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“Pelo que vi não haver coisa melhor
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porque essa é a sua recompensa;
quem o fará voltar para ver o que será depois dele?”

Eclesiastes 3:22



RESUMO

A formação do Estado-Nação, enquanto território, num contexto de intensa

internacionalização do capital, passa pela questão do lugar. Este é alvo de ações

hegemônicas, ligadas ao capital e ao Estado, e ações orgânicas, estas segundas

associadas às comunidades que habitam o lugar. No município de São José dos

Campos, o lugar no plano e, na língua dos manos, aponta para territorialidades que

se estabelecem entre o espaço instrumental e o espaço orgânico, apontados numa

interpretação da cultura hip hop na cidade. Essa interpretação apoiou-se em partes

significativas na Antropologia Social, por vezes se aproximando da Psicanálise.

Tomou-se o lugar de um ponto de vista simbólico, como resultado de relações

dialéticas entre organização social e organização espacial, num contexto de luta de

classes, entre dominantes e dominados.

Uma cidade de cerca de meio milhão de habitantes, com aproximadamente 98% da

população urbana, o município de São José dos Campos tem seus moradores vivendo

em um espaço urbano nitidamente segregado, onde, atualmente, a maior parte de seus

habitantes é jovem e residente de bairros populares. Parcela dessa população reage,

através da cultura hip hop, à exclusão sócio-espacial imposta pelos interesses da

acumulação capitalista, trazendo os conflitos vividos no lugar aos olhos da opinião

pública (tendências subjetivas que definem padrões de consumo e intenções de votos).

O hip hop, enquanto linguagem da violência, afronta à violência simbólica legítima do

Estado expressa no espaço instrumental, ao criar outras territorialidades no espaço

orgânico, que defendem o lugar, através de suas manifestações culturais, das investidas

desterritorializantes, tanto dos poderes públicos como do capital.



ABSTRACT

The formation of the State-Nation, in the context of high internationalization of

the capital, in what manner territory, pass by the question of the place. This is scope of

hegemonic actions, link to capital and State, and organic actions, link to local

communities that live the place.

In the city of São José dos Campos, São Paulo State, Brazil, the place in the

plan and, in the mano’s language, point out some territorial rights those ones

establish between the instrumental space and the organic space, note in a

interpretation of the hip hop in the city.

In significative parts, this interpretation to found in the Social Anthropology,

sometimes to approach of the Psychoanalysis. Take the place like a point of view

symbolic, results of the dialectics relations between social organization and space

organization, in the context class’ struggles.

In the city with near a half million of people, with approximately 98% of the

urban population, São José dos Campos have their citizens live in the apartheid social-

spatial, in which, in the present, the majority of the people is young and abides in

popular city zone. Parcel of this population show a reaction, from side to side of the hip

hop, to apartheid social-spatial.
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TERRITORIALIDADES

DO ESPAÇO INSTRUMENTAL E,

DO ESPAÇO ORGÂNICO,

NUM ESTUDO DA CULTURA HIP HOP,

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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1 – INTRODUÇÃO
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1 – INTRODUÇÃO

O lugar no plano e, na língua dos manos, aponta para as territorialidades que

compõem a realidade urbana. Tais territorialidades podem ser percebidas no processo de

urbanização presente nas cidades capitalistas, com a formação de um espaço

instrumental, o qual serve aos interesses da acumulação de capital, e de um espaço

orgânico, que acomoda e dá vida à sociedade local, conforme Milton Santos  nos

aponta (1999, 2000 a-b).

No município de São José dos Campos, o espaço urbano apresenta nítidos

processos de segregação sócio-espacial, demarcando lugares, separando as áreas das

elites economicamente dominantes, das áreas dos grupos economicamente dominados.

Ao longo da década de 90, verificamos que no município, se agravaram a violência e a

miséria urbanas, sobretudo, nas áreas de intensa urbanização.
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Como forma de ação e reflexão diante dessa “problemática do desamparo”1, se

desenvolveu concomitantemente, nos bairros populares da cidade, manifestações

culturais ligadas ao hip hop, expressão política e cultural de parcela da juventude

urbana, que apresenta algumas das contradições presentes na estruturação do lugar .

O lugar  é, portanto, marcado por um espaço instrumental e um espaço orgânico.

Em nossa dissertação identificamos os planos e as ações ligadas ao planejamento

urbano e regional hegemônico, como representantes desse espaço instrumental; e, as

manifestações culturais hip hop, como representativas do espaço orgânico.

Evidentemente, ambas dimensões do lugar  são mais complexas, mas para efeitos

de um estudo heurístico das relações entre cultura popular e produção social do espaço,

nos limitaremos a esse recorte. Consideramos, aqui, as ações e planos do planejamento

urbano e regional hegemônico, como atuações ligadas aos poderes legais instituídos e

ao capital, de um modo geral, sem nos atermos a uma análise mais pormenorizada, a

qual seria desejável, porém tornaria ainda mais extensas nossas reflexões. Nossa

intenção maior é levantar questões para futuras reflexões.

De igual modo, ao realizamos um estudo do espaço orgânico nos limitaremos às

manifestações culturais hip hop, a fim de construir nossas reflexões na presente

dissertação, de modo a pensarmos em algumas das relações existentes entre as

manifestações culturais populares e as ações hegemônicas do Estado e do capital, na

composição do espaço urbano, e, em particular, do lugar .

                                                
1 Expressão utilizada por Félix Guattari (1992) para designar as condições ambientais, sociais e mentais
em que a miséria se estrutura no mundo capitalista.
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Outro fato que gostaríamos de ressaltar logo de início em nossa dissertação é

nosso estilo de redação. Com relação a esse ponto buscamos uma forma de tornar

relevante, sobretudo, as dimensões do espaço orgânico presentes na cultura hip hop.

Para tal, nossa redação, como na música rap, ou na dança break, é marcada por

circularidades, pontos de repetição, onde apresentamos recorrentemente três temas

básicos de nossa dissertação: os nossos referenciais teóricos-metodológicos, a cultura

hip hop e o município de São José dos Campos.

1.1 – TEMA E PROBLEMA DE NOSSA PESQUISA2

- Por que pretendemos aproximar as atuais práticas hegemônicas do

planejamento urbano e regional, diante das manifestações culturais populares

de parcela da juventude urbana, típicas da cultura hip hop  rap, break,

grafite e pichação presentes no município de São José dos Campos?

- Por que nos interessa academicamente essa aproximação entre as práticas

hegemônicas do planejamento urbano e regional, e as manifestações da

cultura hip hop presentes na cidade de São José dos Campos?
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A forma hegemônica de planejamento urbano e regional, no município de São

José dos Campos, típica da segunda metade da década de 90 aos dias atuais é o

planejamento estratégico de cidades ou marketing territorial ou urbano3. Tal vertente

hegemônica de planejamento territorial visa transformar o espetáculo em forma de

controle social .4

Daí nosso interesse acadêmico nas manifestações culturais populares, sobretudo

a cultura hip hop, que, desde a década de 90, ao momento atual, no município de São

José dos Campos, vem se constituindo como uma das formas de expressão simbólica

das juventudes urbanas dos bairros populares, que dialoga, ainda que de modo tenso

e violento (não a violência pela violência), mas também lírico e poético, por vezes,

voltando as costas, para a política oficial com as suas tentativas hegemônicas de

transformar o espetáculo em controle social.

1.2 – JUSTIFICATIVAS

                                                                                                                                              
2 Na organização dos tópicos desse capítulo, nos valemos das sugestões presentes em (OLIVEIRA, 2001),
Tratado de metodologia científica.
3 Em São José dos Campos, para as gestões municipais de 1996-2000 e 2000-3, foi eleito e reeleito o
mesmo candidato para prefeito do PSDB (partido do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-
2002)), o qual tem se interessado em “vender” a cidade, como forma de atrair novos investimentos de
capitais, em consonância com a idéia de cidade-empresa presente no Planejamento estratégico de
cidades ou marketing territorial ou urbano.
4 Segundo nos apontam Milton Santos, Ermínia Maricato, Otília Arantes e Carlos Vainer, nos trabalhos
que fazemos referência em nossa bibliografia.
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Pretendemos contribuir com nossa dissertação para as discussões acadêmicas e

práticas sociais e políticas do planejamento territorial, apresentando uma interpretação

antropológica das territorialidades presentes na determinação do lugar. Nossos

referencias teóricos e metodológicos em partes significantes vêm da Antropologia

Social , através dos quais pretendemos dialogar com as contribuições mais correntes nas

reflexões acerca do planejamento territorial, sobretudo, na sociologia, na filosofia, na

economia, na geografia, na arquitetura e no urbanismo.

Apontamos, ainda, questões pertinentes à compreensão da construção social do

espaço do ponto de vista das subjetividades, por vezes, nos aproximando das

interpretações da psicanálise, no que esta nos possibilite compreender o comportamento

psicossocial do indivíduo nas massas e nos pequenos grupos, situações típicas das

experiências urbanas da juventude ligada às manifestações da cultura hip hop.

1.3 – OBJETO DE PESQUISA

Em torno da problemática que apontamos a seguir, situamos nosso objeto de

estudo , qual seja, a cultura hip hop no contexto das práticas sócio-espaciais urbanas

no município de São José dos Campos. As práticas sócio-espaciais são por nós

pensadas como o conjunto das relações sociais expressa através de relações espaciais

consideradas de modo dialético, de forma que as relações espaciais são produto das

relações sociais, e, ao mesmo tempo, acabam produzindo também estas últimas.
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1.4 – HIPÓTESE

Temos como hipótese básica de nosso trabalho que, as experiências urbanas

associadas às formas de manifestação cultural hip hop, de parcela da juventude

joseense dos bairros populares da cidade, expressam, enquanto uma razão local, as

tensões presentes na construção simbólica do lugar, no imaginário social urbano.

O lugar é, em partes, expressão de relações de poder entre dominantes e

dominados, em torno da construção da cidade capitalista, revelando as contradições

presentes na sociedade local como um todo: na dimensão da cultura, enquanto

representação simbólica; e, nas práticas sócio-espaciais, enquanto espaço vivido,

percebido e imaginado  (HARVEY, 2000: 203).

1.5 – A CULTURA HIP HOP NO CONTEXTO DAS PESQUISAS

ACADÊMICAS
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Sendo um tema que academicamente, ainda se constitui em objeto de estudo

recente, por se tratar de um fenômeno sócio-cultural típico da década de 90, coube-nos

trazer para nossas reflexões as formas pelas quais a cultura hip hop foi tratada

academicamente, dentre outros, por Micael Herschmann (2000), no livro O funk e o hip

hop invadem a cena, e na tese de José C. G. Silva (1998), O rap na cidade de São

Paulo: música, etnicidade e experiência urbana.

Herschmann (2000) trata da cultura hip hop em São Paulo e do funk no Rio de

Janeiro, como linguagens da violência5, correspondentes às transformações sociais,

econômicas e urbanas, ocorridas nessas metrópoles. O pesquisador, apesar de fazer

referências às práticas sócio-espaciais, sobretudo, às referentes ao caso do funk

carioca, preocupa-se, de modo mais específico, com as relações entre tais manifestações

culturais e o imaginário social presente na mídia contemporânea.

Silva (1998) aborda em sua tese, a cultura hip hop através da música rap, na

cidade de São Paulo, valorizando a questão sociológica da música, da etnicidade e da

experiência urbana associada aos grupos juvenis da cultura hip hop, sobretudo, ligados

ao rap.

Para ambos a cultura hip hop é uma das formas de reflexão acerca da

realidade sócio-espacial das cidades capitalistas, profundamente enraizada na

realidade das populações que compõem o lugar.

                                                
5 Nos capítulos 2, 4, 5, 6 e 8, discutimos entre outros temas, a violência como linguagem, no contexto da
cultura hip hop.
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No município de São José dos Campos verificamos que o movimento hip hop se

faz presente, e atua, também, como forma de auto-consciência das populações juvenis

dos bairros populares e favelas da cidade diante de suas experiências sócio-espaciais

no município, re-tecendo ao nível das práticas sócio-espaciais o tecido urbano

segregado .

1.6 – PROBLEMÁTICA

1.6.1 – O LUGAR NO PLANO: A DISCIPLINA DO ESPAÇO URBANO

O planejamento territorial hegemônico, na década de 70, no Brasil, estava ligado

às questões de contenção do fluxo migratório do campo em direção às áreas de

industrialização na região sudeste, valendo-se das cidades médias brasileiras (aquelas

entre 50 e 250 mil habitantes à época), como “dique de contenção”, a fim de controlar

esse fluxo migratório 6.

                                                
6 (AMORIM F.º; SERRA, 2000), ver cap. 3.
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Como exemplo das formas hegemônicas de planejamento da realidade urbana e

regional na qual se inseria o município de São José dos Campos na década de 70,

realizamos uma análise crítica do “Plano Macro-Eixo Paulista” de 1978. Este plano

trazia explicitamente a intenção de disciplinar a ocupação urbana, demonstrando o

caráter intervencionista que o caracterizava.

É no contexto desse processo de disciplina do espaço , expresso no planejamento

territorial hegemônico, do final da década de 70 e início dos 80, que se deu o

nascimento da atual população jovem urbana dos anos 90, no município de São José dos

Campos.

O planejamento territorial, no Brasil, na década de 80, teve seu interesse

diminuído entre os grupos hegemônicos, em função da crise econômica e diminuição

dos fluxos migratórios internos, que coincidiram com a necessidade de atender às

demandas políticas governamentais ligadas ao setor econômico, para novamente nos 90,

o planejamento territorial voltar à agenda política de inúmeras cidades brasileiras7,

sobretudo, na forma de marketing territorial ou urbano8.

1.6.2 – OS MANOS: POPULAÇÃO JUVENIL URBANA NOS 90

Dos anos 90 aos dias atuais, as questões ligadas ao planejamento territorial

trouxeram para o debate público acerca da cidade, diversos agentes sociais, entre os

                                                
7 Ibidem.
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quais, a própria população juvenil dos centros urbanos capitalistas, como atestamos com

o concomitante desenvolvimento da cultura hip hop, nas regiões urbanizadas.

Se a estratégia de controle é o espetáculo9, seria o espetáculo, a melhor forma

de controlar a juventude urbana?

As formas de controle propostas pela organização territorial dos planos

hegemônicos, enquanto que alinhadas à razão global, às forças capitalistas, se

contrapõem a uma razão local, representada, entre outras formas de manifestações

sócio-espaciais locais, pela cultura hip hop, que, junto à ótica da razão global

determinam a realidade de cada lugar.

1.6.3 – ESPAÇO E TERRITORIALIDADES

Que relações existem entre as organizações territoriais e as manifestações

culturais? Seriam estas últimas que dão sentido à organização do território? Seria o

território uma materialização geo-grafada dos conflitos e tensões presentes nas

manifestações culturais?

                                                                                                                                              
8 (MARICATO; VEINER; ARANTES, O. 2000); (SANTOS, M. 2000 a-b).
9 (O. ARANTES 1988, 2000, 2002).
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“Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão

local, convivendo dialeticamente.” (SANTOS, M., 1999) (grifos nossos)

Para o geógrafo Milton Santos, as organizações do território implicam dois

componentes estruturais fundamentais, quais sejam, uma razão global e uma razão

local. A primeira representa as verticalidades do espaço e a segunda, as

horizontalidades do espaço, segundo o geógrafo.

Ilustração 3 – Break (foto do autor)

“Isso acontece repetidas vezes na moderna história do mundo: as forças

capitalistas se realizam em outras formas e finalidades, em lógicas culturais

exóticas, muito distantes do fetichismo da mercadoria nativo da Europa.”

(SAHLINS, 1988:52) (grifos nossos)

Nas palavras do antropólogo Marshall Sahlins, a razão global  de que fala Milton

Santos, é representada pelas “forças capitalistas”, que “se realizam em outras formas e
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finalidades, em lógicas culturais exóticas , muito distantes do fetichismo da mercadoria

nativo da Europa”, as “culturas exóticas” representando a razão local  apontada pelo

geógrafo.

Como percebemos, a organização do território, ganha significado em termos

de uma razão local presente nas práticas sócio-espaciais e, que é também, objeto de

uma razão global e externa, representada pelas forças capitalistas, que se fazem

igualmente presentes no lugar .

A composição do território implica em territorialidades conflitantes, entre uma

razão global e uma razão local, ambas em relações dialéticas, compondo as práticas

sócio-espaciais.

1.6.4 – HIP HOP EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: UMA FORMA DE

EXPERIÊNCIA URBANA

Ao tomarmos o planejamento urbano e regional como parte de nossas reflexões,

o tomamos em seu sentido hegemônico, enquanto representante de uma razão global,

que atua no lugar . Por outro lado, ao considerarmos a cultura hip hop, a tomamos como

representante de uma razão local, que atua, também, no lugar . Coexistências que se

entrelaçam dialeticamente, portanto, conflitivamente, na estruturação das práticas

sócio-espaciais.

Correlacionamos a realidade sócio-espacial, demográfica e econômica da

população jovem dos bairros populares do município de São José dos Campos, com as
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expressões da cultura hip hop que identificamos na cidade: nos discursos da mídia

impressa local; em nossas pesquisas de campo junto aos seus representantes; na própria

produção cultural hip hop local (rap, break, grafite e pichação), como formas de

expressão simbólica do lugar, representantes de uma razão local .

O hip hop é expressão cultural juvenil, coube-nos, então, construir um quadro

da realidade da população jovem no município. Uma “onda jovem”, correspondente à

população entre 14 e 29 anos, atravessa dificuldades em sua vida na cidade, tais como,

altas taxas de mortalidade, sobretudo devido a causas externas, como homicídios e

acidentes de trânsito, ou ainda, por doenças infecto-contagiosas, tais quais a AIDS,

atingindo, majoritariamente a população masculina10.

A população jovem apresenta, em sua maior parte, baixo grau de escolaridade,

apesar da alta taxa de alfabetização inicial. Associados aos problemas de escolarização

existem elevados níveis de desemprego, que, além de expressivos, é maior entre não

brancos e as jovens, na cidade11.

As territorialidades em torno das práticas sócio-espaciais urbanas no

município de São José dos Campos podem, em parte, ser interpretados

correlacionando os dados simbólicos da cultura hip hop, com o quadro sócio-espacial da

população jovem.

                                                
10 Estes dados são de uma pesquisa instrumental realizada pela Prefeitura Municipal, em 2000,
apresentando fatos relevantes do município, que compõem parte dos interesses da opinião pública
(aquilo que represente tendências de consumo e padrões de votos). Constatamos em nosso trabalho que,
outra parcela da opinião pública, também, apresenta alguns desses dados, na forma de hip hop, na
cidade.
11 (PREFEITURA MUNICIPAL, 2000).
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70% das famílias no município de São José dos Campos residem na cidade há

mais de 20 anos12, o que nos indica que a população jovem, no município, vem tendo

como referências sócio-espaciais em seu processo de socialização a realidade

joseense.

A casa, a escola, o trabalho e as vias de acesso que ligam tais referenciais

simbólicos e sócio-espaciais são relevantes para a população local, indicando a

importância do lugar na estruturação da vida cotidiana dessa população.

Esse trajeto “de casa para a escola” e “da escola para a casa”, é, também,

apropriado simbolicamente por parte dessa juventude urbana, através do grafite e da

pichação, recriando conflitivamente o espaço13, conforme pudemos atestar em

diversos bairros na cidade.

Tal apropriação simbólica do espaço nos parece vital para a organização

desses grupos juvenis14, sobretudo, no que diz respeito à elaboração cultural dos

conflitos vividos diante da expansão urbana no município de São José dos Campos.

Os principais trajetos que ligam tal população jovem aos espaços instrumentais

no lugar (escola, comércio, trabalho, serviços públicos em geral) e aos espaços

orgânicos do lugar (quadra de esportes, campo de futebol, botecos, pontos de encontro

da “rapaziada local” em geral), são intensamente alvos das manifestações culturais hip

                                                
12 (MANULESCU, 2000).
13 (HARVEY, 2000); (SANTOS, M., 1999, 2000 a-b); (GUATTARI, 1992); (HERSCHMANN, 2000);
(SILVA, 1998).
14 Ver, por exemplo: LEVISKY, David Léo. Adolescência pelos caminhos da violência: São Paulo:
Casa do Psicólogo, 1998.
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hop, na cidade de São José dos Campos, re-vestindo tais espaços de uma nova carga

simbólica, criando um lugar .

Para Guattari (1992), as práticas sócio-espaciais ao longo da década de 90 estão

implicadas naquilo que ele denomina “problemática do desamparo”, se referindo à

miséria material que se estrutura cada vez mais no mundo, com o avanço da acumulação

capitalista, e que possui, não apenas implicações sócio-ambientais, mas também

mentais, expressões de um processo de dominação que se apresenta com inúmeras

reverberações e contra-reverberações cognitivas.

A miséria pode ser em termos materiais, no que diz respeito aos equipamentos

sociais coletivos e padrões de construção, nos bairros populares das grandes cidades. No

entanto, no que diz respeito às manifestações culturais, parcela da população jovem

desses lugares, através da cultura hip hop vem exercendo sua crítica cultural, política e

social, compondo ricas reflexões, acerca das dificuldades materiais, violências e

preconceitos vividos.

Félix Guattari nos aponta para uma ecosofia. A miséria não se reflete apenas no

plano material e ambiental, para a qual temos uma ecologia ambiental. A miséria se



19

reflete também nas relações sociais, para a qual devemos propor uma ecologia social. A

miséria se dá igualmente na mente das pessoas, em suas vivências subjetivas e íntimas,

para a qual propõe-se uma ecologia mental. A “problemática do desamparo” citada por

Guattari pode ser percebida no município de São José dos Campos, na realidade do

lugar , a qual a cultura hip hop reage.

O rap retrata e expressa, no município, as condições existenciais dos territórios

em que é produzido e consumido, permitindo uma reelaboração das identidades juvenis

locais, diante da apartheid sócio-espacial que ocorre na cidade, re-compondo o lugar

fragmentado pelas forças do capital, a partir de uma razão local.

O break tem vivido uma tentativa de oficialização pelos grupos de poder

hegemônicos na cidade, no intuito de transformar o espetáculo em controle social. Os

integrantes da cultura hip hop, ao “se permitir apropriar” em um campeonato de break,

no contexto do programa oficial “Amigos da escola” ou “promovido” pelo sindicato15,

resistem e se conformam a algumas dessas tentativas de controle social.

De modo mais sutil e inconsciente, na forma de movimentos coreográficos, uma

nova forma de apropriação simbólica do território, uma territorialidade diversa do

movimento do homem diante das máquinas e na multidão urbana, ocorre na dança de

                                                
15 Desde quando sindicatos e escolas se interessam genuinamente por break? Desconheço sindicalista ou
professor que rodem o break , exceto algum b.boy ou b.girl que queiram ensinar a dança ou educar os
movimentos corporais de outras pessoas, e para isso, se torne professor.
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rua, um encontro mais significativo entre os “seres urbanos”, no que, ficam claras as

funções de suporte às experiências grupais16 na cidade , proporcionadas pelo break.

O grafite e a pichação têm se constituido nas manifestações da cultura hip hop

mais polêmicas no município de São José dos Campos, num diálogo mais tenso e

violento com os poderes instituídos, levando a formas de repressão pelos aparelhos de

Estado.

A pichação e o grafite acabam por expor alguns dos processos de segregação

sócio-espacial e residencial no município, uma vez que propõem como territórios de

contestação as áreas das elites, e, a apropriação do lugar  como “centro do mundo”,

território de demarcação dos grupos locais nos bairros populares, apropriado pelos

grafites.

Já, o marketing territorial e urbano, prática atual hegemônica de planejamento

territorial no município, contrariamente, vê a pichação e o grafite como ruídos na mídia-

cidade do capital, a qual supõe como de uso predominante no interesse da acumulação

capitalista, sobretudo, se a pichação ou grafite ocorre em áreas de controle das elites.

                                                
16 FREUD, Psicologia das massas e análise do ego (1921). A coletânea de artigos Como trabalhamos
com grupos, organizada por ZIMERMAN e OSÓRIO (1997), bem como, a coletânea Adolescência pelos
caminhos da violência: a psicanálise na prática social, organizada por LEVISKY (1998), oferecem-nos
interessantes reflexões acerca da grupalidade humana e, particularmente, a da juventude.
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1.7 – METODOLOGIA

Os conteúdos emocionais devem ser considerados no que tange a nossa

capacidade de conhecermos o mundo, não só físico, mas, sobretudo, humano. E, no que

diz respeito, ao mundo humano, os conteúdos emocionais nos afetam e embotam ainda

mais nossa capacidade de conhecimento da realidade17. Os conteúdos simbólicos,

portanto, também vetores de forte carga afetiva, são estruturantes de nossa capacidade

de compreensão das realidades vividas18 em sociedade.

Balizamos nossas interpretações da cultura hip hop enquanto processo19, com o

intuito de captarmos as tensões presentes em torno das práticas sócio-espaciais

urbanas . Somadas às interpretações críticas do espaço urbano e do planejamento

territorial20 e aos referenciais epistemológicos acerca dos grupos e indivíduos na

sociedade de massas21, possibilitou-nos construir nosso quadro teórico-metodológico.

Nos interessaram as reflexões teórico-metodológicas acerca das relações

dialéticas entre espaço e sociedade, tomando o espaço enquanto processo cultural que

(re)vela relações de poder presentes na cidade capitalista, e, que, também se

expressam simbolicamente na esfera da cultura.

                                                
17 (ELIAS, 1998).
18 (BOURDIEU, 2002).
19 (A. A. ARANTES, 1990); (J. L. dos SANTOS, 1992); (GEERTZ, 1989); (CHAUÍ, 1986); (TAUSSIG,
1993); (CLASTRES, 1990).
20 (MARICATO, 2000); (VEIRNER, 2000); (O. ARANTES, 1988, 2000, 2002); (SANTOS, M. 2000 a-
b); (GOTTDIENER, 1993); (VILLAÇA, 2000).
21 (GUATTARI, 1992); (BENJAMIN, 1989); (FREUD, 1921); (FOUCAULT, 1979); (HARVEY, 2000).
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1.8 – FONTES DE PESQUISA

A fim de caracterizarmos as práticas sócio-espaciais hip hop no município de

São José dos Campos nos valemos de: reportagens da mídia impressa local; da

produção cultural dos grupos de hip hop (rap, break, grafite e pichação) na cidade; e, de

pesquisas de campo junto aos representantes da cultura hip hop no município.

No tocante à organização territorial do município, identificamos que a mancha

urbana do município de São José dos Campos é atualmente a maior presente na região

do Vale do Paraíba, em termos absolutos de área construída, apresentando conurbação

com o município vizinho de Jacareí. Tal área coincide com a região de mais expressivo

crescimento da mancha urbana no município de São José dos Campos na década de 90,

onde, encontramos, também, o maior número de grafites na cidade22.

Nítidos processos de segregação sócio-espacial se fazem presentes no

município. As pichações no centro da cidade e nas áreas residenciais das elites locais

são realizadas como formas de “protesto” pelos grupos de pichadores locais, via de

regra, jovens moradores dos bairros populares do município. Por outro lado, a zona sul é

a área de maior crescimento urbano nos anos 90, onde, presumimos esteja presente a

maior parcela do contingente da população jovem do município.
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Ilustração 4 – Grafite (foto do autor)

Não obstante, os grupos de poder hegemônicos na cidade procuram ignorar o

conteúdo simbólico das manifestações hip hop, bem como, as discriminam, quando não,

procuram apropriar-se da cultura hip hop conforme as lógicas desse mesmo poder

hegemônico reforçando os processos de segregação sócio-espacial no município.

A fim de avaliarmos o processo de constituição da mancha urbana na década de

90, no contexto regional e intra-urbano, o realizamos apontando a segregação sócio-

espacial e residencial presentes no município, relacionado-as às manifestações da

                                                                                                                                              
22 Fato observado a partir de interpretação da imagem de satélite da região administrativa de São José dos
Campos e de nossas pesquisas de campo.
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cultura hip hop na cidade. Para isso, construímos três mapas temáticos, a partir da

interpretação da imagem de satélite da região administrativa de São José dos Campos

(Governo do Estado de São Paulo, 2000), pesquisas de campo, da interpretação dos

dados sócio-espaciais de Manulescu (2000):

MAPA 1 – Manchas urbanas na Região de Governo de São José dos Campos (p.43);

MAPA 2 – Segregação residencial em São José dos Campos (p.250)

MAPA 3 – Áreas de maior presença de grafites no município (p.257)
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2 – A CULTURA HIP HOP NOS INTERSTÍCIOS DA

MÍDIA ESCRITA LOCAL
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2 – A CULTURA HIP HOP NOS INTERSTÍCIOS DA MÍDIA

ESCRITA LOCAL

2.1 – ALGUNS DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O município de São José dos Campos possui, atualmente, na virada do século

XXI, cerca de meio milhão de habitantes. Quase a totalidade dessa população, algo

próximo dos 98%, vive em áreas urbanas. A região do Vale do Paraíba, onde se localiza

o município, possui atualmente cerca de dois milhões de habitantes. Dentre os

municípios que compõem a região, São José dos Campos possui a maior mancha

urbana, distribuída axialmente ao longo da rodovia Presidente Dutra, em corredores de

urbanização, num misto de áreas residenciais, industriais e institucionais. A produção

industrial do município ultrapassa as referências regionais, assumindo não só relevância

nacional, mas, igualmente, internacional. Fazem-se presentes no município as indústrias

aeronáutica, bélica, petroquímica, química, automobilística, de telecomunicações,
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eletro-eletrônica, mecânica de precisão, farmacêutica, entre outras. Diversos centros de

pesquisa e universidades se fazem, igualmente presentes no município 23.

2.2 – A CIDADE NÃO REIFICADA

Como podemos compreender e interpretar a realidade sócio-espacial do

município de São José dos Campos?

Diversas abordagens podem ser tomadas. Nossa intenção, na presente

dissertação, é realizar uma interpretação antropológica da cidade de São José dos

                                                
23 Em Oliveira (1999) encontramos um interessante estudo acerca do bairro de Santana, apresentando de
modo crítico o processo de urbanização que se desenvolve no município, do final do século XIX à década
de 80. Ao longo de nossa dissertação iremos apresentar outros dados que atualizam nossas referências ao
processo de urbanização na década de 90, no município de São José dos Campos.
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Campos, buscando compreender o espaço urbano sem, no entanto, reificá-lo enquanto

objeto de estudo  (VELHO, 1999).

No que tange à cidade e ao processo de urbanização, consideramos que ambos

são expressões das relações sociais, as quais, por outro lado, são também influenciadas

pelas organizações do território. A cidade não é uma coisa. Consideramos, em nosso

trabalho, que essa relação dialética entre espaço e sociedade, compõe o que, nesta

dissertação denominamos práticas sócio-espaciais. Estas práticas correspondem à

construção do espaço pelo social, e vice-versa. As práticas sócio-espaciais indicam à

construção social do espaço, bem como, à construção espacial da sociedade.

2.3 – A MORTE E OS MORTOS

O antropólogo Roberto DaMatta, em seus estudos acerca da sociedade brasileira,

afirma que,

“no Brasil a morte mata, mas os mortos não morrem.” (DAMATTA, 2000-

a:158) (grifos nossos)
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Em sociedades relacionais, como a brasileira, o sujeito social é mais importante

que as regras sociais no ordenamento das ações da vida cotidiana. O morto é, mais

importante que a morte. Deixemos o próprio DaMatta precisar melhor seus conceitos

analíticos.

“... uma sociedade relacional. Isto é, um sistema onde a conjugação tem razões

que os termos que ela relaciona podem perfeitamente ignorar. Para mim, é

básico estudar aquele “&” que liga a casa-grande com a senzala e aquele

suposto espaço vazio, terrível e medonho que relaciona dominantes e

dominados.” (ibidem, p.25) (grifos nossos)

Nossas reflexões antropológicas acerca do espaço, compõem uma interpretação

do processo de urbanização, de um ponto de vista simbólico, considerando que a

produção da realidade cotidiana, o lugar , além de ser resultado de um processo dialético

entre as relações sociais e espaciais, também é expressão de um outro processo

dialético que se desenvolve entre dominantes e dominados, que põe em movimento

as relações sócio-espaciais.

2.4 – LINGUAGEM DOS SÍMBOLOS

José Miguel Wisnik (1988), lembrando-nos de Fernando Pessoa no livro

Mensagem, nos remete à interpretação poética do símbolo. Estes não se revelam a uma

primeira vista, e, muito menos, a um olhar desatento. Para compreender o caráter
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simbólico da vida social é preciso em primeira instância, simpatia. Simpatia para

com a linguagem simbólica e seu caráter figurativo, metafórico e metonímico.

“simpatia  corresponde a essa margem de contribuição que o leitor confere ao

indizível do tema.” (WISNIK, 1988:283)

Em segundo lugar, para se compreender a linguagem simbólica é preciso

intuição, uma espécie especial de fogo, que aquece a mente de imagens figurativas

inspiradas na linguagem dos símbolos, sem queimá-la, e que a ilumina, sem ofuscá-la.

“intuição, (...) essa disposição para a percepção do inconsciente como outra

coisa, que nos habita como um conhecimento prévio” (ibidem, p.283) (grifos

nossos)

É necessário, ainda, inteligência, sem a qual os símbolos são enganosos, como

os são no mito da caverna de Platão, as sombras de um mundo desconhecido, projetadas

na parede da caverna. A compreensão é outro ingrediente indispensável . Ela nos trás

os esclarecimentos do contexto sócio-histórico de produção e interpretação dos

símbolos. E, por fim, a graça, ou seja,

“se quisermos, o entendimento da criação segundo a ótica do criador.” (ibidem,

p.283) (grifos nossos)

2.5 – O ESPAÇO DA MORTE
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A morte e o morto, em sua dimensão simbólica, numa sociedade em que o “&”

que liga a casa-grande à senzala é importante ser considerado, sugerem um espaço da

morte, inscrito no espaço da cidade urbanizada, no contexto de luta entre dominantes e

dominados.

“O espaço da morte é importante na criação do significado e da consciência,

sobretudo em sociedades onde a tortura é endêmica e onde a cultura do terror

floresce. Podemos pensar no espaço da morte como uma soleira que permite a

iluminação, bem como a extinção.” (TAUSSIG, 1993: 26) (grifos nossos)

A morte, não é a simples extinção da vida. A morte é toda revestida de

significados. A morte tomada como elemento de uma cultura fala da sociedade em que a

mesma se insere.

“No entanto, os significantes estão estrategicamente deslocados em relação

àquilo que eles significam.”(ibidem, p.26) (grifos nossos)

O antropólogo Michael Taussig faz esta referência, para continuar tecendo

considerações acerca do espaço da morte, sobretudo num

“espaço da morte  onde o índio, o africano e o branco deram à luz um Novo

Mundo”. (ibidem, p. 26) (grifos nossos)
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Ilustração 6 – Break (foto do autor)

Signo, significado e significante, estão todos sujeitos a um jogo de forças sociais,

estão todos envoltos em relações de poder. Pensar a morte e o morto no contexto da

cultura, é levar em consideração as relações de poder que dão sustentação a um quadro

de relações sociais, onde ambas se inserem.

“[O] espaço da morte é proeminentemente um espaço de transformação:

através de uma experiência de aproximação da morte poderá muito bem surgir

um sentimento mais vívido da vida; através do medo poderá acontecer não

apenas um crescimento de autoconsciência, mas igualmente a fragmentação e

então a perda de autoconformismo perante a autoridade (...).”(ibidem, p.29)

(grifos nossos)
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2.6 – A MORTE DO RAPPER MANO AU24

Tomando a cultura enquanto processo, no âmbito de uma sociedade de classes e

capitalista, como a brasileira, a interpretação da morte do rapper mano Au, poderá nos

assinalar algumas das dimensões políticas em que esta se insere.

A morte e o morto podem nos ajudar a pensar a sociedade que produziu tal

realidade, sem que apelemos a uma visão reducionista, que transformem o morto e sua

morte, em mera vítima de uma sociedade perversa, ou ainda, a tomem como vingança

por parte de uma sociedade injustiçada, o que seria pior.

Mano Au era um afrodescendente, morador de favela 25 e rapper, integrante da

cultura hip hop, manifestação cultural urbana que se desenvolveu ao longo dos anos 90,

em diversas cidades urbanizadas da Europa, Estados Unidos e América Latina, entre

essas cidades, o município de São José dos Campos.

                                                
24 O termo rapper é utilizado para designar aquele que canta rap, o qual também pode ser chamado MC
(Master of Cerimony). O termo mano é uma gíria da juventude hip hop dos bairros populares, que
significa irmão; o termo mina é o seu feminino, e significa irmã. “Au”, é o apelido, ou vulgo, vindo do
nome Aurindo. Do inglês rap abreviatura de rhythm and poetry, gênero musical originário da juventude
urbana afrodescendente norte-americana, nos anos 90 (SILVA, 1998) e (HERSCHMANN, 2000).

25 No que diz respeito ao estudo das favelas brasileiras, sobretudo as cariocas, o livro Um século de
favela (ZALUAR; ALVITO, 1998), nos trás algumas reflexões antropológicas interessantes, abordando
temas como as políticas públicas, o carnaval, as referências à favela na indústria fonográfica, o funk, a
capoeira, a violência, o tráfico de drogas, as representações sociais dos favelados no tribunal do júri, entre
outros.
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A morte do mano Au, morador da favela Santa Cruz, no município de São José

dos Campos, foi notícia por três dias seguidos no jornal Vale Paraibano, nos dias 28, 29

e 30 de maio de 2003.
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Ilustração 7 – Jornal ValeParaibano, 29/05/2003

2.7 – CULTURA COMO SISTEMA DE SIGNIFICADOS

Escrevendo sobre a cultura enquanto sistema de significados, o antropólogo

Antônio Augusto Arantes, nos chama a atenção para quatro pontos básicos no que diz

respeito a essa forma de entender os fenômenos da ordem cultural:

1) “Os elementos culturais nada significam individualmente (...) Eles

ganham esses significados em decorrência dos contrastes significativos que

construímos enquanto participantes de um mesmo grupo social (...) e que
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sinalizamos por meio de conjuntos de elementos que convencionamos permutar

em um mesmo contexto”.

2) O significado é função do contexto de ocorrência: em diferentes contextos

(...), um mesmo item cultural possui significados diversos (...).

3) Um mesmo objeto condensa significados próprios a diferentes contextos.

Agregando-se duas ou mais afirmações simbólicas, pode-se deduzir uma terceira

(...).

4) (...) os significados culturais não são compreendidos através da

contemplação passiva do objeto significante, mas com referência ao universo

de significados próprios de cada grupo social (...).”(ARANTES, A. A., 1990: 30-

1) (grifos nossos)

A morte de mano Au, sob o prisma da cultura, pensada enquanto processo, nos

faz tomar sua morte como um elemento significante de toda uma estrutura social, ao

refletirmos acerca da realidade em que esta se deu, considerando que sua morte nada

significa individualmente. Sendo seu significado, função do contexto de ocorrência, sua

morte condensa inúmeros significados, e, enquanto objeto significante, não deve dar-se

a uma contemplação passiva.

2.8 – MEDIAÇÕES ENTRE POLÍTICA E CULTURA
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Associar política e cultura seria pensar de um modo preciso. Outro antropólogo,

Clifford Geertz, nos dá uma indicação de como seria isso.

“A cultura, aqui, não são cultos e costumes, mas as estruturas de significado

através das quais os homens dão forma à sua experiência, e a política não são

golpes ou constituições, mas uma arena na qual tais estruturas se desenrolam

publicamente.” (GEERTZ, 1989: 207) (grifos nossos)

Posto desse modo, cultura e política se encontram em relação recíproca e

dinâmica, aptos a encadear transformações nas relações sociais. Segundo o antropólogo

José Luiz dos Santos,

“... as culturas humanas são dinâmicas . De fato, a principal vantagem de

estudá-las é por contribuírem para o entendimento dos processos de

transformação por que passam as sociedades contemporâneas .” (SANTOS,

J. L., 1991: 26)  (grifos nossos)

E, ainda acrescenta, quanto à importância do estudo dos processos culturais em

nossas sociedades.

“... o importante para pensarmos a nossa realidade cultural é entendermos [1] o

processo histórico que a produz, [2] as relações de poder e o confronto de

interesses dentro da sociedade .” (ibidem, p.34) (grifos nossos)

Posto deste modo, a morte do mano Au, é reveladora de múltiplos significados.

2.9 – MÍDIA E ADMINISTRAÇÃO DE “ZONAS DE CONFLITO”
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Rapper, negro, pobre, morador de favela, assim, o jornal ValeParaibano nos

apresenta mano Au. Segundo a edição de 28/05/2003,

“O pai teria sido traficante no morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, na década

de 70.”

 “Para fugir da miséria e da criminalidade, a mãe do rapper se separou e veio

com o filho para São José dos Campos. A intenção era tentar uma vida melhor,

longe da violência e do tráfico de drogas”.

No entanto, conforme relata a estória contada no jornal, as estratégias falharam.

“A chegada em São José foi decepcionante . Sem emprego, a família foi morar

na favela Santa Cruz. ‘Mano Au’ conseguiu estudar até a 4.ª série do ensino

fundamental e começou a escrever letras de rap para protestar contra a

miséria no Brasil.” (ibidem) (grifos nossos)

Refletindo acerca do papel representado pela mídia, no contexto das relações de

poder, numa sociedade caracterizada pela luta de classes, Herschmann (2000) apresenta

a seguinte reflexão.

“A mídia desempenha um importante papel no sentido de tornar visível e dar

sentido, na cena pública, aos inúmeros grupos sociais. Tendo em vista, ainda, a

dimensão contemporânea da crise do Estado  tanto por sua dificuldade, às

vezes crescente, de atuar em certas áreas da sociedade, quanto por sua perda de

legitimidade em certas situações/contextos , pode-se atestar também que a

mídia vem assumindo, cada vez mais, a responsabilidade pela administração das

“zonas de conflito”, ao propiciar, inclusive, uma certa homogeneização do

“corpo social”.” (ibidem, p.87-8)
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Segundo Herschmann, a mesma mídia que demoniza determinados grupos

sociais, abre caminhos para a sua glaumorização. A morte do mano Au, ao ser relatada

na mídia impressa local abriria, então, espaço para a reflexão.

“(...) a construção demonizada do outro pode justificar contra ele atos de

violência ou mesmo a sua interdição (...), mas trás inúmeras dúvidas e coloca em

xeque a imagem de uma suposta coesão do tecido social. Assim, para além do

processo de criminalização que afeta esse grupo urbano, traz à tona, para o

debate na esfera pública, a discussão do lugar do pobre, ou melhor, o seu

direito ao lazer e ao “acesso” à cidade. Coloca em pauta as contradições do

processo de “democratização” do País e expõe as suas fissuras sociais .”

(ibidem, p.117) (grifos nossos)
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Segundo nos relata, ainda, o jornal ValeParaibano, de 28/05/2003, seu corpo foi

encontrado na avenida Getúlio Vargas, no  município vizinho de Jacareí, enrolado em

um saco plástico, fechado com cordas e correntes, na manhã do dia anterior. O corpo

apresentava requintes de crueldade e perfuração de bala na cabeça. O caráter sacrificial

de sua morte nos parece nítido. O homicídio esconde e revela uma série de relações de

poder, implícitas nas relações sociais, em uma determinada sociedade.

“A polícia encontrou no bolso da vítima um alvará de soltura expedido no dia 13

de maio deste ano”. (ValeParaibano, 20/05/03) (grifos nossos)

Curiosa data de expedição de um alvará de soltura, sobretudo, em se tratando de

um jovem afrodescendente, de 26 anos de idade. Ironia institucional?

“Ele foi condenado pela Justiça a 1 ano e nove meses de prisão em regime semi-

aberto por assalto a mão armada.” (ibidem)

Havíamos entrevistado mano Au em 2001, muito antes de sua prisão, no ano

seguinte. Ele era proprietário de uma loja de artigos ligados à cultura hip-hop,

sobretudo, CDs, camisetas, blusões e bonés, numa galeria na rua sete de setembro, o

calçadão no centro da cidade. Na verdade, nossa entrevista foi informal, no contexto de

uma visita à sua loja. Naquela tarde, junto a mais outras pessoas que se encontravam na

loja, mano Au mostrou-nos fotos do seu grupo de rap, em diversas situações, como

ensaios e festas, na favela Santa Cruz, e, evidentemente, conversamos sobre o rap.

A morte do mano Au foi noticiada como a morte de um marginal, ou mesmo de

um criminoso, possivelmente, envolvido com o tráfico de drogas. No jornal
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ValeParaibano do dia seguinte, 29/05/2003, novamente sua morte fora noticiada, com o

seguinte título: Rapper de São José deixa herança polêmica nas músicas sobre a favela:

Mano Au é enterrado com homenagem cantada em rap; polícia diz que CD faz

‘apologia ao crime’. O principal fato dessa reportagem fora o rap de mano Au ser

considerado apologia ao crime.

“O delegado seccional de São José, Roberto Monteiro de Andrade Júnior, disse

que considera o CD de Mano Au uma apologia ao crime .

“Falar contra as instituições democráticas é uma apologia ao crime previsto no

Código Penal brasileiro. Não comento música de bandido. Para mim isso é

contra a lei, só isso”, disse Andrade Júnior.” (ValeParaibano, 29/05/03) (grifos

nosso)

Esta matéria publicada em 29/05/2003, ensejou a abertura do editorial do jornal

ValeParaibano no dia seguinte (30/05/03), com o título: A temática da violência.  O

editorial volta a falar da morte do mano Au, bem como faz referências aos comentários

do delegado seccional citado.

“As músicas deixadas pelo rapper, no entanto, merecem ser ouvidas com mais

atenção  elas fornecem um retrato das desigualdades, violência e do medo

sentidos por boa parte dos moradores de favelas e bairros periféricos da
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cidade. É possível gostar delas ou detestá-las, considerá-las criativas ou

artisticamente pobres. Mas elas são uma fonte de informações sociológicas para

quem quer discutir mais a fundo a questão da violência urbana nas grandes e

médias cidades.” (ValeParaibano, 30/05/03) (grifos nossos)

O quadro social no qual se deu o surgimento da cultura hip-hop, no município de

São José dos Campos, foi nos limites de um processo de urbanização acelerado e

excludente, típico dos anos 90, que se fez articulado a uma reestruturação do sistema

produtivo, acompanhado de um crescimento demográfico considerável, no município.

As práticas sócio-espaciais, no município de São José dos Campos, se dão no

contexto da acumulação capitalista, e expressam e são expressões das contradições em

que se realiza a mais-valia na cidade.

Com o intuito de aguçar nossa sensibilidade crítica e analítica, reproduzimos

logo a seguir uma das letras do grupo de rap a que pertencia mano Au, o AMR

Rapper’s, intitulada Beco da favela. Em anexo, trazemos uma gravação em CD-ROM,

essa música, bem como os demais rap’s que estarão sendo referenciados em nosso

trabalho, reproduzidos na ordem de ocorrência no texto.

Grupo: AMC Rapper’s

Letra: Beco Da Favela

Tudo começa no sábado que se passou,
O sol brilhava o dia lindo

Mas algo mudou polícia na favela
Já era de se esperar
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Daqui alguns segundo o bicho vai pegar,
Completamente armado

Primeira noção do perigo
Espero que nenhum inocente seja ferido,

Um tiro disparado e o silêncio foi quebrado
E dentro do bueiro mais um corpo encontrado

Porque ele morreu quase ninguém sabia,
O crack chegou na favela,

Mas aí mano só alegria,
Alegria pra aqueles que já estão viciados

Pois não sabem que seus dias estão contados,
Vejo pescoço virando em outra direção,

Cara atravessa avenida seguido por bala de oitão,
(...) caiu me lembro como se fosse hoje

Teve a vida finalizada com dois tiros de doze,
Curioso se aproxima até a chegada da polícia,

Mais um corpo é encontrado em cima das vigas,
Perdidas nos becos por várias e várias mancadas,

Do pouco que roubava consumia em drogas que usava,
O cachorro está latindo, discussão no portão fico ligado

No barraco com o oitão na mão
Se bicho pega na favela,

Eu fico preocupado peço a Deus
Que ninguém incomode meu barraco

Apesar que minha família aqui é respeitada,
Pois não damos vacilo muito menos mancada,

Deus está comigo (...)
Se vacilar em nossa área não conseguirá sair dela (...)

E pro beco da favela, é mano pro beco da favela

Parada boca quente, não ande nem a pau
Vacilar em nossa área é um pecado mortal

Parada boca quente, não ande nem a pau
Vacilar em nossa área é um pecado mortal

A favela é violenta, pode crer meu amigo,
Mas saiba que aqui ninguém morre sem motivo,

Pessoa que vivem nela é igual sombra sem dono,
Estarão condenada a viver no abandono

Pois quem vive lá conhece o verdadeiro inferno
Isolado da sociedade o seu castigo é eterno,

Se você lá morasse, teria (...)
Veria que não é aquilo que mostram na televisão,

A realidade é precisa ser explicada
Para quem está acostumado em viver em quebrada

Pois quem vive lá é tratado, como seres humanos
Por isso é tirados com réptil tirano
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É no beco da favela
Que enquadram você

É no beco da favela que morre muita gente
Troca de tiro com PM mata pessoas inocentes

Eu sei que estamos isolado da sociedade
Mas nem por isso eu vou viver sem dignidade

Se a noite cai, hey e o oitão berra
Parada boca quente é o beco da favela

Se você não quiser ser assassinado jogado
Mantém-se em silêncio, quieto no barraco

Porque a lei do silêncio é a lei da favela
E o escuro é a sentença muitos corpos aqui

Já foram encontrados e a maioria
Não foram identificados

Pois viemos através de alguém
Que morre por causa do maldito dinheiro

Que certamente não tem
Crianças com 12, já estão armado

Prontos eles resolvem qualquer parada
Polícia roda a favela não há outra solução

A não ser (...)
Pra fazer um avião

E pra quem está sem envolvendo ainda não é tarde
Se não quer ter problema do beco se afaste

Refrão

Se ainda não morri foi por pura sorte ser um traficante nunca foi meu forte se Deus
colocou o rap no meu caminho foi para mostrar para as pessoas que não estou sozinho

E sim para mostrar a muita gente que no meu coração existe uma semente que deve ser
passado para as pessoas esquecer

Dos becos e viver numa boa
E para quem não escutou o que estávamos dizendo, mais uma vez fomos barrado pela lei do

silêncio.
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3 – ESPAÇO INSTRUMENTAL E ESPAÇO

ORGÂNICO: TERRITORIALIDADES E CULTURA
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3 – ESPAÇO INSTRUMENTAL E ESPAÇO ORGÂNICO:

TERRITORIALIDADES E CULTURA

3.1 – ALGUNS DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

NO CONTEXTO REGIONAL ATUAL

São José dos Campos se localiza no Vale do Paraíba, nome relacionado com a

presença do rio Paraíba do Sul, situado entre as metrópoles de São Paulo e do Rio de

Janeiro, e a elas ligadas pela rodovia federal Presidente Dutra, BR-116. No município,

se faz presente aeroporto e, a proximidade com o mar, tornam acessíveis os portos de

Santos e de São Sebastião, o que possibilita intenso fluxo de mercadorias e pessoas,

fazendo do município uma referência regional no Vale do Paraíba, bem como no Estado

de São Paulo e Brasil (OLIVEIRA, 1999).

O mapa a seguir nos dá uma idéia da mancha urbana do município de São José

dos Campos no contexto de sua região de governo. Este mapa temático foi realizado

pelo autor, tomando por base a interpretação da imagem de satélite da região

administrativa de São José dos Campos, a fim de melhor compreendermos o processo

de estruturação da mancha urbana do município em seu contexto regional. Este mapa

temático foi realizado a partir do “Atlas de Imagens das Sedes de Regiões de Governo e

Imediações” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2000)26.

                                                
26 Este mapa temático foi realizado pelo autor, com o intuito de conhecer o território de estudo a partir de
conceitos e métodos de interpretação de imagens de satélite desenvolvidos nas disciplinas de mestrado



49

                                                                                                                                              
ligadas ao sensoreamento remoto e geoprocessamento aplicados ao planejamento urbano e regional
(AMORIM; GARCIA, 2000) e (AMORIM et al., 2000). Para se compreender desenhos e mapas de um
ponto de vista antropológico, como pretendemos em nossa dissertação, sugerimos (NIEMEYER, 1994).
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Ilustração 9 – Manchas Urbanas na Região de Governo de São José dos Campos

Verificamos as dimensões da mancha urbana do município de São José dos

Campos diante das demais manchas urbanas, que também compõem sua região de

governo. Além da mancha urbana do município de São José dos Campos, estão

representados os municípios de Guararema, Jacareí, Santa Branca e o distrito de Piedade

(pertencente ao município de Caçapava). Percebemos, ainda, a presença das rodovias

Presidente Dutra, Carvalho Pinto e Tamoios, a estrada para Campos do Jordão, a

rodovia D. Pedro I, o rio Paraíba do Sul e as represas de Santa Branca e do Jaguari.

3.2– APONTAMENTOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO DO

CONTEXTO URBANO DE NASCIMENTO DA ATUAL JUVENTUDE

JOSEENSE

O município de São José dos Campos é uma das cidades médias brasileiras que

foram alvo de intenso planejamento urbano e regional, durante a década de 1970,
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resultando na mancha urbana que estamos a nos referir. Tal fato se deu não apenas por

conta da interferência das agências de planejamento e investidores capitalistas, mas

também, pela presença de outros agentes sociais, tais como as populações que compõem

os bairros populares do município (AMORIM FILHO e SERRA, 2001).

No contexto das décadas seguintes ocorreu o desenvolvimento da cultura hip

hop, entre a juventude urbana dos bairros populares, no município de São José dos

Campos27. Reproduzimos abaixo, um trecho do rap, produzido na segunda metade da

década de 90, Este é o Brasil, grupo Zona Sul MC’s28, do município de São José dos

Campos. Consideramos que o rap apresenta uma forma de representação simbólica da

cidade, sobretudo, dos jovens dos bairros populares.

Oh pátria amada idolatrada
Salve, salve

Brasil pátria amada mãe gentil.
O país onde as autoridades só pensam em festa

Carnaval futebol e o povo na merda
Televisão mostram de outro lado os problemas
A mídia sempre do lado do sistema e agora sim

E uma pergunta está no ar, será que um dia isto vai mudar? 29

                                                
27 Para uma compreensão do desenvolvimento da cultura hip hop na cidade de São Paulo, ver SILVA
(1998) e HERSCHMANN (2000).
28 A letra completa e a gravação em CD-ROM se encontram em anexo.
29 CD Di Boa – Rimas do Vale do Paraíba, produção independente “Maurício Correria Pura 2000”, São
José dos Campos, 2000 – música “Este é o Brasil”, grupo Zona Sul MC’s (São José dos Campos – SP).
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O país Brasil, enquanto representação simbólica é vivenciado e interpretado,

neste rap, a partir do lugar . Este rap expressa parte da opinião dos jovens brasileiros,

moradores de uma das cidades médias do Brasil, o município de São José dos Campos,

no Estado de São Paulo.

O quadro sócio-espacial atual do município de São José dos Campos é fruto do

resultado, em parte, do trabalho não reconhecido das comunidades populares, sobretudo

migrantes de outras regiões do país, bem como, das relações hegemônicas de poder

implantadas através de instrumentos de planejamento urbano e regional oficiais, postos

em movimento a partir da década de 70 em diante.

Por cidades médias no Brasil, podemos entender
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 “sob dois pontos de vista  no imaginário dos moradores e interioranos ,

(...) aquelas nem tão pequenas , a ponto de limitar as possibilidades de

crescimento econômico e intelectual de seus habitantes, e nem tão grandes, a

ponto de onerar  e até por em risco  a vida da maioria de seus moradores.”

(AMORIM FILHO e SERRA: 2001, p.1) (grifos nossos)

“Sob dois pontos de vista”, “no imaginário”, cidades médias são “aquelas nem

tão pequenas”, “e nem tão grandes”, tomadas demograficamente.

“[Na] década de 70, quando o problema da desconcentração espacial das

atividades econômicas ocupava posição central nas agências de políticas

urbanas de diversos países, era possível identificar como limite demográfico

inferior das cidades médias populações entre 20 mil e 50 mil habitantes; já o

limiar demográfico superior encontrava-se, em quase todos os países, entre 100

mil e 250 mil habitantes.” (ibidem, p.3) (grifos nossos)

3.3 – ALGUNS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DA REGIÃO DO VALE

DO PARAÍBA NA DÉCADA DE 70

O Plano Regional do Macro-Eixo Paulista, de 1978, elaborado por técnicos

ligados à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo,
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nos dá uma noção do município de São José dos Campos em seu contexto regional, do

ponto de vista do plano , ou das idéias (MARICATO, 2000), no final da década de 1970

e início dos 80, de modo a podermos conceituá-la, demograficamente, como cidade

média.

Segundo o documento, o município de São José dos Campos contava com uma

população estimada de 197.095 habitantes, para o ano de 1975, bem como uma

população urbana estimada de 93,57% do total, para aquele ano, representando algo em

torno de 185 mil pessoas, distribuídas pelos bairros da cidade.

Na região, além de São José dos Campos, somente o município de Taubaté

possuía mais de 100.000 habitantes, cerca de 128.930, para o mesmo período. Conforme

a conceituação demográfica que tomamos a AMORIM FILHO e SERRA (2001), na

região do Vale do Paraíba, somente os municípios de São José dos Campos e Taubaté,

nos idos dos anos setenta, estavam nos patamares superiores, em termos demográficos,

no que tange às cidades médias brasileiras.

A diferença populacional entre os municípios citados, algo em torno de 70.000

pessoas, correspondia, à época, à população estimada do terceiro maior município da

região, Jacareí, com cerca de 78.565 habitantes para o ano de 1975, que também poderia

ser considerado uma cidade média, num patamar demográfico intermediário entre os

níveis superiores e inferiores considerados.

Estes dados demográficos nos dão, ainda, a dimensão do processo de

urbanização do município de São José dos Campos no contexto regional, durante a
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década de 1970, se destacando como principal centro urbano da região, com

considerável produção industrial e dimensão populacional urbana.

3.4 – UMA FORMA HEGEMÔNICA DE PLANEJAMENTO URBANO E

REGIONAL NO VALE DO PARAÍBA NA DÉCADA DE 70

O plano regional  citado possui uma inclinação positivista, em sua maneira de

compreender o fenômeno do espaço regional e urbano, uma vez que se baseia numa

metodologia em que se prevê como sendo perfeitamente possível uma “leitura do

cenário”, com vistas a uma dedução do “desenvolvimento espontâneo”, antevendo a

possibilidade de intervenção nesse “processo espontâneo”, de modo a se obter um

“cenário desejado”, conforme expressões do próprio plano , ou das idéias (MARICATO,

2000).
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Na utopia racionalista do plano , se desejarmos cunhar uma expressão de

inspiração weberiana30 para adjetivar a vertente hegemônica do planejamento urbano e

regional nos anos 70, tais inferências e intervenções eram resultados considerados pelos

planejadores, como possíveis de se atingir, na produção sócio-espacial , na cidade.

Não estamos a negar o papel de destaque, também a ser imputado, às agências de

planejamento urbano e regional hegemônicas, no período considerado, no processo de

desenvolvimento do espaço urbano e regional, mas estamos a relativizá-las, com o

intuito de construir uma interpretação de cunho antropológico, onde possamos situar a

cultura hip hop no contexto das experiências urbanas.

O plano regional  citado, assim se apresenta, quanto às suas diretrizes para a

política de desenvolvimento urbano e regional,

“As diretrizes relevantes da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional

do Estado são aqui aprofundadas, tratando as conseqüências principais, na

Região, da descentralização da área Metropolitana de São Paulo.” (GOVERNO

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1978:1) (grifos nossos)

O processo de descentralização produtiva da região da Grande São Paulo induziu

à industrialização da região do Vale do Paraíba, segundo o documento citado. O I PND

                                                
30 FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber: 4.ed. Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1987.
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– Plano Nacional de Desenvolvimento (1971), em termos de política de planejamento,

teria incentivado esse processo de descentralização produtiva, com a indústria

automobilística, e que, no caso desse setor industrial, o mesmo processo de

descentralização se consolidaria com o II PND (1975-9)31, afetando a organização

sócio-espacial da região do Vale do Paraíba, conforme pretendia disciplinar  o “Plano

Macro-Eixo Paulista” (1978).

Essa integração das esferas de governo fica clara no próprio texto do Plano

Regional do Macro-Eixo Paulista, que estabelece que

“A intenção básica do Programa Macro-Eixo, de reunir esforços dos três níveis

de governo para uma atuação mais propícia na Região, refletindo-se no Plano

pela maneira em que as Diretrizes apresentadas são fundamentadas num

aprimoramento de políticas e instrumentos de atuação do Governo Estadual

e Federal na área de desenvolvimento urbano e regional.” (ibidem, p.1)

(grifos nossos)

A região do Vale do Paraíba, na qual se insere o município de São José dos

Campos, vem sendo alvo de políticas públicas dos âmbitos estadual e federal desde a

segunda metade do século XIX, com a agroindústria do café, e continuou sendo alvo de

tais políticas públicas, na primeira metade do século XX, com o período sanatorial

(AMORIM et al, 2001), e mesmo depois, com o nascente processo de industrialização

brasileira, ao longo da segunda metade do século XX (OLIVEIRA,1999), ocorrendo sua

consolidação nos idos de 1970, como parte integrante do processo de industrialização

no Brasil, conforme Francisco Iglésias (1985), em  A industrialização brasileira.

                                                                                                                                              

31 (AMORIM F.º; SERRA, 2000).
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As bases da organização territorial urbana na região do Vale do Paraíba, nos anos

70, se encontram no processo anterior de industrialização das décadas de 1950-60,

quando da construção da rodovia Presidente Dutra, bem como da instalação de centros

de pesquisa e de multinacionais e empresas nacionais, na região, sobretudo com as

atividades ligadas ao setor aeroespacial, automobilístico, químico e petroquímico.

Fica, então, patente o esforço institucional, sobretudo das esferas de governo

federal, estadual e municipal, para se estabelecer políticas de uso e ocupação do solo,

compatíveis com as políticas de desenvolvimento econômico, vigentes à época.

3.5 – A MENTALIDADE DO PLANO:

DISCIPLINAR A OCUPAÇÃO URBANA

As preocupações das políticas públicas, presentes no II PND, indicavam a

intenção de conter o crescimento demográfico das metrópoles do Rio de Janeiro e São

Paulo, induzindo à descentralização das atividades produtivas, sobretudo industriais, ao

longo do eixo Rio-São Paulo.
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“em documentos oficiais encontravam-se evidências de que havia expectativas

em relação ao papel de “dique”  dos fluxos migratórios com destino às

metrópoles  a ser cumprido pelo conjunto das cidades médias.”

(AMORIM FILHO; SERRA, 2001:13) (grifos nossos)

Isso já se vislumbrava com o I PND,

“Sem explicitar uma preocupação específica com o desenvolvimento das cidades

médias, o texto oficial do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) [Brasil

(1971)] propõe uma política de elevação da produtividade agrícola do

Nordeste como fundamental para contenção dos fluxos migratórios.”

(ibidem, p.13) (grifos nossos)

Mas, no II PND, essa intencionalidade imputada às cidades médias brasileiras

desejada com a descentralização metropolitana, fica mais patente.

“... na apresentação oficial do II PND é explicitada a política de apoio aos

centros médios das áreas economicamente defasadas como necessários à

contenção dos fluxos migratórios em direção ao Sudeste”. (ibidem, p.13)

(grifos nossos)

Daí, no entendimento dos poderes instituídos à época, tais formas de intervenção

sócio-espacial, tinham a necessidade de

“disciplinar a ocupação urbana e rural entre o Rio de Janeiro e São Paulo”

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1978:2) (grifos nossos).
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A palavra disciplinar, a qual se faz presente no plano  em consideração, espelha

o espírito político de uma época de ditaduras por toda a América Latina, e, no caso

brasileiro, de uma ditadura militar, instalada no poder político, entre 1964 e 1984.

Em História Econômica do Brasil, a crítica de Caio Prado Júnior, ao modelo do

“Milagre Econômico”, preconizado pelo regime militar, se faz presente em sua menção

ao processo de urbanização que lhe correspondeu, processo esse, que o presente plano

do governo do Estado, nos idos da década de 1970, pretendia disciplinar.

Caio Prado Júnior compreendia o processo de urbanização dos anos do “Milagre

Econômico”, nos seguintes termos

“... a acelerada urbanização  fruto do defeituoso processo de industrialização

... , e mais (...) da estagnação e decadência, sob tantos aspectos, das atividades

rurais, que transportam para os centros urbanos a miséria tornada

intolerável nos campos ...” (PRADO JR., 1984:381) (grifos nossos)

O crescimento das cidades médias brasileiras, e entre essas do município de São

José dos Campos, se deveu à um “defeituoso processo de industrialização”, acrescido

“da estagnação e decadência das atividades rurais”, transportando para as cidades “a

miséria tornada intolerável nos campos”, nas contundentes palavras de Caio Prado

Júnior.
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É dentro desse espírito crítico, que queremos considerar a urbanização no Vale

do Paraíba32, e em especial no município de São José dos Campos, a fim de darmos

conta de interpretar a letra dos rappers de São José dos Campos. Voltamos a reproduzi-

la, novamente, apresentando o refrão da letra, para nos refrescar a memória e seguirmos

a análise.

Este país, este país será que um dia vai mudar?
Esse país, esse país, será que um dia vai mudar?

É Brasil, será que um dia vai mudar?
Será que um dia vai mudar? (2x)33

3.6 – ORGANIZANDO UM LUGAR CONFORME OS INTERESSES DO

CAPITAL

O Plano Regional  do Macro-Eixo Paulista, enquanto um instrumento de

planejamento do governo do Estado para uma determinada área de seu território,

estabelecendo diretrizes políticas para o uso e ocupação do solo, demandou outros

instrumentos de planejamento em nível local, tais como

                                                
32 A expressão acampamento improvisado cunhada pelo Prof.dr. José Oswaldo Soares de Oliveira, é
adequada para designar numa “imagem-situação”, as condições de habitação das classes populares
urbanas nas cidades brasileiras.
33 CD citado, Di Boa – Rimas do Vale do Paraíba, produção independente “Maurício Correria Pura
2000”, São José dos Campos, 2000 – música “Este é o Brasil”, grupo Zona Sul MC’s (São José dos
Campos – SP).
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“legislação de uso do solo, de zoneamento industrial, de proteção aos

mananciais e proteção da várzea para fins agrícolas” (GOVERNO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, 1978: 3). (grifos nossos)

No município de São José dos Campos, tais instrumentos hegemônicos de

planejamento urbano e regional vieram a ser implantados nas décadas seguintes. O

processo de industrialização da região do Vale do Paraíba se deu de forma

“linear, descontínua e concentrada em Jacareí, São José dos Campos e Taubaté,

induzindo uma expansão urbana igualmente descontínua e gerando o

aparecimento de novos bairros isolados, como se pode observar nos

municípios de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba.”

(ibidem, p.78) (grifos nossos)

Em função do “cenário diagnosticado”, o Plano Regional do Macro-Eixo

Paulista propunha à época a

“definição de áreas propícias à expansão urbana, as quais deverão ser  objeto

de legislação e incentivos específicos”, [bem como], “definição de áreas

propícias à ocupação industrial concentrada, as quais deverão ser objeto de

legislação e incentivos específicos”. (ibidem, p.80) (grifos nossos)
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Temos o processo de urbanização articulado, e tornando possível, uma

industrialização concentrada. Tanto assim, que se estimulou a produção de legislação

competente, referente à implantação industrial; ao zoneamento industrial; ao processo

de desenvolvimento urbano; à preservação, proteção e recuperação de florestas e solos

em áreas rurais; à preservação e recuperação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica

do Paraíba do Sul Paulista; à preservação das várzeas na Região do Macro-Eixo, para

fins agrícolas, nas décadas que se seguiram ao plano  de 1978, compondo um lugar

conforme os interesses do capital.

As legislações competentes, para tais usos e ocupações do solo, vieram a se

concretizar nas décadas seguintes, sobretudo com a legislação ambiental, de âmbito

federal, bem como nas diversas leis municipais, que foram produzidas a partir de então,

na região do Vale do Paraíba, influenciando a produção sócio-espacial da região em

geral, e no município de São José dos Campos, em particular, compondo um lugar

segundo o plano.

A perspectiva da teoria do processo de urbanização enquanto produção social de

espaço (GOTTDIENER,1993), leva em consideração que a organização sócio-espacial

é

“(...) uma conseqüência direta das relações entre processos econômicos,

políticos e culturais” (p.196) (grifos nossos)

Ainda conforme o autor:

“(...) se as relações espaciais não fossem parte da valorização do capital, seu

lugar seria epifenomenal no conjunto de relações sociais necessárias à
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produção capitalista. (...) Desse modo, o cotidiano é ao mesmo tempo

particularizado e afetado por relações de produção que se estendem por

todo o globo; é fragmentado e hierarquicamente organizado, atomizado e

estruturado. Em suma, é desenvolvido ao longo de regiões e nações pelos

mesmos mecanismos globais que estruturam cada lugar individual (...)”

(ibidem, p.196-201) (grifos nossos)

Referindo-se à ação intervencionista do Estado na produção social de espaço, diz

o autor que:

“(...) as forças que moldam o espaço de assentamento são até certo ponto

políticas e produzidas pela intervenção do Estado (...) a concepção que

apreende melhor esse fenômeno está centrada nas ações combinadas do

Estado e da economia em pulverizar o espaço urbano através de

desenvolvimento e planejamento econômico urbano, transformando-o numa

mercadoria (...)” (ibidem, p.203) (grifos nossos)

Gottdiener (1993) referindo-se ao conhecimento e tecnologia como forças de

produção de espaço, nos permite estabelecer uma relação entre desenvolvimento

tecnológico e especialização da força de trabalho (a qual trás um conseqüente aumento

na divisão social e técnica do trabalho). Por outro lado, podemos relacionar os dois

conceitos acima com as formas fragmentárias de desenvolvimento espacial nos dias

atuais, empiricamente visíveis nos processos de segregação sócio-espaciais presentes

nas cidades contemporâneas (ibidem, p.204-5). Como afirma, mais adiante:

“Forças sócio-econômicas fragmentaram tanto a classe trabalhadora quanto

a capitalista (...) O fracionamento da ordem social foi causado, no geral, por

transformações no modo capitalista decorrentes de todas as mudanças no

modo de produção. Estas aparecem, então, no espaço (...) ou são produzidas
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pelo espaço, isto é, por relações de propriedade (...)” (ibidem, p.210) (grifos

nossos)

As forças capitalistas atuam sobre a divisão social do trabalho, bem como, sobre

a divisão social do espaço, afetando tanto os capitalistas, quanto os trabalhadores, no

que tange à organização sócio-espacial. Desse modo, se tanto a classe dos capitalistas,

bem como a dos trabalhadores se encontram fragmentadas, a forma como tais agentes

sociais irão se apropriar do espaço não é possível de se antever.

Temos um “mosaico” dos jogos de interesses de cada fração das classes

anteriormente referidas, de modo que o espaço aparecerá como também fragmentado,

tais como as classes sociais citadas. Assim,

“(...) O capital trabalha espacialmente para fragmentar entidades geográficas em

centros e periferias desenvolvidos de modo desigual (...)” (ibidem, p.214) (grifos

nossos)

O autor afirma sua posição epistemológica do seguinte modo:

“(...) A posição epistemológica defendida pela perspectiva da produção

social de espaço afirma que os fenômenos sócio-espaciais são ao mesmo

tempo produtos e produtores. (...) Certos aspectos do espaço são funcionais

para frações de capital, enquanto outros não o são. A maneira desordenada como

ocorre a reestruturação sócio-espacial é especialmente disfuncional para

determinadas frações de capital, bem como para a classe trabalhadora, tornando

assim a própria produção de espaço um elemento a mais na natureza antagônica
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das relações sociais capitalistas. (...) De fato, a hegemonia das relações

capitalistas tardias requer a reestruturação do espaço exatamente tanto

quanto este depende das forças sociais daquelas.” (ibidem, p.230) (grifos

nossos)

Para o autor, as mudanças sócio-espaciais são

“(...) um resultado dialético de fatores políticos, culturais e econômicos que

se manifestam através da linha de frente dos padrões de desenvolvimento

imobiliário que congregam a intervenção do Estado, formas de acumulação

de capital e a manipulação dos mercados de terra.” (ibidem, p.235) (grifos

nossos)

Aqui cabe ressaltar, que nos interessa nesse conjunto dilético de fatores, refletir

acerca dos fatores culturais, que juntamente aos fatores políticos e econômicos,

compõe as práticas sócio-espaciais, no município de São José dos Campos, destacando,

sobretudo, as manifestações culturais hip hop na cidade.

3.7 – CRISE ECONÔMICA DOS 80, EMERGÊNCIA DA

PROBLEMÁTICA DO DESAMPARO NOS 90
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Em termos das cidades médias brasileiras, a partir dos anos 80, no que tange ao

planejamento urbano e regional

“... o que se viu (...) foi um arrefecimento generalizado da política estatal de

caráter regional, sobretudo macrorregional ...” (AMORIM FILHO e SERRA,

2001: 21) [E, isso deveu-se, no plano econômico, ao] “... reflexo da priorização

governamental de políticas macroeconômicas voltadas para a estabilidade

monetária ...” [junto,] “... da crise fiscal que minou a disponibilidade de

recursos públicos ...” (ibidem, p.21) (grifos nossos)

Em termos demográficos, o planejamento urbano e regional, se viu afetado, em

função

“... do arrefecimento dos deslocamentos populacionais inter-regionais, que

contribuiu para reduzir o caráter emergencial das políticas de desenvolvimento

regional, pelo menos quanto aos seus objetivos de contenção dos fluxos

migratórios em direção aos grandes centros urbanos nacionais.” (ibidem, p.21)

[Já na década seguinte,] “Com a chamada “globalização”, de um lado, e, de

outro, com as mudanças paradigmáticas e axiológicas do início da década de 90,

observou-se nos últimos anos uma retomada vigorosa do interesse

governamental, econômico, acadêmico, da mídia e de certa parte da opinião

pública pelas questões relacionadas com as cidades médias”. (ibidem, p.21-2)

Estes pesquisadores apontam para uma série de atores sociais interessados em

instrumentos de planejamento urbano e regional, em função das questões relacionadas

às cidades que emergem nos anos 90. Seriam estas mesmas “questões relacionadas com

as cidades médias” brasileiras, cantadas pelos rappers da Zona Sul do município de São

José dos Campos?
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Dívida externa não se fala
Pois até dá vergonha aonde será que eles metem, tanta grana

Quantos impostos, taxas o tempo inteiro
Pra no final do mês, nem ver a cor do dinheiro
Pois o salário é tão baixo que não dá pra nada

Por isso vemos tantas famílias desajustadas
E a pergunta continua ficando no ar

Será que um dia isso vai mudar?
Esse país, esse país, será que um dia vai mudar?
Esse país, esse país, será que um dia vai mudar?

É Brasil, quando será que vai mudar?
Será que um dia vai mudar?34

3.8 – ALGUNS AGENTES SOCIAIS URBANOS

No que diz respeito às categorias sociais referidas pelos pesquisadores que

estamos citando35, algumas destas se encontram ligadas à esfera “governamental”,

sendo federais, estaduais e municipais, e agindo concomitantemente, sobre

territorialidades entrelaçadas, bem como, trabalhando nas esferas do judiciário,

executivo e legislativo.

Outros conjuntos de atores sociais extremamente amplos são os diversos setores

e agentes “econômicos”, com seus respectivos interesses mercadológicos, mas todos

                                                
34 CD Di Boa – Rimas do Vale do Paraíba, produção independente “Maurício Correria Pura 2000”, São
José dos Campos, 2000 – música “Este é o Brasil”, grupo Zona Sul MC’s (São José dos Campos – SP),
gravada em CD-ROM em anexo.
35 “Evolução e perspectivas do papel das cidades médias no planejamento urbano e regional”
(AMORIM FILHO e SERRA: 2001).
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referentes às atividades ligadas à acumulação capitalista, ou seja, à geração de mais-

valia, em suas devidas localizações espaciais.

Os diversos saberes “acadêmicos” incluem as motivações, entre as quais, faz

parte a presente dissertação de mestrado em Planejamento Urbano e Regional

(Programa de Pós-graduação do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IP&D, da

Universidade do Vale do Paraíba, UNIVAP), bem como de outras instituições

congêneres, em seus diversos programas de estudos e pesquisas, presentes não só na

região, como também, em outros centros acadêmicos, que de uma forma ou de outra se

interessam pela “produção de conhecimento” acerca do espaço.

Os diversos representantes da “mídia”, escritos, televisivos, radiofônicos,

cinematográficos, produzem material midiático interessado em “refletir acerca da

realidade” urbana.

E, por fim, “certa parte da opinião pública”, lançando-nos em um vazio

conceitual, vasto e diversificado. Seriam referências a gostos e tendências subjetivas e

irracionais presentes nas sociedades de massas, típicas dos centros urbanos?
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“Os fatores subjetivos sempre ocuparam um lugar importante ao longo da

história. Mas parece que estão na iminência de desempenhar um papel

preponderante, a partir do momento em que foram assumidos pelos mass mídia

de alcance mundial.” (GUATTARI, 1992: 12)

Félix Guattari torna mais explícitas suas referências à subjetividade na forma de

diversas opiniões públicas, no contexto de cada lugar .

“De um modo geral, pode-se dizer que a história contemporânea está cada vez

mais dominada pelo aumento de reivindicações de singularidade subjetiva 

querelas lingüísticas, reivindicações autonomistas, questões nacionalísticas,

nacionais que, em uma ambigüidade total, exprimem por um lado uma

reivindicação de tipo liberação nacional, mas que por outro lado, se encarnam no

que eu denominaria reterritorializações conservadoras de sujetividade (...) É toda

a problemática do desamparo, mas também da escalada de reivindicações do

Terceiro Mundo, dos países do Sul, que se acha assim marcada por um ponto de

interrogação angustiante.” (ibidem, p.13) (grifos nossos)

“É toda a problemática do desamparo”, “marcada por um ponto de interrogação

angustiante”, é assim que conseguimos compreender com Guattari, a fala dos rappers,

que segue com o seguinte refrão, e prossegue rimando

Será que um dia vai mudar?
Esse país, esse pais será que um dia vai mudar?
Esse país, esse país, será que um dia vai mudar?

É Brasil, quando será que vai mudar?
Será que um dia vai mudar? (4x)36
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“Um ponto de interrogação angustiante”, marca a “problemática do desamparo”.

“Será que isso vai mudar?”

“... esse país, será que um dia vai mudar?”

“É Brasil, quando será que vai mudar?”

A “problemática do desamparo” citada pelos rappers joseenses, se refere, em tom

irônico, ao sentimento de pátria, qualificando-a de “amada idolatrada”, “amada mãe

gentil”, mas, aparentemente sentida como hostil por essas populações jovens urbanas,

no município de São José dos Campos. Uma pátria, que na visão dos rappers joseenses,

produz “tantas famílias desajustadas” por mecanismos que passam pela “dívida

externa”, a corrupção política, altos impostos e taxas de contribuição; baixos salários e

reduzido poder de compra. E “as autoridades só pensam em festa”. “Futebol, carnaval e

o povo na merda”, são expressões desse pensamento, presentes em parcela da população

jovem urbana em São José dos Campos, produtora de tal crítica social.

                                                                                                                                              
36 CD “Di Boa”.
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Um público maior, que se expande para além do universo de seus produtores, é

consumidor de tal gênero musical, veículo de críticas sociais, demonstrando sua

afirmação enquanto gênero musical, não obstante estando à margem da mídia. “A mídia

sempre do lado do sistema”, e a “televisão mostram de outro lado do problema”. São

outras expressões desse mesmo pensamento juvenil urbano dos anos 90, no município

de São José dos Campos.

“A trajetória que conduziu à afirmação do funk (no Rio de Janeiro) e do hip hop

(em São Paulo) como importantes fenômenos urbanos juvenis dos 90 fez-se, por

um lado, à margem e, por outro, nos interstícios da indústria cultural.”

(HERSCHMANN, Micael: 2000, p.18)

É, desse modo, que Micael Herschmann, busca definir o surgimento do hip hop

em São Paulo, e do funk no Rio de Janeiro, como manifestações culturais que se

desenvolvem junto aos jovens dos bairros populares e favelas, nos 90,

concomitantemente aos interesses despertados pelo planejamento urbano e regional,

junto aos agentes sociais citados anteriormente, tais como, grupos governamentais,

econômicos, acadêmicos, midiáticos e certos setores da opinião pública, entre esses,

também a comunidade hip hop, enquanto representantes de parcela da juventude urbana

dos dias atuais.
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3.9 – UM CONTRASTE DE ALTERIDADE FUNDAMENTAL:

DOMINADOS E DOMINANTES

Ganhamos uma dimensão de contraste. Podemos falar de alteridades. De um

lado, em nossa sociedade, os agentes sociais que, compõe os vastos setores das classes

médias, mais as elites dominantes. Os detentores dos poderes políticos e econômicos, e

seu vasto séquito de seguidores.

De outro lado, em nossa sociedade, uma legião. Uma legião de estigmatizados

pelos componentes do primeiro grande grupo citado. Este segundo grupo é composto,

em geral, pelos moradores dos bairros populares e das favelas brasileiras.

A letra de rap que estamos a interpretar, Este é o Brasil (Zona Sul MC’s – CD Di

Boa), nos fornece um roteiro de viagem rumo ao segundo grupo citado. Antropólogos e

geógrafos sempre gostaram de viagens. Estes últimos precursores dos primeiros, em

suas expedições, interessados em conhecer o ambiente geográfico, deparavam-se com

inúmeras populações humanas de costumes exóticos, tais quais as terras que

investigavam.

Esse exótico, os antropólogos o transformaram em algo familiar, através da

etnografia. Dessa transformação do exótico em familiar, fica um roteiro de ida, de onde
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emerge um caminho de volta, denominado estranhamento. A volta parece resgatar o

exótico que há no familiar, de onde deve emergir uma nova consciência, denominada

antropológica, acerca de nossas formas de existência em sociedade.

Milton Santos (2000-a) captou com sensibilidade essa relação de alteridade, no

interior de nossa sociedade, tratando-a de modo espacializado. Antropologizando sua

geografia, o geógrafo interpreta o rap como uma determinada linguagem musical, que

expressa as condições existenciais do território em que é produzido.

3.10 – DUAS DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DO ESPAÇO:

VERTICALIDADES E HORIZONTALIDADES37

Milton Santos, em um ensaio publicado no caderno “Mais!”, da Folha de São

Paulo, em 05 de novembro de 200038, nos chama a atenção para as línguas.

                                                
37 Contribuíram para este tópico, bem como no seguinte, as reflexões presentes nas disciplinas do
programa de mestrado que nos filiamos, “Desenvolvimento Urbano e Regionalização”, ministrada pelo
Prof.dr. Flávio Malta, que resultou no trabalho (AMORIM, 2000-b), e, da disciplina “Processo Histórico
de Urbanização”, ministrada pelo Prof.dr. José Oswaldo Soares de Oliveira, que resultou no trabalho
(AMORIM, 2000-a).
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“Formas de expressão tão velhas quanto a história, as línguas nasceram da

interação com o espaço da vida. Tempo houve em que todas as línguas eram, por

assim dizer, “naturais”, territorializadas, produtos do ambiente social.”

(SANTOS, M., 2000-a: 16)

Devemos prestar atenção para o papel que a língua possui na formação de países

e nações, atuando como elemento unificador.

“Alguns países e nações construíram sua unidade graças ao recurso de línguas

transplantadas de outras geografias. Pode-se então falar de desterritorialização. É

o caso, por exemplo, do português no Brasil ou do francês no Canadá. Em outros

casos, a língua impunha-se exatamente como intermediário entre o exterior e o

interior e dominavam as intercessões que era as cidades, os núcleos rurais de

modernização, os grupos sociais relacionados etc. As mediações se faziam por

meio da religião, do ensino e do dinheiro. E a língua da transação buscava

igualmente se impor como língua de cultura ... moderna.” (ibidem, p.16) (grifos

nossos)

Milton Santos nos chama a atenção para o papel que a língua desempenha na

construção social de territórios de poder. Nos dias de hoje, a língua inglesa quer se fazer

hegemônica e prestar aos imperativos da dominação e dos jogos de poder.

“A nova arquitetura do mundo, da qual resulta a globalização a que estamos

assistindo, se funda na universalidade de um único sistema técnico. E, nas

condições atuais, tudo o que se refere a ações hegemônicas na vida econômica,

política e cultural parece se dizer em inglês.” (ibidem, p.16)

                                                                                                                                              
38 A coletânea de seus artigos publicados no jornal Folha de S. Paulo foi recentemente publicado em livro.
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No entanto, como Milton Santos procura deixar claro, da mesma forma que ele

não identifica um espaço global, mas espaços de globalização, a língua inglesa não se

faz universal, mas apenas uma língua globalizante.

“[Os] espaços lingüísticos hegemônicos estão incluídos nos espaços geográficos

e de certo modo os englobam, por sua vez. Mas eles já não se superpõem. Esses

novos espaços lingüísticos são espaços instrumentais, e não espaços vitais, no

sentido próprio; são espaços de organização, e não espaços orgânicos.” (ibidem,

p.16)

[Mesmo enquanto espaços lingüísticos instrumentais, eles interferem] “na vida

econômica, nas transações culturais, na modelação dos espíritos, na produção

calculada de uma geopolítica planetária fundada na informação.” (ibidem, p.16)

Milton Santos proclama que o espaço não acabou. A crise da modernidade

européia, no que tange a uma definição de espaço como algo contínuo, marcada pela

presença de uma sociedade que o torna homogêneo, é que nos torna confusa essa nova

geopolítica do espaço.

“Em verdade, a apreensão das divisões do espaço passa hoje pelo

reconhecimento da existência de dois cortes simultâneos e complementares.

Designo esses recortes geográficos pelos termos verticalidades e

horizontalidades.” (ibidem, p.16) (grifos nossos)

 “As verticalidades são formadas por pontos, as horizontalidades por planos. As

verticalidades dão-nos o que se denomina espaço dos fluxos, a paisagem

eficaz, o reino do cálculo, o domínio da racionalidade cega e triunfante.”

(ibidem, p.16) (grifos nossos)

“As horizontalidades dão-nos o espaço do banal, o espaço da vida, do

cotidiano compartido por todos, o reino em que todas as emoções são

permitidas. Mas não existe separação nela entre essas duas realidades.” (ibidem,

p.16) (grifos nossos)



77

 “Suas racionalidades coexistem e se interpenetram, modificando-se

mutuamente, cada qual se afirmando, a cada instante, em função de seus

próprios objetivos.” (ibidem, p.16)

Milton Santos fala de “império lingüístico”, referindo-se à hegemonia da língua

inglesa, que domina no espaço de pontos da verticalidade. A língua inglesa está

articulada com as linguagens tecnológicas e matematizadas, as quais fundamentam o

suposto domínio do não-espaço sobre o espaço, conforme querem fazer crer os grupos

sociais hegemônicos, que dão existência e fazem uso desse não-espaço.

Parece que tudo tem que ser dito em inglês, para se obter maior valor e

funcionalidade. Então, poderíamos dizer, que a língua inglesa se faz universal, global,

dominante, em novos contextos territoriais, nos quais passa a ser transplantada?

Ilustração 10 – Break (foto do autor)

Acreditamos que não. Nesse sentido, essa língua que se quer universalizante se

desloca de seu contexto original, se desterritorializa de sua geografia primeira sem a
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necessária presença do colonizador. Mas qual o significado desse processo de

dominação? Para Milton Santos, trata-se

“de superpor ao espaço rugoso, vivido, um espaço liso, matematizado, apto para

o cálculo, em que a duração suprime a extensão... A utilização prática dessas

novas paisagens supõe, todavia, a existência de uma linguagem matemática

veiculada por uma língua instrumental, uma língua vertical que ameaça as

linguagens territoriais.” (ibidem, p.16) “O que se diz ser a supressão do espaço

pelo tempo nada mais é do que a afirmação de um tempo despótico, medido por

um relógio mundial que só funciona plenamente nos espaços desse tempo

despótico que designamos por espaços de globalização. Essa temporização e

essa espacialização não existem, contudo, senão para alguns atores da cena

mundial.” (ibidem, p.16)

No esquema analítico, proposto por Milton Santos, articulado a essa

verticalidade do espaço, tem-se a sua horizontalidade, o espaço vivido, o espaço da

vida, o qual não deve ser confundido com os espaços de globalização.

“Confundir esse espaço e esse tempo [verticais] hegemônicos com o tempo e o

espaço [horizontais] dos 6 bilhões de homens e mulheres que povoam a Terra é

um grande equívoco.” (ibidem, p.16)

3.11 – PLANEJAMENTO TERRITORIAL NO CONTEXTO DAS

VERTICALIDADES E HORIZONTALIDADES DO ESPAÇO39

                                                
39 Ver nota 38.
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A esfera de ação da cultura popular é, também, o da renovação voluntária dos

laços lingüísticos, e, portanto, dos laços sociais, passíveis de questionar a dominação.

Há um embate simbólico entre este planejamento oficial do território e as

manifestações culturais populares, em torno da construção do imaginário social de cada

lugar , e, portanto, na capacidade de nomear e definir o real de cada cultura.

O Planejamento Urbano e Regional hegemônico corresponde à verticalidade do

espaço instrumental. A Cultura Popular à horizontalidade do espaço orgânico. O

Imaginário Social, também é fruto desse embate simbólico em torno da construção

social da realidade, intermediada pelo espaço. Milton Santos nos chama a atenção para

esse embate simbólico ao nível das linguagens, e parece ser esse embate simbólico, algo

fundamental para a denúncia da dominação por vias das linguagens.

“As massas se mobilizam nos lugares, nos espaços de horizontalidade e de

emoção, em que produzem a linguagem com a qual afrontam o mundo. Nesse

caso, a criação territorial de novas coerências horizontais aparece como

fundamental. Trata-se de estimular essa criação em todos os domínios, pois só

assim o domínio lingüístico não ficará isolado.” (ibidem, p.16-7) (grifos nossos)

Com relação às artes, Milton Santos destaca o papel da música popular,

particularmente da emergência musical hip hop nos anos 90.
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“A música já nos fornece algumas respostas que pertencem mais ao domínio do

espontâneo que ao do organizado. O rap, criado no meio urbano dos Estados

Unidos como forma de expressão da juventude, se propaga pelo mundo inteiro e

assume localmente uma fisionomia própria, sem perder o seu conteúdo

universal. O rap brasileiro é diferente do rap americano, como o é também do

rap francês.” (ibidem, p.17)

O rap (rythym and poetry), faz parte do movimento hip hop. Este gênero musical

nascido nos Estados Unidos, no final da década de 80, possui caráter contestatório à

ordem estabelecida de poderes. O rap reúne dois atores culturais definidos, o MC, ou

Mestre de Cerimônia, aquele que canta, e geralmente compõe as letras, e um outro, o

DJ, que geralmente “forma as bases” musicais para as letras dos MC´s, ou o contrário,

fornece as bases musicais para suas composições poéticas.

O rap é uma manifestação da cultura popular urbana, que forma uma linguagem

do lugar  capaz de reterritorializar a comunidade que a produz. Operação simbólica

capaz de gerar novas significações sócio-espacias, no lugar , na língua dos manos.

“O hip hop “nacional” surgiu, em meados da década de 80, nos salões que

animavam a noite paulistana no circuito negro e popular dos bairros periféricos e

contou, nos seus primeiros eventos, com a forte presença de grupos norte-

americanos e alguns poucos expoentes brasileiros. Mobilizando no início apenas

a juventude negra e trabalhadora da cidade, o hip hop hoje está organizado em

grupos, associações, “posses” e pequenas gravadoras, vem difundindo-se e

atraindo boa parte da população jovem e constitui importante segmento de

mercado.” (HERSCHMANN, 2000: 23)
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3.12 – UM RELATO:

LANÇAMENTO DE COLETÂNEA DE RAP NO SESC DE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS

O relato que realizamos a seguir, nos dá uma idéia do movimento hip hop, no

município de São José dos Campos, na ocasião do lançamento do CD Di Boa – Vale das

Rimas, produção independente realizada pelo DJ Maurício Correria Pura, em 2000. O

CD é uma coletânea de grupos de rap de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava.

Evidentemente, conta com a participação dos poucos grupos que conseguiram se cotizar

para bancar os custos da produção e distribuição do CD. Deste CD, já referenciamos em
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nossa dissertação até o momento os rap’s, Beco da favela (AMR Rapper’s), e, Este é o

Brasil, MC’s Zona Sul, gravados em CD-ROM em anexo.

3.13 – DEPOIMENTO: HIP HOP NO SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Meu primeiro contato com os grupos de hip hop de São José dos Campos veio através de um

show de lançamento do CD de rap intitulado “Di Boa – Vale da Rima”, trabalho que reúne oito

bandas da região, sendo duas de Jacareí, uma de Caçapava e cinco de São José dos Campos. O

evento ocorreu no mês de outubro de 2000.

Para minha surpresa, quando cheguei no local da apresentação me deparei com pessoas

conhecidas de vista, pois o CD havia sido editado em uma produtora independente, que fica em

frente à minha casa, no Jardim Paraíso, Zona Sul da cidade, um bairro de classe média

assalariada. Tal coincidência facilitou-me o acesso aos grupos envolvidos com o movimento hip

hop na cidade.

O show aconteceu nas instalações externas do SESC de São José dos Campos, em uma tenda.

As pessoas ocupavam timidamente o local, nitidamente dividido em diversos grupos, que de

certo modo poderíamos dizer que representavam os “manos e minas” de cada uma das

“quebradas” que se encontravam ali, como por exemplo, a “rapaziada do Campo e da Zona

Sul”, a “galera da Leste”, a “galera da Norte”, a “rapaziada [das favelas] do Centro”, as

periferias e favelas de Jacareí e Caçapava.

Comandavam a “massa” os DJ’s Maurício Correria Pura e DJ Paul, este último, atual DJ do

conhecido grupo de rap paulistano, Pavilhão 9. O evento contava além da participação dos

grupos de rap, com a presença de grupos de “breakers” e “grafiteiros”, compondo com os DJ’s e

MC’s os quatro elementos definidores da cultura urbana de rua denominada de hip hop.

O SESC é um espaço construído pelos empregadores do setor de comércio e serviços e

destinado aos trabalhadores dessa área e ao público em geral. Sua arquitetura se “impõe” aos

que ocupam seu interior. Lá acontecem eventos esportivos e shows em geral. É um espaço da

burguesia, destinado às massas proletárias urbanas. Talvez isso explique a fragmentação dos

grupos na tímida ocupação inicial do espaço do show de lançamento do CD.

Os apresentadores pediam que as galeras ocupassem as proximidades do palco, o que após um

breve discurso por parte dos organizadores, pedindo união, lembrando as mensagens das letras

das músicas, foi realizado, o público se aproximando do palco.
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Logo em seguida, abriu-se uma grande roda de break, e diversos b-boys e b-girls, passaram a

ocupar seu centro apresentando um estilo de dançar peculiar, com movimentos acrobáticos e

desafiadores das leis da gravitação universal, movimentos circulares dirigidos ao chão, e

partindo do chão e ganhando o ar. A dança break seguia animada pelas músicas dos DJ’s.

Depois de mais de 40 min das apresentações de break, anunciou-se a declamação de uma poesia

pelo irmão de um rapper que havia sido assassinado dias antes de sua participação naquele

evento. O rapaz declamou um texto de Bertold Brecht.

O ANALFABETO POLÍTICO

O pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos

acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da

farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política.

Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o

assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio

das empresas nacionais e multinacionais.

Evidentemente este foi um momento de grande tensão emocional, uma espécie de virada

emotiva rumo à introspecção. Esse novo clima emocional marcava a entrada da primeira banda,

e parecia ser um retorno à consciência da realidade vivida nas periferias e favelas brasileiras,

marcadas por um cotidiano de violência.

As bandas seguiram uma a uma e a galera foi “esquentando”, mas devidamente comportada

muito embora não houvesse seguranças no local, nem funcionários do SESC controlando a

entrada ao local do evento. Havia sim, a guarda municipal situada ao lado, nos limites do Parque

Santos Dumont, um antigo sanatório destinado à cura de tuberculosos que, atualmente, utilizado

como área de lazer no centro da cidade.

Somente então, percebi que apesar dos rostos conhecidos, ninguém dirigiu a palavra a mim, e

praticamente fiquei “sozinho”, “isolado” no meio daqueles grupos, durante a maior parte do

show. Realmente não consegui intuir o que eu representava para eles (talvez um jornalista, um

curioso, um diretor do SESC, ou simplesmente um antropólogo envolvido com seu objeto de

estudo?).
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As bandas se apresentaram uma a uma. Ao fim das apresentações, seus integrantes subiram ao

palco, junto aos produtores, para se congratularem com o público que vieram prestigiá-los, em

sua maioria colegas, amigos e parentes. Nada de imprensa no local, os únicos registros daquele

evento foram os realizados pelos produtores e pelo público em geral, além é claro desse

depoimento.

Ilustração 11 – Grafite (foto do autor)

O show não terminou, foi terminado. Quando deu o horário combinado para o término do

evento, a guarda municipal que se encontrava ao lado pôs-se em ação. Foram junto a um

funcionário do SESC e desligaram a energia elétrica do recinto, pondo fim, de modo

policialesco, à festa de lançamento do CD, isso evidentemente sob protestos e vaias do público

presente. Não deu tempo nem dos apresentadores agradecerem sequer aos responsáveis pelo

espaço cedido para o evento, muito menos para os que apoiaram de outros modos. O público se

dispersou, muitos foram dar um “rolê” no Parque Santos Dumont, outros “cataram a bike” e

seguiram pra “quebrada”.

Ouvi alguém chamando meu nome, era um antigo vizinho de bairro que a muito tempo eu não o

via. Pensei, até, que já estivesse morto, uma vez que ele havia se envolvido com o crime e boa

parte dos que andavam com ele, ou morreram ou estão presos. Ele me disse que esteve preso,

havia andado em casas de recuperação de viciados, e que agora estava melhor, mas que não

podiam saber onde ele estava, pois havia sido jurado de morte, e pediu-me para não falar nada
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para galera do bairro que eu o havia encontrado. Quanta confiança! De fato, já havíamos jogado

muita bola juntos. Trocamos idéias durante quase uma hora assistindo manobras radicais em

“skats”, no half do Parque Santos Dumont. Não me lembro de seu nome.

Daí compreendi melhor, porque os que estão envolvidos com o movimento hip hop, dizer que

rap é som de “drão” (ladrão), som de bandido.

3.14 – SABERES VERTICAIS E SABERES HORIZONTAIS

Milton Santos lança um certo apelo aos sentidos.

“Por mais que se procure nos fazer acreditar no contrário, não existe uma

racionalidade única, nem uma única forma de pensar e de viver no mundo. A

descoberta de novas formas de coexistência é uma tarefa urgente que não pode

ser abandonada à mera espontaneidade, porque exige um mínimo de

organização.” (ibidem, p. 17) (grifos nossos)

Refletindo acerca da interação cultural desenvolvida desde o século XVIII até os

dias atuais, Milton Santos ressalta que

“A história das relações internacionais dos últimos três séculos é também uma

história de desvalorização do saber dos outros. Com a globalização totalitária a

que assistimos, esse processo se acelera.” (ibidem, p.17) [E acrescenta que,] “No

mundo atual, vetores verticais  que incluem a língua vertical  instalam-se

como fatores entrópicos que ameaçam todos os equilíbrios estabelecidos porque

afetam o meio ambiente, a economia e a cultura.” (ibidem, p.17) [De modo que,]

“Um saber vertical  que é saber técnico , que se pretende saber mundial,

tenta se impor aos saberes horizontais autênticos. Isso permite dizer que a

famosa distância cultural assim gerada pertence mais ao domínio da fábula que
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ao da realidade, já que esse saber vertical, tão eficaz, carece de sentido. Na

verdade o saber local, horizontalizado, pode ser mais universal que esse saber

pretensamente mundial destinado a criar um mundo uniforme e sem objetivo.”

(ibidem, p.17)

O embate simbólico que se trava entre o espaço instrumental e o espaço orgânico

na vida social, pode ser interpretado em Marx, como fruto da luta de classes, que se vê

presente na composição do lugar no plano e, na língua dos manos.

3.15 – ALGUMAS APROXIMAÇÕES ENTRE ESPAÇO E CULTURA

Nos aproximando novamente do conceito de cultura, podemos também entender

a construção social do espaço como sendo um dos importantes elementos simbólicos de

uma dada formação social. Desde que o espaço não é um dado natural, mas fruto das

relações sociais, sua existência social, também está relacionada à produção de

significados, ou seja, o espaço é um importante elemento cultural, e, portanto, expressa

uma série de contradições, resultantes das tensões entre os diversos interesses em

questão na trama da vida social.

Conseguimos, assim, uma relação teórica para aproximarmos os conceitos de

cultura e espaço, de forma dialética, ampliando nossa compreensão intelectual de ambos
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os conceitos. Podemos considerar o espaço, enquanto produção cultural. Retomando o

antropólogo José Luiz dos Santos, percebemos que

“Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar

conhecer para que façam sentido suas práticas, costumes, concepções e as

transformações pelas quais passam. É preciso relacionar a variedade de

procedimentos culturais com os contextos em que são produzidos (...) Entendido

assim, o estudo da cultura contribui no combate a preconceitos, oferecendo uma

plataforma firme para o respeito e a dignidade nas relações humanas.”

(SANTOS, J. L.,1991: 8-9)

Aproximando as concepções teóricas do geógrafo Milton Santos, às do

antropólogo José Luiz dos Santos, entendemos as verticalidades e horizontalidades

propostas pelo primeiro, em suas dimensões culturais.

“Na verdade, se a compreensão da cultura exige que se pense nos diversos

povos, nações, sociedades e grupos humanos, é porque eles estão em interação.

Se não estivessem não haveria necessidade, nem motivo nem ocasião para que se

considerasse variedade nenhuma.” (SANTOS, J. L., 1991: 9)

O mesmo se dá na compreensão do espaço enquanto processo cultural. O espaço

é resultado de toda uma trama de relações sociais, bem como, contribui para que essa

mesma trama social possua sentido, significado, para a sociedade que a produz

enquanto realidade socialmente construída.

“É importante considerar a diversidade cultural interna à nossa sociedade; isso é

de fato essencial para compreendermos melhor o país em que vivemos. Mesmo

porque esta diversidade não é feita só de idéias; ela está também relacionada

com as maneiras de atuar na vida social, é um elemento que faz parte das

relações sociais no país . A diversidade também se constitui de maneiras
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diferentes de viver, cujas razões podem ser estudadas, contribuindo dessa forma

para eliminar preconceitos e perseguições de que são vítimas grupos e categorias

de pessoas.” (ibidem, p.19) (grifos nossos)

Uma compreensão da produção social do espaço, que revele especial atenção aos

processos culturais que participam dessa construção, poderá nos conduzir a um

entendimento mais profundo das dimensões simbólicas presentes nas práticas sócio-

espaciais.

“... a cultura inclui o estudo de processos de simbolização, ou seja, de processos

de substituição de uma coisa por aquilo que a significa, que permitissem, por

exemplo, que uma idéia expresse um acontecimento, descreva um sentimento ou

uma paisagem; ou então que a distribuição de pessoas numa sala durante uma

conversa formal possa expressar as relações de hierarquia entre elas. Assim, a

idéia de uma divindade única pode ser vista como significando a unidade da

sociedade; nas brincadeiras infantis tradicionais numa sociedade como a nossa

pode-se mostrar a presença simbólica de mecanismos de competição e hierarquia

do mundo dos adultos.” (ibidem: p.42) (grifos nossos)

Mas, devemos nos precaver contra simplificações demasiadas nessas associações

simbólicas.

“Assim, só se pode entender a importância das brincadeiras infantis estudando

toda a formação cultural que se dá às crianças e localizando-as dentro desta. Da

mesma maneira, mais importante que localizar o significado da divindade única

é entender o que significa a religião numa sociedade, estudar o conjunto de suas

concepções, ver como ela se organiza, que conflitos carrega, que interesses

expressa.” (ibidem, p.42-3)
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O mesmo se dá com o espaço. Devemos compreender sua dimensão simbólica no

contexto das relações sociais que lhes são correspondentes. Desde que, o conceito de

cultura implica em uma abertura de horizontes para as tramas sociais que lhes são

próprias, o mesmo deve se dar com o conceito de espaço, tomado enquanto processo

cultural.

“Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão

do processo social. Ou seja, a cultura não é algo natural, não é uma decorrência

de leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da

vida humana (...) Cultura é um território bem atual das lutas sociais por um

destino melhor. É uma realidade e uma concepção que precisam ser apropriadas

em favor do progresso social e da liberdade, em favor da luta contra a

exploração de uma parte da sociedade por outra, em favor da superação da

opressão e da desigualdade.” (ibidem, p.45) (grifos nossos)

Percebemos nas preocupações do antropólogo, a dimensão cultural enquanto

possibilidades de superação, ainda que simbólica, mas igualmente social, das

desigualdades e da opressão. Entendemos que essa mesma preocupação se faz presente

ao geógrafo Milton Santos, ao nos propor os recortes teóricos das verticalidades e das

horizontalidades do espaço, em sua complexidade de relações simbólicas.
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4 – MARKETING TERRITORIAL OU URBANO

COMO TENTATIVA DE CONTROLE DAS PRÁTICAS

SÓCIO-ESPACIAIS
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4 – MARKETING TERRITORIAL OU URBANO COMO

FORMA DE CONTROLE DAS PRÁTICAS SÓCIO-ESPACIAIS

4.1 – ALGUNS EMBATES SIMBÓLICOS PRESENTES NO MUNICÍPIO

No município de São José dos Campos desenvolveu um intenso processo de

urbanização ao longo da segunda metade do século XX, como fruto em partes de

políticas públicas e investimentos capitalistas, que o tornaram uma importante

referência no contexto da região do Vale do Paraíba.

A música rap, como a que era cantada pelo mano Au, retrata as contradições

atuais de tal projeto de modernização que conduziu à urbanização do município de São

José dos Campos. A música rap, sobretudo, por seu caráter marginal em relação aos

mass mídia, se revela polêmica, e aponta um certo caráter autoritário da nossa

sociedade.
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Esse controle dos meios de comunicação, sobre a divulgação em massa da

música rap se revela tanto

“mais severamente quanto mais autoritário for o regime, isto é, como símbolo de

poder defendido de qualquer outra apropriação.” (WISNIK, 1999:119)

A cidade capitalista urbanizada, também é um símbolo de determinadas relações

de poder que não desejam se ver ameaçadas, por quaisquer vias que indiquem “outra

apropriação” da cidade. Isso porque, tais relações de poder são mantidas por artifícios

ideológicos de ocultamento das contradições inerentes a uma sociedade, caracterizada

pela presença de dominantes e dominados, onde suas contradições são ocultadas no

próprio discurso ideológico40, do qual o espaço urbano é uma fala.

As cidades médias, como o município de São José dos Campos, serviram,

sobretudo nos anos 70, como diques de contenção do fluxo migratório, que não fez

senão, transferir para um contexto urbano a miséria do campo, recontextualizando as

relações de poder entre dominantes e dominados, na medida em que afastava a questão

da terra enquanto elemento de produção, para uma outra dimensão em que a terra

aparece como um elemento de reprodução de um nascente proletariado urbano.

Nos discursos da música rap, enquanto críticas das desigualdades sociais, no

espaço urbano, percebemos a presença de uma problemática do desamparo, como

apontado por Guattari (1992).

                                                
40 Ver por exemplo (CHAUÍ, 1984) e (MARCONDES F.º, 1986).
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A urbanização no Brasil, não fez senão, transferir a miséria intolerada no campo,

para se tornar, também, miséria intolerada na cidade. Isso revela um caráter conflitivo

da urbanização no Brasil. O rap é uma determinada forma de compreensão, por parcela

da juventude dos bairros populares, do processo de urbanização, distinta do discurso dos

planejadores urbanos hegemônicos, instituindo um conflito de representações entre as

dimensões verticais (do planejamento) e horizontais (das manifestações da cultura

popular) presentes no espaço, conforme interpreta Milton Santos.

Isso ficou patente, por exemplo, na festa de lançamento do CD de rap no SESC

de São José dos Campos, espaço construído pelas classes dominantes para as classes

dominadas. O que acaba por instituir uma complexa trama de resistência e conformismo

por parte das populações dominadas em relação às ações dos grupos dominantes,

conforme a interpretação de Marilena Chauí (1986). Essa complexa trama de resistência

e conformismo fica ilustrada em nossa pesquisa, em outro momento, quando tivemos

oportunidade de participar de uma festa hip hop, onde bandas de São José dos Campos

se apresentaram num evento organizado pelos próprios rappers, mas, ainda contando

com o apoio de uma entidade representante dos grupos dominantes, no caso, uma

associação de amigos de bairro, conforme relato mais adiante. Esta festa hip hop é uma

expressão do lugar, na língua dos manos.

Milton Santos, Marilena Chauí, Carlos Vainer e Otília Arantes, vêem nas

manifestações culturais populares formas de resistência contra a dominação, muito
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embora, sobretudo esta última pesquisadora, reconheça que, o espetáculo na cidade

urbanizada, tende a se tornar uma forma de controle social.

As manifestações culturais ligadas ao movimento hip hop, se constituem no

presente momento, como uma forma de questionamento das tentativas de controle

social pela via do espetáculo, imposta através dos canais institucionais oficiais,

alinhados às classes dominantes, sobretudo os meios de comunicação de massas, e

dentre esses, a própria cidade (ARANTES, O.: 1988). As manifestações culturais

ligadas ao movimento hip hop fundam novas relações de territorialidades e de

cidadanias.

Considerando o antropólogo, Antônio Augusto Arantes, o embate simbólico

entre o espaço instrumental e o espaço orgânico, pode ser, por exemplo, pensada nos

termos da

“produção empresarial da arte “popular” (...) [que] retira-lhe duas dimensões

sociais fundamentais (...) [1] transforma em produto terminal (...) aquilo que (...)

é o ponto culminante de um processo (...) [2] os gestos, movimentos e palavras
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(...) tendem a perder o seu significado primordial.” (ARANTES, A. A., 1991:

19-20)

Podemos começar a perceber que algumas das reações da cultura popular, ao

espaço instrumental imposto na construção do território, são parte da resistência à

dominação de um grupo social sobre o outro. Devemos considerar que,

semelhantemente à produção empresarial da arte “popular”, o planejamento hegemônico

do espaço atua de modo a tolher outra ocupação e uso da terra, que fosse expressão da

diversidade cultural dos grupos sociais que lhes são subjacentes. Em outros termos, o

planejamento territorial hegemônico tende às homogeneizações típicas dos espaços

verticalizados, identificados por Milton Santos, tolhendo as expressões culturais

populares que possam compor espaços orgânicos no lugar , as horizontalidades do

espaço.

4.2 – UMA INTERPRETAÇÃO DO  ESPAÇO ENQUANTO PROCESSO

CULTURAL

Voltemos nossos olhos para o conceito de cultura novamente, para uma

compreensão da produção simbólica do espaço. O antropólogo Antônio Augusto

Arantes associa cultura e mudança social nos seguintes termos.
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“A cultura (...) é uma produção coletiva, mas nas sociedades de classe seu

controle e benefícios não pertencem a todos (...) E como conseqüência disso, a

própria cultura acaba por apresentar marcas de desigualdade (...) Há aí controle,

apropriação, desigualdades no plano cultural.” (ibidem, p. 86) (grifos nossos)

Nitidamente, o mesmo se processa com relação aos usos e ocupações territoriais.

“É por isso que as lutas pela universalização dos benefícios da cultura são ao

mesmo tempo lutas contra as relações de dominação entre as sociedades

contemporâneas, e contra as desigualdades básicas das relações sociais no

interior das sociedades. São lutas pela transformação da cultura.” (ibidem,

p.86) (grifos nossos)

Desde que a mesma lógica de pensamento se dá para o espaço quando o

admitimos enquanto processo cultural, podemos dizer que, as “lutas contra as relações

de dominação entre as sociedades contemporâneas, e contra as desigualdades básicas

das relações sociais no interior das sociedades”, são lutas pela transformação do

espaço, também. O embate simbólico em torno da construção do imaginário social é

fruto desse processo de dominação.
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Ainda, conforme Arantes,

“Surge, assim, entre a cultura (como sistema simbólico reconstituído) e os

símbolos articulados em atividades concretas, a mediação do entrejogo de

interesses políticos divergentes de segmentos sociais  que freqüentemente, nas

sociedades complexas, possuem acesso diferenciado aos meios e recursos

necessários à sua expressão.” (ibidem, p.41) (grifos nossos)

Deste modo, as manifestações culturais populares de cunho mais contestatório,

como o hip hop, quando tidas em consideração pelos grupos dominantes acabam sendo

apropriadas simbolicamente por esses mesmos grupos, sempre no sentido de sua

desvalorização, enquanto manifestação cultural legítima do lugar , conforme nos aponta

Milton Santos, na citação a seguir.

“A urbanização fundada no consumo é, também, a matriz de um combate entre a

cultura popular que deserdava as classes médias para ir se abrigar nos bairros

pobres, cultura popular hoje defendida pelos pobres, cuja pobreza impede,

afinal, sua completa imersão nessas novas formas de vida, fundadas pelo mesmo

consumo que levou os pobres à cidade ou nesta fez pobres os que ainda não

eram.” (SANTOS, M., 2000-b: 16)
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4.3 – RELATO II: FESTA HIP HOP NO JARDIM NOVO HORIZONTE

O relato a seguir, diz respeito a uma festa hip hop que presenciamos em um dos

bairros populares do município de São José dos Campos, o Jardim Novo Horizonte, na

zona Leste. Diferentemente da festa de lançamento do CD Di Boa – Rimas do Vale do

Paraíba, que relatamos anteriormente, ocorrida no centro da cidade na área das elites

locais, no SESC, esta festa ocorreu no próprio bairro de onde se originam os rappers que

organizaram o evento, bem como boa parte do público que lá compareceu. Os que

vieram de fora do bairro eram membros de outros grupos de rap vindos de outras

regiões da cidade, sobretudo, de outros bairros populares da Zona Sul. Esta festa hip

hop é expressão do lugar, na língua dos manos.
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Ilustração 13 – Panfleto da “Noite do Hip Hop”



101

4.4 – DEPOIMENTO: FESTA HIP HOP NO JARDIM NOVO

HORIZONTE

Em um pagode da cidade, no Jardim Paulista, recebi um folheto anunciando uma festa hip hop,

que ocorreria no dia 27/10/2001, na Sociedade Amigos de Bairro – SAB do Novo Horizonte. Os

manos que me entregaram o folheto diziam fazer questão da minha presença no evento. Na noite

do show me dirigi para o local designado sem saber onde se localizava. Como sempre estive por

lá de carro, segui o fluxo de movimento das pessoas pelas ruas, principalmente aquelas com

roupas folgadas e típicas da estética que integra o movimento hip hop. A proposta do encontro

era a de integrar os grupos da região Leste com os grupos da região Sul da cidade. O evento

estava marcado para as 22hs. Eu fui um dos primeiros a chegar, havia alguns rapazes à porta

que me permitiram entrar sem ter ainda o ingresso.

Lá dentro, outros rapazes passavam o som nas pick-up’s e, no barzinho, outros dois rapazes e

uma senhora, estes sim, pareciam representantes da SAB. Paguei R$1,20 na latinha de cerveja, a

qual baixou para R$1,00 na hora do show. Como fui o primeiro a chegar comecei a ficar meio

encabulado, pois não conhecia o ambiente e ninguém que se encontrava por lá. Eram quase 23h

quando um dos rapazes que me entregou o folheto da festa, lá no pagode do Jardim Paulista,

apareceu no evento.

Meu carro ficou estacionado dentro da sede da SAB, junto a mais outro, um Monza bem mais

velho que o meu, mais duas ou três motos. Alguns rapazes que estavam na porta, recebendo os

bilhetes de entrada, disseram que ali era mais seguro. Do lado de fora da SAB, diversos grupos

de jovens sentados do outro lado da calçada, muitos com garrafa de vinho ou outra bebida
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destilada, menos cerveja. “Lu”, o cara que me “escoltava” naquele momento, me chamou para

acompanhá-lo pelo bairro para convidar as pessoas para comprar o ingresso, e entrar no evento,

que até então estava vazio. A entrada custava R$ 2,00, porém muitos daqueles jovens diziam

não possuir o dinheiro, chegando a barganhar a quantidade de ingressos conforme o tamanho do

grupo.

Ainda quanto aos tipos de bebida, a latinha de cerveja parecia representar um certo status diante

das garrafas de vinho ou campari. Saímos pelas ruas do bairro conversando com cada um dos

grupos de manos e minas que encontrávamos. Paramos em um bar, e lá, Lu e a rapaziada

pegaram algumas latinhas de cerveja e diziam:

 Hoje é dia de festa, dar um derramezinho de vez em quando não faz mal.

No bar se encontravam diversos homens sentados próximos ao balcão, havendo umas poucas

mulheres ali presentes. O bar estava movimentado. Alguém me tocou nas costas, era um aluno

da UNIP, do curso de administração, que ficou surpreso em me encontrar por lá, em um Sábado

à noite, quase já na madrugada. Disse-lhe que tinha vindo curtir um show de rap, o que o deixou

mais surpreso, conversamos um pouco mais, e depois saí com a rapaziada do rap nos dirigindo

lá para SAB.

O evento foi apoiado por alguns comerciantes do bairro que anunciaram no folheto, mais uma

loja de hip hop localizada no Shopping do Centro da cidade, pertencente ao mano Au, rapper da

favela Santa Cruz (que, na ocasião, estava vivo, e, ainda, não havia sido preso), bem como pelo

Sindicato dos Metalúrgicos. A SAB do Novo Horizonte cobrou a locação do espaço para a festa.

Gradativamente a galera foi entrando no local do evento e logo o salão ficou lotado.

Ainda na entrada conversei com um rapper que havia encontrado pela última vez na Martim de

Sá, uma praia de Caraguatatuba, ocasião na qual tivemos a oportunidade de trocar uma idéia

“firmeza”. O rapper mora na Vila Maria, e lá o “bicho pega”, segundo ele. Um dos rapazes que

se encontrava com ele, naquela ocasião de Caraguá, fazia “um movimento lá na área”, mas era

um camarada “firmeza”, “sangue-bom”, segundo dizia o rapper. Passamos aquela tarde na praia

tomando cerveja e proseando. Isso me valeu mais um contato para aquele evento no Novo

Horizonte, de modo que pude ficar mais à vontade no local.

Antes ainda das bandas subirem no palco, o vaso sanitário do banheiro masculino já havia sido

quebrado e foi motivo de “lição de moral” por parte dos organizadores do evento, os quais

diziam que teriam que arcar com o prejuízo. Logo as bandas foram subindo ao palco.

Naquela noite, três das meninas do bairro que faziam dança afro, grupo que eu havia

acompanhado em diversas apresentações na cidade, me fizeram companhia, particularmente
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uma garota afro-descendente, a qual ficou o restante da noite me falando de seu desejo em

organizar um sarau na sede da União dos Jovens Afro-descendentes – UJAD, uma “posse” do

bairro. Ela falava do quanto as pessoas do bairro não valorizavam aquele tipo de evento que ela

queria desenvolver, o sarau, na verdade nem sabiam bem o que era, pois alguns diziam que

poesia era coisa de maluco, porque não entendiam muitas de suas palavras difíceis.

Era já por volta das 03h, quando decidi ir embora. Despedi-me das meninas e saí. Não sei bem

porque, mas assim que saí dei a volta em torno da sede da SAB, não indo direto para o carro:

haviam alguns casais namorando encostados nas paredes escuras, mais ninguém. Entrei no carro

e assim que fechei a porta, a mesma foi abruptamente aberta e um grupo de cerca de 6 rapazes

me “tomaram de assalto”, praticamente exigindo uma carona até o próximo bairro. Retruquei

que só daria carona se não fosse “zueira” da galera, o que logo um rapaz respondeu:

 Fica frio tiozinho, a gente só tá precisando de um cavalo, então como é?

Abri a outra porta para rapaziada entrar, estavam todos muitos agitados e um pouco chapados,

mas não estavam violentos, apenas diziam que tinham que sair rapidinho dali. Os próprios

rapazes me diziam o caminho que deveria seguir, passando por algumas ruas pouco

movimentadas, longe das vias principais do bairro. De fato, como combinado, logo no bairro

seguinte desceram e caminharam por uma das ruas escuras de terra, sumindo na penumbra da

noite.

Na semana seguinte, comentando sobre o evento com um outro DJ que não havia ido à festa,

particularmente esse episódio final, o mesmo me disse que naquela noite, de fato, haviam

matado um “rapaizinho” num campão lá perto da SAB. Fiquei apreensivo em ter sido visto por

algum morador ou conhecido do garoto morto, dando carona para aqueles rapazes, e fiquei

pensando ainda se foram eles que realizaram a “fita” naquela noite. O DJ me tranqüilizou:

 Sergião, o pessoal aqui no bairro já ligaram a sua e sabem que você é um cara de bem, que

não quer prejudicar ninguém não. O pessoal não ia te confundir com ladrão ou com malandro,

não.
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Fiquei mais tranqüilo, mas não se pode “dar sopa”, nem “asas para o azar”. Uma das regras

sabidas das periferias e favelas brasileiras é que se deve tomar muito cuidado em não se estar

com pessoas erradas, em lugares errados, em hora errada, senão já viu... “bummmmm, já era...,

virou pó”.

4.5 – AS FESTAS HIP HOP COMO LINGUAGENS DA VIOLÊNCIA

É difícil perceber as festas hip hop, como que tecendo um limite entre

experiências sociais distintas, relacionadas aos diversos grupos sociais que se encontram

envolvidos em sua produção simbólica.

“O funk e o hip hop, ao construírem uma trajetória que caminha entre a

exclusão e a integração, promovem, de certo modo, através de seus estilos de

vida e da experiência social que os grupos realizam, uma política que busca

retraçar novas fronteiras socioculturais e espaciais”: a) ao ocupar espaços

nobres da Cidade e a abrir outros anteriormente exclusivos, aparentemente,

às classes médias; b) ao possibilitar, através de seus eventos, o encontro

entre diferentes segmentos sociais; c) ao se articular à cultura

institucionalizada e ao mercado.” (HERSCHMANN, 2000: 212) (grifos

nossos)
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Evidentemente, que os conflitos de territorialidades não deixariam de emergir,

sobretudo, revestidos na forma de violência. Entendida num contexto mais amplo das

práticas sócio-espaciais, a violência ganha novos contornos.

“Como fenômeno social, a violência abriria a possibilidade de negociação,

de redefinição do entendimento da realidade , permitindo, em última instância,

construir um novo conceito sobre uma dada realidade. É, em certo sentido, um

modo de trazer à cena a alteridade ou de apontar novos sentidos,

interferindo diretamente no cotidiano dos agentes sociais .” (PEREIRA;

RONDELLI; SCHφLLHAMMER; HERSCHMANN, 2000: 21) (grifos nossos)

Estes pesquisadores propõem uma nova forma de abordar teoricamente o

fenômeno da violência, de modo a tratá-lo como processo social, articulando suas

dimensões simbólicas enquanto cultura e prática política.

“Nesse sentido, e neste momento de crise, talvez seja possível colocar em

evidência uma das facetas menos visíveis (mas não menos importante) da

violência: a de constituir-se em ato fundador, um tipo de ação política não

necessariamente organizada ou programada, mas que alicerçaria novas

práticas e discursos.” (ibidem, p.22) (grifos nossos)

Tal proposição teórico-metodológica nos conduzirá para além do positivismo

criminalista dos conceitos de anomia, ou doença social, mas não nos permitimos

necessariamente a toda forma de relativismo generalizante. A violência, enquanto

processo simbólico é também linguagem. E enquanto linguagem, expressa os

conflitos que lhe dão origem.

Na origem desses conflitos estão formas de dominação, relações de poder entre

grupos diversos. A violência é expressão simbólica dessas tramas de relações sociais
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conflitivas. Nas palavras do antropólogo Michel Taussig, preocupado em conhecer o

espaço social produzido pela colonização das Américas, através da elaboração cultural

do espaço da morte,

“Todas as sociedades vivem através de ficções tomadas como algo real.  O

que distingue as culturas do terror é que o problema epistemológico e

ontológico da representação, além de problemas filosóficos  a realidade e a

ilusão, a certeza e a dúvida  torna-se algo infinitamente maior do que um

“mero” problema filosófico de epistemologia, hermenêutica e desconstrução.

Torna-se um meio de dominação altamente revestido de poder (...) esse

agente de obscuridade epistemológica e ontológica foi imaginado com grande

acuidade e inserido na consciência como o espaço da morte .” (TAUSSIG,

1993: 127) (grifos nossos)

Atualizando nossas preocupações conceituais quanto ao espaço da morte,

considerado como processo cultural, e sua relação com a construção social da realidade,

podemos pensar nas relações existentes entre cultura popular, o espaço e o planejamento

territorial. É muito tênue o fio que liga expressões da cultura popular, como o hip hop,

às suas comunidades locais, pois o papel desempenhado pelos meios de comunicação de

massas é implacável, no sentido de desmobilizar a força da cultura popular, enquanto

elemento contestatório, caracterizando-os de marginal ou cooptando-os. O que temos aí

expresso, é um conflito de territorialidades advindo das relações sociais que lhes dão

existência, em torno das práticas sócio-espaciais.

“Assim, a cultura popular, cultura “selvagem” e irracional, é substituída, lenta ou

rapidamente, pelas culturas de massas, o espaço “selvagem” cede lugar a um

espaço que enquadra e limita as expressões populares, o que deveria surgir como

sociedade de massas apenas se dá como sociedade alienada.” (SANTOS, M.,

2000-b: 16-7)
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Milton Santos é extremamente idealista e otimista quanto ao papel da cultura

popular no desenvolvimento social de uma nação mais igualitária e justa.

“O cotidiano será, um dia ou outro, a escola da desalienação” ( ibidem, p.53)

[pois] “o cotidiano é também o lugar da descoberta. Aí o homem se recusa a

reproduzir como certos os comportamentos impostos pela sociedade de massa.”

(ibidem, p.53) “A alienação acaba por gerar o seu contraveneno, a desalienação.

O homem alienado é como se lhe houvessem manietado, para roubar-lhe a ação,

e imposto barreiras à visão, para cegá-lo. Seus olhos são fechados para a

essência das coisas. Mas nenhum ser humano se contenta com a simples

aparência (...) Quando a aparência se dissolve, é a essência que começa a se

impor à sensibilidade. Essa mutação é reveladora porque permite abandonar o

mundo do fenômeno e abordar o universo das significações. É assim que renasce

o homem livre.” (ibidem, p.53-4) (grifos nossos)
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Nesse sentido, a cultura popular é elemento fundamental nesse processo de

desalienação, na visão idealista e otimista de Milton Santos. Elemento capaz de gerar

novas significações no plano do vivido, que podem romper com a dominação simbólica

imposta pela linguagem globalizante da técnica a serviço do lucro. Essa leitura otimista

e idealista de Milton Santos se confirma na leitura realizada do funk e do hip hop, por

Micael Herschmann.

“Ao contrário do que se poderia imaginar, à medida que o funk e o hip hop

foram se expandindo e ganhando um novo contorno sociopolítico e econômico,

não perderam força como espaço de re-significação dos jovens das periferias e

favelas das cidades. Tanto o funk quanto o hip hop parecem oferecer-se a uma

“negociação”, parecem não exprimir uma identidade cultural particular 

apesar do referencial de cor ser muito importante. Seu princípio estético permite

expressar uma experiência cultural heterogênea (...) Foram dois exemplares

típicos da “música popular pós-moderna”, pois enfatizaram dois aspectos

relacionados: em primeiro lugar, sua capacidade de articular identidades

alternativas ou plurais de grupos pertencentes à margem das culturas nacionais

ou hegemônicas; e, em segundo, (...) a celebração dos princípios da paródia, do

pastiche, da multiplicidade estilística e da mobilidade genérica.”

(HERSCHMANN, 2000: 220)

4.6 – MARKETING URBANO OU TERRITORIAL E O ESPETÁCULO

COMO FORMA DE CONTROLE SOCIAL41

                                                
41 Neste tópico de nosso trabalho, foram relevantes as discussões realizadas no âmbito das disciplinas do
programa de pós-graduação ao qual nos filiamos, “Produção Social do Espaço Urbano” e “Teoria e
Metodologia do Planejamento Urbano”, ministradas pela Profa.dra. Maria de Lourdes N. de O. Kurkdjian,
em 2000, dos quais resultaram os trabalhos (AMORIM at al, 2001) e (AMORIM 2000-c).
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Mais uma vez, se torna visível o embate simbólico entre o planejamento

hegemônico do território e as manifestações da cultura popular em torno da construção

do imaginário social. Na espacialização desses conflitos de territorialidades,

sobretudo, em uma sociedade marcada pela luta de classes em torno da acumulação de

capital, o espaço se torna muito semelhante ao mercado, conforme Milton Santos.

“Ambos, através do trabalho de todos, contribuem para a construção de uma

contrafinalidade que a todos contém funcionalmente e, malgrado eles, o define.

Mercado e espaço, forças modeladoras da sociedade como um todo, são

conjuntos de pontos que asseguram e enquadram diferenciações

desigualizadoras, na medida em que são, ambos, criadores de raridade . E

como “o mercado é cego, para os fins intrínsecos das coisas”, o espaço assim

construído é, igualmente, um espaço cego para os fins intrínsecos dos homens.”

(SANTOS, M., 2000-b: 60) (grifos nossos)

Torna-se precisa, nesse contexto, a crítica de Milton Santos ao planejamento

atual das grandes cidades do capitalismo mundial.

“O espaço também contribui para o processo de socialização invertida a que

agora assistimos e é utilizado como instrumento de política cognitiva,

através da manipulação do significado, um marketing territorial que também

é criador de anomia.” (ibidem, p.60) (grifos nossos)



110

Fazendo referências ao Planejamento Estratégico de Cidades, Carlos B. Vainer

afirma que, talvez,

“esta seja, hoje, umas das idéias mais populares entre os neoplanejadores

urbanos:  a cidade é uma mercadoria a ser vendida, num mercado

extremamente competitivo, em que outras cidades também estão à venda. Isso

implica que o chamado marketing urbano se imponha cada vez mais como

uma esfera específica e determinante do processo de planejamento e gestão

de cidades. Ao mesmo tempo, aí encontraríamos as bases para entender o

comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores ambulantes

que dirigentes políticos.” (VAINER, 2000: 78) (grifos nossos)

Se a cidade é uma mercadoria, sua produção e consumo devem ser tomados no

sentido de empresa.

“No modelo modernista, o que seduziu e inspirou os urbanistas na empresa foi a

unidade de produção: são os princípios da produção que são transpostos para o

plano urbano. Agora, os neoplanejadores se espelham na empresa enquanto

unidade de gestão e negócios. Assim, ver a cidade como empresa significa,

essencialmente, concebê-la e instaurá-la como agente econômico que atua no

contexto de um mercado e que encontra neste mercado a regra e o modelo  do

planejamento e execução de suas ações. Agir estrategicamente, agir

empresarialmente significa, antes de mais nada, ter como horizonte o

mercado, tomar decisões a partir das informações e expectativas geradas no

e pelo mercado. É o próprio sentido do plano, e não mais seus princípios

abstratos, que vem do mundo da empresa privada.” (ibidem, p.86) (grifos

nossos)

Vainer também vê nos movimentos populares uma possibilidade de resgate de

uma cidadania que não seja ditada exclusivamente pelo mercado.
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“Ali onde a mercantilização do espaço público está sendo contestada, ali

onde os citadinos investidos de cidadania politizam o quotidiano e

quotidianizam a política, através de um permanente processo de reconstrução e

reapropriação dos espaços públicos, estão despontando os primeiros elementos

de uma alternativa que, por não estar ainda modelada e consolidada, nem por

isso é menos promissora.” (ibidem, p.101) (grifos nossos)

Com relação a esse jogo de poderes, entre as manifestações populares (entre

essas o hip hop) e o planejamento hegemônico do território (na forma de marketing

urbano ou territorial), em torno da construção e apreensão simbólica do espaço, afirma

Otília Arantes, no que tange às relações entre cultura e transformações urbanas, que se

deu

“ (...) a substitituição pós-moderna do espetáculo como forma de resitência ou de

festa popular revolucionária pelo espetáculo como forma de controle social.”

(ARANTES, O., 2002: 62) (grifos nossos)

Os processos culturais se tornam de interesse para os planejadores urbanos do

marketing urbano ou territorial, nos dias atuais, como forma de controle social através

da espetacularização da cultura. Segundo Otília Arantes, as manifestações culturais,

desde que não produzam contra-sensos, são apropriados pelos grupos hegemônicos

para a produção de consensos, sobretudo, daqueles ligados à ideologia do crescimento

econômico, que agrada aos capitalistas, pelas oportunidades de acumulação de capital, e

ao proletariado de um modo geral, pela geração de emprego.

Desde que as manifestações culturais não contestem a ordem estabelecida, ou

em outras palavras os poderes constituídos (do capital e do trabalho), estas são bem
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vindas. Caso contrário são estigmatizadas e desvalorizadas pelas classes dominantes e

seus séquitos proletarizados.
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5 –HIP HOP E CONSTRUÇÃO DE

TERRITORIALIDADES NO ESPAÇO URBANO
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5 –HIP HOP E CONSTRUÇÃO DE TERRITORIALIDADES

NO ESPAÇO URBANO

5.1 – VIOLÊNCIA SIMBÓLICA LEGÍTIMA

Para a compreensão dos fenômenos humanos através das relações espaciais

consideramos a cidade enquanto dinâmica cultural, resultado e condição das relações

sócio-espaciais tomadas dialeticamente. Refletir acerca das relações entre Sociedade e

Espaço corresponde a uma tarefa multidisciplinar e interdisciplinar, envolvendo

diversas áreas do saber.

As Ciências Sociais buscam compreender as sociedades humanas seguindo

caminhos metodológicos específicos. Por outro lado, são diversas as disciplinas

acadêmicas que buscam dar conta do espaço construído e elaborado pelo ser humano,

ou não. Podemos, pois, perceber as dificuldades que tal reflexão apresenta.



116

Por volta do século XVI depois de Cristo, nascia na Europa Ocidental o método

científico, como expressão do Renascimento Cultural nas cidades que floresciam,

emergentes do crescente comércio que se desenvolvia à época; uma forma particular de

reflexão acerca da então nova “realidade”, capitalista e burguesa, e que foi batizada de

Ciência.

Curiosas associações entre capitalismo comercial, renascimento das cidades e

desenvolvimento do método científico. Nos parece que, este último, surgiu como

“forma adequada” de se conhecer o mundo, estabelecido pela nova ordem burguesa que

se firmava na Europa a partir do século XVI. Foram nas cidades que se desenvolveram

as atividades científicas, possuindo um locus próprio, as Universidades, enquanto

institucionalização de saberes e de poderes (KUHN, 1996).

A ordem capitalista burguesa busca construir o espaço conforme as necessidades

da mais-valia. As cidades renasciam na Europa sob a égide da mercadoria, mas, o

contrário, bem que poderia se afirmar, as mercadorias re-nasciam sob a égide das

cidades, conforme Pirenne (1982, 1989) e Batista Neto (1989).

As Ciências se desenvolveram como nova forma de conhecimento dessa

realidade social que se estabelecia na Europa Ocidental com o comércio, as cidades, o

Estado Nacional, a Reforma Protestante e a Contra-reforma Católica, a retomada dos

ideais greco-romanos, a Conquista da América, o saque e pilhagem da Ásia e escravidão

das populações africanas, entre os séculos XVI-XIX.
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Foucault (1974;1979;2001) compreende o próprio nascimento das Ciências

Sociais como o estabelecimento de uma ordem de saberes que legitimam a nova ordem

de poderes, que se cristalizaram com o sistema burguês capitalista. O método científico

é muito recente, e mais recente ainda são as atuais Ciências Sociais, datando seus

principais desenvolvimentos metodológicos do final do século XIX, seguindo seu

desenvolvimento metodológico ao longo do século XX, longe ainda de se consolidarem

proposições universais, tal qual nas Ciências Naturais, se é que estas proposições

universais existam.

As Ciências Sociais são um legado muito recente na História das Ciências,

datando de cerca de apenas um século e meio. E, ao que nos parece, em sua curta

existência, boa parte de sua produção científica tem mais ajudado a legitimar a ordem

capitalista estabelecida, do que realizar uma avaliação crítica da dominação presente.

O Planejamento Urbano e Regional, enquanto reflexão acadêmica,

epistemologicamente se apresenta a uma diversidade de olhares, entre esses, uma

interpretação antropológica.

A Antropologia Social entende os seres humanos na vida cultural, se

relacionando através de uma série de processos simbólicos entre o “eu” e o “outro”.

Esse campo relacional é vivido de forma tensa, e se resolve na forma daquilo que os
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Antropólogos denominam amplamente cultura. Evidentemente tais sistemas relacionais

são múltiplos e se interpenetram.

Por exemplo, poderíamos nos questionar: como nos afiliamos ao espaço que

construímos?

Através de relações simbólicas entramos em contato com nossa realidade

imediata, seja com nossos semelhantes, seja com espaço vivido, percebido e imaginado.

O espaço é, também, uma determinada linguagem simbólica que, tal como uma

linguagem do parentesco nos filia ao “mundo em que vivemos”, como alguém típico de

um lugar , ou como um estrangeiro pelo mundo.

O espaço sendo também um elemento relacional, símbolo das diversas posições

que assumimos na vida social em relação aos nossos semelhantes e em relação ao

espaço vivido, percebido e imaginado, construído socialmente ou não. Marx aponta para

o fato de que os seres humanos constróem a realidade em que vivem, porém não se dão

conta desse fato, vindo a realidade parecer algo dado, natural, e não socialmente

construída e historicamente determinada.

O espaço é um elemento dessa realidade vivida, percebida e imaginada, e é um

elemento relacional simbólico entre o “eu” e o “outro”, permitindo nos nomearmos, nos



119

situarmos socialmente; o espaço é simbolicamente construído socialmente, e atua

construindo os seres sociais que somos. Os símbolos são os instrumentos por excelência

[da] “integração social: enquanto instrumentos de conhecimento e de

comunicação (...), eles tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo

social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social (...).”

(BOURDIEU, 2002: 9-10)

A fim de restringir nosso campo de pesquisa, optamos por considerar as relações

entre Sociedade e Espaço, a partir do referencial das manifestações culturais, sobretudo

as de cunho popular, e suas formas de regulação por parte dos poderes públicos

instituídos, considerando os espaços em que se dão tais relações. Acreditamos que esse

jogo de forças entre as manifestações culturais populares e os poderes públicos, em

torno da construção do imaginário social urbano, revela algumas das tensões e conflitos

presentes no momento, no município de São José dos Campos.

“É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de

conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem

para assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica)

dando o reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e
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contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a “domesticação dos

dominados”.” (ibidem, p.11)

Elegemos o município de São José dos Campos como campo de estudo,

considerando nessa cidade as manifestações culturais populares ligadas ao movimento

hip hop (rap, break, grafite/pichação) e as formas como tais manifestações culturais são

tomadas por parte das autoridades locais, com suas políticas de planejamento e suas

formas de gestão hegemônicas, bem como, pela mídia escrita local.

Daí, então, o lugar no plano e, na língua dos manos, se apresentar enquanto

um conflito de territorialidades  em torno das práticas sócio-espaciais no município

de São José dos Campos, conforme, nossa interpretação da cultura hip hop na

cidade .

Sendo o break, o rap, o grafite e a pichação, manifestações contestatórias aos

poderes hegemônicos na cidade, a política municipal de cultura apóia de forma tímida

ao hip hop, buscando transformar o espetáculo em controle social , ação política à

qual a cultura hip hop reage enquanto espetáculo.

O grafite, no município de São José dos Campos, nem é considerado

manifestação cultural legítima, pelo contrário é alvo de discriminação e perseguição por

parte dos poderes públicos constituídos, sendo considerado crime, conforme

interpretação da Lei Ambiental pelas autoridades oficiais. O grafite ao ser

desconsiderado enquanto manifestação artística legítima, transforma essa arte em objeto

de exclusão sócio-cultural, que em objeto de integração social, posicionamento oficial
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que nutre parte das forças do grafite e, sobretudo das pichações, enquanto contestação

da ordem hegemônica instituída.

“As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta

propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais

conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições

ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais.

Elas podem conduzir esta luta quer diretamente, nos conflitos simbólicos da vida

cotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada pelos especialistas da

produção simbólica (produtores a tempo inteiro) e na qual está em jogo o

monopólio da violência simbólica legítima (cf. Weber), quer dizer, do poder de

impor  e mesmo de inculcar  instrumentos de conhecimento e de expressão

(taxinomias) arbitrários  embora ignorados como tais  da realidade social. O

campo de produção simbólica é um microcosmos da luta simbólica entre as

classes: é ao servirem aos seus interesses na luta interna  do campo de produção

(e só nesta medida) que os produtores servem os interesses dos grupos exteriores

ao campo de produção.” (BOURDIEU, 2002:12) (grifos nossos)

Na confrontação simbólica entre planejamento urbano hegemônico e cultura

popular podemos entrever algumas das lógicas das formas restritas de exercício da

cidadania no município de São José dos Campos. Entre os ideais dos planos, e suas

práticas, sobretudo no âmbito da cultura popular, temos um embate simbólico em torno

da construção das condições de exercício da cidadania.
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A cultura popular pode ser uma via de inclusão social e cultural justa, sobretudo

em uma sociedade profundamente marcada por segregações sociais, como a brasileira.

Entre o planejamento territorial hegemônico e a cultura popular há um embate

simbólico, em torno da construção e gestão do imaginário social dos habitantes das

cidades brasileiras. Nesse confronto entre visões antagônicas acerca da cidade e da

cidadania, podemos compreender melhor o sentido e a orientação do planejamento

urbano hegemônico, na tentativa de construção do cidadão e da cidade, frente à

espontaneidade da vida social, manifestada em suas diversas formas culturais. A cultura

hip hop no município de São José dos Campos nas suas leituras da cidade e da

cidadania compõe parte do imaginário social das classes populares, que contesta e

propõe outras territorialidades.

O imaginário social é composto por tudo aquilo que denominamos mundo ou

realidade: formado por representações sociais, tais como a casa, a comida, a escola, o

bairro, o Estado, a cidade, etc., que são, em sua essência, construções sociais. As

pesquisadoras e docentes Célia Ferraz de Souza e Sandra Jatahy Pesavento, melhor

precisam o conceito de imaginário social:

“Juntamente com os discursos, as imagens fazem parte do que se convencionou

chamar de “imaginário social”, este vasto campo de representação do real que,

se com ele não se confundem, é, ao mesmo tempo, o seu outro lado. Enquanto

representação, a imagem evoca e presentifica um ausente no tempo e no espaço,

atribuindo-lhe um sentido. Logo, essas imagens não são literais ou reflexos do

real, mas simbólicas ou metafóricas. (...)
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No caso urbano as imagens são, sem dúvida, fruto da percepção ambiental e

espacial, mas comportam um leque de possíveis olhares sobre o real. Estas

imagens urbanas, veículos visuais de uma idéia e um significado, podem-se

expressar através da iconografia, da fotografia, do desenho, da cartografia,

da pintura, ou ainda através de discursos literários, políticos e técnicos que

evocam uma imagem mental.

Este tipo de estudo tem uma preocupação especial que se vincula à questão

do cotidiano, cujo interesse de análise nos remete ao campo mais específico

do planejamento urbano e do urbanismo, no que diz respeito às atividades

exercidas sobre um território, onde se desenvolvem as diversas práticas sociais

e suas respectivas socialidades através dos tempos.” (SOUZA; PESAVENTO,

1997:5-6) (grifos nossos)

Nossa interpretação simbólica da cidade de São José dos Campos, aponta alguns

dos embates travados em torno da construção do imaginário social, por parte de

governantes e governados, na constituição do espaço urbano no município.

Milton Santos (2000 a-b) aponta para a importância do território enquanto

elemento simbólico da cultura. Cultura e territorialidade são paralelos tão

importantes quanto cultura e cidadania. O relato a seguir ilustra esses paralelos entre

cultura, territorialidade e cidadania. Convidamos a uma leitura de cunho mais literário.

Foi essa forma que escolhemos para documentar parte de nossa experiência urbana

junto aos representantes da cultura hip hop na cidade de São José dos Campos, ligados à

posse União dos Jovens Afrodescendentes – UJAD, no Jardim Novo Horizonte, ao

longo do ano de 2001.

5.2 – DEPOIMENTO: DJ CORRIA PURA
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5.2.1 – TOMANDO CONHECIMENTO

Alguns dias após o lançamento do CD de rap, no SESC, em outubro de 2000, encontrei em

frente de casa um dos rapazes que estava filmando o evento. Cumprimentei-o e afirmei ter

estado no lançamento do CD. Parabenizei o evento como um todo, no que o rapaz afirmou que

meu vizinho de frente de casa era quem havia feito a capa do CD. Não demorou muito este meu

vizinho, o Marcel, saiu na rua e nos cumprimentou. Trocamos uma breve idéia sobre o evento,

falei para eles que eu estava interessado em conhecer a rapaziada que participou da coletânea,

pois me encontrava empenhado em uma pesquisa acadêmica que buscava  compreender a

manifestação cultural do hip hop nas periferias de São José dos Campos.

O Marcel falou que me apresentaria para o DJ Maurício, que como produtor musical da

coletânea, conhecia as bandas que gravaram o CD. Dali a poucos dias, o Marcel me ligou,

falando pra eu aparecer na casa dele, pois o Maurício estava por lá. Atravessei a rua e toquei a

campainha da casa do Marcel, e logo ele apareceu, abriu o portão e me convidou a entrar. Mais

ao fundo da garagem estava um rapaz “negro de raízes”, nem trinta anos, bem escuro, mais ou

menos 1,68 m, magro, porém forte, de ombros largos.

 Fa-fa-la aí, fiirrmeza! Disse o Maurício, me estendendo a mão. Ele é gago. Estendi minha

mão e o cumprimentei. Perguntei se ele era de São Paulo.

 Ô-o lôco, mano!!! Seê-rá que tenho sotaque de paulista caipira da capital? Caipira da capital,

há-há-há... E então rimos juntos...

O Maurício me falou um pouco da coletânea e acabou me vendendo um CD por R$ 10,00,

dizendo que este preço era super promocional, mais mesmo para cobrir os custos. Agradeci, e

disse que lhe pagava depois.
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 Ô-o lôco, mano!!! Fiirrmeza... se a-cha que a gente ia ter que bater na-a porta da-a sua casa,

pra dizer que vo-ocê tinha que mudar do bairro... por causa de R$ 10,00? Que isso... depois

você me dá o dinheiro...Há-há-há...

5.2.2 – 15 DE NOVEMBRO NO NOVÃO, NA CASA DO CASTOR

Marcamos, para dali a alguns dias, ir para o Novo Horizonte, na casa de uns camaradas do

Maurício. Era dia 15 de novembro de 2000. Curiosa data essa! Lá estava eu com o Maurício,

mais o Marcel em meu carro, saindo do nosso bairro, o Jardim Paraíso, zona Sul de São José

dos Campos, rumo à Vila Industrial, na zona Leste, apanhar um camarada, o DJ Alexandre, da

banda Ovelhas Negras, um rapaz magro, branco, alto, cabelo grande desarrumado castanho,

cavanhaque, cerca de vinte e cinco.

Seguimos para o Novo Horizonte, zona Leste. Os quatro em meu carro, eu, Marcel, Maurício e

Alexandre. Paramos em frente a casa de um rapaz de uns 18 anos, negro, de voz forte, alegre e

firme. Mora com sua mãe e sua irmã. Seu apelido é Castor. É MC, ou seja, cantor de rap, do

grupo Fúria. O Maurício foi discutir com o Castor e seu grupo, a participação no lançamento de

um CD exclusivo de sua banda, formado por ele mais os MC’s Lebrinha, Cal e Alexandre,

quatro rapazes negros, todos do bairro Novo Horizonte.

O Maurício me apresentou como sendo um professor universitário que estava escrevendo um

livro sobre o movimento hip hop. O Marcel foi apresentado como o camarada que iria fazer a

produção do CD. O Alexandre DJ parecia fazer o molho da conversa, sendo branco como eu e o

Marcel, porém DJ, participante do movimento hip hop como eles. O Alexandre DJ falava

incentivando a banda a aderir o projeto, igualmente interessado no lançamento de um CD

exclusivo de sua própria banda, o Ovelhas Negras.

O Maurício falava sobre a formação de um selo próprio, com as bandas do Vale. Um projeto

“tipo uma firma do som, para a rapaziada vender seus CDs para a comunidade local, e outras

comunidades interessadas no som, e assim poder ganhar algum dinheiro fazendo música e
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mandando suas idéias”, dizia o Maurício. Naquela reunião, a pauta era o movimento hip hop

local. Era uma “reunião de posse”, só mais tarde viria a saber disso. Uma reunião desse tipo

era encabeçada por MC’s, DJ’s, Breakers e Grafiteiros. O assunto básico: a comunidade local e

sua vida, suas dificuldades, seus políticos representantes, o lazer, os que ficam dando “guela ou

mole na quebrada”, quem “subiu”, quem “sumiu”, a troca de idéias em geral, a confraternização

da “irmandade local”.

Nessa época o Maurício ainda não havia se radicado no Novo Horizonte. Morava com seus pais

em São Paulo. Viajava constantemente para o Vale do Paraíba, visitando as diversas quebradas,

favelas e bairros de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, de onde procediam os grupos que

gravaram a coletânea que lançou, em outubro de 2000, no SESC – São José dos Campos.

Eu e o Marcel éramos dois estranhos para todo o grupo, mesmo para o Maurício; nós dois, os

únicos considerados brancos ali, ou seja, até o DJ Alexandre, que é branco, era mais próximo ao

grupo de rapazes negros, que nós dois. O clima da conversa não era tão descontraído e ousaria

dizer que havia um certo tom de desconfiança com relação a mim e ao Marcel.

A conversa rolava já a cerca de uns 30 min., até que se fez um silêncio, um clima de expectativa

de que eu, ou o Marcel falássemos. O Marcel falou de como seria a sua participação na

produção do CD, a edição eletrônica que faria, etc. Falou tudo de um modo um tanto quanto

rápido. Ficou um novo silêncio na conversa... O clima era de que, de certo modo, havia uma

possibilidade, ou melhor, uma expectativa, de que eu falasse..

 Então rapaziada, eu acho bem legal o som que vocês fazem, as mensagens das letras, as

levadas das bases dos DJ’s... Mas então, como vocês vêem a violência e a ação policial no

bairro de vocês? Minha colocação soou bombástica. Parecia ter acendido o ânimo do grupo. O

Alexandre MC logo seguiu falando.

 Esses jornalistas só querem tirar uma com a gente! Veja só, que um deles perguntou para um

amigo meu se ele sabia sobre o conflito de Timor Leste, um conflito de povos de religiões

diferentes e que levou a um verdadeiro genocídio dos povos locais, estando o país destruído...

sorte que meu camarada sabia!!!
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Minha fala foi desconexa da fala que vinha corrente, pois eu perguntava e indagava sobre os

problemas do bairro, sendo que a conversa até então fluía em outra direção. Igualmente

desconexa a fala que lhe seguiu, falando do Timor Leste... Mas o Alexandre MC dizia a

verdade... “o país em conflito” era o bairro em que moravam... o “conflito de povos de religiões

diferentes” era entre os ricos, donos dos empregos e eles, menos favorecidos materialmente na

cidade capitalista... particularmente eles, negros, moradores de um bairro operário pobre de São

José dos Campos, sobretudo num país recém saído da escravidão, numa República que lhes

aconteceu... talvez, a impressão que lhe causava era a de um verdadeiro genocídio das

comunidades negras ex-escravas em pleno século XXI... E, eu, o jornalista inoportuno...

A reunião logo se finalizou. Despedimo-nos e seguimos rumo ao Residencial Integração, na

Vila Industrial, deixamos o Alexandre DJ e o Maurício, e depois, com o Marcel segui pro nosso

bairro, para casa. No fim da tarde, daquele 15 de novembro de 2000, o Maurício me ligou,

convidando para um show de uns camaradas que ele conheceu no estúdio de um outro produtor

musical. Combinamos às 21h em frente a uma casa de shows da rua Luís Jacinto, na cidade.

Encontrei o Maurício, com o Alexandre DJ e um outro rapaz negro que se apresentou como

Alex, MC da banda Ovelha Negras... Ficamos ali conversando sobre rap...  Naquela noite

acabamos não entrando no show... Não conseguimos os ingressos de cortesia...

5.2.3 – A POSSE UNIÃO DOS JOVENS AFRODESCENDENTES – UJAD

Depois de alguns meses, o Maurício me ligou dizendo que estava morando no Novo Horizonte,

e que haviam fundado uma entidade, a UJAD –  União dos Jovens Afrodescendentes. A posse

havia saído das ruas, ganhara nome próprio e casa. Dali por diante, passei a visitar o Maurício lá

no Novo Horizonte, na rua dos Mecânicos, onde se situava a UJAD.
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Muitas vezes passamos tardes, noites e madrugadas a dentro trocando idéia, ouvindo rap,

pensando nos projetos da entidade, fazendo uma comida junto com a Dulcinéia, a coreógrafa de

dança afro... O Maurício sempre falava das dificuldades financeiras da entidade, do aluguel para

pagar, das contas de água e luz já vencidas, de sua origem humilde e onde havia chegado,

estando agora à frente da entidade, junto com a Dulce, falava de como era difícil viver de hip

hop, dizia da grife que o vestia, dos CDs que vendia, dos silk-screns que estava desenvolvendo,

dos zines que havia lançado... Nesse ponto da conversa, sempre ele dizia:

 Olha Sérgião... a gente aqui na periferia ainda se comunica com papel, aqui não tem

internet não, mas um dia vai ter... mas enquanto isso a gente tem que botar os papéis pra

rolar... A gente aqui é que nem formiguinha, de passinho pequeno mas que vai

conquistando seu espaço...

O zine, ou fan-zine, é uma espécie de jornal feito com folha sufite e máquina xérox.

5.2.4 – O “DONO DA ÁGUA”

Certa vez, o Maurício me contou uma estória de uma vivência que ele e a Dulce participaram

junto ao pessoal do PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos), um partido político de

oposição de tendências socialistas e comunistas. A vivência foi no prédio do Sindicato dos

Metalúrgicos de São José dos Campos. A estória era a seguinte, segundo o Maurício.

“Imagine se a gente naufragasse em uma ilha deserta. O que a gente ia fazer? Uns diziam que

iam pedir socorro, outros que iam chorar, pois não iam ver mais as pessoas queridas, outros

que iam fazer uma expedição pela ilha, etc.

O coordenador da vivência perguntou se a gente sabia que não viveríamos mais de 24 h, caso

não encontrássemos água pra beber...A partir daí, o grupo foi unânime quanto a prioridade de

encontrar a água...

No jogo, foi dada a oportunidade para que apenas um de nós  encontrássemos a água... A

pergunta seguinte foi posta: qual seria a atitude do camarada que encontrou a água? Diria

onde a água se encontrava e compartilhava com os demais? Ou se aproveitaria da situação e

dominaria os demais? Como? Instituindo alguns entre eles, que cuidariam da “segurança da
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água”, recebendo água “em troca” (ou pagamento) para beber, enquanto que os demais

deveriam pagar pela água... Como não havia dinheiro, os demais teriam que trabalhar para o

“dono” da água...

Pronto, estava reinstituída a instituição da propriedade privada e da exploração do trabalho

entre os que, no jogo, até então eram náufragos na suposta ilha deserta...

O grupo passou a discutir a situação do jogo... O rapaz que encontrou a água disse que

tentaria dominar o grupo, e ser o dono da água...

O Maurício disse para os demais participantes do jogo, que o rapaz que não queria

compartilhar a água, devia ser morto no ninho... Mas os outros disseram, que é isso? Deixa de

ser radical Maurício, assim você acaba com a brincadeira...

  É, ma-as o cara é que acaba com a gente, co-om essa-a esto-ória de que a água é dele,

dizia o Maurício...”

 Se-ê vê só, Sérgião? O pessoal na-ão quis me ouvir e o cara que descobriu a água, mo-ontou

um império no jogo e a ge-ente foi dominado por ele... Nu-um falei pra vocês, o Dulce? Ta-á

vendo só, como é que é a-as coisas são?

5.2.5 – HIP HOP É REFLEXÃO

O Maurício com essa estória me fez lembrar dos textos que li nas aulas de Antropologia Política

na graduação, particularmente o livro do antropólogo francês Pierre Clastres, A sociedade

contra o Estado, onde há uma reflexão muito interessante acerca das opções políticas dos índios
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guaranis, povo indígena da América do Sul, que desde a Conquista da América vem resistindo à

dominação branca, preservando boa parte de seus costumes. Um guarani, só é guarani, se se

casar com outro membro da tribo e preservar seus costumes, senão não é mais guarani. Segundo

Clastres são uma sociedade contra o Estado, não deixando que sobre eles se institua um poder

separado do corpo da sociedade, que atue contra esse próprio corpo social. Pelo contrário, a

própria sociedade como um todo é a depositária desse poder, de modo que a chefia indígena não

possui autoridade. As palavras do chefe guarani nunca são de ordem. O chefe indígena fala e os

outros fingem não ouví-lo. No entanto ele é obrigado a falar. Geralmente é o mais pobre, pois

também tem o dever de doar irrestritamente aquilo que a tribo precisa, flechas, mandioca, etc..

Por esse motivo, possui a prerrogativa de possuir mais de uma esposa. Tem o dever igualmente

de fazer a paz. Se um chefe indígena ousar falar uma palavra de ordem, os demais acharão que

ele foi tomado de um mal espírito. Se essa doença persistir, os demais lhe darão as costas. Mas

se ainda insistir nesse mal, irão matá-lo a golpes de pauladas, para que esse mal não sobrevenha

sobre a tribo.

Curiosa semelhança entre o pensamento do DJ Maurício e a visão de mundo guarani. O

Maurício mal tinha terminado o segundo grau, e nem lera Clastres, nem sobre o pensamento

político dos povos indígenas. No entanto, seu pensamento era agudo e penetrante, bem como

profundo nas questões políticas que envolviam sua comunidade. Por isso ele não cansava de me

dizer:

 Hip hop é reflexão!!! É o quinto elemento do movimento hip hop!!!

5.4 – UMA ANÁLISE DO RELATO

Este relato nos trás diversas noções de territorialidade e cidadania, opondo

padrões culturais e projetos políticos.

“A linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos, e ajuda a criar

esse amálgama, sem o  qual não se pode falar de territorialidade. Esta não
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provém  do simples fato de viver num lugar, mas da comunhão que com ele

mantemos.” (SANTOS, M., 2000-b: 61-2) (grifos nossos)

A esfera da cultura, nas sociedades de classes capitalistas, é fundamental para se

estabelecer os processos de territorialização, desterritorialização, e reterritorialização,

sendo deste modo, as manifestações culturais elementos importantes no processo de

planejamento e gestão das cidades contemporâneas. Segundo o antropólogo José Luiz

dos Santos,

“A cultura é com freqüência tratada como um resíduo, um conjunto de

sobras, resultado da separação de aspectos tratados como mais importantes

na vida social. Assim, extrai-se das atividades diretamente ligadas ao

conhecimento no sentido amplo as áreas da ciência, da tecnologia, da educação,

das comunicações, do sistema político, às vezes a religião e os esportes. O que

sobra é chamado de cultura. É como se fossem eliminados da preocupação

com cultura todos os aspectos do conhecimento organizado tidos como mais

relevantes para a lógica do sistema produtivo. Sobram, por exemplo, a

música, a pintura, a escultura, o artesanato, as manifestações folclóricas em

geral, o teatro. Muitas vezes as políticas oficiais de cultura são

especificamente voltadas para essas atividades, já que para as outras áreas

da vida social que nós estamos aqui considerando como parte da cultura

desenvolvem-se políticas específicas.” (SANTOS, J. L., 1991: 49) (grifos

nossos)
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A dimensão cultural da vida social fica, assim, esvaziada. Não seria esse

movimento, estratégico para as relações de poderes hegemônicos numa sociedade

caracterizada pela luta de classes?

“Essa maneira de tratar a cultura, é para nós ela mesma um tema de

estudo, revela um modo pelo qual se atua sobre a dimensão cultural,

indicando, no caso, um dos sentidos da atuação dos órgãos públicos, um

sentido freqüentemente fracionador da dimensão cultural, que trata de modo

diferente a vários aspectos desta. Que fique então claro que para nós a cultura é

a dimensão da sociedade que inclui todo o conhecimento num sentido

ampliado e todas as maneiras como esse conhecimento é expresso. É uma

dimensão dinâmica, criadora, ela mesma em processo, uma dimensão

fundamental das sociedades contemporâneas .” (ibidem, p.49-50) (grifos

nossos)

Esse modo fracionador de lidar com o conceito de cultura, reduz nossa

capacidade de entender este fenômeno da vida social enquanto processo.

“A cultura mantém relações complicadas com a sociedade de que faz parte.

Ela é produto dessa sociedade, mas também ajuda a produzi-la, tanto

porque está ligada à manutenção de concepções e de formas de organização

e de vida, quanto porque está ligada à transformação destas . Assim, a

cultura não é um mero reflexo dos outros aspectos da sociedade, não é um

espelho amorfo. Na dimensão cultural é sempre possível antever e propor

alterações nas condições de existência da sociedade. As manifestações culturais

não podem ser totalmente reduzidas às relações sociais de que são produto. Elas

também têm sua dinâmica própria. A cultura é criativa.” (ibidem, p.65-6) (grifos

nossos)
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Quando perdemos a dimensão da cultura enquanto processo social, perdemos a

própria dimensão desse mesmo processo social. Somente numa sociedade fragmentada

e hierarquizada, a cultura pode ser vista igualmente de tal forma, criando, por exemplo,

a ilusão de uma cultura erudita e uma cultura popular, onde a primeira é tida como

superior à segunda, sobretudo nos projetos das elites dominantes. O antropólogo

Antônio Augusto Arantes nos chama atenção para as relações entre as manifestações

culturais populares e dominação hegemônica.

“Refletindo sobre a nossa sociedade, sobressaem a esse respeito, de imediato,  a

indústria cultural e as políticas culturais oficiais. Realmente, através desses

e de outros mecanismos socialmente bastante arraigados embora

imediatamente pouco visíveis (ex. a família, a formação profissional, etc.),

padrões cognitivos, estéticos e éticos, produzidos por especialistas e do

interesse das classes dominantes, são difundidos para toda a sociedade .”

(ARANTES, A. A., 1990: 44) (grifos nossos)

Considerando a cultura como processo social, a produção social do espaço

possuirá também essa dimensão simbólica, e estará, desde então, igualmente sujeita a

um jogo de interesses políticos. A composição da paisagem urbana é um processo social

delicadíssimo, se formos considerar que realidades simbólicas e referenciais de mundo

estão sendo construídos. Assim, as agências de planejamento urbano e regional

hegemônicas atuariam de modo semelhante à lógica da indústria cultural, propondo

“soluções em massa” para o processo de urbanização contemporâneo (ARANTES, O.,

1988).

Milton Santos, por exemplo, traça comparações entre a cultura de massas e a

cultura popular, em sua relação com o território.
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“As classes médias amolecidas se deixam absorver pela cultura de massas e

é dessa cultura de massas que retiram argumento para racionalizar sua

pobre existência. Os carentes, sobretudo os mais pobres, sequer têm o

direito dessa absorção, pelo fato de que não dispõem de recursos para

adquirir aquelas coisas que transmitem e asseguram essa cultura de massas.

É por isso que as cidades abrigam ao mesmo tempo uma cultura de massas

e uma cultura popular, que se colaboram e se atritam, interferem e se

excluem, somam-se e se subtraem, num jogo dialético sem-fim.” (SANTOS,

M., 2000-b: 66) (grifos nossos)

Evidentemente, ao haver pluralidade de universos culturais, haverá pluralidade

de concepções espaciais. Ainda, conforme Milton Santos afirma.

“A cultura de massas é indiferente à ecologia social. Ela responde

afirmativamente à vontade de uniformização e indiferenciação que é,

freqüentemente, exterior ao corpo social. A cultura popular tem suas raízes

na terra em que vive, simboliza o homem e seu entorno, a vontade de

enfrentar o futuro sem romper a continuidade . Seu quadro e seu limite são as

relações profundas que se tecem entre o homem e o seu meio. Assim, desde que

imunizadas contra os fatores de banalização que o consumo, entre outras

causas, carrega, as populações desenraizadas terminam por reconstruir

uma nova cultura popular, que é ao mesmo tempo filosofia e, por isso
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mesmo, um caminho para a libertação. Ultrapassando um primeiro momento

de espanto e atordoamento, o espírito alerta se refaz, reformulando a idéia de

futuro a partir do entendimento novo da nova realidade que o cerca.” (p.66)

(grifos nossos)

Em síntese, concordamos com o antropólogo José Luiz dos Santos, quando este

afirma.

“As classes dominantes existem em relação com as classes dominadas,

partilham um processo social comum, do qual não detêm o controle . A

produção cultural, toda produção cultural, é o resultado dessa existência

comum, é um produto dessa história coletiva, embora seus benefícios e seu

controle se repartam desigualmente. Este sim é o cerne da questão da

cultura em nossa sociedade .” (SANTOS, J. L., 1991: 59) (grifos nossos)

A cultura, enquanto processo social, é expressão dos conflitos presentes na trama

das relações sociais. Daí, seu tratamento fragmentado em nossa sociedade passa a

possuir inteligibilidade, uma vez que sua fragmentação favorece o ocultamento do

caráter hierárquico presente na vida social. O movimento hip hop parece ser um bom

exemplo ilustrativo desse processo de luta simbólica e desenvolvimento ideológico. O

movimento congrega sobretudo a população jovem dos bairros populares e favelas do

município de São José dos Campos. A cultura hip hop é uma manifestação da cultura

popular urbana gestada nos 90, na cidade, conforme apresentamos.
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Se as manifestações artísticas populares é capaz o suficiente para promover

a reterritorialização, e portanto, promover concomitantemente a desalienação, e

diminuição da anomia, desencadeando uma nova relação com a territorialidade

através da cultura, como aponta Milton Santos (2000 a-b), podemos considerar que

o movimento hip hop contribui para promover uma forma de (re)composição das

práticas cotidianas, enquanto novas práticas sócio-espaciais.

5.5 – HIP HOP E TERRITORIALIDADES

O hip hop, enquanto manifestação da cultura popular, é gerador de

reterritorialização (GUATTARI, 1994; SILVA, 1998; HERSCHMANN, 2000;

SANTOS, M, 2000 a-b). A língua “natural” se encontra vinculada a um território

preciso, territorializa os grupos que a ela se vinculam, é expressão do espaço orgânico,

cria horizontalidades, promove desalienação, gesta um espaço vital. Quando esta língua

“natural” se vê ameaçada ou se desarticula pela presença de uma outra língua

transplantada no contexto de colonização, ocorre um processo de desterritorialização da

língua “natural”, por uma língua instrumental, ligada ao projeto de dominação. O plano ,

as verticalidades, espaços de organização e não mais orgânicos, promovendo alienação,

criando o espaço enquanto mercadoria. O papel exercido pelas culturas de massa nesse

processo de dominação simbólica, como tentativa hegemônica da construção do

imaginário social, conduz à alienação em relação ao território.
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No âmbito das manifestações culturais populares, o movimento hip hop oferece

uma reação a esse processo de alienação, de anomia, de desterritorialização. O hip hop

enquanto linguagem capaz de promover um novo vínculo entre os grupos

desterritorializados e seu novo território, promove reterritorialização, (re)investindo o

espaço de novas significações simbólicas, criando uma nova horizontalidade, renovando

laços de territorialidade, recriando espaços orgânicos, investindo em desalienação,

gestando um novo espaço orgânico.

“O itinerário e os discursos e práticas sociais desses jovens nos espaços urbanos

inscrevem territorialidades que lhes abrem novas possibilidades de interação

com a Cidade...” (HERCHMANN, 2000:223)

Este é o contexto do hip hop, no município de São José dos Campos, parte

integrante da cultura popular, que propõe a construção de novas territorialidades num

espaço urbano cada vez mais fragmentado pelas forças da acumulação de capital, e que

se recompõe enquanto arte e crítica social no universo cultural hip hop, na cidade.
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5.6 – CORPO POLÍTICO, CORPO NA CIDADE

Quando lemos o relato acerca do “Dono da água” (p.113), ficamos a nos indagar

acerca dos significados políticos da cidade, enquanto relação entre dominantes e

dominados, sobretudo no que diz respeito aos bens vitais à existência humana, como a

água, o solo, o ar, entre outros elementos territoriais desigualmente apropriados no

contexto das cidades.

No entanto, compreender os significados e sentidos das cidades, tomando-se o

devir histórico, põe-se, no foco das ações, as sociedades humanas. De certo modo, a

cidade compõe uma determinada linha divisória, entre a vida das comunidades humanas

tribais e as sociedades hierárquicas. O recente sedentarismo dos grupos humanos,

expresso na invenção da cidade, é o resultado material de uma determinada formação

social, historicamente determinada, conforme verificamos em Marx, que propõe a

existência de dominantes e dominados, sobretudo, no mundo capitalista.

Quando dizemos, recente, nos referindo à invenção das cidades, queremos

indicar um processo histórico que se desenvolveu inicialmente por volta de 4000 a.C.,

conforme atestamos em Campbell (1992) e Sennett (2001). Isso significa que, diante da
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existência das sociedades humanas, algo em torno de 100 000 anos, a existência de

sociedades estruturadas em torno de uma organização material do território, expressa

nas cidades, corresponde a menor parte da experiência humana na face da Terra.

Campbell (1992) nos indica que os primeiros assentamentos humanos, na forma

de cidades, realizaram-se, entre outros fatores, em decorrência da descoberta da

agricultura e da domesticação de animais.

“[As] técnicas da agricultura e  criação de gado  as formas básicas de

economia que sustentaram as civilizações avançadas do mundo  aparecem

agora como surgidas pela primeira vez entre 7500 e 4500 a.C., no Oriente

Próximo, (...) substituindo as culturas anteriores de caça e coleta de alimentos

(...) até atingirem, por volta de 2500 a.C., tanto a costa pacífica da Ásia quanto

as costas atlânticas da Europa e África. (p.117)

Campbell (1992) aponta que no Oriente Próximo, por volta de 3500 a 2500 a.C

já havia-se produzido

“todos os elementos básicos das civilizações arcaicas avançadas  a escrita, a

roda, a matemática, o calendário, a realeza, o clero, o simbolismo do templo, os

impostos etc.  e os temas mitológicos específicos desse segundo

desenvolvimento (...) junto com os efeitos tecnológicos” (ibidem, p.117)
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Sennett (2001) busca refletir acerca das relações entre as representações do corpo

e da organização da cidade, apresentando farta relação de fontes, partindo da nudez dos

atenienses e de suas cidades-estado, avançando até à noção mais recente do corpo,

enquanto sistema circulatório, no século XVIII, e o correspondente conceito de cidade,

com suas veias e artérias, tais como nas recentes representações do corpo humano,

agora também fazendo parte das cidades, pondo seus habitantes em circulação no seu

interior, nos dias atuais.

A emergência histórica das cidades marca, também, uma linha divisória com as

sociedades contra o Estado, com sua vida tribal e sua organização territorial típica,

conforme Clastres (1990).

Poderíamos afirmar que, a passagem para uma sociedade organizada em

hierarquias, com poder político separado do corpo da sociedade, e que atua sobre todo

esse corpo, tem como correspondência, no plano da organização territorial, a invenção

das cidades.

As cidades são o território para um determinado poder, organizado na forma de

Estado, poder este separado do corpo total da sociedade, atuando sobre todo esse corpo

social.
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Tal forma de se conceber as relações políticas na cidade, enquanto um poder

separado do corpo da sociedade, é justamente o que as sociedades contra o Estado não

desejam para si, nem muito menos um espaço que demarcasse essa divisão do poder.

“Tratava-se portanto de povos que ignoravam deliberadamente que é preciso

ganhar o pão com o suor do próprio rosto.” (CLASTRES, 1990:135)

Estes povos buscam não separar o poder, do corpo da sociedade. São contrárias a

quaisquer distinções territoriais, que possam demarcar essa segregação do poder.

Impossibilitam que uma parte do corpo social, exerça domínio sobre outra parte desse

mesmo corpo social, dividindo-o.

As sociedades contra o Estado, não são arcaicas no sentido político, por não

optarem por relações de poder, que desembocassem no Estado. Nem muito menos

atrasadas tecnologicamente por não haverem inventado cidades. Mas, justamente, a

distinção de tais formações sociais, corresponde em não permitir que tais relações de

poder e de organização do território viessem a existir entre eles, impedindo, desse

modo, que o corpo social se fragmentasse, e viesse a estabelecer hierarquias entre as

partes cindidas, segregando a sociedade e o espaço.

“Dois axiomas, com efeito, parecem guiar a marcha da civilização ocidental,

desde sua aurora: o primeiro estabelece que a verdadeira sociedade se

desenvolve sob a sombra protetora do Estado; o segundo enuncia um

imperativo categórico: é necessário trabalhar.” (ibidem, p.135) (grifos

nossos)
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Podemos acrescentar um terceiro axioma da civilização ocidental

contemporânea, que corresponde a sua noção de organização do território, ou seja, a

cidade, enquanto expressão de povos civilizados. A organização territorial da tribo é

bem distinta da organização territorial da cidade, tal como, as relações de poder e as

relações sociais também o são, em cada caso. Cidade, sociedade com divisões

hierárquicas e Estado, são os ingredientes fundamentais de uma forma de organização

da vida humana sobre a Terra, atuando sobre o território, as relações sociais e as

relações de poder, respectivamente, e, ainda, marcando, aquilo que, usualmente, se

convencionou chamar de civilização.

A emergência das cidades corresponderia a uma determinada expulsão do

paraíso, na versão judaico-cristã ocidental. Nela, a cidade, o homem deve comer seu pão

do suor de seu rosto. E, para garantir a realização da apologia mítica judaico-cristã, está

a organização do poder político se firmando como corolário da divisão da sociedade em

hierarquias, tal qual entre as potestades celestiais. Somente numa dada realidade sócio-

espacial, nas cidades, o trabalho aparece como necessário para a sobrevivência. De

quem?
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A construção política de uma cidade corresponde (e isso é sério) à construção

política de um corpo, o do cidadão (ou seria um cidadão-consumidor?).

5.7 – A CIDADE ENQUANTO PROJEÇÕES DE VALORES E IDEOLOGIAS

DaMatta (1987) nos diz que a arqueologia, por exemplo, se debruça sobre os

vestígios culturais deixados por sociedades que já não mais existem, e através desses

resquícios culturais, o arqueólogo infere acerca das respectivas formações sociais.

“Como o homem é o único animal que tem essa fantástica capacidade projetiva,

pois ele efetivamente se projeta (projeta seus valores e ideologias) em tudo o que

concretiza materialmente, toda sociedade humana deixa sempre algum vestígio

das suas relações sociais e valores naquilo que usou, negociou, adorou e

entesourou com ganância, sabedoria ou generosidade ao longo dos tempos.”

(ibidem, p.31)

No caso das sociedades que já não existem, é através de suas realizações

materiais que podemos inquirir acerca de sua realidade social. Já, no caso das

sociedades contemporâneas, além de contarmos com suas realizações materiais,

podemos igualmente observar outras dimensões de sua existência histórica. Mas, ainda

assim, suas realizações materiais poderão “fazer falar” as motivações mais caras a tais

formações sociais.

“Daí o seguinte postulado básico: dado o fato de que a cultura pode ser reificada

no tempo e no espaço (...), ela pode sobreviver à sociedade que a atualiza num

conjunto de práticas concretas e visíveis. Assim, pode haver cultura sem
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sociedade, embora não possa existir uma sociedade sem cultura.” (ibidem, p.50)

(grifos do original)

Sociedade e cultura seriam, pois, duas dimensões distintas da realidade humana.

Somente nas formações sociais contemporâneas ambas dimensões podem ser

consideradas atuando concomitantemente. Assim,

“Na perspectiva em que estamos situando a realidade social e a realidade

cultural, pode-se dizer que o arqueólogo tem a cultura e, por meio do seu estudo

detalhado, espera chegar à sociedade. Ao passo que o antropólogo social tem o

sistema social (ou a sociedade), e, observando-o e entendendo por meio de
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entrevistas e conversas as motivações que o sustentam, espera poder chegar aos

seus valores e ideologias.” (ibidem, p.57) (grifos do original)

O mesmo pode ser realizado quando um antropólogo estuda as cidades, enquanto

expressão cultural de um dado sistema social, onde sua interpretação parte da

consideração que as relações sociais resultam em uma forma material, que corresponde

às motivações ideológicas da sociedade. O antropólogo, partindo do sistema social,

busca uma interpretação da vida social, através de suas realizações culturais.

Somente se as cidades fossem tomadas como uma realidade que se explica por

si, ou como uma realidade autônoma, expressão “natural” da vida humana, seria pouco

conveniente desconsiderar a formação social que lhe dá vida.

5.8 – UMA BREVE  REFLEXÃO ACERCA DO LUGAR ENQUANTO

CONSTRUÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: RACIONALIZAÇÃO E FETICHIZAÇÃO

Weber (1997) aponta para o caráter da racionalização42 da civilização ocidental,

cristã e capitalista, presentes também em suas manifestações materiais,  entre essas, as

cidades.

                                                
42 FREUND (1987).
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A construção das cidades, em nossa civilização, é marcada pela ação do

mercado, pelo conceito de propriedade privada da Terra e dos elementos da Natureza,

pela acumulação de capital com negócios fundiários de caráter especulativo, sobretudo,

diante das ações do capital imobiliário, entre outros fatores. É com extrema argúcia que

Marx, em O Capital, nos apresenta sua reflexão acerca dos usos da terra para fins de

urbanização.

“Onde quer que forças naturais sejam monopolizáveis e assegurem um

sobrelucro ao industrial que as explora, seja uma queda d’água, uma mina rica,

um pesqueiro abundante ou um terreno para construção bem localizado, aquele

cujo título sobre uma parcela do globo terrestre o torna proprietário desses

objetos da Natureza subtrai esse sobrelucro, na forma de renda, ao capital em

funcionamento.” (MARX, 1988, vol. V: 222-3)

O monopólio do uso das forças da natureza garantido por um título de

propriedade, permite a obtenção de uma renda, subtraída ao capital em funcionamento,

ou seja, a renda da terra não gera mais-valia, mas corresponde a uma apropriação de tal

mais-valia, gerada pelo trabalho não pago.

“Essa renda se caracteriza, primeiro, pela influência preponderante que aqui a

localização exerce (...) (muito importante, por exemplo, (...) para os terrenos

destinados à construção nas grandes cidades).” (ibidem, p.223) (grifos

nossos)

Marx percebeu que a questão da localização determina não somente a parcela de

mais-valia a ser apropriada na forma de renda da terra, mas também, as formas de
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condução da própria realização de mais-valia, como ficam patentes nas outras duas

características apontadas por Marx, para a renda da terra.

A renda da terra caracteriza-se, ainda,

“pelo caráter evidente da total passividade do proprietário, cuja atividade

consiste tão-somente (...) em explorar o progresso do desenvolvimento social,

para o qual nada contribui e nada arrisca, como, ao contrário, o faz o capitalista

industrial.” (ibidem, p. 223)

Aquele que usufrui a renda da terra, conforme Marx, não passa de um

especulador imobiliário, que nada faz, senão explorar o desenvolvimento urbano. Por se

tratar de uma modalidade especulativa, estão presentes intensos jogos políticos de poder

na determinação do desenvolvimento urbano, com vistas a beneficiar este ou aquele

grupo ligado à renda da terra. A renda da terra, ainda é caracterizada pela

 “preponderância do preço de monopólio em muitos casos, especialmente na

exploração desavergonhada da miséria (pois a miséria é para os proprietários de

imóveis uma fonte mais abundante do que as minas do Potosí jamais foram para

a Espanha) e o poder descomunal a que essa propriedade fundiária dá origem,

quando reunida na mesma mão com o capital industrial, habilita a excluir da

Terra, enquanto sua moradia, os trabalhadores em luta pelo salário.” (ibidem,

p.223)
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A questão da renda da terra é geo-política. Nas condições de sua realização se

encontram presentes as forças capazes de forjar uma formação social tipicamente

capitalista.

“Parte da sociedade exige da outra um tributo pelo direito de habitar a Terra,

assim como, de modo geral, está implícito na propriedade fundiária o direito dos

proprietários de explorar o corpo terrestre, as entranhas da Terra, a atmosfera e,

com isso, a manutenção e o desenvolvimento da vida.” (ibidem, p.223)

Marx nos chama a atenção para a diferença entre o capitalista imobiliário e o

capitalista industrial: o primeiro adota uma postura passiva em relação aos riscos

assumidos pelo segundo, não contribuindo para “o progresso do desenvolvimento

social”, capitalista imobiliário este que, aliás, realiza seus ganhos por questões de

localização da terra e de seu monopólio, sobretudo, diante da “exploração

desavergonhada da miséria”, sendo capaz de estabelecer relações de poder

extremamente assimétricas, por parte “da sociedade [que] exige da outra um tributo pelo

direito de habitar a Terra”.

Tragicamente o capitalismo acentua, no uso e ocupação da terra, o egoísmo, uma

vez que “está implícito na propriedade fundiária o direito dos proprietários de explorar

(...) a manutenção e o desenvolvimento da vida”.

Apontando, ainda, para o absurdo da noção de propriedade privada da terra, e das

conseqüências dessa posse para o conjunto da sociedade, Marx tece um paralelo com a

escravidão.
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“Da mesma forma, a um senhor de escravos, que comprou um negro, a sua

propriedade sobre o negro não lhe parece obtida pela instituição da escravidão

enquanto tal (...) a propriedade privada de certos indivíduos sobre o globo

terrestre parecerá tão absurda quanto a propriedade privada de um ser humano

sobre outro ser humano. Mesmo uma sociedade inteira, uma nação, mesmo todas

as sociedades coevas em conjunto não são proprietárias da Terra. São apenas

possuidoras, usufrutuárias dela, e como boni patres familias [bons pais de

família] devem legá-la melhorada às gerações posteriores.” (ibidem, p.224)

Marx aponta que o capital, para promover sua valorização, deve estabelecer um

desarranjo dos modos tradicionais de relação com a Terra, submetendo as populações

tradicionais à disciplina do trabalho assalariado, como sua forma predominante de

reprodução social, e não mais com a relação mais próxima e direta com a Natureza.

Engels, em A situação da classe operária na Inglaterra, estabelece que o

processo de urbanização, tão importante quanto a organização das relações de produção

e das relações de trabalho, diante da acumulação capitalista, é uma forma de

organização espacial adequada à obtenção da mais-valia. A organização espacial, sob o

regime de acumulação de capital, não é um dado aleatório. Tão importante quanto à

organização da produção e do trabalho, o é a organização (econômica, política e
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cultural) do espaço, tendo em vista a mais-valia em detrimento dos demais interesses

vitais à existência humana.
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6 – O RAP COMO REGISTRO SIMBÓLICO DAS

PRÁTICAS SÓCIO-ESPACIAIS

As ilustrações de 16 à 21 trazem a
Abertura do show dos

RACIONAIS MC’s
por bandas de rap

de São José dos Campos,
na casa de shows Kallabaris

no município.

(Fotos realizadas pelo autor, em fevereiro de 2003).
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Ilustração 16 – DJ em abertura do show dos Racionais MC’s em casa de

espetáculos no Município de São José dos Campos. A abertura do show durou 9 h e foi

realizada por bandas de rap da cidade. O show dos Racionais durou 1 h. Isso denota a

importância dada ao lugar, na língua dos manos.
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Ilustração 17 – MC’s cantando I.
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Ilustração 18 – MC’s cantando II.
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Ilustração 19 – MC e B.boys I.
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Ilustração 20 - MC e B.boys II.
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Ilustração 21 – DJ e MC.

6 – O RAP COMO REGISTRO SIMBÓLICO DAS PRÁTICAS

SÓCIO-ESPACIAIS
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6.1 – RAP E EXPERIÊNCIA URBANA NA CAPITAL PAULISTA

O rap é a minha casa
O hip hop minha cidade.

(Sampa Crew, Sabotage e RZO)

Na tese Rap na Cidade de São Paulo: Música, Etnicidade e Experiência Urbana,

Silva (1998) aponta para o fato de que em uma ordem capitalista cada vez mais

internacionalizada, produtos da indústria cultural, tal como

[o] “som associado à imagem dos videoclipes possibilitaram uma nova forma de

comunicação entre os jovens localizados em diferentes metrópoles mundiais.

Mas este processo não se refere apenas à dimensão simbólica. As práticas

culturais juvenis também orientam comportamentos, hábitos e atitudes face à

realidade local. O rap originalmente produzido no Bronx nova-iorquino ao

transformar-se em linguagem internacionalizada, possibilita aos jovens de

outros contextos questionar as formas de opressão que os atingem. É o que

podemos perceber na voz do rapper francês MC Solaar, sobre os problemas

enfrentados pelos descendentes  da segunda geração de imigrantes da  África

Negra e do Magreb (Niemeyer, 1996). É também o caso dos Racionais MC’s,

que no Brasil têm denunciado o racismo e a violência que atingem a juventude

na periferia paulistana.” (SILVA, 1998: 10) (grifos nossos)
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De um dos bairros periféricos da cidade de São Paulo vem o seguinte grito,

presente na letra de um rap.

“Somos Racionais MC’s, Ice Blue, Mano Brown, Kl Jay, e eu, Edi Rock.
E aí Mano Brown, certo?

Certo não está, né mano? E os inocentes? E os caras que vão?
É, a nossa vida continua... e aí, quem se importa?

A sociedade sempre fecha as porta mesmo
E aí Ice Blue?

Pânico, pânico, pânico...

Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece.
Ao que me parece o que prevalece é a ignorância

E nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz.
(...)

Pois simplesmente é conveniente, porque nos ajudariam se nos julgam delinqüentes?
(...)

O medo, sentimento em comum
Num lugar que parece sempre estar esquecido

Desconfiança, insegurança, mano...
Pois já se tem a consciência do perigo.

(...)

A mudança estará em nossa consciência.
Praticando nossos atos com coerência.

E a conseqüência será  o fim do próprio medo.
(...)

Nós somos Racionais MC’s
DJ Kl Jay, Ice Blue, Edi Rock, e eu Mano Brown. Paz.”43 (grifos nossos)
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Os rappers parecem intuir uma outra lógica de gestão do espaço urbano, típica

das periferias brasileiras, onde a cultura do medo se desenvolve e se nutre na própria

estética do lugar, gerando uma carga simbólica na construção social do espaço e da

realidade social. “A sociedade sempre fecha as porta mesmo”, e “nós estamos sós,

ninguém quer ouvir a nossa voz”. “O medo, sentimento em comum/ Num lugar  que

parece sempre estar esquecido/ Desconfiança, insegurança, mano ... / Pois já se tem a

consciência do perigo.”

O hip hop, enquanto linguagem nascida em um determinado contexto social,

político, econômico, é uma voz que se levanta e fala dos conflitos da sociedade urbana,

através da arte gráfica, da música e da dança. Fala dos conflitos de uma fase do processo

de acumulação de capital. O hip hop fala de como a juventude têm obtido

“a reelaboração da identidade de forma positiva em meio à desagregação

das antigas instituições de apoio e conflitos postos pelas transformações

urbanas  (grifos nossos). Enquanto expressão das ruas, a cultura hip hop apoiou-

se na rede de vizinhança, no grupo de amigos, nas crews ou posses e nas festas

de rua, que nos anos 70 dominavam o Bronx nova-iorquino. Por isso diz-se que

a principal característica da cultura hip hop é o fato de encontrar-se imersa

na experiência local (gripo no original). De fato, esta tem permanecido como

                                                                                                                                              
43 Racionais MC’s, “Pânico na zona Sul”, gravado em CD-ROM em anexo.
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referência para busca de soluções, interpretações e ações coletivas.” (SILVA,

1998: 11) (grifos nossos)

6.2 – RAP NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: NARRATIVAS

DE UM LUGAR

A vida de muitas famílias dos bairros populares e favelas de São José dos

Campos é marcada por um cotidiano de tragédias. Desde a perda do lar por um processo

violento de remoção de favelas até um atentado mais direto contra a vida que é a própria

morte, sobretudo por causas como o homicídio. Em reportagem de 27 de novembro de

2001, noticiada na capa daquela edição do ValeParaibano com o título, “Cantor de rap

é executado com 15 tiros em São José: Leonardo Rufino é emboscado no Campo de São

José e irmão toma tiro na perna; polícia acredita em briga entre gangues”, essa

tragédia cotidiana fica estampada na dor daqueles que ficam.
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O jornal noticiou que o cantor de rap foi morto numa emboscada por um bandido

da região, por estar envolvido com o rap. Depois de sair do ensaio acompanhado de seu

irmão, o rapaz foi vitimado com os tiros e seu irmão levou um tiro na perna. Segundo o

jornal, a polícia suspeita que o crime foi motivado por rivalidades entre gangues locais.

O crime aconteceu na zona leste de São José dos Campos, no bairro Campos de São

José.
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Ilustração 22 – ValeParaibano, 27/11/2001

O lugar  é uma importante referência para a cultura hip hop, onde
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“o estético surge como reelaboração da realidade mais imediata. Esta

incursão do hip hop em direção ao vivido coloca para os pesquisadores questões

ainda não resolvidas no campo da arte. Segundo Shusterman (1998), o paradoxo

entre o estético e o prático, estabelecido pela filosofia ocidental, tem reforçado

concepções sobre a arte como experiência contemplativa e distanciada do vivido.

As estéticas elaboradas fora dos cânones dominantes têm sido rejeitadas como

destituídas de valor.” (ibidem, p.11) (grifos nossos)

Em 13 de janeiro de 2001, o ValeParaibano noticiou que “Ranking da violência

tem 3 áreas de S. José na liderança: Regiões sul, norte e leste são consideradas as mais

violentas da cidade segundo a PM”. Do total de 235 homicídios ocorridos em 2000, na

área seccional de São José dos Campos, a qual inclui também os município de

Caçapava, Jambeiro e Monteiro Lobato, 152 homicídios

“ocorreram nos bairros Dom Pedro, Campo dos Alemães na zona sul, e Putim e

Nova Michigan, na zona leste” (ValeParaibano, 13/01/01)

de São José dos Campos, segundo a reportagem, ou seja, cerca de 65% do total

de homicídios registrados nessa seccional.

“Outros 52 assassinatos foram registrados na região de Santana, zona norte, e em

bairros da zona leste como Vila Industrial e Vila Tatetuba. Segundo a Polícia

Militar, as vítimas tinham entre 18 e 25 anos e metade tinha antecedentes

criminais.” (ibidem)

Esses homicídios registrados para esses bairros correspondem a cerca de 22% do

total registrado para a seccional referida.



168

“Para tentar reverter a imagem de bairros violentos, grupos de adolescentes da

zona sul estão fazendo uma campanha para melhorar a imagem do bairro, com

slogans estampados em camisetas”. (ibidem)

[O jornal identificou tais adolescentes como ligados à música rap.] “Os jovens

estão usando o emblema “Sou da Zona Sul” estampados em camisetas para se

identificarem com os bairros onde vivem e tentar acabar com o preconceito.”

(ibidem)

Segundo a reportagem os preconceitos ocorreram com a discriminação desses

jovens em função do local onde moram na hora de conseguirem emprego, nas relações

de amizade, no tratamento dado pela polícia. De acordo com os jovens entrevistados

pelo jornal nessa reportagem, uma relação de maior proximidade entre a polícia e a

comunidade poderia amenizar o preconceito, bem como maiores opções de lazer

poderiam impedir os jovens dessas comunidades de se envolver com a violência.

“Levamos o nome da zona sul nas camisas para mostrar que não somos

bandidos”, disse” (ibidem) [um dos adolescentes entrevistados pelo jornal nessa

reportagem.]

“O comandante do 46.º Batalhão da Polícia Militar, coronel Lamarque Monteiro,

afirmou que o tráfico de drogas em bairros da periferia seria a principal

causa dos crimes.” (ibidem) (grifos nossos)

[Ainda segundo o jornal, o] “delegado-assistente da seccional de São José,

Agnaldo Facraroli, disse que não há como prevenir os crimes de homicídio.

“O que podemos fazer é combater o tráfico de drogas e prender o maior número

possível de marginais. O problema é que eles cumprem a pena e voltam para as

ruas”, disse.” (ibidem) (grifos nossos)

[Já para] “o diretor do Deinter [Departamento de Polícia Judiciária do Interior],

Antônio Carlos Gonçalves da Silva, a violência é explicada pelo aumento

populacional.” (ibidem) (grifos nossos)
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Aumento populacional, tráfico de drogas, vida prisional e retorno à vida nas ruas,

seriam causas apontadas pelas autoridades policiais, segundo o jornal ValeParaibano.

Preconceito e violência policial seriam outros elementos fomentadores dos crimes de

homicídio entre os jovens das periferias, segundo essa própria juventude, conforme a

reportagem apontou. 44

A ilustração a seguir, trás uma foto publicada pelo jornal ValeParaibano na

referida matéria, com jovens da zona sul de São José dos Campos vestindo camisetas

por eles estampadas. O jornal preferiu ler tal atitude desses jovens como um movimento

organizado pela paz, através de uma campanha dirigida contra a violência local e a

discriminação social dessa população jovem de periferia. Certamente outros elementos

referenciais simbólicos devem ser considerados por esses mesmos jovens, na

composição de suas identidades locais no contexto da cidade. A roupa, se torna

importante suporte identitário desses grupos juvenis de periferia, tecendo um

contra-ponto de originalidade diante da moda massificante das grifes populares e de

grifes de marca, muitas vezes inacessíveis a tal juventude urbana dos bairros populares e

favelas do município. A originalidade das estampas é um valor de uso restrito pois

somente os jovens ligados a tais comunidades teriam acesso potencial às camisetas,

aumentando o valor simbólico de tal peça do vestuário para essa juventude de

periferia. O mesmo se dá com o grafite e a pichação, como veremos mais adiante,

nos muros da cidade, demarcando  lugares, na língua dos manos. Na página 149,

trazemos a ilustração de diversos bonés com grafites e pichações, referenciais

simbólicos da cultura hip hop.

                                                
44 Uma visão mais crítica da violência enquanto “ato fundador”, como linguagem ver (HERSCHMANN,
2000), (PEREIRA et al., 2000), (ELIAS, 1998).
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Ilustração 23 – Jornal ValeParaibano, 13/01/2001.
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Ilustração 24 – Montagem a partir de fotos do autor.
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6.3 – AS POSSES: ORGANIZAÇÃO DO LUGAR, NA LÍNGUA DOS

MANOS

Estudando o rap em São Paulo, Silva (1998) constatou que

“a experiência local 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 estruturaram-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.”

(ibidem, p.12) (grifos nossos)
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Língua, moda, expressão corporal, dança, gostos musicais, entre outros, são

elementos da cultura que servem de suporte para a formação identitária de grupos de

jovens urbanos nos dias atuais. Cada grupo tem seus referenciais simbólicos.

As marcas identitárias de cada grupo urbano lhes conferem um território, uma

territorialidade. No entanto, só se ater a um determinado vocabulário, dialeto, estilo de

vestir, de andar, não nos garante uma diferenciação entre os grupos da juventude

urbana. Deveremos nos indagar quanto às origens sociais, aos territórios ocupados na

cidade capitalista, das formas como tais grupos se posicionam diante de seus processos

de reprodução ideológica, por exemplo, entre outros.

As formas de vinculação à cultura de massas também podem nos indicar

elementos diferenciadores entre tais grupos urbanos. Alguns grupos de jovens urbanos

parecem aderir sem maiores contestações à essa cultura massificada. Outros grupos

querem justamente contestar tal forma cultural, talvez por não se inserirem plenamente

na sociedade de consumo, daí parte de seu repúdio “natural” diante de tais formas

culturais. Os grupos excluídos do consumo, do mercado, recriam o cotidiano nas formas

das culturas populares.
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Ainda para a cidade de São Paulo, Silva (1998) constata que nos

“bairros periféricos, o rap foi adotado como estilo e gênero musical, mas

também “auto-consciência” do processo social em curso. Em um momento de

transformações agudas, que se refletem na fragmentação das instituições

familiares, na violência urbana, tráfico de drogas, desemprego, crise do sistema

público de ensino, o movimento hip hop tem se apresentado como forma de

lazer, e politicamente, como sistema orientador através do qual os jovens

adquirem “auto-conhecimento” em relação ao processo social e promovem

intervenções práticas no plano mais imediato.” (ibidem, p.14) (grifos nossos)

6.4 –ALGUNS DADOS SÓCIO-ESPACIAIS DA POPULAÇÃO JOVEM

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O intenso fluxo migratório que caracterizou o crescimento populacional do

município de São José dos Campos, nos anos 70, possibilitou a emergência de uma

população tipicamente da cidade, sobretudo, se considerarmos a população infanto-

juvenil, ou seja, abaixo de 29 anos de idade, e que se constitui na maioria da população

do município, na atualidade.

Podemos falar de uma população infanto-juvenil joseense, que tem no bairro de

moradia e nas suas imediações as referências para sua existência cotidiana. Em nossas

pesquisas de campo, colhemos o seguinte relato.
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Em 15 de novembro de 2000, fizemos uma investigação de campo, com o intuito de conhecer

melhor a população jovem de São José dos Campos. Fomos levados ao Parque Novo Horizonte,

região Leste do município, e lá, tivemos a oportunidade de conhecer alguns integrantes da

cultura hip hop no bairro. Passamos a tarde conversando e trocando idéias. Quando foi mais à

noite, fomos a um pagode que acontecia no bairro aos Domingos. Paulão, grafiteiro,

respondendo a uma observação de nossa parte sobre a presença das mulheres que estavam no

pagode, disse que lá no Novo Horizonte, as pessoas se conhecem “por ali no bairro mesmo”, e

acabam casando e morando “por lá mesmo”.

As experiências sociais tidas no lugar  parecem fundamentais para a atual

juventude urbana.

Em pesquisa, acerca da mobilidade espacial em São José dos Campos,

Manulescu (2000) aponta os seguintes dados:

Ilustração 25 – Break (foto do autor)



177

- “A metade das famílias joseenses sempre morou no município (...).” (p.39)

(grifos nossos);

- Com relação ao tempo de residência no município, 49,95% das famílias sempre

residiram na cidade e 20,18% moram a mais de 20 anos, ou seja, cerca de 70%

das famílias no município de São José dos Campos residem na cidade há

mais de 20 anos. ( p.39) (grifos nossos)

- “A maioria das famílias compra alimentação/hortifrutigranjeiros e remédios no

próprio bairro e artigos de supermercado em outro bairro.” (p.41)

- “Da maior parte da população que estuda, 53,24% freqüentam escolas

localizadas em outro bairro e 40,60% o turno da manhã. Desta população,

95,05% saem de casa para a escola e o tempo de locomoção é de até 30 minutos

para 88,14%, sendo que 61,06% não utilizam transporte.” (p.21)

Os dados de mobilidade acima relacionados apontam para a importância do

lugar , sobretudo para a população jovem, que precisa sair de casa para estudar, e via de

regra, realizando uma caminhada ou de bicicleta. Vemos, pois, que a realidade do bairro

é muito importante para tal população, que praticamente “nasceu e cresceu” no (com o)

bairro, já que muitas famílias residem em São José dos Campos há mais de 20 anos.

6.5 – ALGUNS DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL OU DISCURSOS DA

FALA OFICIAL

6.5.1 –  A PRESENÇA DE UMA “ONDA JOVEM” OU “OS JOVENS

ADULTOS”
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Uma pesquisa instrumental da Prefeitura Municipal de São José dos Campos

(2001) aponta que,

[a] “década de oitenta é marcada pelo intenso saldo migratório [no município]

(...) por outro lado, o crescimento vegetativo também é alto (...) Já durante a

década de noventa apreendemos uma redução progressiva no saldo migratório

(...) O crescimento vegetativo também diminui, embora, de forma menos intensa

que o saldo migratório. Dessa forma, as alterações demográficas ocorridas na

década de noventa se devem, fundamentalmente, ao crescimento

vegetativo”. (ibidem, p.1) (grifos nossos)

[Essa] “mudança na estrutura etária reflete as mudanças ocorridas na

população joseense nesse período, entre os quais destacamos: a diminuição da

população de 0 a 4 anos , a chegada da chamada “onda jovem” (população

nascida durante o início da década de oitenta) e o envelhecimento da

população em geral.” (ibidem, p.5) (grifos nossos)

A pesquisa instrumental referida indica a presença de uma “onda jovem” no

município, sobretudo no final da década de 1990 e início de 2000.

“Trata-se do grande contingente de crianças nascidas no final dos anos setenta e

início de oitenta, que estão chegando a idade potencialmente ativa.” (ibidem,

p.6-7)

[De modo comparativo, nas décadas anteriores a de 90], “a grande maioria da

população joseense encontrava-se na faixa etária menor de quinze anos, a partir

do final da década de noventa essa situação muda, sendo que o grande

contingente populacional do município estará situado entre os quinze e vinte e

cinco anos. São jovens adultos.” (ibidem, p.6-7)

A presença desses jovens adultos “sentida” pela Prefeitura Municipal se vê

manifesta também no município, através da cultura hip hop, o que declara algo dos

conflitos que essa “onda jovem” atravessa em suas aventuras e desventuras pela cidade

de São José dos Campos. O hip hop vem sendo percebido pelos poderes públicos na
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atualidade como manifestações culturais “arredias” e “avessas” ao controle do e pelo

espetáculo, e daí, marginalizadas e estigmatizadas.

6.5.2 – AIDS, MORTES NO TRÂNSITO E HOMICÍDIOS

Um outro elemento conflitante que atinge a juventude urbana é a mortalidade por

doenças infecciosas e parasitárias e por causas externas.

“A primeira delas (...) a partir de 1995 (...) volta a aumentar significativamente,

atingindo, dessa vez, a população adulta  principalmente os homens entre 20 e

45 anos. Esse fato é explicado, provavelmente, devido a AIDS, que é inserida

nessa causa mortis.” (ibidem, p.16-18)

A mortalidade por causas externas vem aumentando no município desde 1985,

por conta, sobretudo, de homicídios e acidentes de trânsito.

“Ao observarmos a população atingida por essa causa de mortalidade,

percebemos que em sua imensa maioria são os homens jovens que estão

falecendo devido aos homicídios e aos acidentes de trânsito.” (ibidem, p.18-19)

Aids, homicídios e acidentes de trânsito, ao serem tomados como causas, escondem o

fato de serem produtos de uma determinada sociedade.
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6.5.3 – UMA IDEOLOGIA DA PESQUISA INSTRUMENTAL: EDUCAÇÃO

PARA O TRABALHO

Como a Prefeitura Municipal situa essa mesma população em relação à

educação? Estamos diante de outro grande dilema.

“(...) segundo os dados de 1991, 96,3% da população de São José dos Campos é

alfabetizada, sendo que esta taxa aumenta entre os mais jovens, atingindo índices

de 98,2% na população de 12 a 19 anos”. (ibidem, p.21)

[No entanto, apesar da alta taxa de alfabetização dos jovens do município,] “uma

taxa muito significativa da população não termina o primeiro grau escolar, (...)

do ano de 1999, 46,60% da população joseense não completou o nível

fundamental.” (ibidem, p.22)

Esses dados demonstram, segundo a Prefeitura Municipal, um descompasso da

população jovem no que diz respeito às suas condições de absorção no mercado de

trabalho em postos estáveis de emprego e salário.
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O grau de escolarização se torna um conflito para população jovem de São José

dos Campos, na medida em que limita suas condições de acesso ao mercado de

trabalho, comprometendo suas condições de reprodução social. Aliás, o acesso ao

mercado de trabalho é outro drama social vivido por essa população jovem no

município de São José dos Campos, segundo a pesquisa instrumental da Prefeitura

Municipal.

[A] “entrada de um número considerável de pessoas no mercado de trabalho 

referentes à larga base da estrutura etária dos anos 80  demonstra a

necessidade de empregos para essa população, que tem que ser absorvida

por esse mercado . É a chamada onda jovem, nascida na década de oitenta e que

atualmente chega na idade ativa, devendo ser absorvida pelo mercado de

trabalho. Assim políticas públicas voltadas à geração de empregos para essa

população jovem são importantes.” (ibidem, p.23) (grifos nossos)

Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação SEADE em São José dos Campos, no

ano de 1997, indicou que

“O índice de desemprego na faixa etária dos 18 aos 24 anos (...) é bastante

superior ao total apresentado  de 17,8% , sendo de 25,7%”. (ibidem, p.23)

 “as populações jovens estão encontrando dificuldades em serem absorvidas

pelo mercado de trabalho, sendo elas que elevam a taxa de desemprego total

do município. Lembrando que existem políticas sociais específicas para cada

período do ciclo vital, e que em São José dos Campos a grande maioria da

população encontra-se entre 15 e 29 anos, a geração de empregos no

Município é central, pois a demanda social básica desse período é o

trabalho.” (ibidem, p.23) (grifos nossos)

Se considerarmos não só os dados referentes a taxa de desemprego, mas

associarmos a ela as considerações acerca do grau de escolaridade, provavelmente
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“não apenas a geração de empregos para essa população é importante, mas

também alguma forma de qualificação profissional dessas pessoas, para

estarem preparadas para o mercado de trabalho, de forma a poderem

inserir-se no mercado formal de emprego, e não ficarem na dependência de

subempregos, o que se submete grande parte da população desqualificada

profissional no país.” (ibidem, p.23-4) (grifos nossos)

A população jovem não é homogênea, e isso, num país como o Brasil, de

herança patriarcal e escravocrata, “pesa” na situação de vida dessa população. Daí que

“uma taxa de desemprego mais alta afeta as mulheres e a população não

branca do município, revelando talvez preconceito e discriminação presente

no mercado de trabalho e que deveriam ser superados.” (ibidem, p.25)

(grifos nossos)

Segundo a pesquisa instrumental da Prefeitura Municipal, a Fundação SEADE

registrou uma taxa de desemprego de 15,4% entre os homens, contra uma taxa de 21,3%

entre as mulheres, para o ano de 1997. Bem como registrou uma taxa de desemprego de

16,7% para a população branca, contra uma taxa de 20,5% para a população não branca.

Percebemos com clareza na Pesquisa Instrumental, que no discurso da Prefeitura

Municipal, é o trabalho , a maior necessidade da juventude urbana, a qual deve se

qualificar , para ser absorvida pelo mercado de trabalho formal .

Esse posicionamento ideológico do discurso oficial para a juventude, típicas dos

aparelhos ideológicos do Estado , conforme Althusser, atravessa a Escola, a Polícia, o

Trabalho, o Hospital, a Família, entre outros. Foucault, vê nessas mesmas instituições as

depositárias de microfísicas do poder, que dão sustentação ao próprio Estado enquanto
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poder separado da sociedade. Tal poder, Clastres (1990) o toma como um discurso de

poder que os guaranis rejeitam, enquanto sociedades contra o Estado .

6.5.4 – DISCURSO OFICIAL SOBRE A VIOLÊNCIA (VIOLÊNCIA DO

DISCURSO OFICIAL)

Um outro dado apontado nas análises da pesquisa instrumental, diz respeito à

violência urbana. Somando-se aos dados de desemprego, grau de escolaridade e

mortalidade, o discurso dos poderes hegemônicos percebe que a população jovem do

município possui dramas sociais bem específicos, justificando políticas públicas que

possam atenuar tais situações de conflitos. A Prefeitura Municipal propõe uma, o

trabalho. Trabalho e Estado  são axiomas fundamentais da civilização ocidental

(CLASTES, 1990).

“Além disso, vimos que são os jovens, principalmente os homens, os mais

afetados pela violência no Município . Assim, formas de diminuir essa

violência também parecem prioritárias em SJC.” (PREFEITURA

MUNICPAL, 2000:25) (grifos nossos)

Vimos que, em decorrência do movimento migratório e do crescimento

vegetativo da população joseense, no final dos anos noventa uma população jovem se

faz significativa na cidade. Mortalidade por causas violentas, como homicídios e

acidentes de trânsito, ou ainda por doenças infecto-contagiosas como a AIDS, altas

taxas de desemprego e baixa escolarização são alguns dos conflitos vividos por essa
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população no município de São José dos Campos, conforme a pesquisa instrumental da

Prefeitura Municipal. O que nos salta aos olhos, é que, quando o mesmo é dito por

parcela da juventude urbana através da cultura hip hop, a Prefeitura Municipal os

estigmatizam e marginalizam, até porque o discurso jovem, nesse caso, é também,

crítico aos poderes instituídos.

As dificuldades pelas quais a população jovem vem atravessando, acabam

estimulando reações e comportamentos típicos por parte dessa juventude, face às suas

condições de existência no lugar . É nessa perspectiva que entendemos a cultura hip hop

no município de São José dos Campos, em suas manifestações contestatórias como o

rap, o break, o grafite e a pichação, e como podemos perceber, o motor dessas

manifestações culturais é o próprio conflito simbólico entre as populações dominadas e

os grupos dominantes, no município de São José dos Campos.

6.6 – RAP: “PERIFERIA”, GRUPO FÚRIA, ZONA LESTE DE SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS

O rap que reproduzimos a seguir faz explícitas referências à cidade de São José

dos Campos, na visão dessa população jovem urbana, sobretudo afrodescedente, para as
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quais os conflitos apontados pela própria Prefeitura Municipal são mais agudos, porque

por eles vividos na vida cotidiana. O grupo denomina-se Fúria e o rap, Periferia.

O rap não é apenas um reflexo da realidade sócio-espacial, mas também um

indicador (simbólico) das qualidades inerentes à essa mesma realidade. Em outros

termos, a emergência da cultura hip hop é também um indicador simbólico importante

da realidade sócio-espacial da população que a produz, no contexto de suas respectivas

vidas.

“Periferia essa é sina
Esgoto caindo nas calçadas, tiros de monte chacinas

Lado pobre, discriminado da cidade
Onde o preconceito faz parte da sociedade

Moramos em um lugar marcado pela policia
Onde há treta morte, vivemos rodeado de injustiça

Parte leste
Estamos em São José dos Campos

Novo horizonte
Onde constantemente corpos são encontrados no campo de futebol

Local marcado pela violência

Onde quatro manos foram mortos na seqüência
Presta atenção

E é melhor ficar ligado
Para não ser mais um cadáver como lixo ser encontrado

Nas vielas, becos e quebradas da parte leste
Você se enfiou de cabeça arrumou treta agora esquece

Periferia lado leste esquecido
Se os manos não forem com sua cara você esta fudido

Tem que saber as regras pra entrar e sair daqui
Pois se veio pra dar mancada

Se liga nem precisava vir
Tem mano que vem

Aqui pra comprar pedra
Tem mano que vem

Aqui e não sai fora da regras
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Tem mano que vem
Aqui e não volta mais

Tipos aqueles que dão mancada na área vai
Não se iluda com droga, treta, coisas mais

Se não já era
O cara que não sabe entrar e sai

Onde a violência impera
Pois é melhor ficar esperto

Porque se deu bonde em farinha
Já era um alvo certo

Lado leste
Essa é a nossa periferia

Não adianta chorar
Se deu bonde em farinha

Vai rodar

Pode acreditar
Tem certas coisa, que não dá para aturar

Como roubar, pessoas que mal tem onde morar
Vivem de aluguel, na nossa periferia isso é normal

A noite neguinho, pulando o muro roubando as roupas do varal
Então se liga

No nosso cotidiano, no nosso dia a dia
Você esta na parte leste

Na minha, na sua, na nossa periferia

Periferia
Retrato de minha família

Periferia
Crianças com fome dia a dia

Periferia
Drogas, chacinas
Por isso eu repito

Periferia
Retrato de minha família

Dizem que aqui é área de vacilão
Mas não é não

Vacilão não adianta rezar, não tem perdão
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Periferia
Ra, pum, pá

Mas a polícia quando vem não bate palma pra entrar
Mas quando sai deixa o terror pra trás

Sangue jorra, como água, lágrimas que cai
De uma mãe

Que chora por seus filhos
Que na madrugada foram mortos a tiros

Dizem que foi a polícia
Dizem que estavam devendo dinheiro na bocada

Perguntam a mim, quem foi
Eu não sei de nada pois aqui meu irmão é cada um por si

Se abrir a boca pra falar o que sabe terá o final feliz
Vai conhecer lúcifer ou quem sabe Deus

Que o espera de braço aberto do mesmo modo que morreu

Então se liga
No nosso cotidiano, no nosso estilo de vida

Você está na parte leste
Onde feridas não se cicatriza

E você sabe porque
Porque nossa periferia é rodeada de injustiça

Você sabe porque
Não adianta chorar

Tiros são dados pela policia

Mais aí, Cris,
E o que você vê?

Vejo tantas coisas acontecendo com meus irmãos
Polícia matando

Irmãos se drogando tantas desunião
Então preste atenção

Aí mano
Vou dar uma mensagem pra vocês

Pare com as drogas, violência tudo mais
Porque neste país que não existe leis os culpados

Somos, nós, pretos, pobres
Que somos tratados como lixo pelo poder



188

Essa foi periferia, mano
Nosso cotidiano, nosso estilo de vida

Fique esperto para não ser alvo da polícia
Pois em um país que só tem injustiça

Para morrer, basta apenas estar vivo
Então se liga

Periferia
Retrato de minha família

Periferia
Crianças com fome dia a dia

Periferia
Drogas, chacinas
Por isso eu repito

Periferia
Retrato de minha família”

(grifos nossos)

6.7 – UMA ANÁLISE DA LETRA DO RAP

A letra do rap guarda relações profundas com os conflitos vividos por essa

população, no lugar . Por exemplo, no que diz respeito à alta taxa de mortalidade,

sobretudo devido aos homicídios, atingindo essa população jovem em São José dos

Campos. Violência ligada à presença das drogas, dos drogados, da polícia, dos furtos

locais contra a própria vizinhança.

Imagens da periferia que indicam outras formas de violência: “esgoto caindo nas

calçadas, tiros de monte, chacina/ lado pobre, discriminado da cidade (...) moramos em

um lugar  marcado pela polícia/ onde há treta, morte, vivemos rodeados de injustiça”.

Periferia, um lugar  definido por formas de socialização precisas, traçando limites à

integridade física e moral dos que nela moram ou freqüentam. Um lugar  onde “é

melhor ficar ligado/ para não ser mais um cadáver como lixo ser encontrado/ nas vielas,
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becos e quebradas da parte leste”. Um lugar  onde imperam determinadas leis, pois se

“tem que saber as regras pra entrar e sair daqui/ pois se veio pra dar mancada/ se liga,

nem precisava vir”.

O próprio refrão contundente afirma que esse quadro de violências é o “retrato

de minha família”, e continua afirmando, que “periferia/ crianças com fome dia a dia/

periferia/ drogas, chacinas/ por isso, eu repito/ periferia/ retrato de minha família”. O

quadro material da vida dessas populações jovens afeta não só a eles próprios, mas

compõe a moldura social de suas relações de parentesco, de familiaridade, entre outros

laços sociais, típicos do lugar .

Profunda relação entre quem fica e quem parte, marcas carregadas por toda vida.

“Sangue que jorra, como água, lágrimas que cai/ de uma mãe/ que chora por seus filhos/

que na madrugada foram mortos a tiros/ dizem que foi a polícia/ dizem que estavam

devendo dinheiro na bocada”.

Um lugar  que apesar de marcado pela violência, também é marcado pelo

silêncio. “Perguntaram a mim, quem foi/ eu não sei de nada, pois aqui, meu irmão, é

cada um por si/ se abrir a boca pra falar o que sabe terá o final feliz/ vai conhecer lúcifer

ou quem sabe Deus”.
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Um lugar  marcado pelo silêncio, onde não se pode falar abertamente de seus

conflitos. Quem sabe, por isso, o rap, como um grito, ritualize a necessidade de

expressar a dor que atravessam.

Periferia, um lugar  onde a violência se banaliza, onde um corpo pode “ser mais

um cadáver, como lixo ser encontrado/ nas vielas, becos e quebradas”. O “esgoto caindo

nas calçadas”, tal como a vida que escorre pelas mãos, metáfora encontrada por esses

jovens afrodescendentes para cantar sua dor.

Percebemos, com o rap citado, que a produção cultural dessa população jovem

de periferia, emanado do espaço orgânico, reflete suas condições de vida, relatadas

também nas análises da Prefeitura Municipal, que indicavam, primeiro, a emergência

dessa mesma população jovem como fruto dos movimentos demográficos dos anos

oitenta, articulados ao desenvolvimento econômico e à intensa urbanização do

município de São José dos Campos.

Essa população jovem joseense se vê enredada em conflitos marcantes de suas

condições de existência social na cidade. Altas taxas de mortalidade por causas como

homicídio, acidentes de trânsito e AID; baixa escolaridade, associada a altas taxas de

desemprego; realidades descritas pela pesquisa instrumental da Prefeitura Municipal de

São José dos Campos, no que diz respeito à população jovem dos bairros populares,
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também percebidas pelos manos e pelas minas . Os poderes públicos não querem

reconhecer os discursos críticos da própria juventude joseense, no que diz respeito à

realidade do lugar  que eles vivem. Pelo contrário, marginalizam e estigmatizam as

manifestações hip hop na cidade.

6.8 – O RAP COMO REGISTRO DA APARTHEID SÓCIO-ESPACIAL

Ao manifestar-se artisticamente com o hip hop, tal juventude joseense, revela seu

imaginário social, povoado pelos conflitos pelos quais atravessam, tornando pensáveis

entre eles, através da arte e de sua recepção social, suas condições de existência na

cidade.



192

Silva (1998) nos indica, ainda, que apesar

“das origens norte-ameicanas, o hip hop adquiriu contornos locais face às

transformações urbanas processadas na cidade . A segregação socioespacial,

o desemprego, a violência policial, o preconceito e as diferentes formas de

exclusão que atingem os jovens paulistanos nesta década relacionam-se com

aspectos socioeconômicos mais amplos de reestruturação da metrópole

paulistana. Neste momento, o rap surge como o principal registro do

apartheid social. Através de categorias próprias, as músicas têm se fixado em

questões relativas à segregação socioespacial. Registram principalmente as

implicações do processo de fortificação urbana que separa a elite em

condomínios fechados e as classes populares nas zonas de guerra da

periferia.” (p.14) (grifos nossos)

A cultura hip hop é fruto de uma experiência urbana determinada, posta em

movimento nos anos 90, nas principais regiões urbanizadas do sistema capitalista

ocidental, refletindo, sobretudo no que diz respeito à organização social do espaço, aos

processos de segregação sócio-espacial específicos. Esses mesmos processos também

ocorreram no município de São José dos Campos, conforme verificamos em nossa

pesquisa.

Os trechos de letras de rap, a seguir, ilustram esse mesmo processo, percebido de

forma cultural pela juventude hip hop, no município de São José dos Campos.45

                                                
45 CD Di Boa – Vale da Rima, produtor Maurício Correria Pura, São José dos Campos, SP, 2000. Músicas
gravadas em CD-ROM em anexo.
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Subúrbio chega de verdade
Aqui a malandragem é do centro da cidade.

A coisa acontece naturalmente no centro perigoso
Não, não, não é diferente das outras partes e de outros bairros

O bagulho aqui é louco
Não, não é pra otários

Subúrbio pode colar meu irmão
Aqui é muito louco e não é só pra ladrão, muito menos

Pelo contrário aqui tem muita gente boa
Que batalha trabalha corre atrás não fica à toa.

E meu irmão no centrão também é foda
Guerra muita treta isso não é moda
(Grupo Ovelhas Negras, “Subúrbio”)

Favela Santa cruz, santo lar do diabo
Na escuridão um PM, me lembro de vários finados

Que na calada da favela foram enquadrados
Não teve acerto de contas teve o fim trágico

(Grupo Pesadelo Central, “Noite Traiçoeira”)

O hip hop fixa em formas culturais as experiências urbanas da juventude,

denunciando o caráter local das transformações pelas quais as cidades urbanizadas

atualmente atravessam.

No âmbito do planejamento urbano e regional hegemônico, as políticas culturais

tendem a incorporar as práticas da cultura popular, transformando-as em elementos

componentes da identidade cultural brasileira e, daí, da identidade nacional construída

através de apropriações das manifestações culturais populares.
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São exemplos dessa operação simbólica: o futebol, o carnaval, o samba, a

capoeira, a umbanda e o candomblé, o chorinho, as festas juninas, entre outras

manifestações da cultura popular transformadas em elementos da identidade nacional.

Através dessa operação simbólica, o particular/regional, típico da cultura popular, se

transforma em universal/nacional, elemento da identidade da nação, criando uma noção

e sentimento de unidade nacional e territorial, que se tece através das ações do Estado,

recriando o Brasil, enquanto pátria, por um lado; e de outro, recriando seu povo, os

brasileiros, enquanto nação (CHAUÍ, 1986).

Nessa construção simbólica do Brasil e do brasileiro, se vêem implicadas

práticas sociais, como a cidadania e as formas que esta assume na vida social. Como se

dão essas relações e operações simbólicas, para o município de São José dos Campos,

entre poderes instituídos, representados pelas políticas culturais oficiais e a juventude

urbana dos bairros populares, que se manifesta através da cultura hip hop?

Esse embate simbólico pode também ser compreendido na própria forma de

construção material da cidade. O município de São José dos Campos, conforme

podemos atestar nas práticas políticas ligadas ao planejamento territorial hegemônico do

município, sobretudo naquelas alicerçadas em legislação que são o coração da vida

jurídica da organização do território do município, como a Lei Orgânica, o Plano

Diretor, a Lei de Zoneamento, por exemplo, as quais acabam estabelecendo relações de

poder entre seus habitantes, por intermédio da organização e gestão do território.
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Ao tratar do desenho, construção e formas de uso e ocupação da cidade, tais leis

definem, por exemplo, as condições de moradia e habitação de todos os munícipes,

condicionando sua existência coletiva de um modo geral. As políticas urbanas que se

referem às leis territoriais municipais, coroam explicitamente o desejo de exercer um

domínio sobre o cotidiano de todos os munícipes.

Compondo amplas paisagens urbanas, temos as imagens identitárias da

burguesia e dos poderes públicos, num dos pólos das “dimensões maquínicas de

subjetivação”, conforme Guattari (1992), tais como os edifícios com vitrais espelhados,

azulejos vitrificados, o próprio desenho e composição das áreas centrais da cidade, e no

outro pólo dessas dimensões do imaginário, as imagens identitárias das populações das

periferias da cidade, sobretudo com os seus grafites e pichações, rap, break, bikers.

Conforme Guattari (1992), ao considerarmos tais referenciais identitários dos

grupos sociais apontados, nos

“parece indicado forjar uma concepção mais universalista da subjetividade, que

permita responder ao mesmo tempo a suas amarrações territorializadas

idiossincráticas (Territórios existenciais) com suas aberturas para sistemas de

valor (Universos incorporais) com implicações sociais e culturais” (ibidem,

p.14).
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Uma tensão que percebemos nessa composição da cidade, enquanto mosaico de

identidades e de territorialidades, é, por exemplo, a questão da centralidade proposta

pelas paisagens da burguesia, contestadas pelas populações de periferias.

Tensão esta, presente no conflito de imagens, identidades e territorialidades,

proposto pelas populações de periferias, com outros referenciais simbólicos que marcam

sua presença na construção material da cidade.

A burguesia ocupa “áreas centrais das cidades”, sobretudo, se considerarmos os

equipamentos coletivos instalados nestas áreas, os padrões de construção aí existentes,

entre outros elementos de sua manifestação material. Estes elementos da paisagem

urbana são suporte para os protestos por parte das populações de periferia, num misto de

sentimento de agressão / desejo de agredir, com suas pichações e grafites.

Por outro lado, tais populações de periferia, além de resistirem (CHAUÍ, 1986)

ao simbolismo presente na proposta de centralidade da paisagem da burguesia, recriam
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suas próprias formas e noções de centralidade nos bairros populares, através da cultura

hip hop.

Esse embate simbólico é de relevância para as reflexões acerca do Planejamento

Urbano e Regional, sobretudo, se este se propõe de um modo mais crítico, capaz de

contribuir para um projeto de cidade e de cidadania mais amplo e participativo, daí,

verdadeiramente, mais democrático e mais justo, capaz de integrar cidadãos

comprometidos com os seus próximos, sua época e seu lugar .
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7 – BREAK, RESISTÊNCIAS E CONFORMISMOS ÀS

APROPRIAÇÕES POLÍTICAS HEGEMÔNICAS
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As ilustrações 27 à 32 são registros

fotográficos de um campeonato de

break realizado no Jardim Morumbi,

em São José dos Campos,

15/06/2003, no pátio de uma escola

pública estadual.

(As fotos são do autor)
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ILUSTRAÇÃO 27 – Campeonato de break I.
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ILUSTRAÇÃO 28 – Campeonato de break II.
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ILUSTRAÇÃO 29 – Campeonato de break III.
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ILUSTRAÇÃO 30 – Campeonato de break IV.
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ILUSTRAÇÃO 31 – Campeonato de break V.
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ILUSTRAÇÃO 32 – Campeonato de break VI.
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7 – BREAK, RESISTÊNCIAS E CONFORMISMOS ÀS

APROPRIAÇÕES POLÍTICAS HEGEMÔNICAS

7.1 – BREAK: FASCÍNIO E ESTIGMATIZAÇÃO

Herschmann (2000) propõe a seguinte pergunta como orientação à sua pesquisa

acerca do hip hop e do funk,

“que Brasil é este que emerge no imaginário social urbano e que tem na

comunicação visual e, principalmente, na música juvenil, um importante

terreno de produção de estilo, de visão crítica, bem como de explicitação de

conflitos e diferenças cada vez mais difíceis de serem ocultadas?” (ibidem,

p.17) (grifos nossos)

Os grupos juvenis que aderem à cultura hip hop

“parecem construir, por uma via sinuosa e por constantes tensões, conflitos e

negociações, um conjunto de códigos culturais (com referências locais e globais)

que lhes têm permitido ocupar, uma posição periférica e central na cultura

contemporânea. Oferecem tanto a possibilidade de construção de uma visão

crítica e/ou plural do social quanto a sua mediação e administração pelas

estruturas que gerenciam os ritmos do espetáculo e do consumo . Assim, se,

por um lado, a imagem deles aparece na mídia quase sempre associada às

gangues e às organizações criminosas, por outro lado, constata-se também um

grande interesse por sua produção cultural. Apesar do constante processo de
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estigmatização, sua imagem exerce um enorme fascínio sobre um grande

número de jovens que parecem ter encontrado nesses grupos sociais, na

sociabilidade e nos estilos que promovem formas fundamentais de expressão e

comunicação.” (ibidem, p.8) (grifos nossos)

Ilustração 33– Break (foto do autor)

Duas reportagens do jornal ValeParaibano, uma de 12 de janeiro de 2002, e outra

de 05 de janeiro de 2003, ilustram esse processo sócio-cultural entre os jovens de São

José dos Campos, de criar marcas identitárias de grupo, conforme os territórios e

territorialidades em questão, através das manifestações hip hop.

A reportagem de 12 de janeiro de 2002 contrapõe “as famosas ‘patricinhas’ em

shopping center de São José dos Campos” aos “‘manos’ e às ‘minas’ ligados à street

dance” e ao skate.
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Já a reportagem de 05 de janeiro de 2003 trás estudantes do sexo masculino que

praticam futebol, skate, dançam o break, e que desenvolvem formas próprias de se

comunicar em grupo.

A ilustração a seguir faz parte dessa reportagem e trás um garoto de São José dos

Campos em uma praça da cidade, no jardim Morumbi, “rodando o break no chão”. Ali,

certamente ele não participa de nenhum evento de grupo ligado ao break, e parece muito

mais estar realizando o movimento para ser fotografado a pedido do jornal.
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Ilustração 34 – Jornal Vale Paraibano,05/01/2003

A referência de seus movimentos é o chão. Sua cabeça e tronco ficam próximos

a terra, bem como uma de suas mãos que sustenta seu corpo, espalmada no solo. Essa

proximidade com o chão realizada pela dança sugere a criação de uma nova

territorialidade, de um novo sentido em relação ao chão que se pisa, ou o mundo que se

anda. As pernas para o ar girando e a cabeça próxima ao chão, o movimento do garoto
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parece sugerir que se o mundo está de pernas para o ar, o movimento da dança trás um

novo alinhamento com a existência, dançando e, vivendo num mundo de pernas para o

ar.

7.2 – PROTESTO HIP HOP DIANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONFORME A MÍDIA IMPRESSA LOCAL

No dia 19 de fevereiro de 2001, participantes do movimento hip hop se reuniram

diante da Câmara Municipal de São José dos Campos, tendo por objetivo mostrar à

população do município, os elementos que compõem sua cultura. Este ato foi noticiado

no jornal ValeParaibano no dia seguinte (20/02/2001). Segundo a reportagem, o sentido

desta manifestação foi o de buscar um apoio oficial para o movimento hip hop no

município de São José dos Campos, reivindicando a criação de um centro da cultura hip

hop na cidade, que pudesse desenvolver cursos e oficinas, propagando os ideais dos

jovens que compõem o movimento. Talvez, o caráter de protesto esteja justamente em

apresentar o break em um espaço oficial e não cotidiano, diante da Câmara Municipal,

instituição que deveria ser verdadeiramente democrática e participativa.

Alguma visibilidade política é almejada por tais grupos, que são geralmente

formados por jovens dos bairros populares e favelas da cidade. Certamente, se tais

grupos têm essas necessidades de se fazer reconhecer, de se apresentar à população
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transeunte pelo centro da cidade, sobretudo, diante de um prédio representativo dos

poderes públicos, deve ser por conta dos estigmas e preconceitos, que tais grupos são

vítimas no contexto da vida urbana, uma vez que os integrantes do movimento hip hop

são, predominantemente, moradores de áreas de exclusão sócio-espacial do município,

alguns bairros populares e favelas da cidade. Esta juventude atravessa  diversos

conflitos em sua vida urbana, com altas taxas de mortalidade, de desemprego e baixa

escolaridade, conforme a própria Prefeitura Municipal reconhece em seu discurso, mas

estigmatiza quando as mesmas realidades são apresentadas enquanto críticas aos

poderes instituídos.

O jornal ValeParaibano apresenta uma “manifestação do movimento hip hop de

São José dos Campos”, bem como anuncia a existência dos “coordenadores do

movimento (...) da cultura hip hop em São José”. Ao realizar este discurso, o jornal

busca dar um enquadramento, típico da cultura de massas e da indústria cultural, ao

movimento hip hop. Tal discurso hegemônico procura criar lideranças com as quais

dialogar, traçando limites entre o reconhecível e o irreconhecível, entre o permitido e o

proibido, entre o legal e o ilegal. A identificação de um pólo com o qual se possa

comunicar é fundamento da instituição das relações políticas por parte das forças

dominantes, tanto do poder político, bem como do aparato midiático hegemônico. Esse

é o fundamento do discurso assumido na reportagem, buscando identificar galeras e

dialetos, lideranças e circunscrever ações.
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                                    Ilustração 35 – Break (foto do autor)

O discurso do jornal ValeParaibano constrói um único movimento hip hop em

seus discursos, bem como cristaliza lideranças com as quais dialogar. A reportagem não

se dá conta, ou não apresenta em seu discurso, o caráter fragmentário do movimento hip

hop na cidade, sobretudo de suas lideranças, conforme pudemos atestar em nossas

investigações de campo, as quais, quando muito, representam parcialmente o lugar  em

que vive. Os líderes eleitos pelos poderes hegemônicos são rejeitados pelos manos, e o

contrário se dá, quando as lideranças representam o movimento, conforme os próprios

manos.

Certamente, o movimento hip hop, no município, deseja visibilidade social,

cultural e política. Ao menos é o que nos indica, não só a manifestação diante da

Câmara Municipal, mas igualmente a matéria Hip Hop quer um lugar ao sol, publicada

no jornal ValeParaibano, em 21 de março de 200146.
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46 As ilustrações 36 e 37 foram publicadas no jornal ValeParaibano e dizem respeito a essa referida
manifestação diante da Câmara Municipal a qual as reportagens  fazem referências.
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Ilustração 36 – ValeParaibano, 20/02/2001

Esta matéria do jornal ValeParaibano apresenta um rapaz chamado Arnaldo

Jamaika, que é identificado pela reportagem como um dos líderes do movimento hip

hop em São José dos Campos, e que seria um dos coordenadores do projeto de criação

da casa de cultura hip hop no município. Ao menos durante o ano de 2001, quando

estivemos realizando pesquisas de campo junto a alguns grupos de jovens ligados à

cultura hip hop no Parque Novo Horizonte, Zona Leste de São José dos Campos,

soubemos através das pessoas com as quais convivemos, que o Jamaika liderava uma

ONG denominada “Camarões” neste mesmo bairro, à qual meus entrevistados

hostilizavam, dizendo que “eles só estavam interessados em aparecer”. Apesar de

freqüentar o bairro por um ano todo, não conheci o Jamaika, nem mesmo visitei sua

ONG. O lugar possui também diversas territorialidades, até mesmo entre os

integrantes do movimento hip hop, que nesse caso, distingue ONG’s e posses.

Nossos entrevistados do Parque Novo Horizonte, pertenciam à posse União dos

Jovens Afrodescendentes – UJAD, reunião de integrantes da cultura hip hop, presente
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em diversas comunidades de periferia ligadas à cultura hip hop, dos bairros próximos.

Nas posses seus membros se reúnem para discutir os problemas comuns da comunidade

e, principalmente, para se divertir, seja através do rap (composto e interpretado por eles

mesmos), das rodas de break ou, ainda, da realização do grafite. As posses são reuniões

dos jovens locais para se conscientizar de seus problemas comuns e se divertir. São

representações juvenis no e do lugar .

No Novo Horizonte pudemos identificar não só a posse UJAD e a ONG

Camarões, bem como a Sociedade Amigos de Bairro – SAB, a escola local, o posto

policial, a praça central, as igrejas locais e seus fiéis, os bares e padarias, açougues,

mercadinhos, sorveterias, entre outros estabelecimentos, além das residências e áreas

industriais, como a Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP.

Percebemos que o lugar  é, também, marcado por diversos conflitos de

territorialidades entre o espaço instrumental e o espaço orgânico.

A reportagem de 21/03/01, que estamos considerando, ocupa quase uma página

inteira e, de certo modo, diferencia os jovens integrantes do movimento hip hop, de

outros grupos de jovens na cidade. Para as elites jovens não se fala de políticas públicas

e nem em empregos, espera-se que estudem e se divirtam, e, depois, sejam bons

meninos para o capital. Já para os jovens de periferia prevêem e diagnosticam o

trabalho. Estado e trabalho, os dois axiomas apontados por Clastres (1990), para a

civilização ocidental.



217

O município de São José dos Campos possui um espaço segregado fruto da

lógica capitalista. A partir da década de noventa, a cidade reconheceu as forças da

globalização econômica, mudando seu perfil de empregos e de produção. Com a crise

do sistema industrial, ocorreu emergência do setor de serviços como fonte de novos

investimentos e de novos empregos. Segundo Manulescu (2000), tem-se o seguinte

quadro de postos de trabalho por setor da atividade econômica, para o município

[a] “maior parte da população trabalha no setor de serviços que corresponde a

48,38%, em seguida, no comércio, com 21,02%, 18,30% na indústria e 0,30% no

setor agropecuário.”(ibidem, p.28)

Ilustração 37 – Break (foto do autor)

Os anos 90 reconheceram também uma crescente onda de violência, desemprego,

queda nos níveis de rendas, baixas taxas de crescimento econômico e de investimentos,

crescimento dos endividamentos internos e externos, a crise do Estado de Bem-estar

Social e a emergência do Estado Mínimo neoliberal, nos ventos soprados pela onda

globalizante dos 90.

“A grande crise econômica em que vivemos conduziu a certos retrocessos

em matéria de conquistas sociais e políticas . O neoliberalismo, ao mesmo

tempo em que prega a abstenção estatal na área produtiva, atribui ao Estado

capitalista uma grande cópia de poder sobre os indivíduos a título de restaurar a
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saúde econômica e, assim, preservar o futuro. A alegação de que o grande

desemprego é necessário para aumentar o emprego daqui a alguns anos é um

desses argumentos consagrados para justificar uma recessão programada.”

(SANTOS, 2000-b: 10-1) (grifos nossos)

Esse quadro de referências nacionais tem suas implicações regionais, e o

município de São José dos Campos e sua população não ficaram indiferentes a essa

conjuntura. Os moradores das periferias, sobretudo os jovens, têm se organizado, se

articulando em torno das manifestações culturais, dando a esses movimentos um caráter

contestatório contra os poderes hegemônicos que, em suas decisões, tendem a excluir

tais grupos sociais juvenis de boa parcela dos investimentos sociais, que são

sacrificados em favor do capital.
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Ilustração 38 – ValeParaibano, 21/03/2001

7.3 – ALGUMAS APROPRIAÇÕES DO BREAK PELOS GRUPOS

DOMINANTES

Uma outra reportagem do Vale Paraibano de 8 de janeiro de 2002, falando acerca

do lazer na região do Vale do Paraíba, destaca a programação das unidades do SESC,

onde em São José dos Campos o grupo de street dance Raízes realizou, na abertura do

evento, uma aula aberta e uma apresentação. O grupo é composto por diversos jovens

das periferias da cidade, e muitos deles são b-boys e b-girls, ou seja, rodam o break.

A presença desse grupo na abertura de um evento do SESC local denota certa

relação entre a arte das periferias e os espaços de apropriação da burguesia, tentativa de

“domesticação” do potencial contestatório do hip hop, trazendo-o “para próximo, para

dentro” dos referenciais dominantes da estética urbana. A presença do grupo no evento

foi programada, possuindo um sentido preciso sua participação naquele espetáculo
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oficial , bem distante, de quaisquer outros significados de protesto, por exemplo, contra

a falta de opções de lazer para esses mesmos jovens do grupo Raízes, presentes nos

espetáculos no lugar , como as festas hip hop (relato, p.87-90).

Uma reportagem do jornal ValeParaibano de 23 de dezembro de 2000, trás outro

exemplo de aproximação entre os poderes instituídos e os jovens integrantes da cultura

hip hop. Uma parceria entre uma ONG do município, denominada Aruaí, a Prefeitura

Municipal e o Ministério da Saúde, teve como resultado o projeto “Teen Falando para

Teen”, que pelo seu próprio nome, denota uma determinada percepção estigmatizante

da juventude, por parte dos grupos dominantes. No projeto ao

“invés de palestras tradicionais (...) os coordenadores utilizam a dança de rua e o

rap para dar o recado.”(ibidem)

Em 03 de janeiro de 2001, novamente o grupo Raízes e a ONG Aruaí são

noticiadas no jornal ValeParaibano, atuando junto às comunidades de periferia

ensinando dança e proferindo palestras sobre AIDS, drogas e violência, curiosamente

três elementos conflitantes da vida social da juventude joseense apontada anteriormente,

pela Prefeitura Municipal, conforme relatamos no capítulo anterior sobre o rap.
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Ao considerarmos os dados relativos ao crescimento urbano, desenvolvimento

econômico e movimentos demográficos do município de São José dos Campos,

devemos levar em consideração sua especificidade em termos regionais, conforme

Kurkdjian (1992)47.

Outra forma de aproximação pelos poderes instituídos junto aos B.boys, com a

intenção de controlar o espetáculo, foi o 1.º Campeonato de Dupla de Break, que

aconteceu em 02 de junho de 2002, noticiado no jornal ValeParaibano do mesmo dia.

O evento ocorreu no Sindicato Têxtil, em São José dos Campos, próximo ao

bairro de Santana. Sabemos que apesar de representar os trabalhadores, os sindicatos no

Brasil são uma criação do Estado, e mantém até hoje esse distanciamento em relação à

própria classe que representam, aparecendo como uma instituição distante do quotidiano

dos trabalhadores, quando não estranha a eles próprios. Parte significativa do

movimento sindical, no Brasil, não foi e não é uma criação realmente operária.

Curiosa a forma como o jornal, nessa reportagem de 02 de junho de 2002, define

o objetivo do evento, que é o de “atrair e tirar jovens das ruas e das drogas”. Seria como

se o hip hop, enquanto manifestação cultural, devesse apresentar uma “utilidade

justificável”, ao ser apoiada pelos poderes instituídos, como apresentado no caso do

campeonato de break, nos projetos do grupo Raízes e nas propostas da ONG Aruaí junto

aos poderes públicos locais, conforme apontamos.

                                                

47 O hip hop vem sendo noticiado no jornal ValeParaibano, entre 2000-3, sobretudo, no município de São
José dos Campos.
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Interessante notar, que nas críticas aos poderes instituídos, os integrantes da

cultura hip hop privilegiam os poderes legislativo e executivo locais. Os poderes

estaduais e federais na lógica do lugar se encontram muito distantes. Também os

poderes judiciários parecem distantes do lugar , sobretudo, enquanto possibilidade de

justiça. No lugar  outras leis também imperam, bem como outras lógicas de justiça.

Por outro lado, também os representantes do grande capital, os quais também

parecem distantes do lugar .

O conteúdo contestatório da cultura hip hop procura ser ocultada pelo discurso

da mídia escrita local, que nessas reportagens que apresentamos, vêem os componentes

do movimento hip hop, como jovens responsáveis e criativos, interessados em resolver

os problemas de suas comunidades, domesticando o tom de protesto de sua arte, porém

não apontam que estes mesmos jovens são as principais vítimas de um mesmo processo

social que envolve dominantes e dominados.

Por vezes, nos discursos acerca da pichação e do grafite, como veremos no

próximo capítulo, o hip hop é demonizado pela mídia local.

A seguir, apontamos trechos elucidativos dessa ótica de discurso dos grupos

dominantes, quando, por exemplo, a reportagem anuncia uma “manifestação do
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movimento hip hop” e os “coordenadores do movimento (...) da cultura hip hop em São

José” (ValeParaibano, 20/02/03).

Ou quando diz, que “hip hop quer lugar ao sol” (reportagem de 21/03/01),

tornando afirmativo o caráter segregador da cultura oficial (entre elas, a mídia), uma vez

que o hip hop não tem lugar ao sol, entre eles, o sol, aqui, como símbolo de onde emana

o poder.

Ou, ainda, quando trás o break para uma “aula aberta” e para uma

“apresentação” num espaço das classes dominantes para as classes dominadas, o SESC,

em São José dos Campos, como no lançamento do CD Di Boa (p.71-3).

Ou mesmo, no “projeto Teen para Teen” (reportagens de 23/12/2000 e

03/01/01), uma parceria entre uma ONG do município, a Prefeitura Municipal e o

Ministério da Saúde, que, pelo próprio nome do projeto, já denota a ótica dominante,

que “ao invés de palestras tradicionais (...) os coordenadores utilizam a dança de rua e o

rap para dar o recado”.

E, ainda, no “1.º Campeonato de Dupla de Break” (reportagem de 02/06/02),

promovido em parceria com o Sindicato Têxtil de São José dos Campos, instituição, que

apesar de representar os trabalhadores, é criação do Estado, mais próxima do conflito

capital-trabalho, das fábricas, e, aparentemente, distantes dos dilemas do lugar .
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7.4 – BREAK, QUEBRANDO O RITMO URBANO

Se considerarmos que, toda forma de movimento corresponde a uma

determinada maneira de se apropriar do espaço, a dança break tem algo mais a nos

dizer, sobre o lugar .

As grandes cidades adotam o ritmo da máquina, e isso pode ser percebido nas

pessoas que passam, em seu próprio estilo de andar.
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Ilustração 39 – Break (foto do autor)

“O mover-se através do tráfego implicava uma série de choques e colisões

para cada indivíduo. Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no

estremecer em rápidas seqüências, como descargas de uma bateria (...) os

pedestres modernos são obrigados a fazê-lo para orientar-se pelos sinais de

trânsito. A técnica submeteu, assim, o sistema sensorial a um treinamento de

natureza complexa (...) Não é em vão que Marx insiste que, no artesanato, a

conexão entre as etapas do trabalho é contínua. Já nas atividades do

operário de fábrica na linha de montagem, esta conexão aparece como

autônoma e coisificada. A peça entra no raio de ação do operário,

independentemente de sua vontade. E escapa dele da mesma forma

arbitrária (...) [da mesma forma os] transeuntes se comportam como se,

adaptados à automatização, só conseguissem se expressar de forma

automática. Seu comportamento é uma reação a choques (...) À vivência do

choque, sentida pelo transeunte na multidão, corresponde a “vivência” do

operário com a máquina”. (BENJAMIN, 1989: 124-6) (grifos nossos)
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Qual o sentido e significado do ambiente urbano para Benjamin?

“O ambiente objetivo do homem adota, cada vez mais brutalmente, a

fisionomia da mercadoria. Ao mesmo tempo, a propaganda se põe a ofuscar

o caráter mercantil das coisas. À enganadora transfiguração do mundo das

mercadorias se contrapõe sua desfiguração no alegórico. A mercadoria

procura olhar-se a si mesma na face, ver a si própria no rosto (...) Deve-se situar

a mudança na função da alegoria na economia mercantil (...) Esse intento

tem sua contrapartida na tentativa burguesa simultânea de humanizar a

mercadoria de uma maneira sentimental: dar à mercadoria, como ao

homem, uma casa”. (ibidem, p.63-4)

O break com seus movimentos circulares apresenta uma outra forma de

apropriação do espaço, que não o do transeunte anônimo da multidão, que trafega, e ao

trafegar, não dança, senão ao ritmo da maquinaria que a cidade urbanizada imprime

àquele que transita por ela. Nesse sentido, o break, enquanto dança de rua, recria o

espaço urbano, ao propor uma outra forma de se movimentar na rua, propondo novas

territorialidades expressivas do lugar .
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7.5 – BREAK COMO SUPORTE ÀS EXPERIÊNCIAS GRUPAIS NA

CIDADE48

Em Freud, encontramos uma análise do comportamento social do indivíduo,

diante das massas, sobretudo em Psicologia das massas e análise do ego (1921). Nesse

trabalho, Freud afirma que toda psicologia individual é, também, uma psicologia social.

As relações com nossos pais, com médicos, professores, pessoas amadas, entre outras

relações transferenciais importantes em nossas vidas, e que formam nossa psicologia

individual, estas são vínculos sociais. As relações transferenciais são antes de tudo,

relações sociais.

É possível indagarmos acerca da psicologia de nosso comportamento diante de

instituições sociais tais como etnia, nação, grupo profissional, multidão, entre outras

organizações de uma dada sociedade. A hipótese central desse artigo de Freud é que a

psicologia individual, ou seja, o comportamento pessoal, é: a) afetado (nível emocional

e mental), na presença de grupos humanos; b) o indivíduo tem seus atos e sentidos

contagiados de modo que abandonam seus interesses particulares em função do grupo

                                                
48 Acerca das experiências grupais na adolescência e a respeito da própria psicologia da adolescência, ver:
LEVISKY (1998) e ZIMERMAN, OSÓRIO et al (1997). Os referidos trabalhos apontam para uma visão
psicanalítica da adolescência e dos grupos, bem como de fenômenos associados, tais quais a violência. No
tocante à violência, tais trabalhos a vêem como inerente à experiência humana não necessariamente
negativa.
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que se forma; c) no indivíduo em grupo ocorre um fascínio, uma sugestibilidade, uma

quase-hipnose.

O ser humano no grupo se bestializa. Essa expressão pode soar bombástica,

mas convém lembrar que para Freud a civilização é repressão  (Marcuse). O grupo

age em função de seu inconsciente. Nunca está atrás da verdade, exige ilusões que,

no fundo, lhe dá vida enquanto grupo . No grupo, há uma procura inconsciente por um

líder (uma pessoa, uma tarefa, uma idéia), e esse, deve ceder às paixões do grupo. O

grupo deve elevar a capacidade de sua vida mental quando :

a) houver certa continuidade de sua existência;

b) cada um de seus componentes desenvolver laços afetivos com os demais

componentes do grupo;

c) interagir com outros grupos, inclusive em sua dimensão conflitiva;

d) possuir tradições, costumes e hábitos que determinem as relações entre seus

componentes;

e) tiver estrutura definida, expressa na especialização e diferenciação das

funções de seus integrantes.

Freud aplica sua análise a dois importantes grupos humanos, a Igreja e o

Exército. Podemos pensar também na escola, na fábrica, no sindicato, o bairro, entre

outras instituições representativas dos poderes hegemônicos, e mesmo, do lugar .
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Nas grandes cidades as atitudes blasé, conforme Simmel nos aponta, a vida

mental dos grupos humanos, nos termos em que Freud propõe, estes ficariam

ameaçados a um desenvolvimento muito primário. A vida urbana fragiliza a formação e

manutenção dos grupos de modo a favorecer o desenvolvimento humano, a não ser

naquilo que diz respeito aos interesses do capital.

Benjamin, citando Engels, reproduz o seguinte trecho de A situação da classe

trabalhadora na Inglaterra, no capítulo “As grandes cidades”, quando Engels busca

descrever a agitação das ruas londrinas no século XIX.

“Uma cidade como Londres, onde se pode vagar horas a fio sem se chegar

sequer ao início do fim, sem se encontrar com o mais ínfimo sinal que permita

inferir a proximidade do campo, é algo realmente singular. Essa concentração

colossal, esse amontoado de dois milhões e meio de seres humanos num único

ponto, centuplicou a força desses dois milhões e meio (...) Mas os sacrifícios

(....) que isso custou só mais tarde se descobre. Quando se vagou alguns dias

pelas calçadas das ruas principais (...) só então se percebe que esses londrinos

tiveram de sacrificar a melhor parte de sua humanidade para realizar todos

os prodígios da civilização  (...) O próprio tumulto das ruas tem algo de

repugnante, algo que revolta a natureza humana. Essas centenas de

milhares de todas as classes e posições, que se empurram umas às outras,
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não são todos seres humanos com as mesmas qualidades e aptidões, e com o

mesmo interesse em serem felizes?(...) E, no entanto, passam correndo uns

pelos os outros, como se não tivessem absolutamente nada em comum, nada

a ver uns com os outros; e, no entanto, o único acordo tácito entre eles é o de

que cada um conserve o lado da calçada à sua direita, para que ambas as

correntes da multidão, de sentidos opostos, não se detenham mutuamente;

e, no entanto, não ocorre a ninguém conceder ao outro um olhar sequer.

Essa indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada indivíduo em

seus interesses privados, avultam tanto mais repugnantes e ofensivos quanto

mais estes indivíduos se comprimem num exíguo espaço.”

(BENJAMIN, 1989: 114-5) (grifos nossos)

Benjamin percebe nesse processo de constituição das multidões urbanas o efeito

necessário para a realização do fetiche das mercadorias, e deixa patente que, o processo

de urbanização não é apenas um aspecto espacial da acumulação capitalista, como uma

leitura mais desatenta de Engels poderia nos dar impressão.

E, ainda, nos chama atenção para a relação entre a construção material das

cidades capitalistas e seu efeito entorpecente.

[O] “homem da multidão (...) vagueia como outrora através do labirinto urbano

(...) A multidão não é apenas o mais novo refúgio do proscrito; é também o mais

novo entorpecente do abandonado”. (ibidem, p.51-3)

Como em sua análise da poética de Baudelaire, onde afirma que:
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“Baudelaire achou certo equiparar o homem da multidão (...) com o tipo do

flâneur. Nisto não podemos concordar: o homem da multidão não é nenhum

flâneur. Nele o comportamento tranqüilo cedeu lugar ao maníaco”. (ibidem,

p.121-2)

Conseguir estruturar nas ruas da cidade capitalista um encontro que proporcione

aos seus participantes a oportunidade de se relacionar através da dança, sem dúvida é

uma manifestação social mais profunda e significativa que o “vagar na multidão”, pois

proporciona um encontro mais afetivo entre as pessoas, tanto é assim, que esse encontro

pode ser simbolizado na dança, com ritmos e movimentos que expressam a cadência da

vida de um lugar . É o que o break parece proporcionar aos jovens moradores dos

bairros populares e periferias do município de São José dos Campos.

           Silva (1998) apresenta, o break, no contexto da cultura hip hop na década de 70

em Nova Iorque,

“A principal referência breaker dentro do espírito do movimento hip hop no

contexto do Bronx foi Afrika Bambaataa. Desde 1969, Bambaataa passou a

ver nestas manifestações artísticas mais que uma simples dança (...)

orientado pela filosofia do islão e determinado a combater a violência,

Afrika Bambaataa fundou em 1973 uma organização pacifista Youth

Organizations que posteriormente receberia o nome de Zulu Nation. Coerente

com a concepção de Bambaataa, a Zulu Nation teria como objetivo deslocar os

conflitos violentos das ruas para as disputas simbólicas no plano da cultura,

da dança break, as dance battles. Dentro do espírito da Zulu Nation estavam

portanto presentes princípios de organização juvenil e posicionamento político

que se tornariam centrais para o desenvolvimento do movimento hip hop.”

(p.47-8)



233

As manifestações da cultura hip hop, no centro da cidade de São José dos

Campos assumem um significado próximo, segundo as comunidades locais em suas

formas de dançar. A dança assume, nesse contexto, um caráter eminentemente político,

trazendo à cena uma nova estética que se contrapõe e contesta as estéticas oficiais, se

tornando, ao menos até o presente momento, arredias às domesticações por parte da

cultura de massas, seja essa da mídia, dos programas oficiais de cultura, ou ainda, da

própria cidade urbanizada, que comunica às massas o ritmo e o jeito de movimentar o

corpo nas multidões.

Contra essa alienação do corpo, o break resiste com seus movimentos

acrobáticos e circulares, apresentando uma outra forma de se apropriar das ruas, e,

portanto, da cidade, através da dança, capaz de ordenar o movimento do corpo em

harmonia com a música hip hop, propondo uma nova ordem (política) ao caos (do

corpo) na multidão urbana.

7.6 – ESTRATÉGIAS DE OFICIALIZAÇÃO DO BREAK E RESISTÊNCIAS

DAS CREWS
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As fotos da abertura dessa sessão dedicada ao estudo do break, nas p.175-80,

apontam outras relações territoriais e de territorialidades, em torno do movimento do

corpo e dos espaços de manifestações da dança na cidade. Estas fotos registram um

campeonato de break que ocorreu em 15 de junho de 2003, no pátio da Escola Estadual

de Ensino Fundamental e Médio Candelária, no Jardim Morumbi, município de São

José dos Campos.

O evento, muito embora fosse uma manifestação das crews da Zona Sul da

cidade, fazia parte do projeto oficial do ministério da Educação, “Amigos da escola”.

No dia em que registramos esse campeonato, fomos interpelados por uma professora

que se dizia coordenadora do mesmo. Ela dizia que este espetáculo fazia parte do

projeto “Amigos da Escola” e, convidou-nos para fotografar outros momentos desse

projeto, na cidade de São José dos Campos, que, no entanto, não se relacionavam com o

hip hop49.

           Esta estratégia de oficialização por parte dos grupos hegemônicos dos poderes

públicos é uma tentativa de conter o movimento do orgânico. O campeonato de break

foi organizado pelas crews da zona Sul da cidade de São José dos Campos, que

convidaram outras crews de São Paulo, conforme os laços estabelecidos entre os

membros desses grupos. O caráter orgânico do evento, na língua dos manos, se

contrapõe ao caráter planejado das políticas oficiais, tornando visíveis os conflitos

                                                

49 Um deles era o aniversário de um bairro na zona Leste da cidade, que ocorreu na semana seguinte, festa
na qual teria a apresentação de grupos diferentes de forró, segundo nos informou a “coordenadora do
evento”, do “Projeto Amigos da Escola”.
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simbólicos na construção e apropriação do lugar , no caso o pátio da escola nos finais de

semana.

Essas crews da zona Sul de São José dos Campos driblam a política oficial ao se

submeter ao programa “Amigos da escola”, e em troca, obter o espaço público,  a

escola, para o campeonato de break. Esses dribles são mais eficazes no caso da escola,

que no “protesto” no centro da cidade, em frente a Câmara Municipal, registrada pelo

jornal ValeParaibano, conforme apresentamos anteriormente. Isso, porque, em relação à

escola, as crews, ao menos até o momento, têm utilizado esse espaço público sem

maiores conflitos.

O horário e os dias de uso são regrados pelo projeto “Amigos da escola”,

ocorrem aos sábados, das 13h às 16h, quando as crews se reúnem para ensaiar as

coreografias e os movimentos do break. O próprio campeonato, tal como no caso do

lançamento do CD Di Boa, no SESC São José dos Campos, com início e término

regulado pelos representantes oficiais desses respectivos espaços públicos. O

campeonato de break devia terminar às 16hs, como era anunciado a todo o momento

pelo apresentador do evento, um mano respeitado do movimento, o Adivan, um dos

líderes do Grupo Raízes, ao qual já nos referimos, nas reportagens do ValeParaibano.
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Ilustração 40 – Campeonato de Break (foto do autor)

Em São Paulo, conforme Silva (1998),

“No início dos anos 80 era comum encontrar as chamadas gangues de break

realizando performances nas esquinas da rua 24 de maio com a Dom José de

Barros e em frente ao Teatro Municipal.”

O pesquisador esclarece acerca do termo gangue de break,

“O termo gang no contexto norte-americano tem o sentido oposto de crew (...)

Em São Paulo os breakers da São Bento reconhecem as implicações negativas

do termo gangue, mas a despeito dos estereótipos, ele foi consagrado como

forma de identificação dos grupos. Entre os rappers o termo norte-americano

posse, prevaleceu enquanto forma de identificação das organizações juvenis na

periferia.” (ibidem, p.55)

No município de São José dos Campos, temos encontrado em nossas pesquisas

de campo, os termos crew ou grupo de break, para designar os membros praticantes do

break.

Em São Paulo, ainda, conforme Silva (1998)

“a performance dos breakers não se legitima sem os devidos enfrentamentos no

espaço público. Os conflitos se verificavam com os comerciantes, que devido ao

preconceito racial, viram inicialmente no “visual” breaker algo negativo para o

comércio. O controle mais ostensivo vinha do policiamento (...)” (ibidem, p.58)

“uma vez passado o modismo, com os conflitos gerados nas ruas, a Estação São

Bento do Metrô foi negociada junto ao poder público como espaço de atuação

paras as gangues de break.” (ibidem, p.59)

“Na São Bento o espaço era dividido pelas gangues. Cada grupo exercia o

controle simbólico do seu espaço através da dança e formação das

respectivas rodas (...) Quando alguma diferença precisava ser acertada

promoviam os “rachas”, rivalizando-se em disputas através da dança.
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Entretanto, o conflito que devia ter sua resolução no plano da arte, por

vezes transformava-se em conflito real, mas obviamente não era o motivo

central pelo qual os breakers ali se reuniam, ao contrário, a expressão

artística acabou sendo colocada em primeiro plano.” (ibidem, p.60-1) (grifos

nossos)

No caso do município de São José dos Campos, tanto o rap quanto o break, não

tem captado tanta atenção dos poderes públicos, em termos de seu controle e

discriminação enquanto espetáculos dos excluídos. No caso do rap, o máximo que

registramos foram as críticas dirigidas pelos delegados de polícia ao rap como sendo

“música de bandido”, de “apologia ao crime”, conforme as reportagens do jornal

ValeParaibano referidas nas sessões anteriores, quando da morte do mano Au.

O break, como pudemos atestar no jornal ValeParaibano, nas reportagens acerca

do “protesto em frente à Câmara Municipal” e, em nossa pesquisa de campo, no caso do

campeonato de break, que se dizia “organizado pelo projeto Amigos da escola”, não

traziam à cena pública maiores reações de controle e discriminação, por parte dos

poderes públicos, enquanto espetáculo juvenil.

Já o grafite e a pichação têm conseguido mobilizar de forma mais contundente

os poderes repressivos do Estado no município de São José dos Campos, e marcado na

arena pública da cidade, a visibilidade dos grupos sociais juvenis das periferias,

conforme veremos na sessão a seguir sobre estas manifestações hip hop.
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8 – O GRAFITE E A PICHAÇÃO COMO

REGISTROS DA APARTHEID SÓCIO-ESPACIAL
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As ilustrações 42 à 48

são registros fotográficos realizados pelo autor,
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entre dezembro de 2002 e junho de 2003,

de grafites e pichações

presentes na zona Sul do município de São José dos Campos.
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ILUSTRAÇÃO 42 – Grafite no Jardim Oriente I.
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ILUSTRAÇÃO 43 – Grafite no Jardim Oriente II.

ILUSTRAÇÃO 44 – Grafite no Jardim 31 de Março (detalhe) I.
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ILUSTRAÇÃO 45 – Grafite no Jardim 31 de Março II.
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ILUSTRAÇÃO 46 – Grafite no Jardim 31 de Março (detalhe) III.
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ILUSTRAÇÃO 47 – Pichação no Jardim Morumbi I.
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ILUSTRAÇÃO 48 – Pichação no Jardim Morumbi II
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8 – O GRAFITE E A PICHAÇÃO COMO REGISTROS DA

APARTHEID SÓCIO-ESPACIAL

8.1 –HIP HOP: MARCAS DE UM LUGAR

As cidades nasceram sob a égide da segregação sócio-espacial, são espaços

construídos que visam demarcar divisas entre dominantes e dominados. No contexto das

atuais relações sociais capitalistas, a urbanização é uma das organizações espaciais,

presentes nessas sociedades, como forma de dominação através do espaço.

De que formas essa dominação se impõe?
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Walter Benjamin sugere que isso se dá através de um entorpecimento do homem

urbano. O ambiente urbano acomoda as multidões, e esse componente da modernidade

possui seu efeito entorpecente sobre a vida do citadino (BENJAMIN,1989).

Análises semelhantes podem ser tomadas em Simmel (1978), por exemplo, que

vê na atitude blasé (distanciamento emocional entre as pessoas na vida urbana) uma

dessas formas de entorpecimento.

Também em Freud há um reconhecimento desse caráter entorpecedor do

ambiente urbano, sobretudo em Psicologia de massas e análise do ego (1921).

Dada a dinâmica da vida social na cidade urbanizada, os grupos jovens se vêem

ameaçados pela fragilidade e efemeridade dos contatos sociais. Como reação, tais

grupos inventam novos estímulos para a manutenção e formação de novos grupos. A

cultura hip hop é um dos suportes para essa grupalidade, processo complexo e

delicado, envolvendo identidades, territorialidades e exercícios diversos de cidadania,
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onde a violência atua como linguagem e enquanto ato fundador de novas

territorialidades.

A grupalidade dos jovens urbanos é permeada pela experiência da cidade

capitalista, sendo dinâmica e inserida no contexto da existência de outros agentes

sociais que concorrem pelo espaço urbano.

Podemos indagar quanto ao sentido do processo de urbanização, e interpretá-lo,

também, a partir da compreensão da ótica dos grupos juvenis urbanos ligados à cultura

hip hop. A cultura hip hop nos chama atenção enquanto uma fresta através da qual

podemos observar a vida urbana.

O rap fala da cidade urbanizada e excludente. O break lança o corpo em

movimentos originais e criativos, distantes da disciplina do transitar na cidade, ou da
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repetição do movimento no trabalho. Por sua vez, o grafite e o piche lançam “grifes”50

muito distantes da linguagem publicitária e engendrando formas de comunicação social

genuínas do lugar , que se fazem presentes nos muros e nas  roupas.

Em diversas grandes cidades do ocidente capitalista, o hip hop se diferencia

enquanto manifestação cultural urbana contemporânea, pelo fato de estar fortemente

enraizada na realidade local, dos grupos sociais locais, no lugar .

Essas particularidades nos fizeram eleger as manifestações da cultura hip

hop em São José dos Campos como uma forma de se interpretar o processo de

urbanização do município, tomado de um ponto de vista das comunidades

populares, em um contexto de internacionalização do capitalismo cada vez mais

crescente na cidade .

A pichação no município tem despertado polêmicas e tem trazido à cena social,

grupos de pichadores, proprietários privados, Prefeitura e Câmara Municipal, órgãos do

judiciário, entre outros, envolvidos nessa trama conflitiva.

                                                
50 O termo “grife” faz parte da linguagem dos grafiteiros e pichadores e designa a marca do grupo .
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A composição da paisagem urbana, em São José dos Campos, é alvo de

intenso combate simbólico entre os poderes instituídos e as comunidades locais. Na

cidade de São José dos Campos, os poderes públicos e capitalistas regram o uso da

imagem na cidade enquanto publicidade, e lançam na clandestinidade quaisquer

outras manifestações que promovam outras formas de apropriação visual da

cidade, tal como o grafite e a pichação, fora do  plano .

Entre 2000-3 o jornal ValeParaibano tem realizado registros dos conflitos entre a

Prefeitura e os grafiteiros e pichadores, nomeando-os de “guerra contra a pichação” ou

“vandalismo”.

Diversos grupos de pichadores têm realizado suas manifestações tendo como

suporte os ícones dos poderes públicos locais, tais como a Câmara Municipal, a

Santa Casa, a caixa d’água, viadutos, pontes, escolas, entre outros, bem como, em

municípios vizinhos, como Caraguatatuba, porém tendo como alvo “o prefeito da

cidade” de São José dos Campos, dando uma noção da regionalização dos conflitos

simbólicos presentes no município.

O hip hop vem se inscrevendo num contexto de violências emblemático,

marcando o caráter trágico do processo de urbanização, sobretudo para tais grupos

juvenis, porém, a violência enquanto linguagem pode atuar como ato fundador de novas

territorialidades.

8.2 – GRAFITE E PICHAÇÃO NA MÍDIA IMPRESSA LOCAL: ENTRE

A GLAUMORIZAÇÃO E A DEMONIZAÇÃO
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Em 26 de dezembro de 2000, no ValeParaibano, a reportagem Jovem de S. José

usa grafite para falar de paz e deter pichador, aponta que

“os encontros de grafiteiros estão se tornando cada vez mais comuns, com a

realização de grandes pinturas e grafites realizados em muros de escolas ou de

terrenos baldios.”(ibidem)

[E que,] “tais encontros têm um alvo certo: a luta contra a pichação predatória e

a violência urbana.”(ibidem)

O jornal associa pichação, adjetivada de predatória, com violência urbana, sem

tornar preciso esse elo. Talvez a proibição legal da pichação lhe dê sua conotação de

atividade violenta. Sua violência é contra a propriedade, de caráter privado ou público,

seu crime e sua violência, portanto, contra o patrimônio.

Para se ter uma noção mais precisa da sacralidade do patrimônio, sobretudo

público, vejamos a matéria publicada em 16 de abril de 2002, que na capa daquela

edição do ValeParaibano, recebeu o título de Pintura de rua é liberada para a Copa.

Sua curta nota vale a pena sua reprodução:

“A Prefeitura Municipal de São José vai liberar a pintura de ruas e calçadas

com figuras sobre a Copa do Mundo. A decisão foi tomada após incidente

ocorrido na última Sexta-feira envolvendo moradores do Parque Industrial

e a Guarda Municipal. O serigrafista Emerson Simões foi detido quando

pintava o asfalto da rua Coroatá para a Copa. Os moradores do bairro

ficaram revoltados.”(ibidem) (grifos nossos)
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8.3 – PICHAÇÃO DA SANTA CASA E DA CÂMARA MUNICIPAL NA

MÍDIA IMPRESSA LOCAL

Em 08 de fevereiro de 2003, a reportagem do ValeParaibano publica outra

matéria51 sobre pichação na cidade. A pichação, segundo a reportagem, foi de autoria do

grupo “SEM MEDO”, em protesto contra a atual situação de desemprego.

O prédio da Santa Casa, apesar de ser um hospital, é um elemento representante

dos poderes instituídos, daí ser alvo de protesto por parte dos pichadores. Sua presença

na paisagem urbana é estranha, para a grande maioria da população, que se vê às voltas

com dificuldades burocráticas de agendamento de consultas, realizações de cirurgias,

partos, entre outros serviços médicos de difícil acesso à população em geral, enquanto

bem público. O prédio pode ser público, o serviço nem tanto.

O ato foi classificado pelo jornal de vandalismo. A pichação é tida como ato de

vandalismo, por parte dos poderes hegemônicos na cidade.

“Em julho do ano passado, a torre da caixa d’água da Câmara foi pichada

durante a final da Copa do Mundo. Nenhuma das 32 câmeras do circuito de

interno de televisão captou imagens dos suspeitos. O prédio foi alvo de

pichadores por duas vezes”. (ValeParaibano, 08/02/03)

[Conclui, a reportagem] “O vandalismo foi assumido pelos grupos de

grafiteiros Arsenal, Moral e Acros, que disseram que a ação foi uma forma

                                                
51 Intitulada “Adolescentes são detidos por pichar novo prédio da Santa Casa de S. José: menor ameaça
se jogar para não ser preso; prefeitura promete relançar campanha de combate à pichação.”
(ValeParaibano, 08/02/2003)
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de protesto pedindo para a prefeitura liberar o grafite na cidade”. (ibidem)

(grifos nossos)
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 Ilustração 49 – ValeParaibano,08/02/03
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Ilustração 50 – ValeParaibano 05/09/2001
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8.4 – REPRESSÃO DO ESTADO AOS GRAFITEIROS E PICHADORES

Segundo a mesma reportagem, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos

possui um programa anti-pichação, coordenada pela Secretaria Especial de Defesa do

Cidadão, para o qual são encaminhados os infratores flagrados e julgados culpados,

como forma de cumprimento de sentença judiciária. O programa consiste em pintar nos

finais de semana, muros e prédios da cidade que foram pichados. Um fato que nos

chama atenção é que os pichadores são jovens do sexo masculino, e os muros pintados

nos bairros populares não participaram do programa na prática, conforme verificamos.

Somente os muros das áreas centrais e das elites têm sido alvo do programa da

Prefeitura Municipal.

Em São José dos Campos, bem como em todo território nacional, o grafite é

proibido, tal como a pichação, em função da Lei Ambiental em vigor, Lei Federal n.º

9.605/98. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP-DF, através do

Programa “Picasso não pichava”, vem buscando diferenciar grafite e pichação, e possui

um programa educativo que busca contribuir na construção da identidade positiva de



259

pichadores que queiram deixar a pichação em troca da arte da grafitagem. Segundo um

link do site da SSP-DF 52:

“A coordenação do programa Picasso Não Pichava solicitou, nesta semana, que

o Departamento da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos

do Ministério da Justiça trabalhe no sentido de retirar a expressão "grafitar" da

Lei Ambiental (n.º 9.605/98). A prática do grafite é considerada crime pela Lei,

com punição de multa de até R$ 100 mil e reclusão de até um ano. O programa

da Secretaria de Segurança Pública solicitou, também, apoio do Ministério para

instalação de núcleos educativos do Picasso Não Pichava em várias cidades-

satélites do Distrito Federal.”

De acordo com o site da SSP-DF, o coordenador do programa “Picasso Não

Pichava”, Carlos Vogado, afirma que deve haver uma distinção entre "pichação" e

"grafitagem". A intenção de retirar a expressão "grafitar" da Lei Ambiental, segundo

ele, se deve à diferenciação que existe entre "grafite" e "pichação". "Pichar é crime, mas

grafite é arte. E o programa trabalha para direcionar pichadores à arte", conclui.

A Lei Ambiental, em seu artigo 65, define punição igual para pichação e

grafitagem, prevendo pena mínima de três meses e máxima de um ano de detenção. O

decreto 3.179 de 21 de setembro de 1999 dispõe sobre a especificação das sanções

                                                
52 http://www.ssp.df.gov.br/picassonaopichava/notícias/grafitearte.htm  (consultado em 10/10/2002)
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aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e regulamenta a Lei

Ambiental, estipulando multa que vai de R$ 1.000 à R$ 100 mil, em caso de pichações,

grafitagens em patrimônios públicos, conforme o site da SSP-DF.

Os poderes públicos em São José dos Campos resolveram tomar um rumo

distinto do adotado no Distrito Federal, associando grafite e pichação, e tornando ambos

proibidos. Matéria publicada no jornal Valeparaibano em 19 de maio de 2002, “Grafite

perde espaço na cidade” relata que

“grafiteiros de São José estão perdendo espaço de expressão em São José. Se

antes podiam realizar um trabalho com a anuência do proprietário de um prédio,

hoje eles estão impossibilitados por causa do programa municipal.”

(ValeParaibano, 19/05/02)

[Um grafiteiro afirma que,] "Temos que sair da cidade. Vamos para São Paulo,

Taubaté ou Caçapava, ou para onde recebemos convites. Aqui não há um

reconhecimento do nosso trabalho" (ibidem),

 afirmou Alessandro Rodrigues, 27 anos, que está há seis anos em São José, já foi

monitor de oficinas de grafite e realizou diversos trabalhos artísticos na Argentina.

Conforme a reportagem, para Rodrigues, o

" grafite é para ser exposto na rua, uma expressão urbana por natureza".

(ibidem)
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Outro grafiteiro entrevistado pelo jornal, Alexandre Corrêa, 19 anos, disse que

até trabalhos comerciais estão mais raros, "muitas lojas não querem trabalhos com

grafite por causa da campanha da prefeitura" (ibidem), disse. Apesar de ser confundido

pelo grande público com a pichação, por utilizar técnicas semelhantes (o spray, o "air-

brush", o rolo), o grafite é considerado uma forma de expressão artística pelas

comunidades populares.

Vítima, expressão dada pelo jornal, há mais de 20 anos da pichação em seu

comércio, Sílvia Regina Martins de Oliveira, proprietária da loja de roupas femininas

"A Vaidosa", na avenida João Guilhermino, no centro da cidade, afirmou ao mesmo

jornal que vive uma "bonança" da depredação.

"A pichação diminuiu muito com o programa da prefeitura, não apenas no meu

comércio, mas em toda a rua". (ibidem)

 O programa a que a comerciante se refere, é a campanha “Pintou Limpeza”, que

conta com o apoio da Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Prefeitura

Municipal de São José dos Campos – SP, bem como do Programa Cidadania e Defesa

do Meio Ambiente, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A pichação se constitui em um problema, no entendimento da Prefeitura

Municipal de São José dos Campos. Na capa do ValeParaibano de 29 de novembro de
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2000, aparece a seguinte chamada, S. José perde guerra da pichação: nova praça do

Satélite já foi pintada cinco vezes; prefeitura prepara campanha. Na matéria o jornal

destaca que, segundo a Prefeitura,

“os viadutos do Anel Viário, unidades de saúde e a torre da caixa d’água da

Sabesp são os locais preferidos dos pichadores.” (ibidem) (grifos nossos)

Os locais escolhidos para a pichação revelam audácia e arrojo por parte dos

grupos de pichadores, pois tais locais são destaques na paisagem urbana. Em nossas

pesquisas de campo percebemos que tal audácia e arrojo são uma das condições

necessárias para se pertencer a um grupo de grafiteiros e/ou pichadores. Tais qualidades

devem ser reveladas na escolha dos locais ou “picos” onde “lançar” um piche ou

grafite. Os que querem ser da “banca”, grupo de grafiteiros e/ou pichadores, deve ser de

“responsa”, caso o contrário, o camarada não passa de um “comédia”, ou que diz ser e

não é, que não “representa”.

À época, segundo relata o jornal, a Prefeitura não estava conseguindo controlar a

pichação, por conta inclusive de limitações de pessoal para a fiscalização.

“Prédios públicos continuam sendo os alvos preferidos dos grupos.”

(ibidem) (grifos nossos)

Na mesma reportagem uma moradora de São José dos Campos diz que a

vizinhança tem medo de denunciar e ser hostilizada pelos grupos de pichadores.
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Um dado interessante na reportagem é que as pichações aumentaram “com a

intensificação das obras do anel viário”. O anel viário atende aos interesses do capital e

consumiram verbas que poderiam constituir programas e obras públicas nos bairros

populares e favelas do município. Sua presença na malha urbana enquanto estrutura

viária trouxe também maior mobilidade aos grupos de jovens que realizam grafite e

pichação pela cidade.

O anel viário é um dos símbolos do novo desenho urbano da cidade de São

José dos Campos, sobretudo da cidade que se ergue a partir da década de noventa,

com um novo desenho urbano e intenso crescimento da mancha urbana, revelando

uma cidade segregada, com alterações no perfil econômico da cidade, transformações

nas estruturas produtivas e de emprego, fazendo passar da primazia da indústria que

prevaleceu nas décadas de setenta e oitenta, para a predominância atual do setor de

serviços, conforme Manulescu (2001).

A década de noventa trouxe consigo um movimento demográfico peculiar em

São José dos Campos, correspondendo à preponderância da população jovem no

município, entre 14 e 29 anos. Além, do envelhecimento da estrutura etária e da

diminuição da população infantil.
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8.5 – UM PEQUENO QUADRO DEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO EM

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ENTRE 1940 - 2000

A cidade contemporânea é uma mercadoria importantíssima para a acumulação

capitalista e sua gestão é estratégica para a reprodução das relações sociais capitalistas.

“O Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou intenso

processo de urbanização, especialmente na segunda metade do século XX. Em

1940, a população urbana era de 26,3% do total. Em 2000 ela é de 81,2%.

Esse crescimento se mostra mais impressionante ainda se lembrarmos os

números absolutos: em 1940 a população que residia nas cidades era de 18,8

milhões de habitantes e em 2000 ela é de aproximadamente 138 milhões.

Constatamos, portanto, que em sessenta anos os assentamentos urbanos

foram ampliados de forma a abrigar mais de 125 milhões de pessoas .

Considerando apenas a última década do século XX, as cidades brasileiras

aumentaram em 22.718.968 pessoas. Isso equivale a mais da metade da

população do Canadá ou a um terço da população da França.”(MARICATO,

2001: 16) (grifos nossos)

Para o município de São José dos Campos, temos que, de 1940 à 2000, ocorreu

uma passagem da população rural à urbana ao longo do século XX, contando com um

intenso crescimento populacional, conforme podemos atestar no quadro da página

seguinte.
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Ilustração 51 – São José em Dados (Prefeitura Municipal, 2001).
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Transformações em termos de industrialização e de urbanização trouxeram

significativos movimentos demográficos. A partir da década de 1950, São José dos

Campos veio a reconhecer uma nova onda de intervenções, vindas de fora do município,

representada por investimentos do Estado e do capital industrial das multinacionais,

alterando o seu perfil econômico, demográfico e, sobretudo, urbano. Até a década de 40,

São José dos Campos tinha uma população predominantemente rural, sendo que, na

década de 70, a população urbana excedia, e muito, à população rural, a partir de então

(AMORIM, 2000-a,b,c).

Os dados apresentados apontam para uma radical e profunda mudança na

paisagem urbana, transformando uma cidade de pouco mais de 36 mil habitantes em

1940, para uma cidade intensamente urbanizada com mais de 538 mil habitantes em

2000, conforme os Censos Demográficos do IBGE, entre 1940 e 2000.

Entre as décadas de 1950-70, o município passou a possuir um perfil

predominantemente industrial, sendo um dos principais pólos da produção industrial do

país. A construção da rodovia Presidente Dutra, a instalação do Centro Tecnológico da

Aeronáutica – CTA, do Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE, de multinacionais

ligadas ao ramo automobilístico, químico, a presença da indústria aeroespacial,

petroquímica e bélica, devido aos capitais nacionais e estrangeiros, fizeram de São José

dos Campos uma referência mundial. Evidentemente, tais transformações econômicas

trouxeram um fluxo migratório para o município, alterando não só seu perfil

demográfico, bem como seu processo de urbanização (OLIVEIRA, 1999).
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Ilustração 52 – Grafite (foto do autor)

O caráter intervencionista do Estado caracterizou o crescimento econômico,

demográfico e urbano do município de São José dos Campos, assinalando o caráter

planificado  de sua estruturação por parte das ações do Estado, dos capitais estrangeiros

e nacionais, a partir de 1950, no tocante à criação de uma infra-estrutura destinada ao

capital.

8.6 – ATITUDES BLASÉ DA POPULAÇÃO JOSEENSE ENQUANTO

MASSA URBANA
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Certamente, tais transformações demográficas, econômicas e urbanas, trouxeram

implicações no âmbito das representações sociais. As manifestações culturais passariam

a abrigar o conteúdo simbólico dos conflitos advindos de tais transformações.

A cidade é mais que o simples cenário do devir da sociedade, ela é fundada por,

e fundadora de, determinados contextos e estruturas sócio-históricas que se vêem

espacializadas e ordenadas no tempo.  Compreender a cidade contemporânea é

desvendar parte desse ordenamento do espaço e do tempo social.

Uma dessas mudanças significativas foi o surgimento de uma sociedade de

massas, no fenômeno da multidão. Este advento é marcante no comportamento do

homem urbano. Walter Benjamin considera que, a cidade capitalista é a morada de um

determinado ser coletivo, o “homem da multidão”, apontando para uma das

especificidades das cidades contemporâneas, entregues ao processo de urbanização, que

igualmente não passou desapercebida em Engels, Freud e Simmel, qual seja, a do

surgimento das multidões. Simmel, por exemplo, nos sugere a seguinte reflexão,

“Uma investigação que penetre no significado íntimo da vida especificamente

moderna e seus produtos, que penetre na alma do corpo cultural, por assim dizer,
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deve buscar resolver a equação que estruturas como a metrópole dispõe entre  os

conteúdos individual e superindividual.” (SIMMEL, 1978: 11-2)

Partindo da situação de transição de uma sociedade rural, com pequenas cidades,

para uma sociedade urbana, com a presença de algumas grandes cidades, Simmel

descreve o comportamento social do homem urbano. Os estímulos nervosos intensos

produzidos pela intensa disciplina da vida urbana conduzem a uma atitude blasé,

conforme Simmel.

Ilustração 53 – Grafite (foto do autor)

“A essência da atitude blasé consiste no embotamento do poder de

discriminar (...) Esse estado de ânimo é o fiel subjetivo da economia do



270

dinheiro completamente interiorizada. Sendo o equivalente a todas as

múltiplas coisas de uma e mesma forma, o dinheiro torna-se o mais

assustador dos niveladores. Pois expressa todas as diferenças qualitativas

das coisas em termos de “quanto?”.”(ibidem, p.16) (grifos nossos)

[Sendo mais metafórico, Simmel afirma que] “... a vida da cidade transformou

a luta com a natureza pela vida em uma luta entre os homens pelo lucro,

que aqui não é conferido pela natureza, mas pelos outros homens .”(ibidem,

p.22) (grifos nossos)

Uma luta simbólica se trava, trazendo para arena pública, a cultura hip hop,

denúncia de alguns dos conflitos presentes na cidade de São José dos Campos. O hip

hop, além de denúncia, é também parte do capital simbólico, portanto da riqueza,

desses grupos juvenis.

8.7 – PICHAÇÕES E ALTERIDADES: REAÇÕES ÀS INDIFERENÇAS
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Um dos episódios da pichação da atual nova sede da Câmara Municipal em São

José dos Campos, noticiado no jornal ValeParaibano de 05 de setembro de 2001, marca

esses conflitos simbólicos presentes no município. O fato foi matéria de capa. Prédio da

nova Câmara de São José é pichado, seu título. Assim relatava a matéria de capa:

“O novo prédio da Câmara de São José, em fase final de pintura,

amanheceu pichado. O ato de vandalismo foi assumido por seis adolescentes

do Monte Castelo , que teriam enganado a segurança da construtora responsável

pela obra. Segundo eles, foi um protesto contra a falta de lazer. O prefeito

Emanuel Fernandes (PSDB) disse que vai reprimir os pichadores.”(ibidem)

(grifos nossos)

Na matéria, os pichadores dizem que seu bairro é carente em áreas de lazer e de

esporte, sobretudo, onde se possa realizar grafites. Os adolescentes que assumiram,

segundo o jornal, “o ato de vandalismo”, se diziam pobres e sem condições para se

divertir, e que não havia apoio da Prefeitura. A mesma, segundo o jornal, possui um

programa chamado “Arte Legal”, ligada à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão,

coordenado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo,
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“as oficinas funcionam desde maio [2001] nos bairros D. Pedro I, zona sul,

Santana, zona norte e no Espaço Cultural Chico Triste, na Vila Tesouro, zona

leste.” (ibidem) [O jornal noticia, ainda, que]

“a prefeitura está preparando, em conjunto com a Justiça e a Polícia Civil,

uma ação repressiva contra pichadores em São José.”(ibidem) (grifos nossos)

A Prefeitura Municipal preparou uma ofensiva educativa, por ela mesma

reconhecida como limitada, segundo a reportagem, e outra ofensiva repressiva. A

primeira, para os que se enquadrarem no programa educativo, a segunda para os

demais, que porventura forem autuados em flagrante grafitando ou pichando . É

interessante, a preocupação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com a

imagem da cidade, imagem não só física, mas, sobretudo, mercadológica.

O município desenvolve uma política de planejamento urbano bastante próximo

àquilo que Carlos Vainer (2000) denomina de Planejamento Estratégico Urbano,

“é o conjunto da cidade e do poder local que está sendo redefinido. O conceito

de cidade, e com ele os conceitos de poder público e de governo da cidade são

investidos de novos significados, numa operação que tem como um dos esteios a

transformação da cidade em sujeito/ator econômico... e, mais especificamente,

num sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de uma

nova lógica, como a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos

instrumentos de poder público por parte de grupos empresariais privados.”

(ibidem, p.89)
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Ilustração 54 – Pichações e grafite (foto do autor)

O jornal ValeParaibano dá uma nota acerca do programa municipal anti-

pichação, em 08 de dezembro de 2002. Sua nota diz o seguinte:

 “Um grupo de 17 adolescentes pintou ontem o muro do Novotel, na avenida

Henrique Teixeira Loft, região central de São José dos Campos. Eles integram

um programa de anti-pichação promovido pela Prefeitura de São José dos

Campos  por meio da Secretaria Especial de Defesa do Cidadão. O projeto

prevê como pena alternativa aos pichadores detidos em flagrante a pintura de

muros pichados na cidade. A pena para os infratores varia de três a doze meses

de prestação de serviços à comunidade. Atualmente, 52 adolescentes estão

inscritos no projeto. Hoje, outros 26 pichadores deverão pintar muros da

cidade, das 7 às 16h” (grifos nossos).

Para os pobres o trabalho, e quando este é possível, até mesmo como punição.

Para as elites, a educação e o lazer. A pena proposta, pintar muros, é considerada pelos

pichadores ótima, pois “os muros pintados de dia são liberados para novas pichações de

noite, além dos pichadores de diversas áreas da cidade virem a se conhecer”, segundo

um pichador que entrevistamos nas ruas da cidade.
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8.9 – UMA FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO REGIONAL

PELOS PICHADORES NA LUTA SIMBÓLICA CONTRA OS PODERES

INSTITUÍDOS

O tom contestatório das pichações também é apontada na reportagem intitulada

Grupo de S. José picha prédio no litoral: Prefeitura de Caraguá é alvo de gangue que

afirma ter feito pichação em protesto com o prefeito Emanuel, publicada em 14 de

fevereiro de 2002.

A originalidade da estratégia dos grupos de pichadores/grafiteiros, de São José

dos Campos, trazem para uma noção mais ampla dos espaços simbólicos pelos quais os

conflitos no município podem se tornar explícitos. Em termos regionais, isso se dá em

uma das cidades da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, nas quais as elites e

classes médias do município de São José dos Campos e de outras cidades do Vale, da
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região metropolitana de São Paulo e de Campinas, transitam, expondo o conflito

simbólico em um nível de visibilidade mais amplo, da sociedade regional.
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Ilustração 55 – ValeParaibano, 14/02/02
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“Eles assinaram o nome do grupo, denominado “Arsenal”, e colocaram o

símbolo da gangue com a frase “Somos de São José”” (ibidem)

Não sabemos como o jornal conseguiu identificar os autores da pichação e colher

seu depoimento, mas o jornal informa que tal ação foi

“em protesto contra a ação desencadeada pelo prefeito de São José,

Emanuel Fernandes (PSDB), que proibiu qualquer tipo de pichação ou

grafite na cidade ”. (ibidem)

Há uma relação de conflito, identificada pela mídia escrita local, entre os poderes

públicos e os pichadores, em torno das territorialidades representativas de cada grupo

social.

8.9 – UMA APROXIMAÇÃO JUNTO À WALTER BENJAMIN: O

ESPAÇO PÚBLICO COMO HABITAT DAS MASSAS

Pensando o espaço público, Benjamin afirma:

“As ruas são a morada do coletivo. O coletivo é um ser eternamente

inquieto, eternamente agitado, que, entre os muros dos prédios vive,

experimenta, reconhece e inventa tanto quanto os indivíduos ao abrigo de

suas quatro paredes. Para esse ser coletivo, as tabuletas das firmas,

brilhantes e esmaltadas, constituem decoração mural tão boa ou melhor que

o quadro a óleo no salão burguês; os muros com “défense d’afficher”
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(proibido colar cartazes) são sua escrivaninha (...) Nela, mais do que em

qualquer outro lugar, a rua se dá a conhecer como o interior mobiliado e

habitado pelas massas .

A inebriante interpenetração da rua e da moradia (...) tem valor profético. Pois

essa interpenetração permite à nova arquitetura tornar-se uma sóbria realidade”.

(BENJAMIN, 1989: 194-5) (grifos nossos)

Interpretando a modernidade em Baudelaire, Benjamin nos chama a atenção para

a emergência da paisagem das grandes cidades e das massas em sua obra. A arquitetura,

presente nas cidades modernas, assume significados precisos para Walter Benjamin.

“Os trabalhos arquitetônicos mais característicos do século XIX: estações

ferroviárias, pavilhões de exposição, grandes lojas (segundo Giedion), têm todos

por objeto o interesse coletivo. O flâneur se sente atraído por essas construções

“mal vistas, ordinárias”, como diz Giedion. Nelas já se antevê a entrada de

grandes massas no cenário da história. Elas constroem a moldura excêntricas

onde os últimos rentistas se exibiam com tanto prazer.” (BENJAMIN, 1989:

235)

Quando pensamos na emergência do coletivo enquanto massa, e dos espaços

públicos como espaços dessa mesma massa, talvez poderíamos pensar igualmente na

crise dos espaços públicos dos dias atuais como uma reação social à massificação, que

se denuncia a si mesma de forma espacializada, que busca dar conta de um desejo de

não diluição do indivíduo-pessoa no todo-massa.
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O rap “Periferia” (p.161-3) trás como refrão a frase “periferia/retrato de minha

família”. A periferia, enquanto um lugar, é também morada de um ser coletivo, o

hip hop. Os muros das casas nos bairros populares são sua escrivaninha, bem como os

prédios públicos, onde esse ser coletivo deixa a assinatura de sua visita à cidade oficial,

na forma de grafites e pichações.

8.10 – FORMAS DE SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL EM SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS

Flávio Villaça usa o termo intra-urbano, ao referir ao espaço urbano interno da

cidade.

“A expressão espaço urbano, bem como “estrutura urbana”, “estruturação

urbana”, “reestruturação urbana” e outras congêneres, só pode se referir ao intra-

urbano. Tal expressão deveria ser, pois, desnecessária, em face de sua

redundância. Porém, espaço urbano — e todas aquelas afins — está hoje de tal

forma comprometida com o componente urbano do espaço regional que houve

necessidade de criar outra expressão para designar o espaço urbano; daí o

surgimento e uso de intra-urbano.” (VILLAÇA, 2001: 18)

Conceituando o espaço urbano interno às cidades, ou o espaço intra-urbano,

Villaça afirma que este



280

“(...) é estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do ser

humano, seja enquanto portador da mercadoria força de trabalho — como no

deslocamento casa/trabalho —, seja enquanto consumidor — reprodução da

força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc.

Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder estruturador intra-urbano das

áreas, comerciais e de serviços, a começar pelo próprio centro urbano. Tais

áreas, mesmo nas cidades industriais, são as que geram e atraem a maior

quantidade de deslocamentos (viagens), pois acumulam os deslocamentos de

força de trabalho — os que ali trabalham — com os de consumidores — os que

ali fazem compras e vão aos serviços.” (ibidem, p.20)

O mapa a seguir, nos dá uma idéia da distribuição populacional do município de

São José dos Campos, através das áreas que compõem a mancha urbana.
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Ilustração 56 – São José em Dados (Prefeitura Municipal, 2001).

Podemos verificar pelos dados anteriores, que a zona Sul do município abriga

cerca de 37% da população joseense. Ou seja, de cada 10 joseense, quase quatro deles

se encontram morando na zona Sul. A zona Sul e o centro da cidade são as áreas mais

densamente povoadas do município, e também as mais densamente urbanizadas,

conforme atestamos na ilustração referida. A região Leste é a mais fragmentada

espacialmente do ponto de vista dos núcleos urbanos. As regiões Sudeste, Nordeste e

Oeste possuem dois núcleos urbanos significativos. A região Norte possui um único

núcleo urbano significativo, e se apresenta relativamente fragmentado espacialmente.
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 De um ponto de vista mais amplo, a mancha urbana de São José dos Campos é

extremamente fragmentada, sobretudo pela presença de áreas institucionais como o

Centro Tecnológico da Aeronáutica – CTA, na região Sudeste; empresas como a

Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP, na região Leste; empresas como a General

Motors do Brasil – GM, a Ericson, ao longo da rodovia Presidente Dutra, na região

Nordeste; as várzeas do rio Paraíba do Sul, no Centro e regiões Oeste e Norte.

Esta fragmentação não é só espacial, mas, igualmente social, uma vez que as

populações de cada região se vêem confinadas aos seus próprios locais de moradia,

deslocando-se desse lugar , quando muito, para o trabalho, o estudo e o consumo,

estando muitas vezes as opções de lazer igualmente confinadas no bairro de origem ou

próximos.

Perguntando a um policial militar do município acerca dos crimes na cidade, este

nos informou que as áreas mais complicadas são justamente o centro da cidade e a zona

Sul, respectivamente, as áreas das elites e de maior contingente populacional urbano.
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Ilustração 57 – Pichação (foto do autor)

Perguntei-lhe, ainda, acerca das pichações e dos grafites.

Disse-me que no centro da cidade, bem como em outros bairro da cidade quase não havia

grafite. No centro seria mais difícil para os grupos de grafiteiros atuarem, pois sua atividade é

mais demorada e envolve mais pessoas, o que facilita a ação da polícia na repressão a esse tipo

de atividade, no município. Por outro lado, a pichação é mais intensa no centro da cidade, pelo

motivo contrário ao do grafite, segundo o policial entrevistado.

Já o grafite, segundo este mesmo policial, é bastante encontrado na zona Sul da cidade. “Lá é

uma área muito complexa. Principalmente a região do Campo dos Alemães, Colonial, D. Pedro,

Morumbi”, disse-me.

Associar o desenvolvimento urbano às manifestações culturais nos permite

compreender parte dos processos de transformação por que passam as grandes cidades

capitalistas nos dias atuais.



284

“O aspecto central nesta questão é o seguinte: as relações, ou as mediações, entre

as grandes transformações socioeconômicas nacionais ou planetárias, de um

lado, as transformações espaciais regionais e, de outro, as intra-urbanas são as

mesmas? Por quais mediações passam as relações entre, de um lado, a

estruturação do espaço intra-urbano das diferentes cidades de um país e, de

outro, as grandes transformações sociais e econômicas experimentadas por esse

país, o grupo de países ao qual este pertence e mesmo a sociedade mundial?

Nossa tese é de que tais mediações passam fundamentalmente pelos traços

nacionais definidores da estrutura e dos conflitos de classes e, ainda, pela

dominação política e econômica através do espaço intra-urbano. Tais traços se

manifestam na estrutura espacial intra-urbana por meio da segregação, que

passa a ser então o processo central definidor dessa estrutura. Esses traços

são bastante inelásticos em face de algumas transformações sociais e

econômicas nacionais e planetárias” (VILLAÇA: 2001, p.26-7) (grifos

nossos).

Por outro lado, as áreas destinadas à residência, tendem a aprofundar seu

processo de segregação, tornando mais nítido os contrastes entre as distribuições de

renda na cidade, e as injustiças sociais que se espacializam.



285

 8.12 – O LUGAR DE CADA UM NA CIDADE: SEGREGAÇÃO

RESIDENCIAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O mapa a seguir apresenta a região central do município, as áreas ocupadas pelas

elites locais (centro e zona oeste), e as áreas dos bairros populares próximos.

Neste mapa temático fica evidente a contigüidade entre a região central do

município e as áreas ocupadas pelas elites locais, que se apresentam isoladas das demais

áreas compostas por bairros populares, no município de São José dos Campos.

Neste breve esboço do espaço intra-urbano do município de São José dos

Campos, fica patente a segregação residencial presente no município, distinguindo as

áreas das elites, das áreas ocupadas pelos bairros populares. A área central de serviços

da cidade é contígua aos bairros nobres no município. Tais bairros nobres estão, por sua

vez, separados dos bairros populares através da área central e da rodovia Presidente

Dutra.

O CTA – Centro Tecnológico Aeroespacial, a Petrobrás – REVAP, e as várzeas

do rio Paraíba do Sul, se apresentam como extensas áreas institucionais que fragmentam
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o tecido urbano do município de São José dos Campos, tornando os bairros populares da

zona leste “distante” das áreas residenciais das elites locais, na zona oeste.



287

Ilustração 58 – Segregação residencial em São José dos Campos

A segregação residencial se apresenta como auto-segregação das elites nos

condomínios fechados, num extremo, e no outro, temos a exclusão social dos bairros

populares e favelas. Segregação residencial e crise dos espaços públicos constituem um

mesmo processo sócio-espacial que se faz presente no desenvolvimento urbano nos dias

atuais, no município.
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8.13 – DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO, DIVISÃO SOCIAL DO

ESPAÇO: ALGUMAS POSIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS

8.13.1 – A CIDADE REIFICADA DOS NEO-ECOLOGISTAS

Há uma correlação profunda entre a divisão social do trabalho e a divisão social

do espaço nas sociedades capitalistas (VIOTTI, 1977). Trabalho e espaço não devem

nos parecer categorias “naturais” ou “dadas” da vida social. A categoria sociológica

“trabalho” é historicamente determinada e socialmente produzida, e isso fica explícito

nas interpretações das obras de Marx, Weber e Durkheim acerca das sociedades

capitalistas. O mesmo deve se dar com a análise da categoria sociológica “espaço”. No

entanto, essa correlação apesar de parecer num primeiro momento simplista e direta,

pode ser relevante para a análise do espaço urbano.

Nos estudos acerca das relações entre espaço e sociedade, Flávio Villaça (2001)

reconhece três modelos epistemológicos básicos. O primeiro são os chamados “estudos

tradicionais”, filiados à chamada Escola de Chicago, continuada pelos chamados neo-
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ecologistas. Tal posição epistemológica é a predominante na análise do espaço e trata da

produção do espaço sem considerar seu consumo, chegando a reificar o espaço urbano,

o entendendo como coisa, ainda que construída socialmente, porém segundo a

interpretação de um dado modelo econômico-social naturalizado típico das análises

liberais e neo-liberais das sociedades capitalistas, sem dar a devida atenção aos efeitos

do espaço sobre a sociedade, e vice-versa.

Poderíamos considerar de certo modo que esta posição epistemológica justifica e

fundamenta um determinado saber sobre o espaço, que em si, só se apresenta como

hegemônico, enquanto associado a um sistema de poder. Poder de legislar acerca do

desenvolvimento urbano mantido pelas classes sociais dominantes, se desejarmos

realizar uma leitura foucaultiana desse modelo epistemológico.

8.13.2 – OS EFEITOS DO ESPAÇO SOBRE O SOCIAL

A segunda posição epistemológica se refere justamente aos efeitos do espaço

sobre o social e se encontra pouco desenvolvida se comparada à anterior. Flávio Villaça

procura desenvolver suas reflexões
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“... nessa área ao colocar a segregação espacial das classes sociais como

processo necessário para o exercício da dominação política e desigual

apropriação dos recursos do espaço enquanto produto do trabalho e como

processo e como força determinante da estruturação intra-urbana. Estamos

aí na esfera econômica — da distribuição e do consumo — sem dúvida, mas a

dominação política e a necessária ideologia serão também enfatizadas. (...) uma

certa geografia, uma certa configuração espacial (a segregação) se faz

necessária para viabilizar aquela dominação e aquela produção ideológica.

Sem essa configuração, seria talvez impossível — ou extremamente difícil —

a dominação e a desigual apropriação. Trata-se, portanto, de um estudo dos

efeitos do espaço produzido sobre o social (...) a segregação é uma

determinada geografia, produzida pela classe dominante, e por meio da

qual essa classe exerce sua dominação — através do espaço urbano. A

segregação é um processo necessário para que haja tal

dominação.”(VILLAÇA: 2001: 46) (grifos nossos)

8.13.3 – A PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO

A terceira posição epistemológica considera as relações dialéticas entre

sociedade e espaço e se encontra em uma fase “rudimentar” de desenvolvimento. Se

retomarmos a crítica foucaultiana proposta acima, esse estágio “rudimentar” se encontra
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associado a um estado “rudimentar”, dos poderes dos grupos que fazem a crítica aos

modelos epistemológicos hegemônicos anteriores.

Em nosso trabalho procuramos, em parte, trilhar esse caminho epistemológico a

fim de conhecer e estabelecer novas relações entre espaço e sociedade, buscando novos

saberes, bem como nova visibilidade de exercício desse desconhecido, porém nem

sempre ignorado poder, desvendando as faces dos diversos Planejamentos Urbanos e

saberes que os justificam, e quem sabe vislumbrar novas possibilidades de existências

mais justas, com novas, organizações do território e da sociedade.

Tal qual a alienação do trabalho e do trabalhador no processo de acumulação de

capital, no desenvolvimento urbano a alienação se encontra geo-grafada numa

gramática do espaço, dizendo, nomeando, numa espécie de taxinomia do espaço, o

lugar do produtor direto proletarizado, o lugar do trabalhador na cidade.

Os bairros populares se encontram segregados, muitas vezes em uma teia de

“carências”53 em relação ao acesso aos bens públicos, como água, saneamento básico,

moradia, lazer, emprego, etc., e, por outro lado, sendo locus de uma violência e

criminalidade com índices alarmantes de ocorrências, e com diversos atores sociais

envolvidos.

                                                
53 Pensamos que o conceito derivado do senso comum de “carência” não é suficiente para entendermos a
dinâmica sócio-espacial dos bairros de periferias e mesmo das favelas. Do ponto de vista da criatividade
cultural são típicas as manifestações artísticas e de resistência cultural contra a dominação e exclusão
social imposta pela sociedade capitalista, como por exemplo, a capoeira, os bailes funks, as escolas de
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Dois padrões de residência, condomínios fechados e bairros populares, formam

como que dois elementos simbólicos importantes da geografia da cidade capitalista.

Aparecem, como preponderância da esfera do privado em nossas sociedades, ao mesmo

tempo em que, apontam para uma crise dos espaços públicos.

Ilustração 59 – Grafite (foto do autor)

Temos que, tal hipertrofia da esfera privada conduz à “crise”54 dos espaços

públicos em nossas cidades. Por outro lado, a crise dos espaços públicos é também fruto

                                                                                                                                              
samba, o pagode, o futebol de rua e dos campos e quadras, o movimento hip hop, entre outras
manifestações culturais, o que dessa ótica nos faz indagar quem é carente.
55 Os gregos possuíam a concepção de crise (Krisis) como “oportunidade de mudança”. Nesse sentido, se
falamos de segregação residencial e crise dos espaços públicos, estendemos que estes processos são
correlatos e que, expressam em seu âmago os impasses das atuais sociedades urbanas capitalistas. É
dentro desse quadro sócio-espacial que se dão os diversos planos e planejamentos urbanos  postos em
movimento ou em inércia estratégica pelas elites capitalistas dominantes, em relação ao lugar .
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das relações sociais centradas na esfera do privado, indutora de relações sociais

restringidas na cidade.

Na medida que formas de segregação social se espacializam, conduzem a uma

maior importância dos espaços privados da residência, do que a valorização dos espaços

públicos como espaço suposto de amplas relações sociais.

De um ponto de vista antropológico das representações sociais, o imaginário

social, elabora e é elaborado no espaço urbano, também em função da segregação social

e crise dos espaços públicos.

Ilustração 60 – Grafite (foto do autor)



294

O mapa temático a seguir ilustra as áreas da mancha urbana do município de São

José dos Campos, onde ocorre a maior incidência de grafites na cidade.

A zona sul, sobretudo os bairros Jardim D. Pedro I, Campo dos Alemães, Jardim

Colonial, Jardim Imperial, Jardim Morumbi, Jardim Oriente, Conjunto Residencial 31

de Março, Parque Industrial, bem como outros bairros contíguos aos citados,

apresentam as maiores ocorrências de grafites no município. São bairros populares que

tiveram seu desenvolvimento ao longo das décadas de 80 e 90.

Os grafites são formas de expressão da cultura popular que se desenvolve no

município de São José dos Campos, e, são também uma interpretação crítica da

realidade pela qual passam os moradores “de periferia” na cidade, segundo a ótica do

lugar .
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Ilustração 61 – Áreas de maior presença de grafites no município

8.14 – APLICAÇÃO DA MATRIZ ESPAÇO-TEMPO DE DAVID

HARVEY NA INTERPRETAÇÃO DO GRAFITE E PICHAÇÃO
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8.14.1 – A MATRIZ ESPAÇO-TEMPO

Quais foram os elementos que promoveram a desterritorialização, contra a qual o

hip hop reage? A crise da modernidade e a emergência da pós-modernidade, entre

outros fatores, promovendo uma mudança na matriz de percepção espaço-temporal, em

que se desenvolve a vida social. De modo semelhante a Milton Santos, que percebe

diferenciações na percepção espaço-temporal conforme o plano das verticalidades e das

horizontalidades, David Harvey, afirma que

“as concepções do tempo e do espaço são criadas necessariamente através de

práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social. Os

índios das planícies ou os nueres africanos objetivam qualidades de tempo e de

espaço tão distintas entre si quanto distantes das arraigadas num modo capitalista

de produção. A objetividade do tempo e do espaço advém, em ambos os casos,

de práticas materiais de reprodução social; e, na medida em que estas podem

variar geográfica e historicamente, verifica-se que o tempo social e o espaço

social são construídos  diferencialmente. Em suma, cada modo distinto de

produção ou formação social incorpora um agregado particular de práticas

e conceitos de  tempo e de espaço.” (HARVEY, 2000:189) (grifos nossos)
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Nesse sentido, David Harvey, torna preciso que, como

“o capitalismo foi (e continua a ser) um modo revolucionário em que as práticas

e processos materiais de reprodução social se encontram em permanente

mudança, segue-se que tanto as qualidades objetivas como os significados do

tempo e do espaço também se modificam (...) Quando, por exemplo, um

arquiteto-planejador como Le Corbusier ou um administrador como Haussmann

criam um ambiente construído em que predomina a tirania da linha reta  [grifo

nosso], temos forçosamente de ajustar as nossas práticas diárias.” (ibidem,

p.189-0)

Não pretendemos afirmar que as formas materiais determinem as práticas

cotidianas, por mais que seja o esforço deliberado dos planejadores urbanos. As formas

construídas

“têm o estranho hábito de escapar de sua circunscrição a todo esquema fixo

de representação. Podem ser encontrados novos sentidos para

materializações mais antigas do espaço e do tempo .” (ibidem, p.190) (grifos

nossos)

Estamos a afirmar que a matriz espaço-tempo deve ser considerada conforme as

condições materiais de reprodução da vida social.

“As ordenações simbólicas do espaço e do tempo fornecem uma estrutura

para a experiência mediante a qual aprendemos quem ou o que somos na

sociedade.”(ibidem, p.198) (grifos nossos)

[Nesse sentido,] “[a] idéia de que haja alguma linguagem “universal’ do

espaço, uma semiótica do espaço que independa de atividades práticas e de

atores historicamente situados, tem de ser rejeitada. Não obstante, no
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contexto de práticas específicas, a organização do espaço pode de fato

definir relações entre pessoas, atividades, coisas e conceitos.” (ibidem, p.199)

(grifos nossos)

Transformações profundas na vida social implicam em mudanças profundas nas

percepções sociais do espaço e do tempo.

“[Nas] práticas espaciais e temporais de toda sociedade são abundantes as

sutilezas e complexidades. A história da mudança social é em parte

apreendida pela história das concepções de espaço e de tempo, bem como

dos usos ideológicos que podem ser dados a essas concepções. Além disso,

todo projeto de transformação da sociedade deve apreender a complexa

estrutura das concepções e práticas espaciais e temporais.” (p.201) (grifos

nossos)

Na “grade” de práticas espaciais de Harvey (2000), do lado esquerdo, existem

três dimensões das práticas espaciais, inspiradas em Lefebvre,

- as práticas espaciais materiais (o vivido),

-  as representações do espaço (o percebido),

- e os espaços de representação (o imaginado).

Assim definidas,

1) “As práticas espaciais materiais  referem-se aos fluxos, transferências e

interações físicos e materiais que ocorrem no e ao longo do espaço de maneira a

garantir a produção e a reprodução social.

2) As representações do espaço compreendem todos os signos e significações,

códigos e conhecimentos que permitem falar sobre essas práticas materiais e

compreendê-las, pouco importa se em termos do senso comum cotidiano ou do

jargão por vezes impenetrável das disciplinas acadêmicas que tratam das práticas

espaciais (a engenharia, a arquitetura, a geografia, o planejamento, a ecologia

social, etc.).
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3) Os espaços de representação são invenções mentais (códigos, signos,

“discursos espaciais”, planos utópicos, paisagens imaginadas e até construções

materiais como espaços simbólicos, ambientes particulares construídos, pinturas,

museus, etc.) que imaginam novos sentidos ou possibilidades para práticas

espaciais.” (ibidem, p.190)

Na parte superior da grade estão relacionados quatro outros aspectos das práticas

espaciais:

1) “Acessibilidade e distanciamento referem-se ao papel da “fricção da

distância” nos assuntos humanos; a distância é tanto uma barreira como uma

defesa contra a interação humana (...)

2) A apropriação do espaço examina a maneira  pela qual  o espaço é ocupado

por objetos (casas, fábricas, ruas etc.), atividades (usos da terra), indivíduos,

classes ou outros grupos sociais. A apropriação sistematizada e

institucionalizada pode envolver a produção de formas territorialmente

determinadas de solidariedade social.

3) O domínio do espaço reflete o modo como indivíduos ou grupos poderosos

dominam a organização e a produção do espaço mediante recursos legais ou

extralegais, a fim de exercerem um maior grau de controle quer sobre a fricção

da distância ou sobre a forma pela qual o espaço é apropriado por eles mesmos

ou por outros.

4) A produção do espaço examina como novos sistemas (reais ou imaginários)

de uso da terra, de transporte e de comunicação, de organização territorial etc.
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são produzidos, e como surgem novas modalidades de representação (por

exemplo, tecnologia da informação, mapeamento computadorizado ou design).”

(ibidem, p.190)

A seguir reproduzimos a grade. Nosso intuito é compreender melhor o processo

contemporâneo de formação do espaço urbano, no município de São José dos Campos,

nos termos das territorialidades envolvidas nas práticas sócio-espaciais.
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Ilustração 62 – (HARVEY, 2000:203)
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8.14.2 – GRAFITE E PICHAÇÃO NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS

SÓCIO-ESPACIAIS CONFORME A MATRIZ

Percebemos, na grade sugerida por Harvey, que no âmbito do imaginado, ou

dos espaços de representação, sobretudo como forma de apropriação e uso do espaço,

o grafite figura ao lado de conceitos como:

- familiaridade, conchego familiar, locais abertos, locais de espetáculo

popular (ruas, praças, mercados), iconografia e publicidade .

O grafite, enquanto manifestação cultural popular, é anterior ao movimento hip

hop, podendo ou não ocorrer articulação entre ambas formas culturais. Uma entrevista

que realizamos junto ao grafiteiro Juneca, de São Paulo, numa oficina de grafite num

evento acadêmico em novembro de 2001, este nos dizia que seu grafite era

independente do movimento hip hop, que o grafite no movimento hip hop, geralmente

está associado a letras ou nomes de grupos de grafiteiros. Sua distinção não nos foi

muito clara, mas deixou manifesto que existem grafiteiros que não se afinam com o

movimento hip hop, e outros que exercem sua arte dentro das fronteiras do hip hop. São

recortes conceituais das concepções de grafite realizadas pelos próprios grafiteiros.
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Voltando ao grafite enquanto prática sócio-espacial , na grade sugerida por

Harvey, ao nível dos espaços de representação, em termos de acessibilidade e

distanciamento, o grafite se encontra associado com conceitos como:

- atração/repulsão, distância/desejo, acesso/negação, transcendência, “o meio é

a mensagem”.

Ou em termos do domínio e controle do espaço, o grafite se associa à:

- estranheza, espaços de meio, propriedade e posse, monumentalidade e

espaços construídos de ritual, barreiras simbólicas e capital simbólico,

construção da “tradição”, espaços de repressão .

Ou na forma da produção do espaço, o grafite se associa à:

- planos utópicos, paisagens imaginárias, ontologias e espaço de ficção

científica, esquetes artísticos, mitologias de espaço e lugar, poética do

espaço, espaços de desejo.

O grafite pode evocar outras relações enquanto apropriação e uso do espaço.

Por exemplo, ao nível das representações do espaço, ou do espaço percebido, o grafite

pode ser percebido como:
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- espaço pessoal, mapas mentais do espaço ocupado, hierarquias espaciais,

representação simbólica dos espaços, “discursos espaciais”.

Ou ainda, ao nível das práticas espaciais materiais, ou o espaço vivido, o grafite

se liga a:

- usos da terra e ambientes construídos, espaços sociais e outras

designações espaciais, redes sociais de comunicação e ajuda mútua.

8.15 – A QUESTÃO DO LUGAR NO PLANO E, NA LÍNGUA DOS

MANOS

Harvey (2000) assinala, que por si própria,

“a grade de práticas espaciais nada pode nos dizer de importante. Supô-lo seria

aceitar a idéia da existência de alguma linguagem espacial universal

independente das práticas sociais. As práticas espaciais derivam sua eficácia

na vida social somente da estrutura de relações sociais no âmbito das quais

entram em ação. Sob as relações sociais do capitalismo, por exemplo, as

práticas espaciais retratadas na grade ficam imbuídas de significados de classe.
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Mas dizer isso não é alegar que essas práticas espaciais sejam geradas pelo

capitalismo; elas assumem seus sentidos sob relações sociais específicas de

classe, de gênero, de comunidade, de etnicidade ou de raça, e são “usadas” e

“trabalhadas” no curso da ação social.” (ibidem, p.204) (grifos nossos)

Como isso se dá na prática? Através dos conflitos de poder social enquanto

formas simbólicas de percepção e construção da realidade. A percepção social do tempo

na história do capitalismo foi classicamente exposta por Marx, em O Capital, onde se

demonstra como as sucessivas formas de organização da produção, do artesanato à

maquinaria, e desta para a grande indústria, passaram a controlar o tempo. O domínio

sobre a disposição do tempo se torna fonte de poder social, e surge como forma de

controle da força de trabalho por parte do capital, na medida em que se dá a construção

simbólica das representações temporais hegemônicas. O mesmo se dá com o espaço.

“O incentivo à criação do mercado mundial, para a redução das barreiras

espaciais e para a aniquilação do espaço através do tempo, é onipresente, tal

como o é o incentivo para racionalizar a organização espacial em configurações

de produção eficientes (organização serial da divisão detalhada do trabalho,

sistemas de fábrica e de linha de montagem, divisão territorial do trabalho e

aglomeração em grandes cidades), redes de circulação (sistemas de transportes e

comunicação) e de consumo (formas de uso e de manutenção das residências,

organização comunitária, diferenciação residencial, consumo coletivo nas

cidades). As inovações voltadas para a remoção de barreiras espaciais em todos

esses aspectos têm tido imensa significação histórica para o capitalismo,

transformando-a numa questão deveras geográfica  as estradas de ferro e o
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telégrafo, o automóvel, o rádio e o telefone, o avião a jato e a televisão, e a

recente revolução das telecomunicações são casos em tela.” (ibidem, p.212)

As manifestações hip hop são uma reação à tentativa de domínio despótico das

concepções de espaço e tempo ditados pela acumulação de capital, ao sugerir novas

formas de apreensão dessas dimensões simbólicas do território.

“Se as experiências espaciais e temporais são veículos primários da

codificação e reprodução de relações sociais (como sugere Bourdieu), uma

mudança no modo de representação daquelas quase certamente gera algum

tipo de modificação nestas .” (ibidem, p.225) (grifos nossos)

Desde que a organização do território, através de suas formas de representação

do espaço, se encontra articulada à organização social, uma mudança em quaisquer das

ordenações indicadas, implica em mudanças na outra. O planejamento urbano

hegemônico atua no sentido de fixar determinado modo de uso e ocupação do espaço, e,

portanto, acaba por propugnar um determinado tipo de formação social.

Os esforços dos planejadores urbanos hegemônicos são antes do âmbito do

espaço instrumental, que do espaço orgânico na vida social cotidiana, e como tal, não

pode dar conta de abarcar todas as possibilidades de apreensão e usos do espaço,

presentes no lugar , sobretudo àquelas que visam contestar tais tentativas hegemônicas

de controle social .
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O planejamento urbano hegemônico tem geralmente criado espaços

instrumentais para o desenvolvimento capitalista, afastando-se dos preceitos de criação

de espaços orgânicos, onde o importante não é a acumulação de capital, mas as relações

sociais do lugar .

Contrapondo-se a essa modalidade de planejamento territorial, estão presentes

nas grandes cidades as formas de manifestação da cultura hip hop, formando um embate

simbólico em torno da construção do imaginário social, ou seja, do sentido de realidade

do lugar .

Harvey interpretaria o surgimento do movimento hip hop como uma reação a

mudanças na percepção da matriz espaço-tempo imposta pelas novas condições de

acumulação capitalista flexível pós-fordista, dos dias atuais.

Um processo de desterritorialização posta em movimento pelo capital, que de

imediato, é seguido pela reterritorialização proposta pelo próprio capital, ávido em

captar as forças sociais por ele desterritorializadas, reterritorializando-as em seu favor.

Isso se dá alterando as condições do mercado de trabalho, atuando nas condições

sócio-espaciais das camadas populares, entre outras ações hegemônicas do capital e do

Estado, tendo-se também em consideração, que o próprio capital não é em si

homogêneo, muito pelo contrário, são diversos os agentes sociais capitalistas, em

competição entre si, propondo, portanto, diversas territorialidades conforme os

respectivos interesses envolvidos (Gottdiener, 1993).
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No entanto, no caso de nosso objeto de pesquisa, outras forças de

reterritorialização são postas em movimento através da cultura hip hop, buscando

investir em novas significações simbólicas para a vida social, sobretudo para aqueles

que foram excluídos da reterritorialização proposta pelo capital, reinventando um lugar .

O movimento hip hop surge, portanto, num contexto histórico determinado, nos

moldes de uma dinâmica sócio-espacial que lhe é correspondente.

O poder reterritorializante da cultura hip hop se dá em função de sua capacidade

de gerar novos referenciais subjetivos, conforme Guattari atesta para o rap.

“A oralidade, moralidade, ao se fazer maquínica estética e máquina molecular de

guerra  que se pense atualmente na importância, para milhões de jovens, da

cultura Rap  pode se tornar uma alavanca essencial da ressingularização

subjetiva e gerar outros modos de sentir o mundo, uma nova face das coisas, e

mesmo um rumo diferente dos acontecimentos.” (GUATTARI, 2000: 122) (grifo

nosso)

Podemos, portanto, relacionar as práticas culturais hip hop ao processo de

urbanização, entendendo as primeiras como uma determinada leitura e reação a tal

processo, lembrando que, a organização do território, das forças produtivas e das

relações de trabalho são elementos fundamentais à acumulação capitalista.

A pichação é realizada com o intuito de depredar e demarcar territórios, e é

promovida por diversos grupos aliados ou rivais entre si, que disputam os locais mais

difíceis para pichar, como forma de expressar e promover o prestígio de cada grupo. As
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rivalidades muitas vezes são apenas simbólicas, sendo a guerra, pichar as iniciais dos

grupos ou das letras dos nomes dos pichadores.

O grafite trabalha com traços de cada artista e temas variados. Mas ainda acaba

por envolver grupos rivais, cuja rivalidade agora está em “lançar” (fazer) um grafite que

possa desenvolver ainda mais profundamente a consciência da comunidade local.

Foi o que me relatou CDU, grafiteiro de 17 anos, que realizou um grafite num muro em frente

da minha casa55, no Jardim Paraíso, em São José dos Campos.

Nessa mesma ocasião, CDU disse gostar de grafitar, porém lamentava o fato da polícia

confundir grafite e pichação, dificultando muitas vezes a realização de um grafite.

CDU disse que, mesmo contando com a autorização do proprietário para grafitar um muro,

muitas vezes a polícia “cria dificuldades”, chegando até mesmo a impedir que este seja

realizado, tomando as tintas, quando não vai terminar na delegacia.

Nesse mesmo grafite, que o grupo do CDU estava realizando em frente de minha casa, a polícia

chegou, dizendo haver recebido uma denúncia, de que um grupo de pichadores estava atuando

naquele local.

Minha vizinha foi chamada pela polícia e disse que havia autorizado o grafite.

No entanto, os policiais disseram que mesmo com autorização da proprietária, a atividade era

ilícita, e que nesse caso a mesma poderia ser responsabilizada pelo ato.

CDU me contou, ainda nessa ocasião do grafite em frente à minha casa, que ele e um outro

colega fizeram um grafite proibido (não autorizado) no muro de uma escola 56.

A diretora da escola chamou a Guarda Municipal, que terminou por conduzir os dois para o

Distrito Policial.

CDU disse que seu pai foi chamado à delegacia, porque era menor de idade.

Já seu colega, solto após pagar fiança, está respondendo processo, segundo ele me relatou.

                                                
55 Em entrevista feita durante a realização do grafite, em 02/11/2002. O grafite foi realizado à rua
Groenlândia – Jardim Paraíso – São José dos Campos – SP.
56 Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof.a Malba F. Ferraz Campaner, Pç. Mikado, 142 –  Jardim
Oriente, em São José dos Campos, SP.
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A fim de nos aprofundar na compreensão do fenômeno da pichação e do grafite,

decidimos escolher uma área da cidade de São José dos Campos para realizarmos um

estudo de caso mais detalhado. Escolhemos os seguintes bairros contíguos da zona sul

do município de São José dos Campos, Jardim América, o Jardim Paraíso, Jardim

Oriente e Oriental, Jardim Morumbi, Parque Industrial, Conjunto Residencial 31 de

Março, Jardim Vale do Sol e Jardim Chácaras Reunidas.

Nesta escolha pesaram alguns fatores, tais como o tamanho dos bairros, seu

relativo isolamento, uma vez que seus limites territoriais são bem definidos, marcados

por vazios urbanos, áreas institucionais e vias expressas, além do fato de eu ser morador

de um dos bairros, o Jardim Paraíso, já havendo morado também no Jardim América.

Conheço como morador esta região, desde 1980. Por outro lado, é nesta região,

conforme apontamos, que se fazem presentes a maior parte dos grafites na cidade, sendo

ainda uma região de intensa urbanização e ocupação demográfica, no município

conforme relatamos.

Saímos, então, fotografando os grafites e pichações que fomos encontrando nos

limites dos bairros citados. As fotos desse levantamento iconográfico se encontra em

CD-ROM em anexo.

Cobrimos todas as ruas dos bairros citados, de modo que registramos a maior

parte dos grafites realizados, em nossas anotações de campo. As sessões de fotos

ocorreram entre dezembro de 2002 e junho de 2003.
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Na medida em que realizávamos o registro fotográfico, fomos percebendo

alguns dos elementos referenciais dos grafites e pichações, de modo que identificamos a

existência de diversos  grupos de grafiteiros presentes nos bairros. Entre eles: ASTROS,

KIDS, ALVOS, REFÉNS, IMAGEM DA EXPERIÊNCIA – IDE, DEFENSOR RITMO

RUA – D.R.R., TALENTOSOS, ARTEIROS, IRADOS, MALDITOS, OS

METRALHAS, CRISE, CÓDIGO 19, URGH.

Um dos grafiteiros que entrevistamos na rua, denominado RFL57 nos afirmou

que muitas vezes, o grafite começa com a pichação, considerada uma atividade mais

individual, sendo que no grafite, segundo disse, é preciso formar uma banca (grupo),

pois o grafite já é mais elaborado. Sobre a formação do grupo de grafiteiros, nos disse

que isso se dá aos poucos, na medida em que estes vão se conhecendo. A escola é um

dos fatores importantes na formação do grupo. “A gente vai conhecendo gente nova a

cada ano, e daí aos poucos vai formando uma família (grupo)”, nos disse o grafiteiro.

O grafite, bem como a pichação, são um registro de diversas tramas sociais do

lugar . Com relação às pichações, verificamos através das fotos realizadas, que elas:

                                                
57 Em entrevista concedida em 14/12/2002. As integrações com os grafiteiros foi se dando, na rua, nos
lugares onde estava fotografando. Muitos deles se aproximaram perguntando “para quê, eram as fotos?” ,
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a) refletem uma “guerra simbólica” entre os grupos de

pichadores/grafiteiros, suscitando rivalidades e alianças entre esses grupos, e

sobretudo, entre esses grupos e os poderes municipais, principalmente, o

executivo e o legislativo;

b) estabelecem, desse modo, uma competição entre os grupos e no interior

deles, a fim de verificar qual pichador/grafiteiro ou grupo de

pichadores/grafiteiros consegue pichar/grafitar “alvos” considerados difíceis,

sobretudo, por representarem os poderes hegemônicos e áreas das elites locais,

daí resultando maior prestígio para quem ou grupos, que realizarem o feito;

c) os “alvos mais difíceis” são os marcos simbólicos das elites dominantes,

conforme assinalamos;

d) alguns grupos que grafitam, também possuem integrantes que picham,

vindo daí uma relação ambígua entre estas duas formas de manifestação social,

que de certo modo, são formas de expressão gráfica nos muros e ícones das elites

locais, que possuem muita proximidade em termos das motivações ideológicas;

                                                                                                                                              
“o que eu era?”, depois de algum tempo de conversa alguns deles me indicaram os lugares onde haviam
outros grafites no bairro.
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e) ao que nos parece, os manos preferem o grafite por este ser suporte de

uma idéia mais elaborada; como não se pode fazer o grafite (elaborar uma idéia)

sem a presença repressiva do Estado , as pichações vêm assumindo um caráter

crítico no embate simbólico entre os integrantes da cultura hip hop e os poderes

locais, no município de São José dos Campos;

f) as pichações são um discurso contra a liberdade de expressão, na cidade

mercadoria do capital, daqueles que representam os poderes hegemônicos em

termos da paisagem urbana a ser vendida, daí essa severa preocupação com as

pichações, que ao invés de ouvir o que está sendo dito pelos manos através

dessas práticas sócio-espaciais, prefere ignorá-los, e lhes impor a dura lei do

Estado, impor um discurso violento por negar o diálogo, ao que é respondido

numa linguagem da violência, pelas pichações;

g) da relação que os grafiteiros/pichadores estabelecem com os moradores

do bairro, poderá resultar na pichação/grafitagem do imóvel de maior

visibilidade no bairro; a política da pichação/grafitagem estabelece relações de
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força com os proprietários, que se vêem levados a ceder o muro para o grafite,

como forma de evitar a pichação, quando estes não aderem ao movimento, às

suas críticas sociais;

h) a partir dessas relações entre grafite e pichação, podem se construir

trajetórias sociais reintegradoras, conduzindo o pichador à grafitagem, como

forma de expressão artística em alguns casos, o que passa despercebido dos

poderes hegemônicos no município, que trata indistintamente grafite e pichação

como crime.

Nem todos os grafites presentes nos bairros em consideração são ligados a

grupos de grafiteiros, havendo alguns grafites realizados por grafiteiros isolados,

conforme registramos nos bairros citados. Outros temas de grafitagem presentes nos

lugares em questão, tais como os motivos ligados à Copa do Mundo de Futebol de

2002, em função do evento esportivo, é notada, sobretudo no chão das ruas de asfalto

dos bairros pesquisados.

Outros tipos de grafites, que também não exploramos em nosso registro

fotográfico, foram os “grafites comerciais”, tais como as fachadas de oficinas

mecânicas, escolas infantis, salão de beleza, entre outros.
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Em 14 de dezembro de 2002, presenciamos outra atuação de um grupo de

adolescentes, que grafitaram nos muros próximos da minha casa. Os grafites foram

realizados pelos grupos, ASTROS e ALVOS. Grupos compostos de adolescentes

unicamente do sexo masculino.

De onde vem o grafite? Qual sua origem? A origem do grafite está no grupo, nas

relações sociais internas a ele, entre seus integrantes, nas relações sociais com outros

grupos de grafiteiros, nas relações sociais entre esses grupos e a comunidade a que

pertencem, nas relações entre esses grupos e os poderes instituídos na cidade, se

desejamos uma interpretação próxima à psicanálise e à antropologia social, e são

expressões da luta simbólica entre dominantes e dominados na cidade.

E, porque o grafite não é mercadoria, sua produção envolve, sobretudo, formação

de valor de uso, e não valor de troca, escapando à lógica da acumulação capitalista
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através da produção de mercadorias, e portanto, diz respeito a outras formas de relações

sociais envolvidas na produção desse valor de uso.

Um dos garotos que realizava um grafite do grupo ALVOS, em 14 de dezembro

de 2002, nos dizia que “fazer grafite é legal, pena que a polícia proíbe...”. O grafite e a

pichação são parte do capital simbólico (Bourdieu) desses jovens em sua apreensão do

lugar  e da cidade.

As manifestações culturais guardam certa relação com a construção e uso do

espaço da cidade. O grafite e a pichação são elementos que compõem a paisagem

urbana contemporânea, expressão de conflitos sociais, bem como, o rap e o break são

outros elementos desse imaginário social. Relacionados à formação das identidades de

grupos de jovens dos bairros populares e favelas que são explorados em função do

desenvolvimento capitalista no município. O grafite e a pichação são um registro da

memória de um lugar . O grafite é parte da expressão das relações sociais na cidade. O

grafite é parte da imagem da cidade e da sociedade.
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Apesar de todas as adversidades, a juventude joseense dos bairros populares e

favelas da cidade vem encontrando alternativas culturais, capazes de expressar

simbolicamente os significados da vida dessa população, por ela própria.  A cultura hip

hop é prova disso. Sobretudo ao propor novas relações de territorialidades, integrando

um território, fragmentado na experiência material da cidade, através de novas práticas

sócio-espaciais presentes na cultura hip hop dos jovens dos bairros populares e favelas

do município de São José dos Campos.

Isso tudo, a despeito de toda estigmatização que tal população juvenil sofre,

diante dos grupos representantes dos poderes instituídos, no município, indo desde os

poderes públicos até os representantes do capital em suas diversas formas. A cultura hip

hop mostra a esses jovens novos centros de gravitação, outros referenciais de espaço,

recriando as territorialidades, e dando novo significado à experiência urbana dessa

juventude, de forma integrativa nas comunidades a que pertencem, quiçá, na sociedade

em que vivem.
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9 – CONCLUSÕES
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9 - CONCLUSÕES

Nas práticas acadêmicas do planejamento urbano e regional diversas abordagens

vêm sendo utilizadas, a fim de melhor conhecer o território a planejar. Nossa

dissertação é uma interpretação antropológica das práticas hegemônicas do

planejamento territorial no que estas interagem com as manifestações da cultura hip

hop, no município de São José dos Campos.

A cultura hip hop na cidade é representada entre a demonização e a

glaumorização na mídia escrita local, expondo, desse modo, as contradições do lugar

do pobre em nossa sociedade, e pondo em questão um suposto tecido social coeso e

unificado.

O lugar  é, também, expressão dos conflitos de territorialidades entre

dominantes e dominados em torno das práticas sócio-espaciais, as quais dão

sustentação à vida cotidiana. Há, portanto, conflitos de alteridades fundamentalmente

entre dominantes e dominados, bem como, no interior de cada um desses grupos. De um

lado, as tentativas hegemônicas de planejamento territorial, compondo as verticalidades

do espaço; de outro, as apropriações e usos do território, conforme os ditames da cultura

local e popular, entre essas o hip hop, formando as horizontalidades do espaço, as quais

compõem também uma forma de reação às tentativas hegemônicas de dominação (M.

Santos).
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No município de São José dos Campos as práticas hegemônicas atuais de

planejamento territorial (ou marketing urbano) se valem de políticas cognitivas que

buscam apropriar-se do espetáculo como forma de controle social . Por outro lado, a

cultura hip hop na cidade tem se constituído em uma forma de espetáculo que

questiona tais políticas cognitivas hegemônicas, propondo outras construções

subjetivas do território.

Desse modo, o hip hop é reflexão . De que modo e por quê?

Primeiro, ao propor, na língua dos manos, outras formas de se conceber a vida

cotidiana, de se interpretar os acontecimentos do dia-a-dia, onde esses jovens dos

bairros populares e favelas se posicionam enquanto produtores e consumidores desse

saber acerca do lugar , bem como se incluem dentro e no contexto dessas formas

artísticas e culturais de representação simbólica do mundo .

Depois, no contexto das reflexões hip hop, o lugar  na cidade , passa a ser

valorizado enquanto uma determinada estética, que na língua dos manos, é inclusiva,

pois diz respeito a essas próprias populações dos bairros populares e favelas do

município. Ainda que, esses lugares nos causem estranhamento, são os locais de

residência e das principais práticas sócio-espaciais dessa população. Portanto, o lugar

reflete as condições de existência de seus moradores e, na língua dos manos, a

“periferia”, ainda assim, é o “retrato de minha família”, conforme a letra do rap

“Periferia” (p.161-3).
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A cultura hip hop ao propor outras formas de lazer na cidade, através de suas

manifestações artísticas, além de ser uma rejeição das formas hegemônicas de gestão

cultural, o é também enquanto uma auto-gestão da cultura produzida e consumida

por esses mesmos jovens, que de certo modo, se independem das apropriações

hegemônicas dos canais de comunicação, ou, na medida em que dependem desses

mesmos meios de comunicação, procuram apropriar-se dos mesmos conforme a

lógica do lugar . O hip hop tem mais um potencial reflexivo que de reflexão sistemática.

Ao trazer para a cena os outros , em nosso caso os integrantes da cultura hip

hop com suas práticas sócio-espaciais, no município de São José dos Campos,

pudemos avaliar as experiências cotidianas que compõem a realidade do lugar , trazendo

também, na medida do possível em nossas interpretações, a ótica dessa população dos

bairros populares e favelas.

Essa população jovem vem fazendo do hip hop um suporte para suas

reterritorializações em uma cidade segregada sócio-espacialmente, onde não há

oportunidades adequadas de vida para boa parcela da juventude urbana.

Ao voltar nosso olhar para algumas das áreas conflitivas da vida social que

dizem respeito à juventude urbana no município de São José dos Campos, tais como, os

homicídios, os conflitos com a polícia e os poderes públicos, as políticas culturais

insuficientes, as tentativas hegemônicas de apropriação política, os conflitos de

territorialidades na pichação, entre outros, nos permitiu uma compreensão de alguns

dos ‘dramas da vida urbana’ vividos pela população jovem de São José dos Campos,

expressos também, como manifestação artística nas práticas da cultura hip hop.
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Esse contato proporcionado por nossas pesquisas de campo junto à realidade do

lugar , através da língua dos manos, nos fez refletir acerca dessa mesma realidade junto

ao plano , no que diz respeito às ações hegemônicas do planejamento urbano e regional

na cidade. Por exemplo, um dos sentidos do planejamento hegemônico da década de 70,

no município de São José dos Campos e região, reconhecido no próprio texto da lei, era

o de utilizar-se das cidades médias de então, para conter o fluxo migratório da miséria

intolerada nos campos, para os grandes centros urbanos do país, na referida década.

No Brasil a vida urbana data de somente cerca de quatro décadas. Talvez, por

isso, no imaginário da nação atualmente, o país, que já possui cinco séculos de história,

seja representado como um país jovem. Este nos parece ser o mito de Estado-Nação,

que atualmente vem sendo alvo das críticas da cultura hip hop, no município.

Nos últimos quarenta anos, as transformações pelas quais o país passou, o fez

mudar de uma realidade rural, para uma realidade urbana, industrial e amplamente

proletarizada, no que diz respeito à organização da produção, da reprodução da força de

trabalho e, das relações espaciais. Nos anos noventa, ocorre uma intensa terceirização

da força de trabalho, e, particularmente, nos grandes centros industrializados, esta força

de trabalho também passa a ser mais especializada, como no município de São José dos

Campos.
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Isso sim é novo, mas talvez não nos habilite a considerarmos o Brasil um país

novo, onde velhas relações de poder, tais como as práticas clientelistas, por exemplo,

parecem ainda prevalecer nas relações de poder, tornando distantes dominantes &

dominados (conforme DaMatta).

No Brasil, dentre os municípios que desde a década de 50 já possuía uma

população predominantemente urbana, estava o município de São José dos Campos

(conforme gráfico, p.233). Nas décadas seguintes, a instalação de centros de pesquisa,

universidades, empresas estatais e estrangeiras, a presença das rodovias Presidente

Dutra, Carvalho Pinto, Tamoios, Dom Pedro I, além da presença de recursos hídricos

abundantes, fez do município referência nacional no que diz respeito ao fluxo

migratório entre 1950-70, como percebemos nas elevadas taxas de crescimento

demográfico na cidade (gráfico, p.233).

O planejamento territorial hegemônico na década de 70, ainda que preocupado

sobretudo a organizar a produção industrial, também visava disciplinar a ocupação

urbana, no que dizia respeito à contenção dos fluxos migratórios que trazia a miséria

intolerada no campo para as cidades da região Sudeste, valendo-se das cidades médias

de então, entre essas o município de São José dos Campos.

Nos anos 80, a reestruturação da economia tornou-se, na agenda política,

prioridade, de modo que o interesse pelo planejamento territorial e regional arrefeceu-

se, coincidindo com a diminuição dos fluxos migratórios internos no país.
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Foi neste contexto do final da década de 70 e início dos 80 que nasceu a atual

população jovem no município de São José dos Campos, a qual vem tendo na cidade, e

particularmente no lugar  onde vivem, as principais referências na construção de suas

identidades.

Nos 90, o marketing territorial ou urbano vem se constituindo como forma

hegemônica de planejamento da cidade. Nessa concepção de plano, a cultura é vista

como espetáculo que se destina ao controle das massas na cidade .

As manifestações culturais, desde que “aptas” para tais apropriações simbólicas

hegemônicas, podem fazer parte do plano , caso contrário, ganham o status de cultura

(de) marginal, sendo desconsideradas pelos grupos hegemônicos como formas legítimas

de manifestações artísticas, tal como vem ocorrendo com o movimento hip hop, na

cidade de São José dos Campos.

Novas concepções de se planejar o território, que verdadeiramente se proponham

a tratar o jovem, sobretudo morador dos bairros populares e favelas da cidade com

respeito e dignidade, deverão ser desenvolvidas, a partir da ótica do lugar .

Uma organização do território, que se pretenda mais justa, deve também incluir

em seu instrumental conceitual e teórico, as contribuições que poderão advir das

pesquisas antropológicas, bem como de outras disciplinas acadêmicas que se

proponham a interpretar a realidade urbana de um ponto de vista simbólico mais

próximo da realidade do lugar , sem perder de vista a realidade empírica que se
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estabelece diante de nossos olhos, a própria cidade e a região, enquanto organizações

territoriais, espaços de produção e reprodução da vida social.

O lugar é, também, um território de conflito. A cultura hip hop se alicerça na

realidade do lugar , e oferece uma leitura desse espaço na língua dos manos, enquanto

espaço orgânico, da vida.

Ao mesmo tempo, o lugar , é também, interpretado no plano , que busca

transformá-lo em espaço instrumental, visando aos interesses da mais-valia e do Estado.

Como esses conflitos de territorialidades vêm sendo conduzidos no município de

São José dos Campos?

Por parte dos grupos hegemônicos, no que diz respeito à organização do

território, existe as propostas do marketing territorial ou urbano, que procura um

controle da sociedade pela via do espetáculo.

Por parte de parcela da juventude urbana dos bairros populares e favelas, ligados

à cultura hip hop, há uma reação pela via do espetáculo como resistência e auto-

consciência, ainda que ocorram atitudes conformistas, diante das tentativas

hegemônicas de dominação.

O hip hop se apropria de uma linguagem da violência, que não é legitimada

pelos grupos hegemônicos, entre esses a mídia, a Justiça, Prefeitura e Câmara

Municipal, entre outros, e com essa linguagem, contesta a violência simbólica legítima
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(Bourdieu) do Estado e seus aparelhos ideológicos (Althusser), portanto, como vimos

(p.224-5;241), picham esses lugares.

Violência do espetáculo. Espetáculo da violência. Dialéticas dos poderes na

gestão cognitiva do espaço urbano, presentes no lugar no plano e, na língua dos

manos, territorialidades do espaço instrumental e do espaço orgânico, onde a

cultura hip hop, no município de São José dos Campos, re-flete, para alguns no

desejo de uma reflexão  (e, talvez, dê subsídios para questões), através do espetáculo,

o controle imposto pelo espetáculo, ao lugar.
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Ilustração 64 – O antropólogo em campo: da esquerda para a direita, o autor, MC

Lebrinha, coreógrafa de dança afro Dulcinéia e DJ Maurício Correria Pura. O DJ Paul

(Pavilhão 9) foi quem tirou a foto (ele aparece na foto da p.98).


