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Resumo 

Este trabalho busca discutir como imagens podem deflagrar processos investigativos no lugar de 
apenas ilustrarem dados e fatos da pesquisa. A reflexão se faz por meio do relato de uma 
experiência vivenciada no processo de construção da pesquisa de mestrado, que gira em torno do 
Hip Hop e linguagens relacionadas a este movimento, como o graffiti, muito comum em contextos 
urbanos. 

Palavras-chave: experiência, imagem, interpretações. 

Abstract 

This work searches to discuss how images can break out investigation process at place of just 
ilustrate information and facts of the research. The reflection makes itself through the account of a 
lived experience at the construction process of the master’s degree research, that turns around the 
Hip Hop and the relationed languages of this moviment, as the graffiti, very common in urban 
contexts. 

Keywords: Experience, image, interpretations. 

 

 

Este texto apresenta uma experiência em torno da concepção de imagens na 

pesquisa, deflagrada pelo trabalho de campo no mestrado em Cultura Visual da 

FAV-UFG, sob a orientação da profa. Drª Leda Guimarães. Meu projeto, ora 

intitulado “Arte / vida / trabalho: Produção de sentidos de Hip Hoppers da Vila 

Pedroso-Goiânia”,  cujo objetivo é discutir os significados sociais e estéticos com 

relação ao Hip Hop, necessita de registros imagéticos que vão desde fotografias 

dos artistas, de seus contextos cotidianos, de suas roupas, suas produções 

visuais, etc. 

A experiência que apresento mostra como minha compreensão a respeito desses 

registros imagéticos vai mudando a partir de deslocamentos provocados pela 

imersão nos estudos sobre cultura visual. 
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Imagens como fio condutor de pesquisa 

Pensar em imagens como deflagradoras do pensamento investigativo indo além 

da função ilustrativa surge na segunda metade de meu curso de mestrado, depois 

da proposta de um exercício de pesquisa em torno delas. Nesse momento, 

efetivamente, considerei a utilização de textos visuais, além do discurso textual, 

mas em uma linha de pensamento descritivo para a imagem, e pensei 

especificamente na imagem fixa para meu trabalho. 

Em uma conversa sobre meu interesse em usar imagens, minha orientadora 

parece concordar com minha disposição, mas vai além. Fala que “imagens podem 

ser importantes” e que eu poderia re-pensar o papel delas em meu trabalho.   

Sugere que investigue a importância que as imagens registradas têm para os 

entrevistados / colaboradores: o que as imagens dizem deles, como as imagens 

falam por eles. Indaga sobre como as imagens colocariam em diálogo 

manifestações estéticas e grupos culturais – o pessoal do Hip Hop e, diante de 

apenas um exemplo meu para o uso de imagens, ela diz acreditar em mais 

“ganchos” nas entrevistas, para outras imagens.  

Na ansiedade por compreensões sobre como utilizar as imagens em meu trabalho, 

saio em busca de maiores entendimentos sobre elas. Primeiro realizei uma 

incursão em tais discussões, mais especificamente sobre o relacionamento entre 

o discurso visual e o verbal. Iniciei uma pesquisa pela Internet mesmo, 

aproveitando a comodidade do “novo oráculo” google. Facilmente encontro 

autores elucidativos para minhas questões. Vejo um pouco sobre tipos de 

imagens, imagens gráficas, imagens mentais... Compreendo o sentido das 

metáforas e a pertinência de se nomear noções teóricas ou processos 

metodológicos com imagens, utilizando-se impressões mentais sobre viagens ou 

mapas, por exemplo - metáforas que não me faziam tanto sentido. Um dos 

autores que trago para esse diálogo é Ulpiano T. Bezerra de Meneses, com seu 

texto Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas 

cautelares. 

Inicialmente, antes de minhas leituras, pensei em ‘exemplificar’, com uma 

fotografia, o estilo Gangster, no Hip Hop – um assunto que se oferece à minha 

pesquisa - cujo sentido me pareceu exigir maiores compreensões. Sem dúvida, 

meu pensamento naquele momento estava mais voltado para a exploração do 

poder ilustrativo das imagens, como uma imagem de alguém vestido naquela 
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expressão, querendo ‘explicar’, para meu leitor, o que seria ‘verdadeiramente’ 

esse estilo, através do testemunho de uma imagem-documento. Definitivamente 

contra as noções de pesquisa qualitativa, reflexiva, que tento construir para meu 

trabalho de investigação (interpretações). Trata-se de não utilizar a imagem com a 

função única de “criar um clima”, e de seu uso 

(...) como ilustração. Certamente, de início, a ilustração agia com direção 

fortemente ideológica, mas não é menos considerável seu peso negativo, quando 

o papel que ela desempenha é o de mera confirmação muda de conhecimento 

produzido a partir de outras fontes ou, o que é pior, de simples indução estética 

em reforço ao texto, ambientando afetivamente aquilo que de fato contaria. 

(MENESES: 2003, p. 21). 

Refazendo a percepção do uso da imagem na pesquisa, busco pela dimensão 

visual de minha investigação e, através das visualidades, procuro ver melhor a 

problemática e seguir des-cobrindo o ‘objeto’ - os sentidos sociais e estéticos do 

Hip Hop. Quanto às imagens, concordo que são objetos produzidos pelos homens 

e que podem, novamente, atuar sobre a humanidade, e possuem, até certo ponto 

“suas próprias leis autônomas”, produzindo também “conseqüências 

despropositadas e imprevisíveis” (DYSERINCK: 1988).  

Os processos de construção de sentidos para as imagens devem ser 

compreendidos através do questionamento de suas dimensões histórico-sociais, 

considerando sua realidade de objeto que foi produzido, cujas interpretações não 

são fixas, permanentes – são marcadas pela heterogeneidade. Depois de minhas 

leituras, não busco as imagens tão somente como um recurso tecnológico a mais 

para a comunicação de minha investigação. Penso-as muito mais como uma 

tecnologia de interação social humana, entre os atores sociais (eu, os sujeitos da 

pesquisa e os possíveis leitores/as do texto), na produção e negociação de 

significados, preservando seu potencial de heterogeneidade de interpretações. 

Quero tratá-las como agência, em sua capacidade de provocar efeitos, produzir e 

sustentar formas de sociabilidade, tornar empíricas as propostas de organização 

e atuação do poder, etc (Meneses, 2003). Junto com o discurso escrito, elas 

podem contribuir, visualmente, com sua materialidade não-verbal 1 , para as 

interações. Assim, também por meio de registros imagéticos como deflagradores 

do pensamento investigativo, busco discutir os processos de formação de 

sentidos e significações do pessoal do Hip Hop, em suas trajetórias identitárias 

culturais – sociais e artísticas, desenvolvendo questionamentos sobre como nos 
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vemos, uns aos outros, professora (pesquisadora) e alunos, atores sociais dessa 

investigação. 

Minhas leituras me trouxeram alguns rumos, como os que acabo de demonstrar. 

No entanto, novas questões se apresentam, desdobrando-se sobre as iniciais: 

como ‘casar’ imagem e escrita? As imagens em meu trabalho terão que papel em 

relação à escrita? Como poderei diminuir a distância entre as imagens e a escrita? 

Como será o texto que construirei? 

Com as aquisições teóricas relatadas (e com as dúvidas permanentes) em minha 

luta pessoal para ‘tirar o pé do chiclete’, vou ao campo, em busca de imagens e 

visualidades, com a idéia de documento visual como registro produzido pelo 

observador; (...) como registro ou parte do observável, na sociedade observada; e, 

finalmente, [documento visual como] a interação entre observador e observado 

(Meneses, 2003, p. 29). 

 

Graffiti: uma experiência 

Quarta-feira de cinzas, vinte e cinco de fevereiro de 2009. Final do ‘feriadão’, 

estou a caminho para uma visita de família. De repente vejo uma imagem que me 

chama a atenção. Um graffiti2, na parede de uma casa de esquina, sem muro, 

sem janelas e portas, com os tijolos à mostra. Era uma casa abandonada. 

A imagem passa por mim e continuo vendo-a, faiscante, parecendo-me 

pertinente 3  (imperdível!) para minha investigação. Maravilhada pela imagem, 

percebi uma senhora que passava bem próxima de onde eu estava. Pareceu-me 

que fosse uma moradora dali. Imediatamente iniciei o que agora se configura 

como uma entrevista casual, não registrada. Cumprimentei-a solicitamente e me 

apresentei logo, a fim de não assustá-la. Perguntei a ela se aquela pintura tinha 

sido feita antes ou depois que a casa fora abandonada. Ela me responde, com 

ares de gravidade, que fora feito depois... Interrompe ligeiramente sua fala para 

responder ao cumprimento de uma mulher que passa (uma mulher usando blusa 

branca, com aspecto de quem acabou de tomar banho, com uma seriedade no 

andar). Minha “entrevistada” olha novamente para mim, falando como quem fala 

escondido e - já demonstrando o que me pareceu que fosse medo - repete que foi 

feito depois de ter sido abandonada, sim. Eu, então, pergunto a ela por quê. E 

naquele momento, inoportunamente, meu telefone celular toca. Peço licença, 
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desculpas – com a sensação de que o celular está interrompendo uma resposta 

que nunca poderia ser repetida - apenas abro-o, para que pare de fazer barulho, 

não falo com a pessoa que chamava, volto-me imediatamente para a senhora e 

retomo a pergunta sobre quais foram as razões para que a pintura fosse feita 

depois que a casa fora abandonada. Ela me pergunta se eu era da polícia 

(respondo que não, apresento-me novamente, falo do mestrado). Então, diz que 

muita coisa acontece ali, à noite. Fala em um tom trágico. Diz que, naquela 

manhã mesmo, dois carros de polícia já haviam estado lá. Eu, já afetada pelo tom 

da mulher, pergunto se ela acha que a pintura tem alguma relação com as coisas 

que acontecem lá, à noite... Ela, parecendo sentir terror pela casa e pelas pinturas, 

me responde assim: “Essa pintura não é uma coisa bonita...” E seu semblante 

continua a resposta, me dizendo que as pinturas são sinistras, funestas. Feias. E 

decididamente, naquele momento, a senhora põe fim à conversa. Disse não saber 

de nada. Que eu perguntasse à mulher que acabara de passar, que era ela a 

dona da casa, e me mostrou, apontando, a casa onde ela mora, bem ao lado. E 

vai embora. 

Saio do carro. Pego a câmara fotográfica. Avidamente, procuro um jeito de entrar 

na casa, encontro um trieiro, em meio ao mato que cresce em volta. O que sinto 

lá dentro é muito forte. Como seres humanos habitam lugares assim? Imagens 

trágicas de sujeira, podridão, em todos os cômodos. Em uma fração de segundo, 

decido que aquilo não precisava ser fotografado. Trempes, fogareiros e latas / 

recipientes organizados, parecendo esperar por seus donos. Roupas jogadas em 

um monte, no chão de um dos cômodos. Quanto mais adentro à casa, em direção 

aos fundos, o mau cheiro aumenta. O último cômodo lateral é utilizado como 

privada. O ambiente é fétido. Chego à porta que abre para o quintal e dou de cara 

com raios do sol, que entram pela porta dos fundos. Volto pelo mesmo caminho 

que entrei. Olho tudo rapidamente, instantaneamente, como o clique da câmera 

fotográfica; as imagens ficam gravadas em minha mente. Saio para a rua, ando 

até as placas de endereço nos postes de luz, anoto: Avenida Rio Negro, esquina 

com Rua Tauá, Parque Amazonas. 
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Autoria da foto: Rubens Salomão, 25/02/2009. 
 

 De acordo com Raymond Willians podemos chegar à tragédia por muitos 

caminhos. Ela pode ser uma experiência imediata, um conjunto de obras literárias, 

um conflito teórico, um problema acadêmico (Williams: 2002, p. 29). Baseio-me 

em suas considerações sobre as noções comuns da palavra tragédia para, com 

ela, nomear essa minha experiência pessoal. Poderia também me sentir 

desconcertada com a distância entre o sentido tradicional greco-cristão de 

tragédia - como um tipo específico de arte dramática, com sua literatura e teorias, 

o qual produziu grandes obras4 - e o sentido que ora utilizo, comum e pessoal: vi 

a trágica desconexão humana, entre aquela mulher que entrevistei e os 

habitantes noturnos daquela casa. Vi minha própria desconexão com os mesmos 

habitantes, mas, também, com minha entrevistada. E as imagens continuam em 

minha mente, refrescantes, tão bonitas, mas conectadas com as coisas [terríveis, 

me parecem] que acontecem lá, à noite. Adoto, então, o sentido simplista e 

comum da palavra tragédia, qualificando uma experiência de vida comum - a 

minha própria. 

Chamo de uma experiência substantiva, o acontecimento daquela manhã. De 

acordo com Jonh Dewey, uma experiência de pensamento, como toda 
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experiência integral, fornece-nos um aspecto consumatório para nossas 

sensações, e formulações teóricas (Dewey: 1985, p.91).  Sinto ter-me acontecido 

aquela sucessão de eventos5, proporcionando minha integração com o ambiente 

e as condições daquela casa. O jogo entre pressupostos e conclusões, que 

fervilhavam em meus pensamentos naqueles poucos minutos, ocasionado pela 

minha percepção dos sinais e imagens daqueles cômodos, fora também arbitrado 

pelas noções teóricas que adotei para essa investigação (exclusão / inclusão / 

desagregações: pessoais / sociais / estéticas / econômicas; dominação / 

aviltamentos: sociais, estéticos; espirituais). Já meu sentimento de beleza com as 

imagens daquele graffiti e meu envolvimento emocional com os sinais das 

experiências que acontecem ali, na escuridão da noite (ou emocional com as 

imagens, e estético com aqueles hábitos noturnos, para mim, feios), penso que 

forneceram o acabamento para que minha experiência fosse integral e completa, 

enquanto emocional, de acordo com a teoria (Idem, p. 94) e, de fato, como 

realmente me senti. 

O caráter de consumação e completude de minha experiência faz-se presente. 

Entro naquela casa com pressupostos teóricos sobre desagregação social. 

Pressupostos sobre miséria econômica como fatores condicionantes para 

esquizofrenias pessoais, danos espirituais. Jovens, discriminados na sociedade 

por serem jovens. Pobres, sem moradia, frutos de desagregações familiares 

também causadas pelo desemprego e pela miséria; o desapoderamento 

financeiro dos pais desbancando suas próprias autoridades. Sua arte? Tão 

marginalizada quanto seus produtores / receptores. Mas recobrindo tudo isso, 

penso nas possibilidades de agência, quando as relações de poder são dotadas 

de, no mínimo, duas vias; “O mesmo risco que corre o pau, corre o machado”, me 

diz um ditado popular da minha infância. Além disso, sou professora, considero 

um “policentrismo cultural” e estético como imperativo para uma educação 

progressista, democrática, centrada na discussão sobre as relações de poder na 

sociedade. No entanto, naquele momento, dentro daquela casa, o que sinto 

também é nojo e medo. Minha experiência 

(...) como na observação de uma tempestade, alcança sua culminância e decai 

gradualmente, apresentando contínuo movimento de temas. Como no oceano 

tempestuoso, há uma série de ondas; sugestões erguendo-se e esboroando-se 

bruscamente, ou sendo trazidas avante pela cooperação de uma onda. Se é 

alcançada uma conclusão, é a de um movimento de antecipação e de 
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acumulação que por fim chega a completar-se. Uma “conclusão não é uma 

coisa separada e independente; é a consumação de um movimento” (Ibdem, 91). 

Ao final, fiquei com a sensação de ter construído ‘dados’ significativos para 

análises em minha investigação. Depois de anotar o endereço, guardar a câmara 

fotográfica com cuidado e fazer minhas anotações de campo, desfrutei de uma 

sensação de completude, mas sentia também um enjôo no estômago, sentindo 

meus preconceitos. 

Qual seria uma interpretação adequada para a atitude e os sentimentos de minha 

entrevistada, com relação à pintura e àquela casa? 

Interpreto as expressões daquela senhora por meio do estudo de Raymond 

Williams sobre o desenvolvimento histórico de concepções para ação trágica 

(Williams: 2002, p. 52-53). Esse autor demonstra a ênfase neoclássica sobre 

decoro e sobre uma moralidade racional, vinculando o sofrimento ao erro moral, 

dentro de uma concepção de natureza humana estática. Regras convencionais, 

morais e sociais, particulares, mas tomadas como absolutas. Parece-me que o 

trágico que minha entrevistada vê naquela situação é o sofrimento como 

conseqüência do erro, dentro de um raciocínio lógico. Sua ênfase recai, não no 

sofrimento daquelas pessoas, mas na crítica à falta de decoro e ao afastamento 

de um conjunto de preceitos tomados como universais, orientados por um modo 

particular de ver o sucesso e o insucesso no mundo. Quanto à percepção 

imediata que tive, conforme relatei, sobre o que acontece naquela casa à noite, 

também pode inserir-se em uma estrutura de sentimentos 6  semelhante ao 

daquela senhora, apenas, talvez, com uma ênfase diferente: no sofrimento. Mas 

um sofrimento na ‘indignidade’ daquelas vidas humanas. 

 

Os sentidos da imagem 

Vou ao encontro de dois colaboradores da investigação de minha pesquisa de 

mestrado, Victor Hugo (Beicinho) e Joílsom (Jonny)7. Relato a eles o que vi, 

naquela casa. Mostro as fotografias. A pergunta que faço é se eles percebem 

alguma relação entre a pintura (grafitti) e os acontecimentos noturnos da casa. 
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Autoria da foto: Rubens Salomão, 25/02/2009. 
 

Victor Hugo é mais falante do que Joílsom, e começa livremente, deixando em 

último lugar a resposta para minha pergunta. Registro, anotando no caderno de 

campo. 

Eu, se morasse lá, ia pensar assim: a quebra é invadida por alguém de fora, 

playboy (a mulher não pensou que era da polícia?). Querem saber a vida dos 

pobres? Pra se tornar em algo atrativo para os ricos? É isso que eu penso.  

Com firmeza nessa reflexão, ele diz condenar esse tipo de atitude, a julgar por ele 

próprio. Diz que perto da casa dele tem uma casa dessas, para usuários e 

andarilhos: “Acho uma palhaçada chamar a polícia. Só para humilhar as pessoas? 

Porque o que a polícia faz é isso mesmo, humilha, bate”. 

Victor Hugo, olhando com mais atenção para as fotografias, fala que é evidente 

que o graffiti foi realizado depois que a casa fora abandonada (a primeira 

pergunta que fiz àquela senhora, próxima à casa da pintura, e que havia lhe 

relatado). Diz que sabe disso, comparando o estado da pintura ao estado da casa. 

Quanto às figuras, diz que são personagens, pelo o que ele estava vendo. 

Segundo ele, cada graffiteiro tem o seu personagem. Achou interessante, porque 

a pintura chama a atenção de quem passa, mas para ele não faz sentido, uma 

vez que não faria um graffiti desses. Diz que o que quer é mostrar a realidade, e o 

que mais anda pintando é “criança pobre, catadores de papel, nossos sonhos... 
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Por exemplo, um cachorro, um gato, um menino e uma lixeira: o menino pegando 

coisas da lixeira e comendo... o gato também... e o cachorro também...”. 

Explica que não dá para falar, exatamente o que pintaria, porque é no momento 

de pintar que ele “abre a mente”, mas, com certeza seria a realidade. Diz que o 

graffiti da casa é ficção, é fictício. Como se fosse desenho animado, história em 

quadrinhos e que para quem fez deve ter sentido, mas para ele não tem. 

Pergunto qual seria o motivo para eu ter ficado tão maravilhada pela pintura e ele 

diz que não sabe e que “cada louco tem a sua mania”. 

Nesse momento, Joílsom fala pela primeira vez, nessa ‘entrevista aberta’, que 

nada mais é do que uma conversa. Discordando de Victor Hugo, diz que aquela 

imagem também “pode ter sido de um sonho”, refletindo sobre alguns sentidos 

para a imagem. Acrescenta que pode ser um personagem de desenho animado, 

mas lembra ao Victor Hugo que os dois também já criaram um personagem, com 

graffiti. Ele pensa que a pintura pode ter relação com a casa sim, que o artista, 

talvez, possa morar nas imediações, ou pode “olhar” as pessoas que freqüentam 

a casa para recriar as aparências, em seus personagens. 

Victor Hugo insiste que não, diz que sente muito (talvez referindo-se ao que 

considera como ilusão, da parte do Joílson, de que a pintura fosse mais 

comprometida diretamente com questões dos habitantes noturnos da casa), mas 

pensa que o pintor só queria um lugar para pintar e que, certamente, o graffiteiro 

sabia que ali, naquela casa, ninguém iria “conspirar” contra ele. E só nesse 

momento é que Victor Hugo resolve referir-se à questão que eu colocara, para 

começar nossa conversa: 

O que o Hip Hop tem a ver com o que rola na casa? Tudo! Pobreza, marcação de 

território. Hoje é arte, mas antes não - era marcar território, igual o meu, no muro 

lá de casa, marcação de território das pessoas que utilizam aquela casa. Com 

certeza, os que utilizam a casa participaram do graffiti. 

Tal afirmação parece diretamente conectada ao objetivo (verossímil) criado por 

Victor Hugo, para o artista daquele graffiti - o de apenas encontrar um lugar viável 

para pintar. Mais do que isso, talvez. Um conforto psíquico pode se dar em 

validações pessoais e sentidos de pertencimento, possíveis naquela casa. 

Pertencimento à estrutura de sentimentos que suas formas contém: as práticas, 

as estéticas, os hábitos sociais e mentais de seus habitantes noturnos, como o 

que parece ter sido observado por Joílson. 
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Considerações finais 

A julgar pelos sujeitos dessa investigação, eu, Victor Hugo, Joílsom e aquela 

senhora que passava, cada pessoa constrói um sentido diferente para a imagem, 

em seus processos de formação de sentidos e significações, em suas 

construções identitárias culturais. A referência para o interpretador não tem uma 

realidade física e poderá ser criada pela sua imaginação, a partir de suas próprias 

perspectivas quando, afinal, terá ele/a a autonomia para as significações. O texto 

visual - como o escrito - se constitui, mesmo, em uma obra aberta para diferentes 

indagações, avaliações e conclusões. Meu objetivo, nesse artigo, foi fazer uma 

incursão em tais discussões, mais especificamente sobre o relacionamento entre 

o discurso visual e o verbal, em um texto escrito. Penso que a utilização de 

imagens como ilustração parte da idéia de que textos, visuais ou discursivos, têm 

verdades a serem propagadas e reconhecidas.  

Em um sentido oposto, procuro ir me desvencilhando da herança moderna 

dualista entre estrutura e ação, bem como outras. De acordo com Alberto Melucci 

(2005, p. 323), a ordem do pensamento moderno de se ter sempre um “tertium”, 

interferindo e possibilitando as relações entre estrutura e comportamentos 

concretos, ou seja, agindo no lugar dos sujeitos que, mesmo com suas condições 

estruturais, não o fazem, levou a introduzir um terceiro (salvador da pátria?) que 

sirva de ponte. Influenciada por essas noções, da sociologia, busco ao menos 

reconhecer essa herança, em minhas ‘observações’ de campo. Assim, considero 

que os sentidos serão construídos pelos leitores do texto: não quero ‘explicar’ as 

imagens. E esse é um estudo que se constitui também no enfrentamento de meu 

desafio pessoal para a superação das dicotomias e mudanças de paradigmas. 

                                            
1 Ao se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar da imagem, dando lugar a um trabalho de 
segmentação da imagem em unidades discretas. A palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua 
matéria visual. Por isso mesmo, uma imagem não vale mil palavras, ou outro número qualquer. A palavra não pode ser a 
moeda de troca das imagens. É a visibilidade que permite a existência, a forma material da imagem e não a sua co-relação 
com o verbal (Souza: 2001). 
2 O termo italiano graffito, derivado do latim graphium, refere-se à antigas técnica de desenho riscados à carvão ou 
escareados, em pedras ou paredes, no singular. No plural, graffiti, refere-se aos próprios desenhos. Na contemporaneidade, 
o conceito de Graffiti como um dos quatro elementos do Hip Hop surgiu nos chamados guetos - bairros pobres de Nova 
York, nos anos 60. Desenvolvendo-se na técnica de pintura com tintas sprays, e recentemente também com pincéis e 
outros instrumentos, são realizados em trens, nos muros, nas ruas: bocas-de-lobo, hidrômetros, lixeiras, etc., a fim de 
alcançar um maior número de pessoas. No Brasil, desenvolve-se a partir da década de 80, com o declínio da Ditadura 
Militar. 
3 Mesmo encontrando-me do outro lado da cidade de Goiânia, distante da região Leste e da Vila Pedroso, local de moradia 
dos sujeitos da pesquisa. Estou à procura de condições e situações sociais desses sujeitos, diretamente implicadas em 
suas experiências de produção e consumo com as artes do Hip Hop – Rap, Breack e o Graffiti. Busco pelos significados 
sociais e estéticos, presentes em suas aproximações com tais artes: elementos de análise que possam demonstrar 
estímulos intelectuais, criticidade e valor artístico, a fim de contribuir para elucidações de suas condições sociais e 
legitimações estéticas. 



 12 

                                                                                                                                    
4 De acordo com o autor, as peças sobrevivem: ou seja, trinta e duas peças de um conjunto de cerca de trezentas, escritas 
por Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, e nenhuma escrita pelo grande número de outros trágicos conhecidos de nome. E, no 
entanto o que sobrevive tem um poder extraordinário, mesmo que desigual: umas oito ou dez peças estão entre os maiores 
dramas do mundo (Williams:2002, p. 35). 
5 Segundo Dewey, em contraste com tal experiência [uma experiência incompleta], temos uma experiência quando o 
material experienciado segue seu curso até sua realização [no meu caso, um material sentido por mim como trágico]. 
Então, e só então, ela é integrada e delimitada, dentro da corrente geral da experiência, de outras experiências. 
Determinado trabalho termina de modo satisfatório; um problema recebe sua solução; um jogo é executado completamente; 
uma situação, seja ela tomar uma refeição, jogar uma partida de xadrez, manter uma conversação (...), é tão íntegra que 
seu fim é uma consumação e não uma cessação. Tal experiência é um todo e traz consigo sua própria qualidade 
individualizadora e sua auto-suficiência. É uma experiência (Dewey:1985, p. 89). 
6 Conceito de Raymond Williams, que não se reduz à noção clássica de ideologia, embora seja algo produzido no contexto 
de condições históricas determinadas. No geral, está ligada à forma que adquirem as práticas e hábitos sociais e mentais, 
mas seu terreno mais nítido é o da intrincada relação entre o que é interno e o que é externo a uma obra de arte quando 
analisada em confronto com seu contexto social (Williams: 2002, p. 37). 
7 Identifico-os pelos seus próprios nomes, adotando a noção de que os sujeitos (pesquisadores e ‘colaboradores’) devem 
ser precisamente caracterizados, apresentados em suas atividades cotidianas, com um nome, com expectativas, com 
emoções, com preocupações, sempre fotografados de modo a torná-los “sujeitos concretos” (Melucci, 2001, p. 279). 
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