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RESUMO 

Este artigo trata da definição das gangues sobre o enfoque da Psicologia Social. Apresenta a necessidade do grupo explorar 

o mundo social como constructo da personalidade, expondo a necessidade da expressão cultural como pilar referencial 

para formação dessa estrutura. Preconizando a cultura HIP-HOP como modelo assistencial proveniente dos guetos, aborda 

os dispositivos de criminalização dessas expressões culturais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o advento da Décima Terceira Emenda da constituição, em 1865 a escravidão foi abolida 

em todo território Norte-Americano. Embora as características gerais de uma abolição totalitária da 

escravidão penderam para a liberdade, a escravidão se atualizou (Wacquant, 2003). As instituições 

políticas a favor da escravidão, tão como o resquício de uma guerra perdida se mantiveram fortemente 

ligadas ao imaginário da sociedade, o que pode ser previsivelmente constatado através da prática dos 

linchamentos dos negros entre 1900 e 1930. Prosseguindo um recorte histórico, com o Discurso do 

Dr. Martin Luther King, “Eu tenho um Sonho”, os direitos civis dos negros foram finalmente 

fortificados após seu papel militante na luta por direitos iguais. Como é comum na história da 

reinvenção das formas de dominação, as instituições de segregação racial continuaram se atualizando, 

enquanto a militância para encontrar um espaço pacífico de elaboração da subjetividade negra 

também foi transacionada para as periferias e suas expressões artísticas. (Karnal, 2007) Neste sentido, 

se faz necessário examinar as expressões culturais da periferia, que possuíam o objetivo de contrapor-

se aos dispositivos de criminalização e segregação do corpo e da individualidade do povo negro no 

País. A formação das gangues está intrínseca à cultura artística e periférica do HIP-HOP e suas 

vertentes, como expressão do oprimido. Isso se dá por meio do Grafitti, da Pixação, da Dança de Rua, 

Djing e Poesias que retratam a realidade. Considerando as gangues como efeito dos mecanismos de 

criminalização do sujeito periférico, e o Hip Hop efeito das Gangues, o presente artigo tem por 
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objetivo investigar se a violência entre as gangues é um resultado político que tem como produto 

social o Hip Hop.  

        

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ANTROPOLOGIA CULTURAL E A ESPECIFICIDADE DOS GRUPOS 

  No tocante à formação de um grupo, encontramos diversos aspectos necessários de serem 

pontuados, nos utilizando do arcabouço teórico da antropologia. O primeiro deles é a cultura (Barros, 

2007). O Povo, em sua essência, contém diversas expressões simbólicas de cada grupo. Isso nos faz 

considerar a Gangue como uma expressão da cultura. Analisar as gangues é uma tarefa cultural. Para 

tanto, partirmos do princípio mais brando de cultura, até o mais aterrado. De acordo com o dicionário 

Aurélio, cultura é o que define o montante de hábitos sociais, religiosos, intelectuais, e artísticos de 

uma sociedade (AURÉLIO, 2010). Regredindo ao ano de 1877, nos deparamos com a primeira 

definição de cultura, cunhada pelo antropólogo Edward Burnett Taylor (TAYLOR, 1910), que a 

estabelece como qualquer e todo resultado comportamental, espiritual, e material da vida social 

humana, como reprodução do individual em contato com o coletivo (Barros, 2007).  

  De acordo com a antropologia, como bem propõe Barros (2007), a definição de cultura está 

multifacetada nas diversas expressões individuais de um grupo; o que está entranhado na história da 

humanidade. Sobre o nosso enfoque existiriam duas percepções a respeito da problemática. Uma 

estabelece critérios do que seriam hábitos culturais, como apropriados e não apropriados, cada qual 

com seus contrastes, como um conjunto de manifestações humanas que serão definidas no nascimento 

como, por exemplo, posição social, educação e criação. Noutra, a cultura é vista como um conjunto 

de especialidades de um grupo particular, o que pode ser identificado pela personalidade de seus 

portadores. A definição de Alfred Kroeber (1980) torna-se apropriada neste sentido. De acordo com 

Kroeber (1980 apud Barros, 2007) a cultura é superorgânica. Essa conclusão nos leva a crer que por 

cultura pode-se entender basicamente tudo aquilo que é produzido pelo organismo humano. 

  O Filósofo Montaigne, (1533–1572), analisando os costumes dos Tupinambás, de quem 

tomou conhecimento através dos escritos do Padre José de Anchieta, nos revela que desde a 

antiguidade fora a partir das particularidades comportamentais entre os seres humanos e seus 

ambientes físicos, que se estabeleceram essas diferenciações de cultura (BARROS, 2007).  



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

  Como argumenta Barros (2007), ao Budismo tibetano, por exemplo, a carne de vaca é 

proibida, como é a de porco para os muçulmanos. Ao analisarmos a percepção do suicídio ocidental, 

em relação ao oriente, veremos que a prática do “Harakiri”, ou seja, o auto esfaqueamento, é 

considerado um ato de honra, e uma forma de heroísmo, enquanto que no ocidente o conceito de 

morte é socialmente reprimido. Em contrapartida, o ocidente também foi invadido pela cultura do 

suicídio na história dos conflitos, a partir da existência dos kamikazes, ditos “Pilotos Suicidas” da 

Segunda Guerra Mundial, inflamados pela motivação heroica. Da mesma forma, o nudismo enquanto 

prática europeia é aceito pelos seus grupos, já na cultura xiita, o rosto de uma mulher em público é 

considerado ultrajante, um crime que pode ocasionar punição, e até a morte. Existem também certas 

“especificidades” atribuídas a determinados pares étnicos pelo imaginário social da construção 

civilizatória. Um exemplo é o de que os nórdicos são intelectualmente mais desenvolvidos que os 

negros, que os Judeus são mesquinhos e “pão-duros”, enquanto os americanos são totalmente 

empreendedores e astutos. Já os brasileiros, em sua maioria, são vistos como sujos e preguiçosos, 

pela sua descendência miscigenada com povos indígenas e negros. De acordo com a antropologia, 

nos utilizando destes exemplos, a expressão cultural é um fenômeno que engloba múltiplas 

individualidades, e que com o constructo da civilização, foi inundada com juízos de valor moral 

(BARROS, 2007).  

 

2.2 AS GANGUES E O ESTADO DE FRUSTRAÇÃO 

 De acordo com o dicionário Aurélio, uma Gangue é definida por um conjunto organizado de 

bandidos ou malfeitores que se reúnem para prejudicar algo ou alguém (AURÉLIO, 2010). O 

imaginário social do Gangster, é o de um indivíduo inescrupuloso, disposto a tudo para atingir seus 

objetivos, ou um sujeito que pertence a um grupo de pessoas que praticam o mal. Deveríamos, então, 

complementar suas definições para se chegar a algumas leituras perspectivistas, já que um material 

cultural nunca é conclusivo. De acordo com Cohen (1971 apud Nunes, 2015), Gangues são grupos 

de pessoas que compartilham uma mesma identidade e possuem objetivos em comum. O significado 

pejorativo foi atribuído à reunião de sujeitos que foram associados a comportamentos destoantes da 

norma social. 

 Neste enfoque, gangues são como grupos, mas cercados de estereótipos manifestados por uma 

das primeiras definições culturais. A criação destes estereótipos, assim como sua dicotomia cultural 

foi, paradoxalmente, o que criou as gangues. De acordo com Karnal (2007), o meio período de entrada 
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ao século XX provém um banho cultural em relação as instituições. A entrada ao século XIX 

caracteriza o exponencial desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. A mão de obra de 

colheita das plantations escravistas, característica primordial pré-abolição da escravidão, daria lugar 

à revolução de transportes e tecnologia da agricultura.  

 O período percorrido entre 1860 e 1920, como bem coloca Karnal et al (2007) é importante 

para a expansão ferroviária, culminando no avassalador avanço da mineração de carvão e de produção 

de aço. Nas palavras do autor: “Em 1900, por exemplo, os estadunidenses produziam tanto aço quanto Inglaterra e 

Alemanha juntas, além de dominarem a outrora sem importância indústria do petróleo” (KARNAL et al, 2007, p. 

146).  

 Tal período histórico fortificava a imagem dos Estados Unidos na política externa como um 

país de primeiro mundo, com grandes oportunidades otimistas. No entanto, a concentração de capital 

aos grandes empresários e a política associada as empresas estatais e ao monopólio de riquezas 

compelia uma tradição de assíduo individualismo e competitividade. Os interesses individuais seriam 

a única forma de produzir o bem comum. Neste sentido os mais adaptados ao novo modelo de 

sociedade, desenvolvidos física, social e biologicamente, tinham formas de chegar ao sucesso, 

consequentemente deixando de lado as desigualdades sociais e os níveis de pobreza entendidos como 

uma espécie de “desleixo” ou “dependência” dos pobres para com o Estado: 

'O poderoso banqueiro Russell Sage, por exemplo, argumentou num debate público, em 1902, 

que a sua inteligência superior, honestidade e habilidade para negócios foram responsáveis 

pela sua enorme fortuna pessoal. Criticar a acumulação de riqueza, de acordo com ele, era 

“criticar os decretos de justiça”. (Karnal et al, 2007 p. 163) 

  Com o desenvolvimento econômico em seu ápice devido ao processo de urbanização, o 

sistema de perseguição racial acaba se tornando insustentável. A era dos linchamentos, com a 

repugnante ascensão da Ku Klux Klan, de 1870 à 1918 foi um período muito pior do que poderia se 

imaginar. Com o apoio jurídico, social e institucional da Polícia, e de diversos políticos, publicamente 

muitos negros eram queimados vivos, espancados e humilhados:   “Em vários motins urbanos naquele 

ano, mais de 120 negros acabaram mortos” (Karnal et al, 2007, p. 183) O “círculo” da seita racista 

possuía desde políticos importantes a policias e ex-guerrilheiros. Este movimento não surgiu da 

população civil e, sim, de dentro do espírito da política interna.  

  Com os profundos problemas de violência acontece, entre 1910 e 1920, o que historiadores 

de acordo com (Karnal et al, 2007) chamam de “Migração do povo afro-americano”: Nos primeiros anos 

do século XX, a precarização da vida, o racismo e a oferta de trabalho nas indústrias do Norte provocaram o êxodo de 
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negros do Sul dos Estados Unidos para o Norte, onde se uniram aos imigrantes na crescente economia industrial” (Karnal 

et al, 2007, p. 170). O sul era um lugar nocivo e violento para um negro naquela época, porém, o 

norte apenas se tornaria “menos pior”, o fato é que não houve migração para o norte em busca de 

oportunidade, e sim pela necessidade de sobrevivência frente à onda de linchamentos. Com efeito, 

entre racismo velado e linchamento gratuito, fazia sentido a migração ao norte. Este processo daria 

as comunidades negras um espaço legitimamente pobre, locais menos abonados, industrializados, 

desérticos, cercados de poluição e baixa salubridade, que viriam a ser identificados como guetos, 

subúrbios ou bairros periféricos. Como descreve Karnal et al (2007): 

Assim, as comunidades negras ampliaram-se em bairros e regiões dessas cidades, tais como 

Chicago e o Harlem, em Nova York. Proliferaram igrejas de fiéis negros e clubes, bares e casas 

de show freqüentadas (sic) por negros. Artistas, músicos, poetas e romancistas traduziram a 

nova experiência de migração e vida urbana negra em diversas expressões culturais. (Karnal 

et al, 2007, p. 182) 

 Segundo Karnal et al (2007), os ativistas negros que se desenvolviam intelectualmente (tais 

como o brilhante sociólogo e historiador W. E. B. DuBois (o primeiro ativista negro da história dos 

Estados Unidos a ter um doutorado), disparavam grandes críticas ao sistema social norte-americano, 

em meio ao desenvolvimento econômico. De acordo com (DuBois, 1903 ET AL apud Karnal et al, 

2007), o transporte, saúde e educação do norte, ou seja, “os sistemas sociais”, se é que poderiam 

assim ser chamados, territorializados nos Subúrbios do norte, seriam intencionalmente de baixa 

qualidade, com objetivo de produzir uma analogia à prisão ou à escravidão trabalhista, como o 

tecnicismo agrícola, dificuldades intelectuais e até a condução dos jovens ao espaço da criminalidade, 

distanciando a comunidade negra ao pleno acesso à educação superior. É deste período histórico que 

a divisão geográfica entre norte e sul, dentre a eterna dicotomia norte-americana de segregação racial 

e resistência, se consolidaria durante as décadas posteriores. 

 Como bem coloca Cohen (1971), tal disparidade ocasiona um choque entre a cultura e a 

estrutura social, criando desigualdades. Naturalmente, é nos guetos que se formam um tipo de 

subcultura. Um grupo de sujeitos não padronizados as normas sociais. O ideal americano foi, então, 

aderido por uma parcela da sociedade, essencialmente recortando a classe possuidora de bens versus 

a que não possuía. (Alfred Cohen, 1971 apud Nunes, 2015). Como aponta Karnal (2007), o American 

Way Of  Life (modo americano de viver) vendia a imagem de um estilo de vida próspero. Nas palavras 
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do autor: ‘Alguns líderes comunitários e religiosos aconselhavam a adoção do “american way of life”, enquanto outros 

procuravam combater certos valores da cultura dominante distintos dos seus’ (KARNAL, 2007 p. 180).  

 De acordo com Cohen (1971 apud Nunes, 2015), as Gangues são grupos de subcultura. Para 

compreender um modelo de subcultura, é necessário compreender o porquê das gangues. Um aspecto 

a ser postulado é o penal, tendo em vista os comportamentos criminais estarem relacionados, em 

muitas das vezes, com baixa salubridade e dificuldade no acesso aos direitos humanos básicos, como 

educação, saúde, e segurança. Assim, o gueto era um indicador primal de um comportamento delitivo. 

Como postula Cohen (1971 apud Nunes, 2015), o molde traçado por tal condicionamento impusera 

condições socioeconômicas aos sujeitos, que na dificuldade de adaptação àquela realidade, 

encontravam barreiras que se faziam necessárias apenas caminhos ilegais para rompê-las.  Para os 

jovens fora do padrão adaptativo, esses fatores criam angustias, culpas, e medos; devido à 

interiorização de uma moral que questiona os valores identitários, consequentemente mortifica-se a 

identidade do grupo, culminando no receio de não serem suficientemente bons para a sociedade. 

 Esse fenômeno é nomeado por Cohen (1971 apud Nunes, 2015) de estado de frustração. Trata-

se do alicerce da subcultura. Para existir uma subcultura é necessário que exista uma sociedade em 

que sujeitos não consigam se encaixar, criando assim “um inimigo em comum”. De fato, para existir 

uma “sub” cultura, é preciso que exista uma “supra-cultura”. Ou seja, um determinado grupo cria seu 

próprio espaço de subjetividade, mantendo-se isolado da sociedade regente, servindo ao propósito de 

proteção mútua desta mesma sociedade, o que, ao mesmo tempo, retroalimenta o componente 

identitário necessário para a construção do eu.  

 As instituições de criminalização de culturas,  como aponta o Sociólogo Louc Wacquant 

(2003), têm como base a escravidão econômica, por via das plantações, desde a época das colônias, 

a guerra civil de secessão,3 e o estabelecimento das leis racistas Jim Crow4. Através da busca pelos 

direitos dos negros, considerada a revolução dos direitos civis, junto da quebra das Leis Jim Crow, o 

Sul era ocupado pelos adeptos das leis de descriminação racial, denominadas de “Instituições 

Particulares” (WACQUANT, 2003), as quais gozavam dos comércios metropolitanos, enquanto os 

negros ficaram com o espaço de baixa salubridade, em uma tentativa de escapar dos linchamentos 

públicos que aconteciam no Sul.  

                                                           

3 A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, 

foi uma guerra civil travada nos Estados Unidos de 1861 a 1865, entre a União e os Confederados. Sua causa principal 

foi a longa controvérsia sobre a escravização dos negros. 
 
4 As leis de Jim Crow foram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

 Para Wacquant (2003), as instituições de criminalização possuíam uma dupla face para nortear 

seu controle. Uma delas era a prisão social, uma via simbólica que caracterizava justamente o espaço 

geográfico pelos quais os negros foram obrigados a se realocar: os guetos. Naturalmente torna-se um 

local associado à classe baixa, como moradia para as subculturas, tendo a função de separar os pobres, 

dos ricos e prendê-los em um ambiente fechado. A segunda, as prisões, lugar em que os negros iam 

parar através das Leis Jim Crow. Mas depois de sua queda em função da busca pelos direitos dos 

negros, esse dispositivo foi atualizado pela culturalização criminal de suas expressões, considerada 

por Wacquant (2003) como um método social “Jim Crow” atualizado, e encoberto pela desigualdade 

social.  

 O objetivo desses dispositivos penais era produzir um continuum relacional entre gueto e 

prisão. Estes mecanismos entranhados em sistemas penais draconianos5, são importantes para 

criminalização das culturas do norte, e volta nosso enfoque ao encarceramento em massa. Cabe-nos 

citar alguns de seus braços institucionais, tais como era a lei do toque de recolher. Essa lei tinha por 

objetivo banir a presença noturna de jovens nos arredores dos subúrbios. Entre o período dos anos de 

1990 e 1994, 60 das 77 grandes cidades do país promulgaram essas leis dos toques de recolher, o que 

evidentemente não diminuiu o índice da criminalidade, apenas ampliou a probabilidade de 

encarceramento do sujeito periférico, especialmente jovens em situação de abandono.  

 O motivo da tolerância zero aos crimes envolvendo tráfico ou posse de entorpecentes não são, 

todavia, surpreendentes. O slogan dos anos 1970 cunhado pelo Presidente Richard Nixon serviu ao 

que veio propor. “O inimigo público número um dos EUA é o abuso das drogas” (NIXON, 1970). 

Na passagem dos anos 1980 para 1990, as prisões dos Estados Unidos constituíam-se por 

predominância de jovens “mulas”, “aviões”, “olheiros”, “vapores” e “gerentes”, que estavam 

envolvidos com o comércio ilegal de entorpecentes. As instituições de criminalização continuavam 

engolindo as subculturas para manter o seu propósito de matriciamento da miséria. 

 Nos anos 1980, a penalidade adulta para crimes cometidos por menores de dezesseis anos de 

idade, além do “Three strikes you out” são de suma importância para o aumento vertiginoso da 

população prisional nos Estados Unidos. A Lei dos três strikes decretava que o sujeito que praticasse 

um terceiro crime, roubo, tráfico de drogas etc, seria punido severamente, sem nenhum direito a 

execução penal, benefícios ou condicional, além de uma pena variável de 80% a prisão perpétua, 

                                                           

5 Referem-se ao código de leis criado pelo legislador Dracón, em Atenas, na Grecia. Dracon foi eleito para fazer o 

primeiro código escrito de leis daquela cidade. Tendo estipulado punições severas para infrações brandas, o termo então 

é cunhado para caracterizar uma lei severa, rigorosa, e inflexível.  
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angariando em média 25 anos de prisão. Nas palavras de Wacquant (2003) sobre a sociedade 

carcerária:  

Dobra em dez anos e quadruplica em 20. Partindo de menos de 380 mil em 1975, o número de 

pessoas encarceradas beira aos 500 mil em 1980, e continua a inchar no ritmo infernal em 9 

por cento ao ano em média, ou seja, 2 mil detentos suplementares por semana na década de 90, 

de maneira que em julho de 1997 a população carcerária da américa contava com 1.855.575 

prisioneiros, dos mais 637.319 nas casas de detenção dos condenados e 1.218.26 nas prisões 

federais e estaduais. (WACQUANT, 2003, p. 57)  

 Paralelamente, o dispositivo de monitoramento social do sujeito periférico merece uma 

atenção central, isso porque torna-se um fator importante para se compreender o elo entre a construção 

da imago do criminoso racializado, e as prisões. Com o crescimento avassalador da população 

carcerária sumariamente negra, era conveniente para o estado utilizar destes índices para promover a 

criminalização cultural: “Em 1992 no auge da vaga de encarceramento, o prisioneiro tipo que entrava em uma 

penitenciária estadual na américa era um homem de origem afro-americana (54 por cento dos admitidos, contra 19 por 

cento dos brancos admitidos)” (Wacquant, 2003 p. 68).  

 Com isso fora promulgada a criação de um banco de dados público dispondo das fichas 

criminais de todos os sujeitos encarcerados no sistema prisional. Depois que eram inseridos no 

sistema, assim ficavam seus dados permanentemente, indiferente se fossem postos em liberdade. As 

administrações públicas, o FBI, os serviços sociais e as empresas privadas possuíam esse banco de 

dados, com mais de 30 milhões de fichas criminais com todos os dados pessoais do indivíduo. Em 

consequência desses bancos de dados, toda a rede afetiva do sujeito encarcerado se tornava alvo da 

polícia. E foi através destes bancos de dados disponibilizados para toda a população, que o ministério 

federal da justiça criou registros informatizados dos “possíveis delinquentes em potencial”.  

 Essa epidemia de registros criminais, como bem coloca Wacquant (2003) tinha por objetivo 

colocar sob mira penal os bairros periféricos, e seus habitantes. Em 1993, por exemplo, 6 mil jovens 

foram fichados por meio desta premissa, suspeitos de pertencerem a gangues. De fato, os critérios 

para colocá-los sob suspeitas eram, no mínimo, questionáveis. Para ser incluído neste fichamento, 

bastava ter sido enquadrado ou preso junto de um membro de gangue, se vestir com a mesma suposta 

cor ou adereço de uma gangue, ou apenas ter sido visto na mesma companhia que um membro de 

gangue. Como coloca o autor, o fato de existir na época, em média 400 membros de gangue na cidade, 

com uma disparidade de em média 4 mil indivíduos registrados sem pertencerem as gangues, não foi 

o suficiente para que esses jovens não fossem estigmatizados como tal. 
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2.3 HIP HOP: A EXPRESSÃO PERIFÉRICA  

 Reconhecendo as Gangues como um elemento da subcultura, abrimos o leque as diversas 

manifestações subculturais. Nesta especificamente, o contexto está no HIP-HOP, mais adentro, o 

RAP. De acordo com Karnal (2007), os anos 1970 são marcados pela segregação implícita e violência 

policial deliberada, discriminação racial na educação e nos serviços públicos, e falta de direitos 

políticos para uma parcela da sociedade que não gozava dos plenos direitos gozados pela outra 

dominante, além das instituições penais de criminalização do pobre. Essa era a realidade dos negros 

nos Estados Unidos. A problemática das Gangues tinha seu ápice ali, e a solução veio de dentro para 

fora.  

 A violência e a criminalidade eram realidades escrachadas nos subúrbios naquela época. Na 

rua, além da criminalidade da violência entre as Gangues, os jovens buscavam o que se poderia 

realizar, e a expressão daquela realidade foi a única saída plausível. As formas foram várias. A 

música, a dança e a pintura foram imprescindíveis. Como afirma Rocha (2001), foi neste momento 

que Kool Herc, mais conhecido como Clive Campbell, de 18 anos, contata uma reunião de unificação 

e paz entre as gangues, utilizando alguns retalhos de discos famosos já lançados, propondo um 

momento de expressão artística sobre aquele espaço. O Hip-Hop estaria se estruturando como cultura 

neste período, mas ainda faltavam alguns marcos.  

 No mesmo ano, foi fundada a ONG ZULU NATION, que objetivava afastar os jovens do 

crime e da violência através da arte periférica. Seu fundador era Afrika Bambata, pseudônimo de 

Lance Taylor, um Dj do Bronx que estruturou os elementos da cultura e a nomeou como tal. O termo 

hip hop significa, em uma tradução literal, movimentar os quadris e saltar (to hip e to hop, em inglês) 

e se tornou a expressão cultural dos elementos subculturais. Quatro pontos iniciais foram postulados 

por Bambata, são eles: o Breaking Dancing, que representa as formas de dança em referências ao jazz 

e funk, misturando a arte marcial da capoeira; o Mcing, como aplicação da fala rítmica e poética, 

conhecido como rappin ou rap (o sujeito deste elemento é conhecido como MCe, ou rapper. O MC é 

um poeta do hip-hop, um porta-voz de sua comunidade que move a multidão rimando); Graffiti art, 

que consiste nas pinturas e letreiros feitos com tinta spray nas ruas; E DJing, que se refere ao trabalho 

de alguém que toca a música e a domina tocando discos de vinil, fitas e CDs. Com o tempo, o Hip 

Hop foi ganhando alguns espaços pelo RAP, e logo a música suburbana estaria nas discotecas dos 

anos 80.  

 De acordo com o relato brasileiro de Rocha (2001), a expressão do oprimido ganha uma 

propulsão de identificação. Todo sujeito periférico poderia se identificar com a imago daqueles 
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rappers, expressando subjetivamente em seu grupo sua angustia, que seria uma rima que todos 

escutariam:  

Casseano Pedra chegou, ele não perdeu tempo em deixar seu recado. “Eu vou tentar 

mandar um som daqui porque a minha vida está difícil”, disse Casseano. “Mas quero 

mostrar pra todo mundo que na Paraíba também tem hip hop de raiz”, completou, 

antes de cantar: “A vida tá muito difícil/ O mundo tá piorando/ [...] Mas a culpa é de 

todos nós/ que votamos nuns safados”. Assim como Casseano, vários outros rappers 

encontram espaço para se expressar e divulgar sua música nas rádios comunitárias. 

(ROCHA, 2001, p. 90)  

 

3. METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma Revisão Bibliográfica no enfoque dialético de caráter exploratório-

descritivo para análise dos dados do presente artigo. De acordo com Minayo (1994 p.23 apud Mioto 

& Lima, 2007 p. 2), tal modelo compreende um método de pesquisa permanentemente inacabado, 

buscando aproximações teóricas sucessivas à práxis científica, objetivando estabelecer intersecções 

com a realidade. Por meio da reconstrução da realidade o método descritivo vincula pensamento e 

ação, com prática e teoria, para problematizar a realidade por meio desta última. Através do método 

dialético é possível estabelecer uma antinomia tese, antítese; entre os dados da concepção teórica e a 

realidade prática, propondo um resultado sintético de uma consideração. Como propõe o autor, o 

método dialético descritivo supõe uma reflexão teórica antagônica que proporciona um 

posicionamento crítico acerca dessa realidade. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

  Quando um sujeito possui uma bagagem cultural fora das normas em um modelo 

neoconservadorista, polo político, jurídico e social do modelo econômico neoliberal, é necessário 

para as instituições enumerá-lo como parte. Deste modo, sua individualidade não poderia, e nem 

deveria ser bem vinda ou vista com bons olhos. Poderíamos neste sentido afirmar que o trabalho da 

instituição é tornar o próprio indivíduo uma parte do corpo institucional.  

  Um objetivo análogo ao das instituições totais, propostas pelo Sociólogo Goffman (1987). A 

aparente disparidade entre as instituições totais e as instituições abertas pode ser sanada por meio da 

teoria de Wacquant (2003), que constitui uma espécie de prisão simbólica no social, um continuum à 
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prisão concreta. Como propõe Goffman (1987), o espaço geográfico onde todos os aspectos da vida 

social, cultural, e até subjetiva do indivíduo estão submissos e sob o controle da instituição, pode ser 

nomeado de instituição total:  “Uma instituição total pode ser definida como um local de residência 

e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 

mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 

administrada’’ (GOFFMAN, 1987, p. 11). 

 Constituído como espaço geográfico fechado, a tendência dessas instituições é que não se possua uma 

chave de abertura ao mundo social, tipificando, por exemplo, os conventos, retiros, internatos, 

manicômios e prisões que existem na sociedade. Trata-se, por definição, do controle social. Tal 

acepção nos leva a uma questão bem problemática, conduzida pela Sociologia de Goffman (1987). 

Para haver um controle devidamente concretizado sob um indivíduo que, em seu processo de 

admissão na instituição, traz consigo uma bagagem socio-historico-cultural, é preciso que exista um 

dispositivo expressamente sistematizado para coibir essa subjetividade. Tal “destruição” da 

subjetividade acontece a partir do Processo de Institucionalização, que se operacionaliza pelas vias 

do que Goffman (1987) chamou de despersonalização, ou desculturamento.  

  A institucionalização só acontece quando há, de início, a despersonalização dos indivíduos 

que nela residem. Mas nos prontificar a entender este aspecto institucional das prisões é ainda 

precoce, sem antes ampliarmos os leques de subjetivação que a antecedem, ou seja, perguntemo-nos: 

qual a ligação entre as instituições totais de Goffman, e a prisão social, e prisão concreta de 

Wacquant? A Teoria de Goffman sobre os estigmas é bem utilizada para este fim. Para entender um 

estigma precisamos partir do léxico grego ''stígma tou'' que significa marca, ou cicatriz. De acordo 

com Goffman (1980), na antiga Grécia alguns indivíduos eram marcados no corpo com cicatrizes ou 

feridas para que se pudesse realizar a identificação de criminosos, escravos ou indivíduos com 

enfermidades físicas. Os marcados não podiam estar em convívio com a sociedade dita normal, ou 

seja, desprovida de um estigma, e os estigmatizados estariam para sempre repelidos a essa inserção. 

Logo, deve-se supor que ampliando sua acepção para o campo sociológico, um estigma construído 

socialmente possui marcas simbólicas, não reversíveis e estáticas para a posição social. Um estigma 

social se constitui como qualquer característica individual, o que denomina-se identidade social real. 

Ela não possui ressonância com o ideal social, o que denomina-se identidade social virtual. Logo, há 

uma ruptura entre o que se é, e o que a sociedade espera que seja.  
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  De acordo com Goffman, (1980) poderíamos tipificar três facetas sobre o estigma, ou seja, 

esse conflito entre o que se é, e o que se espera sobre um indivíduo. No primeiro deles, teríamos um 

indivíduo estigmatizado fisicamente no campo do real. Exemplos disso são deficiências físicas 

adquiridas ou inatas, como doenças degenerativas, excepcionalidades físicas ou doenças provenientes 

de acidentes corpóreos como AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou TCE (Traumatismo Crânio 

Encefálico). Em segundo lugar, teríamos os estigmas de caráter, como por exemplo os transtornos 

mentais, o comportamento atípico, os vícios e toxicomanias. Em terceiro, entramos no campo cultural 

junto de um tipo de estigma denominado estigma tribal, que tem relação com a subjetividade de cada 

indivíduo. Diz respeito a aspectos como pertencimento espiritual, em uma cultura definida pela 

sociedade como elemento subcultural; uma cultura que não é dita como “normal”, por exemplo, ou 

aspectos étnicos e religiosos que estão desconhecidos e de quebra reprimidos pelas instituições 

políticas. 

 O terceiro estigma proposto por Goffman (1980) é de nosso profundo interesse, vista que a 

subjetividade pode ser encarcerada antes do corpo. Trata-se de entender que o processo de 

institucionalização, como acreditamos ser operacionalizado pelo dispositivo de desculturamento, 

acontece muito antes de se chegar a instituição total, e a destruição da subjetividade por meio do 

desculturamento não está restrita ao sistema prisional. O estigma de Goffman (1980) está para a 

Prisão simbólica de Wacquant (2003), tal como a instituição total de Goffman (1987) está para a 

prisão concreta de Wacquant.  

 De qualquer modo, ambas teorias dialogam para creditar o fato de que a instituição total é 

personificada fora de si, conseguindo atingir as instituições abertas do social, mascarada no estigma, 

e nas prisões simbólicas. O processo sistemático de ruptura cultural é em si, um processo de 

institucionalização da subjetividade, que carrega consigo o objetivo de conduzir através de forças 

invisíveis o indivíduo ao sistema prisional, corroborando a ideia de Wacquant (2003), que afirma que 

os dispositivos de criminalização da cultura periférica, estão intrínsecos ao sistema prisional. 

 A instituição total, tal como o sistema prisional proposto por Goffman (1987), é um dos 

elementos mais importantes para que se enclausure uma expressão cultural fora das normas, neste 

caso, contextualizando o processo de despersonalização. Esta compreensão deve-nos supor que 

quando o indivíduo, já estigmatizado pela sociedade, está inserido definitivamente na instituição total, 

ele já foi parcialmente subjetivado para condução da despersonalização. Não obstante, esta passagem 

desprovê a sociedade desistigmatizada de qualquer análise crítica da função de um sistema prisional. 
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De acordo com Goffman (1987), a partir do modo que o indivíduo é inserido no sistema é possível 

despi-lo de qualquer e toda cultura que possua, e posteriormente sua subjetividade é mortificada 

através de sistemáticos ataques realizados pelos agentes da instituição, até que não se apresente 

nenhum resquício de sua individualidade. Além disso, o processo de mutação dessa subjetividade 

acontece de forma expiratória. Tal mutação tem por objetivo o desenlace do ideal social de controle 

da segurança, já que o indivíduo mutado responde quase que instantaneamente à nova identidade 

criada pela instituição ao, por exemplo, assumir a postura de criminoso que fora subjetivada nele.  

 Tendo consciência deste dispositivo, é importante compreender que é por meio da cultura que 

as “instituições particulares” criminalizam a miséria. No entanto, é por meio da cultura que o sujeito 

periférico reconstrói sua individualidade aquém da sociedade. O HIP-HOP deixa bem claro que tem 

como função perscrutar novos “devires” periféricos. Interessante tal acepção, pois é através dela que 

deveríamos repensar o que seria essa definição de “devires”. Através dos precursores da 

esquizoanálise, nos debruçando aos “Mil Platôs” (Deleuze e Guatarri, 1995).  

 Os autores expressam o abstrato do social como produtor das culturas, trazendo-nos um tipo 

específico de leitura social a essa padronização da individualidade, que pode ser vista como o próprio 

esvaziamento de sua individualidade, e a recolocação de outra no lugar. Utilizando a palavra 

esvaziamento pressupõe-se um algo novo tomando conta desse corpo vazio. Esse conceito é basal 

para a esquizoanálise. É “o corpo sem órgãos”, ou seja, algo a ser preenchido e atravessado. Pode ser 

entendido como uma re-subjetivação de novos conceitos duramente recolocados, mas o termo re-

subjetivação seria epistemologicamente incorreto. De acordo com Deleuze e Guatarri(1995), o corpo 

sem órgãos já possui sua própria individualidade, mas sofre uma violenta subjetivação a ponto de se 

transformar em uma estrutura pré-fabricada, e essas linhas que segmentam essas individualidades 

servem tanto para constituição do sujeito encarcerado, periférico, dominado, quanto para o sujeito 

conservador e hegemônico, dominante. 

 Ambos os autores acreditavam que os processos de preenchimento de novas subjetividades 

dar-se-iam através de um atravessamento entre linhas de uma subjetividade absoluta e única, 

paradoxalmente. Isso porque na subjetividade ocorre uma leitura única do mundo. Ou, como os cita, 

“segmentos estratificados” (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 17), que são conceitos normalizados, 

solidificados, ou sedimentados; petrificados, que podem ser entendidos como linhas que atravessam 

o sujeito e tornam ele quem ele é, ou quem ele deve ser.  
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 Essas linhas podem ser contextualizadas pela Psicologia Social como toda a cultura e história 

que atinge e penetra esse sujeito em contato com o social. Tais segmentos se alinham por meio dos 

tantos dispositivos elucubrados nesta pesquisa, para produzir esse esvaziamento, e re-preenchimento 

de uma individualidade coletiva e absoluta, como por exemplo as especificidades culturais carregadas 

de estigmas, como citadas no início do texto em referência aos povos nórdicos, europeus, americanos 

e brasileiros, ou o objetivo claro do mecanismo de fichamento de detentos de criar um criminoso 

mesmo não o sendo.  

 Todos esses exemplos, de acordo com Deleuze e Guatarri (1995) são segmentos estratificados: 

“Cada uma das duas articulações estabelecia relações binárias entre seus próprios segmentos.” (p. 

53). Para os autores, toda cultura hegemônica produz uma subjetivação, e esse corpo com órgãos, que 

já possui uma subjetividade, é esvaziado e recolocado onde se deve: “Um traço intensivo começa a 

trabalhar por sua conta, uma percepção alucinatória, uma sinestesia, uma mutação perversa, um jogo 

de imagens se destacam e a hegemonia do significante é recolocada em questão” (DELEUZE e 

GUATARRI, 1995, p. 24).  

 No entanto, essa subjetividade pode ser constantemente, subjetivada. As linhas, ao mesmo 

tempo como segmentos petrificados, podem ser também maleáveis, e o sujeito pode criar para si, 

novas subjetividades. Como argumentam Deleuze e Guatarri (1995): “cada articulação correspondia 

um tipo de segmentaridade ou de multiplicidade: um maleável, sobretudo molecular e apenas 

ordenado; outro mais duro, molar e organizado” (p. 53). Desta forma o conceito de cultura pelo viés 

da antropologia é muito suscitado como conceito centro, já que é através da cultura que o indivíduo 

é esvaziado, mas é através da cultura que ele é transformado em si. Enquanto que o indivíduo poderá 

ser, ele também é; e esta co-criação de uma individualidade maleável, identitária, e transformada 

através de si mesmo e de seus grupos subculturais, a que tal propõe a história da cultura Hip-Hop é o 

que entendemos por Devir Periférico. O devir periférico é a identidade subcultural. Isso nos faria 

entender o mínimo pra se chegar a mesma conclusão, de que essas linhas se alteram para produzir o 

sujeito, tanto que o sujeito pode alterá-las para si por meio de sua cultura, percorrendo e 

transmutando-se através de linhas segmentárias que criam para si seu próprio modelo gregário de 

individualidade.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

  Pôde-se compreender que o sistema prisional possui sua superfície na segurança pública, 

enquanto faz parte de uma estrutura política enraizada nas profundezas do colonialismo. A história 

do negro fora apagada e reinscrita na escravidão, o que deixa uma herança em sistemas clandestinos 

de domínio corporal, ressoando até hoje em um tipo de colônia simbólica escondida atrás da política 

contemporânea. Isso se relaciona intrinsecamente ao significado pejorativo que recai sobre as 

gangues. Através da união de um grande número de sujeitos que fugiriam do padrão normativo da 

conduta americana, que provém de uma supremacia essencialmente colonialista, se tornariam 

marginais.  

  No entanto, para a Psicologia Social as Gangues são grupos de pessoas que compartilham uma 

mesma identidade e possuem objetivos em comum, e tal acepção nos levaria a responsabilização da 

violência entre gangues à total ausência de reformas sociais e instituições com base na humanidade e 

inserção sócio-historico-cultural de todos os povos sem critério étnico-racial em todos os espaços 

geográficos do País, algo semelhante à Declaração Universal de Direitos Humanos. No entanto, as 

Gangues são uma tentativa inicial do sujeito periférico perscrutar novos devires. As gangues são o 

resultado da necessidade que um sujeito possui de desenvolver sua identidade, e o HIP-HOP é uma 

espécie de evolução dessa mesma tentativa de se colocar como sujeito em sua comunidade. 

  Há de se perceber que o conflito das Gangues foi resultante de um longo período de 

insalubridade e total perda coletiva da personalidade por parte dos Jovens inseridos na periferia, que 

procuravam um lugar para elaboração de sua subjetividade meio a sociedade, não possuindo sucesso. 

Isso vem constituindo o imaginário dos sujeitos periféricos há décadas, por meio de valores, ideais, 

pontos de vista, e imagens, que são asquerosas diante do social, devido a sua realidade distópica ao  

“American Way Of Livin”. Não é difícil perceber o quanto a “roupa larga” e o “sujeito criminal” são 

sinônimos entre si no pensamento coletivo, ou que as músicas que retratam a realidade vivida na 

periferia são predisposições ao comportamento delitivo, como, por exemplo, o retratado nos RAPS 

de “Notorious Big”, em seu álbum “Ready to Die”, ou os  NWA (Niggaz With Attitude), com as 

composições “Fuck the Police” ou “Chin Check” 

  Este aspecto de criminalização das expressões culturais é só uma face do mesmo problema, 

afinal de contas o objetivo das instituições enquanto economia do racismo, acontece por dentro de 

sistemas profundamente enraizados nesta política racista, misógina e xenofóbica. Em sua superfície, 

estaria o conceito de proteção da população e controle social, como por exemplo o sistema prisional. 

Por dentro, o sistema prisional possui a função de explorar a modelação comportamental que se 
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tornava estrutural e clandestina, enquanto que por fora a estigmatização e segregação do convívio dos 

sujeitos com a sociedade possui a função de limpeza étnica. Isso é corroborado na problemática do 

trabalho. Um jovem do subúrbio naquela época, ao não assumir a função de operário, não possuiria 

outras formas de oportunidade para desenvolver sua personalidade profissional, necessária para todo 

e qualquer sujeito humano. Pela carência de saúde e educação para estes jovens passarem por um 

desenvolvimento psíquico saudável, lhes restava apenas as alternativas criminais para saírem da 

insalubridade, e ao ingressar no complexo prisional, seu corpo e sua individualidade de ambas as 

formas já tinham sido postas à prova. 

  Em contrapartida, o problema foi sendo preocupante a um nível em que as próprias expressões 

culturais que objetivavam se contrapor, se posicionando como sujeitos ativos em sua sociedade de 

uma forma reativa, tiveram uma função importante para diminuição de violência, já que a arte e a 

música, se tornaram oportunidades oferecidas pela cultura e nascentes no próprio modelo de 

fraternidade das gangues. Pode-se perceber que, além de uma didática de identificação para que se 

possa elaborar a subjetividade reprimida, ou roubada, o HIP-HOP pôde ser motivado pelas gangues 

e só se consolidar através delas, se tornando um fator de proteção psicossocial do próprio 

comportamento violento, diminuindo a violência entre gangues.  

  A resiliência, o raciocínio crítico, e a iniciativa sobre o aprendizado tendem a elevar a 

propriedade intelectual dos sujeitos através de sua expressão identitária que, se deixada fluir, tende a 

render bons frutos para seu futuro. O motivo pelo qual o HIP-HOP foi construído, aquém da 

elaboração da individualidade que serve à construção do eu já iniciada pelo motivo das Gangues, fora 

claramente o grande índice de violência presente nos subúrbios americanos nos anos 1960 e 1970, 

também responsável por criar as Gangues, concretizando em si, o HIP-HOP como uma atualização 

do que um dia foram as Gangues.  

  É, no mínimo, honesto por parte da sociedade aceitar que na época da presente pesquisa, em 

que todo o comércio musical suscitado pelo HIP-HOP é monopolizado em tentativas incessantes de 

apropriação cultural, o RAP comece no comportamento delinquente, estigmatizado durante décadas. 

De fato, não há como entender o HIP-HOP como o é, sem entender o que são gangues e sua passagem 

de crime à arte subcultural. 
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