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Na década de 70, surge nas periferias de grandes centros urbanos dos Estados 

Unidos da América o que hoje chamamos de movimento hip-hop1. Atualmente, 

podemos observar que tal movimento migrou para as periferias de diversos países do 

mundo. Segundo Tavares2, trata-se de um movimento que se consolidou em espaços 

urbanos construídos nas mesmas bases: localidades habitadas por uma maioria de 

sujeitos afrodescendentes, que vivem em condições de violência, pobreza e 

discriminação.   

O hip-hop tem como objetivo uma transformação simbólica3 da sociedade. Em 

outras palavras, a principal finalidade desse movimento é alterar algumas 

representações que definem a realidade social e os sujeitos que dela fazem parte. Por 

meio de manifestações artísticas (grafitte, rap, break, etc), o hip-hop busca oferecer aos 

jovens excluídos novas possibilidades de interpretação do mundo e das identidades4. 

Nesse sentido, é possível relacionar o hip-hop ao que Paul Gilroy chama de “novos 

movimentos sociais urbanos”5. Esse autor destaca como esses últimos não concentram 

                                                
1 Bentes, A. & Fernandes, F. mimeo 
2 Tavares, J. C. http://www.espacoacademico.com.br 
3 Utilizo o termo “simbólico” no mesmo sentido em que é usado por algumas teóricas do chamado 
Estudos Culturais. Por exemplo para Woordward (2000), ainda que as condições materiais e simbólicas 
estejam intrinsecamente relacionadas, há uma diferença entre elas. As condições simbólicas mostram as 
formas pelas quais os sujeitos dão sentido as práticas e as relações materiais. Ao discutir o conflito na 
antiga Iugoslávia entre sérvios e croatas, a autora mostra que há tanto uma condição material para o 
conflito – ou seja, há uma guerra e uma desgraça econômica e social –, quanto há uma condição 
simbólica – os sujeitos traduzem essa condição material para uma linguagem, para uma representação. A 
diferenciação entre essas duas instâncias é de extrema importância, pois permite entender que não se trata 
de reduzir toda a vida social a uma questão de representação e, sim de compreender como os sujeitos só 
têm acesso as condições materiais por meio das representações que as constituem.               
4 Bentes, A; Fernandes, F. mimeo  
5 Gilroy, P. 1994, p. 404 

o rap valoriza a palavra, celebra a palavra 
num momento em que sua posição cultural, 
no universo de jovens seduzidos pelo tráfico, 
parece ceder a força da brutalidade armada 
(...) o hip-hop acena com a paz politizada, 
que se afirma com a agressividade crítica, 
isto é, com estilo afirmativo do orgulho 
reconquistado.  
 

Luiz Eduardo Soares. Cabeça de Porco  



suas reivindicações apenas na transformação da exploração da força de trabalho. Os 

novos movimentos sociais urbanos não trazem essa questão para o centro de suas 

discussões, pois seus sujeitos sequer fazem parte do mercado formal de trabalho. De 

acordo com Gilroy6, tais movimentos reivindicam primeiramente uma transformação 

simbólica da sociedade na qual o corpo entra em cena como um “símbolo identitário” a 

ser (res)significado.   

 Para Phillip7, a transformação simbólica reivindicada pelo movimento hip-hop 

passa por uma (re)interpretação da diáspora africana. Hall8 explica que essa última é 

entendida como uma “comunidade imaginada”. Tal conceito foi, inicialmente, 

elaborado pelo antropólogo Benedict Anderson9 e, posteriormente, apropriado por 

diversos autores das ciências sociais. Segundo Anderson10, as nações modernas 

caracterizam-se, antes de tudo, por serem comunidades imaginadas. Esse autor utiliza 

esse termo para desenvolver o argumento de que a identidade nacional é inteiramente 

dependente da idéia que fazemos dela. Uma vez que não seria possível conhecer todas 

aquelas pessoas que partilham de nossa identidade nacional, devemos ter uma idéia 

partilhada sobre aquilo que a constitui. Tal idéia é formada à medida que diversos 

sujeitos imaginam compartilhar os mesmos símbolos e mitos de origem, os quais 

fundamentam as representações das fronteiras do que é o “nós” e o “outro” da 

comunidade.  A diferença entre as diversas identidades nacionais reside, portanto, nas 

diferentes formas pelas quais são imaginadas e delimitadas. Autores, como por exemplo 

Stuart Hall11 e Bhabha12, apropriaram-se dessa idéia elaborada por Anderson não só 

para pensar os grupos nacionais, como também outros grupos sociais. Segundo esses 

autores, no mundo contemporâneo, diversas “comunidades imaginadas”, que 

ultrapassam as fronteiras nacionais – por exemplo, comunidades étnicas, religiosas, etc. 

–, estão sendo contestadas e reconstituídas. Nesse sentido, podemos pensar a diáspora 

africana como uma comunidade imaginada, uma vez que essa se constitui e se delimita, 

à medida que os seus sujeitos imaginam e reinterpretam símbolos desde sempre 

deslocados de seu local de origem: a África e a negritude.  

                                                
6 Ibidem p. 407 
7 Phillip, L. 2005 
8 Hall, S. 2003 
9 Anderson, B. 1989.   
10 Ibidem. P. 45.  
11 Hall, S. 2003.  
12 Bhabha, H. 2003 



 Hintzen13 destaca que Hall, diferentemente de Anderson, ao utilizar o conceito 

de “comunidade imaginada” para pensar a diáspora africana, enfatiza não só as forças 

que procuram homogeneizar as representações dos membros da comunidade, mas 

também a heterogeneidade das representações existentes. Desse modo, os símbolos da 

diáspora ao mesmo tempo em que garantem certa identidade à comunidade, alertam-na 

também sobre as diferenças existentes no interior da comunidade. Gilroy14 afirma que 

“comunidade imaginada da diáspora africana” é uma “comunidade interpretativa”, ou 

seja, é um “construto mental” por meio do qual seus membros compartilham os mesmos 

símbolos, sem que esses possuam, necessariamente, a mesma interpretação.  Assim, não 

é um ponto pacífico a forma pela qual a África e a negritude são (re)inventadas. No 

interior de uma comunidade imaginada, há sempre movimentos de sentido conflitantes: 

há tanto um processo que visa a homogeneizar as diferentes manifestações culturais sob 

o rótulo da “Identidade Negra e Africana da Comunidade” no singular, quanto há 

aquelas manifestações que afirmam a existência de grande diversidade cultural entre os 

indivíduos e, por conseguinte, podem desafiar a idéia de uma identidade unificada para 

a comunidade.   

Ao considerar essa diversidade e tensão na delimitação da comunidade, Phillip15 

situa o movimento hip-hop como uma diáspora localizada no interior de uma outra  

diáspora africana mais ampla. Para esse autor, o movimento hip-hop propõe uma 

reinvenção transnacional da negritude e da africanidade; uma reinvenção que está tanto 

relacionada com a reivindicação de jovens habitantes das periferias de grandes centros 

urbanos, quanto propagada, principalmente, por meio da música. Assim, Phillip16 

caracteriza o movimento hip-hop como uma diáspora africana sonora.    

Neste trabalho, pretendo interpretar de que maneira o sujeito dessa comunidade 

imaginada constitui para si uma identidade relacionada a um corpo específico. Para 

tanto, selecionei como corpus de minha análise o CD “Traficando Informações” 

produzido pelo rapper carioca MV Bill.  

 

 

 

 
                                                
13 Hintzen, 2005.  
14 Gilroy, P. 1994, p. 415.  
15 Phillip, L. 2005 
16 Phillip, L. 2005 



Delimitando e construindo o objeto a ser interpretado  

 

De acordo com Maingueneau17, os “dados” investigados não se oferecem como 

evidentes à analista. Pelo contrário, os “dados” são resultados de escolhas feitas pelo 

próprio movimento interpretativo da pesquisadora. A teoria utilizada é definitiva no 

molde do objeto estudado18. Neste trabalho, utilizo como fundamentação teórica de 

minha reflexão a chamada Análise do Discurso Francesa (AD). Assim, o meu objeto de 

interpretação constrói-se à medida que pretendo destacar o que considero aspectos 

discursivos do movimento hip-hop.   

Cabe ressaltar de que modo situo a relação entre movimento hip-hop e uma de 

suas manifestações artísticas – o rap (rythm and poetry). Primeiro, assumo que há um 

discurso hip-hop e, segundo, que esse se materializa em gêneros textuais específicos. 

Um discurso não é indiferente ao texto no qual se concretiza. Se há um discurso hip-

hop, há também uma semântica que determina não só o que pode e deve ser dito e, 

ainda, como isso será dito19. Demonstro que o hip-hop é um discurso que se materializa 

em um gênero textual específico: o rap.  Pautada pela interpretação desse último texto, 

mostro quais as características discursivas constituintes da identidade do sujeito do hip-

hop.             

 Ao interpretar o que é a identidade da comunidade do hip-hop não busco por 

uma identidade essencial, que exista independentemente da forma pela qual é 

textualizada. Já que o hip-hop localiza as suas reivindicações em um campo simbólico, 

compreender a sua identidade é visualizar como um texto específico materializa 

determinadas características que me permitem observar como os seus sujeitos se 

constroem discursivamente.   

Seguindo Pêcheux, Possenti destaca como o objeto da AD não é a língua, mas o 

discurso, ou seja, “um efeito de sentido, (...) uma ideologia que se materializa na 

língua.”.20 É por meio dessa materialidade que os indivíduos constituem-se como 

sujeitos e, ainda, interpretam a realidade social. O discurso não é algo que se acrescenta 

à realidade e as identidades, mas é na materialidade discursiva – concretizada nos textos 

                                                
17 Maingueneau, D. 2005, p. 36.  
18 Aqui não me refiro a um subjetivismo abstrato, em que a pesquisadora poderia construir, sem 
restrições, o seu próprio objeto de estudo. Enfatizar que os dados não se apresentam como evidentes à 
pesquisadora, é assumir que não há uma interpretação que possa ser garantida pela objetividade e 
neutralidade da pesquisadora.      
19 Possenti, S. mimeo 
20 Possenti, S. 2002, p. 18.  



– que a realidade e a identidade constituem-se sócio e historicamente. Portanto, entendo 

que interpretar a dimensão simbólica do movimento hip-hop é analisar os discursos e os 

textos que lhe conferem existência.  

 

Identidade e corpo: uma questão de posicionamento e ethos discursivo  

 
Atualmente, há um amplo debate nas ciências humanas sobre o que é, afinal, a 

identidade social21. Guardadas as devidas diferenças que perpassam as várias reflexões 

sobre identidade, há uma elaboração presente em quase todos os teóricos que discutem 

tal tema: o entendimento de que a identidade é uma construção simbólica e política22. 

As identidades têm a ver com as formas pelas quais os indivíduos utilizam, 

estrategicamente, os recursos da história, da linguagem e da cultura em sua constituição 

como sujeitos sociais23. Nesse sentido, podemos compreender como as identidades 

estão relacionadas com as maneiras pelas quais as pessoas, ao utilizarem esses recursos, 

tornam-se, ou não, públicas; ou seja, como as pessoas buscam ser vistas nos espaços 

políticos contemporâneos.  

Neste trabalho, sigo a perspectiva de Stuart Hall24 sobre as identidades, pois 

acredito que as reflexões desse autor convergem com a discussão proveniente da AD 

sobre a constituição discursiva dos sujeitos25. De acordo com Hall, para compreender a 

identidade não é necessário elaborar uma teoria “sobre o sujeito cognoscente” 26, mas 

sim uma teoria das representações discursivas que constituem os indivíduos como 

sujeitos sociais. Portanto, é extremamente produtivo aproximar a discussão sobre as 

identidades sociais às reflexões da AD.  

Possenti, seguindo autores como Pêcheux e Foucault, mostra como a AD não 

está fundamenta por uma filosofia do “Sujeito Transcendental” que seria a “Origem” da 

“História”27. A AD não trabalha com O Sujeito da História – um cogito a-histórico 

responsável pela história –, e sim com os sujeitos na história – ou seja, sujeitos que são 

                                                
21 Cf. Bhabha, 2003; Canclini, 2000; Hall, 2002 e Mignolo, 2003; Boaventura 2002.    
22 Há inúmeras controvérsias nas teorizações sobre identidade. Há aqueles autores que se apóiam em 
arcabouços teóricos do chamado estruturalismo e marxismo como, por exemplo, Boaventura de Souza 
Santos (2002). E há outros autores que se apóiam no pós-estruturalismo de Derrida, como por exemplo, 
Homi Bhabha (2003).    
23 Hall, S. 2002.   
24 Hall, S. 2000, 2002, 2003.   
25 Cf. Possenti, S. 2002, 2004; Maingueneau, D. 1995, 2005, 2005a.    
26 Hall, S. 2000 p. 105 
27 Possenti, S. 2004, p. 387.   



constituídos na e pela história. Desse modo, o sujeito está sempre localizado na relação 

sujeito-história, ou melhor, na relação sujeito-discurso. Assim, entender a identidade é 

interpretar quais são os discursos que constituem e conferem existência histórica aos 

sujeitos.   

 De acordo com Hall28, quando os indivíduos reivindicam uma identidade 

relacionada com a diáspora africana, reconstroem o passado de acordo com certo 

posicionamento discursivo que assumem. Portanto, não é um passado que exista, 

independentemente, desse posicionamento dos sujeitos. Pelo contrário, é um passado 

reinventado de acordo com as demandas sociais e históricas do presente. Nos termos da 

AD29, poderia dizer que se trata de uma tomada de posição dos sujeitos na luta 

ideológica, ou seja, certo trabalho de reformulação coletiva de uma “memória 

discursiva”30 que, por sua vez, traz alguns símbolos. Em outras palavras, seriam as 

retomadas, repetições ou refutações de discursos que já foram ditos. E nessas 

reformulações, os símbolos – neste caso, a África e a negritude – acabam por ser 

(res)significados.   

Esse processo de (res)significação e, consequentemente, de (re)invenção da 

África e da negritude não é anterior e nem exterior à enunciação, mas acontece 

exatamente no momento político e estratégico em que o sujeito toma a palavra e 

constitui para si uma determinada imagem. De acordo com Amossy31, cada 

posicionamento discursivo do sujeito é acompanhado por uma imagem desse sujeito, 

não só pelo que ele diz, como também pela forma como diz. Ainda segundo Amossy,   

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de 
si. Para tanto não é necessário que o locutor faça o seu auto-retrato, 
detalhe as suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. 
Seu estilo, suas competências lingüísticas e enciclopédicas, suas 
crenças implícitas são suficientes para construir uma apresentação de 
sua pessoa. Assim, deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu 
discurso uma apresentação de si.32      
 

                                                
28 Hall, S. 2003, p. 335.  
29 Possenti, S. 2004, p. 365.  
30 Utilizo noção da AD de memória discursiva, ou seja, aquela dimensão que nos remete a questões sobre 
“do que nos lembramos, e como nos lembramos, na luta ideológica do que convém dizer e do que não 
convém, a partir de uma posição numa conjuntura dada.” (Courtine apud Possenti, S. 2004, p. 365)   
31 Amossy, R. 2005, p. 09.   
32 Amossy, R. 2005, p. 09 



A corporalidade de uma identidade é essa imagem que o sujeito constrói de si, 

ou seja, o seu ethos discursivo. Analisá-la não significa apreender a compleição física 

em si, mas interpretar de que modo a corporalidade discursiva materializa-se em 

textos33. Assim, as identidades são os posicionamentos discursivos aos quais os sujeitos 

aderem e a corporalidade é a imagem, ou melhor, o ethos relacionado a esses 

posicionamentos.  

 

Ethos: uma construção “linguageira” e “institucional” 

   

 Maingueneau34 retoma a discussão sobre o ethos da retórica tradicional e a 

recoloca nos termos da AD. Tal abordagem é de extrema importância para este 

trabalho, pois, se as identidades são os posicionamentos discursivos, o ethos – segundo 

Maingueneau – permitirá refletir “sobre o processo mais geral da adesão dos sujeitos a 

uma certa posição discursiva.”35 Isso quer dizer que os sujeitos, ao aderirem a certas 

posições, apresentam “uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser, à 

participação imaginária em um vivido.”36 Dito de outro modo, o posicionamento 

discursivo remete também à forma pela qual os sujeitos “habitam” a sociedade: a 

imagem de um sujeito e a cena a ele relacionada.    

De acordo com Amossy37, o ethos não é uma característica puramente 

linguageira e, nem tampouco, uma característica exclusivamente institucional. Trata-se 

de uma característica discursiva que se dá na relação entre o lingüístico e o institucional. 

Partindo do mesmo pressuposto de Amossy, Maingueneau38 relaciona ethos à cena de 

enunciação. Essas duas instâncias são interiores à enunciação e, por conseguinte estão 

intrinsecamente relacionadas a ela. A cena de enunciação é o espaço-tempo produzido 

pelo discurso, que emana de uma voz que atesta o que é dito; uma voz com certo tom 

associado a um caráter e a uma corporalidade39. Para Maingueneau o caráter é o 

conjunto de traços psicológicos que o leitor/ouvinte atribui à figura do enunciador, em 

função de seu modo de dizer, e a corporalidade remete a uma representação do corpo do 

                                                
33 Maingueneau, D. 2005a, p. 76.    
34 Ibidem  p. 67.  
35 Ibidem. p.69.  
36 Ibidem p. 73.  
37 Amossy, R. 2005, p. 120.  
38 Maingueneau, D. 1995, 2005a, 2004  
39 Maingueneau, D. 1995, p.123.  



enunciador da formação discursiva40. Não se trata de traços psicológicos ou da presença 

física dos enunciadores, mas do que o leitor/ouvinte atribui a eles em função de seu 

modo de dizer. Dessa forma, o posicionamento discursivo não pode ser dissociado da 

forma pela qual ele toma “corpo” e da “cena” na qual esse “corpo” tem existência social 

e histórica. Porém, a cena não é um “quadro” que exista anteriormente a constituição do 

ethos. A cena de enunciação e o ethos possuem uma relação paradoxal: o ethos não só 

pressupõe uma cena, quanto a valida41.     

 Para operacionalizar essa noção em que o ethos é tanto uma característica 

linguageira, quanto institucional, Maingueneau propõe uma análise na qual é possível 

interpretar a situação de enunciação que é validada e pressuposta por determinado ethos 

discursivo. Desse modo, Maingueneau faz uma divisão entre cena englobante, cena 

genérica e cenografia. De acordo com o autor:  

 

A cena englobante corresponde ao tipo de discurso; ela confere ao 
discurso seu estatuto pragmático: literário, religioso, filosófico... A 
cena genérica é a do contrato associado a um gênero, a uma 
“instituição discursiva”: o editorial, o sermão... Quanto à cenografia, 
ela é construída pelo próprio texto: um sermão pode ser enunciado por 
meio de uma cenografia professoral, profética, etc. 42 
 
Nos itens a seguir utilizo essa noção de ethos e cena de enunciação para 

interpretar um texto específico: o rap produzido por MV Bill. Cabe destacar que 

analisarei tanto a foto, quanto trechos de diversas músicas. Primeiramente, busco situar 

o discurso hip-hop em uma cena englobante e, ainda em determinada cena genérica. 

Posteriormente, destaco um “ethos e um antiethos”43no discurso hip-hop, bem como de 

uma cenografia no texto do rap.  

 

 

E a corporalidade da identidade negra entra em cena... 
 

 Para entender a cena englobante que o discurso hip-hop aciona é necessário 

relacioná-lo a uma tipologia discursiva. Poderia, por um lado, propor que o discurso 

hip-hop é um discurso artístico que estabelece relações interdiscursivas com o discurso 

                                                
40 Maingueneau, D. 2005a, p.72 
41 Ibidem.p.77.  
42 Ibidem p.75.  
43 Ibidem.p.80 



político (uma arte política), quanto poderia, por outro lado, dizer que se trata de um 

discurso político que estabelece relações interdiscursivas com o discurso artístico (uma 

política artística). Neste trabalho, assumo que o discurso hip-hop é um discurso 

político, que, com a sua forma artística de manifestação, subverte o que foi 

hegemonicamente concebido como esfera política. Essa posição vai ao encontro das 

discussões de alguns estudiosos do hip-hop, que destacam como esse é antes de tudo 

um movimento político. Por exemplo, para Tavares44, o movimento hip-hop é inovador, 

pois utiliza uma outra estética para a manifestação política. Trata-se de fazer política 

para “além dos moldes do figurino europeu”. De acordo com Herschamann45, o hip-hop 

é um discurso político renovado, fora das instituições tradicionais: do Estado, do 

partido, do sindicato, etc.  

Assim, entendo que a cena englobante desse discurso é a cena política. Os 

enunciadores e “coenuncidores”46 que dela participam utilizam a manifestação artística 

com uma função: a de reivindicar uma transformação simbólica da sociedade.  Como 

indiquei na primeira parte deste texto, o movimento hip-hop é um movimento político.  

Isso se confirma quando observo que há entre os rappers certa resistência em assumir o 

que fazem como arte. O rapper Mano Brown, integrante do grupo Racionais MC, fez a 

seguinte declaração ao falar sobre seu próprio trabalho: “Eu não faço arte. Artista faz 

arte, eu faço arma. Sou terrorista”47 

No entanto, não é suficiente dizer que a cena de enunciação do discurso hip-hop é 

a cena englobante política, é necessário observar em que cena genérica esse discurso se 

realiza. No caso em que estou analisando, o discurso do hip-hop se materializa em uma 

cena genérica: o rap. Desse modo, é exatamente essa cena genérica que subverte uma 

determinada expectativa e um conceito específico do que é uma cena política48. Cabe 

destacar que muitos autores mostram que a noção contemporânea do que vem a ser 

político surge no início do século XVIII. Para Arendt49, a concepção de político da 

modernidade está relacionada com estruturas institucionais como os partidos e os 

                                                
44 Tavares, J, C.  http://www.espacoacademico.com.br 
45 Herschamann, M. 1997. p. 20.   
46 Utilizo esse termo para enfatizar o aspecto interativo do discurso. De acordo com Maingueneau (2004, 
p. 54), é difícil nomear o interlocutor de “destinatário, pois, assim a impressão é a de que a enunciação 
caminha em sentido único, que ela é apenas a expressão de pensamento do locutor que se dirige a um 
destinatário passivo.”   
47 Entrevista fornecida à Revista “Caros Amigos”, edição especial n.3, setembro, 1988.   
48 Entendo que por mais numerosas que sejam as cenas genéricas que constituem uma cena englobante, 
existe também certa limitação historicamente determinada, ou seja, há convenções sociais que  limitam os 
tipos de cenas genéricas que podem ou não participar de uma determinada cena englobante.    
49 Arendt, H. 2003.  



sindicatos. Nessa concepção, a arte não estaria associada à esfera política. Assumir o 

rap como uma cena genérica da cena englobante política possibilita demonstrar a 

historicidade da concepção do que vem a ser político e, por conseguinte, transformá-la.  
 

 

A periferia transforma-se em “comunidade”  
 

 Os gêneros textuais podem acionar diversas cenografias. Alguns gêneros são 

mais rígidos (se aproximam de um modelo pré-estabelecido) e outros são mais flexíveis 

(apresentam cenografias que se afastam do modelo pré-estabelecido)50. Quando assumo 

o rap como um gênero textual, que possui uma cena genérica específica, observo como 

essa apresenta uma cenografia fixa: há sempre a constituição de uma mesma 

“topografia (um lugar)”51 nesses textos. Apresento alguns trechos das músicas de MV 

Bill e, posteriormente, faço a respectiva análise, que comprovam essa afirmação.    
 

MV Bill está em casa/ mandando fechado na comunidade52/ Pode acreditar/ 
Vamos fazer uma longa viagem/ Não para o inferno tampouco ao paraíso/ 
Mas uma viagem na vida dura/ Na vida simples, Na vida triste/ De 
muitas pessoas que como nós/ Vivem as margens da sociedade. Vivem sem 
voz, acuadas e oprimidas/ Uma viagem de ida e de volta a uma cidade 
chamada de deus(...) 
 

Seja bem vindo ao meu mundo sinistro saiba como entrar/ droga polícia 
revólver não pode, saiba como evitar/ se não acredita no que eu falo 
vem aqui.  
 

Juramento, Borel, Rocinha, Formiga, Alemão, Caixa D’agua, Jorge Turco, 
Mineira, Coroa, Santa Marta (...)/ Em qualquer favela tem que seguir 
as ordens/ sem vacilar, pra não virar finado (...) 
  
 

 Quando ouvimos o rap associamos essa música a um determinado território. 

Não se trata de um espaço físico em si, mas da representação discursiva desse espaço. É 

uma “topografia”53 que vai se construindo no texto não só pelo que o rapper enuncia, 

como também, pela forma pela qual ele enuncia.  

Primeiramente, o enunciador explicita o território no qual está situado: MV Bill 
está em casa/na comunidade(...) as margens da sociedade (...) uma 

cidade chamada de deus. MV Bill apresenta-se como a voz desta territorialidade, 

pois a maneira de dizer do rapper transporta o coenunciador para a esse mundo 

sinistro, ou seja, a utilização de gírias (sem vacilar, pra não virar finado), 

                                                
50 Maingueneau, D. 2005a, p.76. 
51 Ibidem. p.76.   
52 Todos os excertos foram retirados do livreto que acompanha o CD Traficando Informações, 1999. 
53 Maingueneau, D. 1995, p. 123  



bem como a sua voz grave – sempre acompanhada por som de tiros de revólver, de 

gritos desesperados e da sirene policial – constroem a territorialidade do rapper.   

MV Bill enuncia no interior de sua própria “casa” (a favela carioca Cidade de 

Deus, que está situada “as margens da sociedade”). Porém, é a situação marginal que 

tanto delimita este terrítório, quanto possibilita a sua (res)significação. Esse espaço 

físico marcado pela ausência do estado, pela pobreza, pelo tráfico de drogas e pela 

violência urbana passa a ser representado discursivamente como território da 

“comunidade”.  MV Bill situa a sua fala na “Cidade de Deus”, porém esse enunciador 

poderia estar situado em qualquer outro bairro com condições econômicas e sociais 

semelhantes – isso se confirma, quando rapper cita o nome de diversas favelas cariocas: 
Juramento, Borel, Rocinha, Formiga, Alemão, Caixa D’agua, Jorge Turco, 

Mineira, Coroa, Santa Marta. Shusterman54, ao analisar o rap francês, mostra 

como é freqüente os rappers não só citarem os nomes dos bairros onde moram, como 

também falarem dos problemas enfrentados nestas localidades. Ainda de acordo com 

esse autor, mesmo quando o rap ganha dimensões internacionais, esse continua 

orgulhosamente local.  

Segundo Gilroy55, os “novos movimentos sociais urbanos” são constituídos por 

sujeitos situados em periferias muitos “locais”, excluídas dos processos globais de 

modernização das sociedades. Por esse motivo a forma de resistência que seus sujeitos 

articulam está na (res)significação da própria localidade periférica. Ainda de acordo 

com Gilroy56, os sujeitos desses movimentos parecem dizer o seguinte: “já que não 

tenho acesso ao mundo, transformo o meu bairro em meu mundo.” Portanto, a 

“comunidade” é topografia constante no rap: é no interior desse espaço enunciativo – a 

comunidade – que o rap se legitima e, ao mesmo tempo, é esse o espaço enunciativo 

que o rap constrói.  

 

A palavra/corpo da “comunidade” 

  

 A cenografia da comunidade está instrinscecamente relacionado com ethos do 

rapper. De acordo com Maingueneau57, o ethos constitui-se na enunciação tanto de 

forma mostrada (está implícito no texto; é a maneira de dizer que remete a uma 

                                                
54 Shusterman, R. 1998, p. 152.  
55 Gliroy, P. 1994, p. 410.  
56 Gliroy, P. 1994, p. 410 
57 Maingueneau, D. 2004, p. 85 



corporalidade), quanto pode ser dito (aparece de maneira explícita; o enunciador 

declara, “eu sou X, tenho a característica X”).  

Como o hip-hop é um tipo de movimento social em que o corpo entre em cena 

como um símbolo a ser (res)significado, podemos observar como no texto do rap, a 

corporalidade do enunciador é uma característica altamente destacada. Assim, o ethos 

não só se mostra, como também é enfaticamente dito. Nos trechos abaixo, pode ser 

observada essa característica.  
 

Na vida que eu levo não posso brincar/ Eu carrego uma nove e uma 
HK/(...) Se pa, se pam sou mais um soldado morto/(...) Tem mais um 
pente lotado no meu bolso/ Qualquer roupa agora eu posso comprar 
(...)Não consigo me olhar no espelho/ Sou combatente, coração 
vermelho/ (...)escravo da guerra/ Sempre bolado, Boca seca, mão 
tremendo(...)Com ódio na veia, soldado do morro (...)Feio e preto com 
uma cara de mau/ A sociedade me criou mais um marginal/ Eu tenho uma 
nove e uma HK/ Com ódio na veia pronto para atirar (refrão).  
 
 

MV Bill/ Mensageiro da Verdade/ (...) Pedidndo pra Deus nos ajudar 
 
  Porrada que a gente levava no tronco/Agora levamos na rua e 
pronto/(...)chibatada que a gente levava no tronco ainda não 
cicatrizou/ Se você não se ligou/ Se liga então, nada mudou(...)       
 

 No trecho acima, o sujeito mostra um ethos que é coletivo. Ele deixa explícita a 

forma pela qual determinado sujeito habita o mundo, pois ele atribui-lhe um corpo de 

lutador e marginal: um soldado, um marginal, um combatente. E esse corpo é 

confirmado por uma determinada forma de enunciar: a onomatopéia se pa, se pam, 

que representa o barulho de balas saindo do revólver e, ainda, o léxico selecionado (uma 

nove, uma HK, um pente lotado no meu bolso58, sempre bolado59, se liga). 

O rap aciona um “fiador” com um caráter específico: ríspido e intolerante, com ódio 

na veia.  Esse caráter se materializa em um corpo de um lutador marginal, que é negro 

(como diz o próprio rapper: um preto).  

Para construir a negritude, o rapper aciona uma “cena validada, ou seja, uma 

cena já instalada na memória coletiva”60.  Ele traz para o rap a memória da escravidão e 

com isso os símbolos da diáspora africana (Porrada que a gente levava no 

tronco/Agora levamos na rua e pronto/(...)chibatada que a gente levava 

no tronco ainda não cicatrizou/). 

                                                
58 Termos utilizados para designar armas de fogo.  
59 Expressão utilizada para designar a pessoa que está sob efeito de drogas. 
60 Dominique Maingueneau. “Ethos, Cenografia, Incorporação”. p.81 



De acordo com Herschmann61, a linguagem do rap veicula (constitui) um sujeito 

racializado, que é o oposto de uma imagem de negro legitimada historicamente no 

Brasil: o negro cordial, que foi civilizado e, consequentemente, retirado da senzala.  

“Com ódio na veia” o rapper remete a um corpo negro, viril, forte que não é submisso e 

mostra indignação. No entanto, não se trata da imagem de corpo negro e jovem que  

utiliza a violência física. Para exemplificar a negação da associação entre violência 

física e o ethos lutador do rapper basta observar outras cenas freqüentemente 

construídas no rap.  Muitas músicas de rap, diferentemente das que foram até aqui 

citadas, não são narrativas em primeira pessoa. Nessas canções faladas, há histórias em 

que o rapper, ao invés de evocar para si um processo coletivo, narra em terceira pessoa 

e posiciona-se como um observador do cotidiano de sua própria comunidade. Nessas 

canções verifico como o ethos é constituído por meio de uma outra “cena validada” na 

memória da comunidade, que pode ser exemplificado com o trecho a seguir.  
 

Apenas um garoto quinze anos de idade, seu grande sonho era ser 
jogador de futebol, mas como sempre acontece no Rio de Janeiro a 
ilusão pela TV, veio primeiro, queria ter carro, muita mulher, acabou 
entrando para a vida do crime. Esta é a história de Marquinho 
Cabeção/Criminal, Marquinhos Cabeção/(...) seu sonho era jogar no 
“Maracá” com camisa do mengão/(...)tava fazendo supletivo parou de 
estudar/as vezes não tinha dinheiro nem para ir treinar/ sem esperança 
Marquinho começou a faltar/seu sonho de ser profissional tava ficando 
pra trás/a camisa do mengão já não brilhava mais/Marquinho era o rei 
da bola agora era o cabeção portando uma pistola/de herói Marquinho 
passou pra vilão/(...) Levou porrada foi pra dura pelo menos tava 
vivo/a morte era o que o pessoal não tava querendo/a noite acharam ele 
morto com a camisa do flamengo.   
           
 

Essa história de Marquinho Cabeção serve para exemplificar um repertório de 

cenas que sempre constitui a seguinte narrativa presente no rap de MV Bill: jovens 

excluídos, que pela necessidade de consumo, optam pelo “mundo do crime” e terminam 

presos e mortos. Tal cena validada auxilia na representação do ethos do rapper: não se 

trata do corpo que utiliza a violência física, pois esse acabará “preso e morto”. MV Bill 

constitui um corpo que possui “atitude”, ou seja, um corpo que utiliza a linguagem 

verbal e não-verbal como arma para (res)significar os seus sujeitos e, assim, defendê-

los de certos estereótipos.  De acordo com Soares,  

 
A “atitude” é o avesso da violência. Mesmo sendo mais abrangente 
que a linguagem verbal, incorporando as modulações da coreografia e 

                                                
61 Micael Herschamann. Abalando os anos 90: Funk e Hip-Hop – Globalização, Violência e Estilo 
Cultural. p. 20.   



o grafismo criativo, a “atitude” cultua a oratória pública e a riqueza 
lexical das rimas, pontuadas pelo ritmo.62 
 

Portanto, o rapper constitui um corpo que é uma arma simbólica, pois se 

significa transgredindo representações opressoras da sociedade mais ampla. Para 

ilustrar essa questão, destaco a seguir a foto presente na capa do CD “Traficando 

Informações” na qual podemos interpretar algumas características do ethos do rapper.  

  

Em segundo plano, vemos, na diagonal, um poste e fios elétricos com os restos 

de rabiola de pipa. Essa imagem remete o leitor/ouvinte às periferias da cidade do Rio 

de Janeiro enunciadas, no rap, como “comunidade”. MV Bill aparece, em primeiro 

plano, com o tórax à mostra, evidenciando o corpo negro “marcado” com uma 

tatuagem: o desenho de uma mão “forte” que segura um microfone, acompanhada das 

palavras “minha arma”. A articlução entre esses dois planos parece mostrar como a 

“palavra/arma” inscrita no corpo do rapper conecta-se aos fios de transmissão, ligando o 

corpo desse sujeito às linhas de força que colocam seu discurso em movimento. Ao 

mesmo tempo em que os fios e os “adereços” de brinquedos locais conectam o rapper 

com a sua própria comunidade, a imagem de MV Bill, em primeiro plano – firme em 

sua posição ereta –, mostra como o rapper aspira alçar vôos mais altos, para além 

daquele território. Nesse sentido, é a tensão entre o “local” da comunidade e o “ir além” 

dela, que a “palavra/arma”,  “trafica informações”, ou seja, é por meio da – e na – 
                                                
62 Soares, L. E., MV Bill,  Athayde, C. 2005.p.84. 



palavra que o rapper (res)significa a periferia e seus sujeitos, buscando, nesse 

movimento de sentidos, uma  transformação simbólica da sociedade.  

Na foto, observamos também o nome do rapper escrito em vermelho. As letras 

MV são a sigla para “Mensageiro da Verdade”. Desse modo, o enunciador do rap que 

cultua à “oratória pública” possui também um tom que remete a certo discurso religioso. 

É por meio da palavra “profética” que o rapper “trafica informações” e constrói a 

verdade. Em um trecho presente no livro Cabeça de Porco63, MV Bill faz o seguinte 

comentário sobre a sensação que tem ao cantar rap nas comunidades,  “Eu me sentia um 

pastor, carregando a Bíblia. Subia no palco como quem vai pregar.”  

Segundo Gilroy64, evocar a dimensão religiosa é mais uma característica dos 

“novos movimentos sociais urbanos”. Para esse autor, tal dimensão está presente, pois a 

política que os novos movimentos criticam é exatamente aquela que se colocou como 

altamente racionalizada e oposta à religião. Porém, essa dimensão religiosa evocada 

pelos movimentos não está relacionada às instituições religiosas – por exemplo, as 

igrejas, as assembléias de Deus65, etc. Assim, entendo que MV Bill ao enunciar com um 

tom profético que remete a certo discurso religioso coloca em cheque tanto a imagem do 

negro submisso, quanto a imagem do negro violento. Por um lado, MV Bill associa-se à 

figura de um pastor e, assim, distancia-se da cena da violência física, já que se trata do 

ethos daquele que revela a verdade pelo culto à palavra. Por outro lado, MV Bill afasta-

se da imagem de um pastor, pois não se filia a nenhuma crença religiosa 

institucionalizada. Desse modo, o corpo do rapper nega a violência física ao tomar a 

palavra com toda a intensidade e ao demonstrar que não está submetido a nenhuma 

instituição: política ou religiosa.  

Portanto, entendo que o rapper com o seu corpo à mostra, ressaltando a 

masculinidade e a negritude acompanhadas por um tom profético, constrói para si um 

ethos racializado e não-cordial. Esse também pode ser confirmado quando se verifica 

que o enunciador constrói em seu texto uma figura que representa o seu oposto: um 

antiethos. Trata-se da imagem de uma outra corporalidade, constituída em uma cena que 

é oposta a representação do território da comunidade, ou seja, uma cena que funciona 

como um “antiespelho.”66 Assim, o antiethos e o antiespelho servem como contrastes 

                                                
63 Soares, L. E.,  MV Bill, Athayde, C. 2005.p.84.   
64 Gilroy, P. 1994, p. 408.  
65 Esse não seria o caso de muitos rappers que reivindicam produzir manifestações evangélicas.  
66 Maingueneau, D. 1995, p. 127.  



para a constituição do ethos racializado e não-cordial que tem lugar no interior da 

“comunidade.” Vale observar os exemplos a seguir.   

 
Os heróis da playbozada vivem na Televisão/ Os heróis da molecada aqui 
tão de fuzil na mão.  
 

O sistema faz o povo lutar contra o povo/ mas na verdade nosso inimigo 
é outro/ o nosso inimigo é branco e tá de terno e gravata 
 

Me condenar a morrer na prisão/ virar notícia de televisão/ seria 
diferente se eu fosse mauricinho/ criado a sustagem e leite ninho/ 
Colégio particular e depois faculdade/ Não é essa a minha realidade/ 
Sou caboquinho comum de pele preta, com sangue no olho, com ódio na 
veia, soldado do morro.  

 

De um lado, há “o caboquinho comum com ódio na veia e de pele preta”, de 

outro lado, o sujeito “branco de terno e gravata ou o mauricinho” que ao longo de sua 

vida dispôs de condições sociais e econômicas. MV Bill explicita os contrastes 

econômicos intrinsecamente relacionados com as diferenças raciais. De acordo com 

Suarez67, existe uma diferença entre a discriminação de classe e as discriminações de 

raça e de gênero. Para essa antropóloga, o que especifica essas últimas é o fato de ser 

uma discriminação que incide sobre os corpos. Destaco essa informação, pois o rap ao 

exaltar o ethos racializado, parece trazer à tona a racionalidade dessa discriminação e, 

assim, contestá-la. Poderia parafrasear o rapper com a seguinte afirmação: “A cicatriz 

do racismo abriu-se e, agora, ele será enunciado pelo corpo/palavra que lutará  

intolerantemente contra a discriminação.”  

 

Palavras Finais 

 

 Hall68, ao discutir a diáspora africana, ressalta que essas comunidades 

imaginadas têm usado o corpo como o seu mais importante capital cultural.  Ao 

observar o rap produzido na cidade do Rio de Janeiro, destaquei como os sentidos 

atribuídos à corporalidade são enfaticamente ressaltados nessa manifestação. É por meio 

desta palavra/corpo – construtora de e validada pelo território da comunidade – que o 

rapper escancara para a sociedade mais ampla as dificuldades vividas por grande parcela 

da população. Nesse sentido, lembro-me de um trecho de uma entrevista com o cantor 

                                                
67 Suarez, M. 1998.  
68 Hall, S. 2003, p.342.  



Chico Buarque concedida ao jornal Folha de São Paulo no ano de 2004. Ao se referir 

ao rap esse artista brasileiro comenta: 

 

Isso tem a ver (...) com o que os garotos de periferia estão falando, 
com a falta de perspectivas, tem a ver com violência toda que está ali, 
manifesta nas canções (...) não entendo porque não se discute isso a 
sério69.  

 

Portanto, essa manifestação assume um caráter fundamentalmente político, pois 

é por meio dela que a juventude periférica se mostra e representa discursivamente a 

forma pela qual entende a si própria e a realidade na qual está inserida. Nas mais 

recentes discussões sobre a identidade, os autores vêm destacando que as pessoas só 

têm existência quando tem a possibilidade de se representar discursivamente, ou 

melhor, de se representar publicamente. Desse modo, esse corpo/palavra – que 

reconstrói tanto a periferia como uma comunidade, quanto a negritude como um 

símbolo de fortaleza e orgulho – retira da invisibilidade pública inúmeros jovens de 

periferia. Digo invisibilidade, pois, ao olhá-los, a sociedade mais ampla insiste nas 

seguintes projeções cegas: “é mais um garoto perigoso” ou “é mais uma garota que 

sempre entrará pela porta dos fundos”.  E todo esse “olhar sem ver” fundamenta-se em 

um argumento que encontra na “cor da pele” a sua principal justificativa. Por esse 

motivo, é a “cor da pele”  que MV Bill mostra em primeiro plano. Como diz Soares70, 

acenando com a “paz politizada” o hip-hop reinventa a negritude, transgride as imagens 

opressoras atribuídas pela sociedade à juventude periférica e, assim, lhe oferece 

possibilidade de existência social.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
69 Cf. Folha de São Paulo, Ilustrada, 26/11/2004.   
70 Soares, L. E., MV Bill,  Athayde, C. 2005, p.84.  
 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMOSSY, R. “Da noção de retórica de ethos à análise do discurso”. In: Ruth Amossy 
(org.). Imagens de si no discurso. Trad. Dílson Ferreira da Cruz, Fabiana Komesu e 
Sírio Possenti. São Paulo: Contexto, 2005a. 

_________. “O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática e sociologia 
dos campos.” In: Ruth Amossy (org.). Imagens de si no discurso. Trad. Dílson 
Ferreira da Cruz, Fabiana Komesu e Sírio Possenti. São Paulo: Contexto, 2005a. 

ANDERSON, B. Nação e consciência nacional. Trad. L. Lourenço de Oliveira. São 
Paulo: ática, 1989.  

BENTES, A. C. & Fernandes, F. “A poesia oral nas periferias do mundo: o hip-hop e o 
rap” mimeo 

BOAVENTURA DE SOUZA, S. (org.) A Globalização e as Ciências Humanas. São 
Paulo: Cortez, 2002.  

BHABHA, H. O local da cultura. Trad. Miriam Ávila, et all.  Belo Horizonte, MG: 
Editora UFMG, 2003. 

CANCLINI, N. Culturas Híbridas. Trad. A. R. Lessa & H. Cintrão. 3 ed. São Paulo: 
EDUSP, 2000.  

CÉSAR DE TAVARES, J. “Atitude, Crítica Social e Cultura Hip-Hop” Disponível em 
http://www.espacoacademico.com.br 

 “Caros Amigos”, edição especial n.3, setembro, 1988.  
GILROY, P. “Urban Social Movements, Race and Community.” In: Williams, P. & 

Chrisman, L. (org.) Colonial Discourse and Post-colonial theory. New York: 
Columbia University Press, 1994.     

HALL, S. “Quem precisa de identidade?” In: Silva, T.T. (org.). Identidade e diferença. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  

_______. Identidade cultural na pós-modernidade. Trad. T.T da Silva & G.L. Louro. 7ª 
ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002. 

_______. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Trad e org. Liv Sovik. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2003.    

HABERMAS, J. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984.   

HERSCHAMANN, M. Abalando os anos 90: Funk e Hip-Hop – Globalização, 
Violência e Estilo Cultural. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1997.  

HINTZEN, P. “Diáspora, Globalization and the politics of identity.” In: III Conferência 
Bienal: encontros e colaborações diaspóricas. Rio de Janeiro: Universidade Federal 
Fluminense, 2005, p. 13. 

MAINGUENEAU, D. “Ethos, Cenografia, Incorporação”. In: Ruth Amossy (org.). 
Imagens de si no discurso. Trad. Dílson Ferreira da Cruz, Fabiana Komesu e Sírio 
Possenti. São Paulo: Contexto, 2005a. 

_____________.  Gênese dos discursos, trad. Sírio Possenti. Curitiba: Criar Edições, 
2005.  

_____________. Análise de textos em comunicação  Trad. Cecília P de Souza e Silva. 
São Paulo: Cortez, 2004.  

____________. O contexto da obra literária. Trad. Marina Appenzeller. São Paulo: 
Martins Fontes, 1995.   

MIGNOLO, W.  História locais. Projetos Globais. Colonialidade, saberes subalternos 
e pensamento liminar. Trad. S. Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG, 2003.   



POSSENTI, S. Os limites do discurso. Ensaios sobre discurso e sujeito. 2ª. Ed. Curitiba,  
PR: Criar edições, 2004.     

____________. “Teoria do discurso: um caso de múltiplas rupturas”. In: Mussalin, F. & 
Bentes, A. C. Introdução à Lingüística. Fundamentos epistemológicos. Vol. 03. São 
Paulo: Cortez, 2004.  

POSSENTI, S. “Observações Esparsas sobre Discurso e Texto.” mimeo  
PHILLIP, L. “Keep Hiiting’em up: Sonic Diaspora, and Toronto’s Caribana.” In: III 

Conferência Bienal: encontros e colaborações diaspóricas. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal Fluminense, 2005, p. 18.    

SHUSTERMAN, S. Vivendo a arte. O pensamento pragmatista e a estética popular. 
Trad. Gisela Domschkle. São Paulo: editora 34, 1998.  

SOARES, L. E., MV BILL, ATHAYDE, C. Cabeça de Porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2005. 

SUAREZ, M. A cor do medo. Brasília: Ed. UnB, 1998.  
 

DISCOGRAFIA 

BILL MV. “Traficando informações”. Rio de Janeiro: Natasha Records, 1999. 1 CD-
ROM. Acompanha livreto. 


