 

movement” (SILVA, 2011, p.72) 

Desse modo, o espectador-participante e ativista interage através de diversas expressões 

com os demais agentes do sarau. Capoeira, poesia, música e reunião no final para decidir os 

próximos passos da ação política coletiva do movimento contra expulsão das famílias de suas 

residências formaram os veículos artísticos expressivos nesse sarau. O Sarau Vila Fundão 

deslocou-se extraordinariamente para fomentar a organização e articulação da comunidade da 

COHAB, um apoio político para a luta popular pelo direito à moradia e dignidade.  

Os próprios agentes mobilizadores do sarau e da comunidade provocam a ruptura da 

distância entre as comunidades da Vila Fundão ou da COHAB Integrada e seu visitante. 

Naquele dia, no caso, o visitante era eu. Participava junto com Nildo, Helena, Fernando e 

demais da armação da estrutura pré-realização do sarau. A instalação do som ou mesmo a 

convocação da comunidade para ao Sarau e para reunião ao seu final foram os nossos 

compromissos daquele dia. A experiência nos movimentos sociais facilitava a comunicação com 

a população da COHAB Integrada e com os organizadores do sarau.  

Embora, inicialmente, não conhecesse ainda aquela “quebrada” ou mesmo não soubesse 

nada mais do que um processo judicial de desocupação da região da COHAB Integrada, motivo 

de nossa intervenção político-cultural, encarava-a como um evento que traria um conhecimento 

ou um dado imprescindível para prova do meu argumento de pesquisa. Durante o sarau fui 

convocado a falar no microfone. Minha identificação era fruto do meu estado de origem, meu 

vulgo em São Paulo, especialmente nas ruas da Sul era “Bahia”.  

 - Dá a voz aqui Bahia!!! Recebi o chamado de Fernando. 

A “lei” na Zona Sul é “somar”. A movimentação itinerante do Sarau por diferentes 

comunidades significa o não isolamento político destas. Ao contrário, essas ações procura 

expandir os horizontes por onde florescem a “nova” cultura que articula as lutas seja em reação 

os altos índices de morte da juventude das periferias ou contra a expulsão de famílias de suas 

casas. Nesse sentido, fixar os laços e estabelecer as trocas é fundamental.  

Aqueles instantes na noite e nas ruas do Capão Redondo, o processo político-cultural 

constitutivo da vida das pessoas ali presente, me fez lembrar uma música que marcou minha 

adolescência. Escolhi então Protesto Olodum para prestar uma homenagem ao conterrâneo 

Nildo pelo convite que havia me feito na edição anterior do Sarau da Fundão e que se 

concretizava naquele momento em que compartilhava da cultura política da comunidade. Antes 

de declamar o protesto fiz questão de contextualizar aquela canção que convocava a população 

negra do Maciel/Pelourinho, centro histórico de Salvador, em sintonia com a África do Sul - 

para a luta, a reação contra o mundo que o colonizador europeu buscou aprisioná-los. 
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Contagiado pela organização política da comunidade, cantei para aquele momento, o Protesto 

Olodum: 

Força e pudor 
Liberdade ao povo do Pelô 
Mãe que é mãe no parto sente dor 
E lá vou eu... 

Declara a nação, 
Pelourinho contra a prostituição 
Faz protesto manifestação 
E lá vou eu... 

AIDS se expandiu 
E o terror já domina o Brasil 
Faz denúncia Olodum Pelourinho 
E lá vou eu... 

Brasil liderança 
Força e elite da poluição 
Em destaque o terror Cubatão 
E lá vou eu 

E lho lho lho lho lho lho lho 
La la la la la la la  (4x) 
E lá vou eu... 

Brasil nordestópia 
Na Bahia existe Etiópia 
Pro nordeste o país vira as costas 
E lá vou eu... 

Moçambique, Moçambique, Moçambique 
Moçambique, Moçambique, Moçambique 

O Protesto Olodum teve dois significados especiais. Primeiro por ser um som do Grupo 

Cultural Olodum representativo das estéticas sonoras modernas que constitui o movimento de 

blocos afros de Salvador, como é o caso também do Ilê Aiyê e do Muzenza. Musicalmente esse 

movimento pela valorização de elementos das culturas africanas e afro-brasileira foi 

oportunizando pelas das vibrações graves dos repiques e atabaques, e assim, repicando no 

tambor musical, a reafricanização da cidade de Salvador (PINHO, 2003). O protesto do Olodum 

seria a forma de homenagem ao amigo Nildo que assim como eu, viveu na sua adolescência os 

anos resplandecentes do Bloco Afro Olodum durante suas apresentações no carnaval da Bahia e 

que (re)encontrei em São Paulo. A música articula elementos da política racial na África e no 

Brasil. Sua execução, um hino ou um brado para uma multidão de seguidores do Olodum, 

ressoaria em nossos ouvidos naquela época como um chamado à identidade política de bases 

negra e comunitária. Deu-se durante alguns anos em Salvador sem dúvida uma das experiências 

 16



mais propositivas de afinidade entre o movimento político dos negros e a política cultural negra, 

sendo Nildo um sujeito que presenciou esse movimento da diáspora africana e que fui encontrar 

na cosmopolita metrópole paulista. Outras expressões musicais do Atlântico negro (cf. 

GILROY, 2001) como o reggae, o funk, disco e o soul, também tiveram presente nas edições do 

Sarau. 

Outro momento de reivindicação na comunidade do Capão Redondo em que o sarau 

estendeu-se além da sua sede na comunidade da Vila Fundão foi para protestar contra as 

enchentes na comunidade conhecida como Favela do Canão. Por este e outros motivos 

similares, o sarau itinerante já havia se instalado em uma edição anterior nesta localidade. A 

recorrência das enchentes tem alimentado a indignação dos moradores do Canão e o sarau torna-

se assim o espaço simbólico que transforma as demandas em processos de luta e organização da 

comunidade em revolta contra o sistema e a autoridade pública municipal e estadual.  

A proposta dos saraus que mobiliza vários grupos de jovens de diversas quebradas, tem 

qualificado a região que envolve a Vila Fundão, Rua Grisson, Av. Sabim e Favela Godói 

enquanto um perímetro sócio-cultural onde se faz a disputa de um modo de vida e produção de 

uma visão de mundo alternativa à imposta pelo centro expandido da capital paulista. 

Duplicando, pelo menos, a cidade ao deslocar o centro, produzindo a contra-hegemonia através 

do “aparecimento de novos sujeitos no cenário político cultural” (HALL, 2003; p. 320). 
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