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A manifestação musical do Hip Hop é o RAP, que é a abreviação de ritmo e poesia na 

língua inglesa – rhythm and poetry. A poesia é atribuição dos MCs, que a cantam 

ritmicamente, falando da realidade da periferia ou para a periferia. Já o DJ constrói a base 

instrumental que acompanha o MC, usando o toca-disco como seu instrumento. O RAP se 

constitui pela junção do MC com o DJ. 

O objetivo RAP do Hip Hop é ser o porta-voz da e para a comunidade de seus 

compositores/cantores. Por meio das letras do RAP os MCs denunciam sua realidade, falando 

de drogas, crimes, política, condições precárias de vida, emprego, saúde. Também buscam 

passar informações que julgam positivas para a comunidade, como assuntos referentes a 

prevenção de doenças e drogas e/ou informações sobre o sistema dominante e política. A 

função social do RAP fica clara na fala de MC Bronx que afirma: “a gente tem o compromisso 

de fazer isso daí. No momento que a gente se propõe a fazer esse tipo de música, a gente se 

propõe a ensinar” (citado por Souza, Fialho e Araldi, 2008, p. 21).  

Estilisticamente o RAP apresenta ritmos fortes e quebrados, com uma poesia 

marcante, cantada dentro de um contorno melódico típico, que “lembra mais a fala que o 

canto tradicional” (Fialho e Araldi, 2009, p. 77). A letra usa um dialeto próprio da periferia, 

com gírias e, por vezes, com “palavrões”, que no contexto dessa música ganha um sentido 

especifico, buscando dar maior visibilidade ao discurso, tornando-o polêmico e provocador. 

Assim, o principal no RAP do Hip Hop é o conteúdo da letra. O ritmo está sempre a serviço da 

poesia, sendo possível perceber nele “constantes rupturas” e “cortes bruscos provocados 

pelos arranhões nos toca-discos, além das colagens de trecho cantados de músicas já 

gravadas, que normalmente tem a função de reforçar a letra” (Souza, Fialho e Araldi, 2008, p. 

25). 

Dessa forma, o RAP adquire um jeito próprio, coerente com a situação vivida pela 

comunidade das periferias urbanas, marcada pela violência, agressividade, pobreza. Ele se 

caracteriza por ser a expressão sonora que busca uma alternativa à miséria, às drogas, ao 

crime. Além disso, é composto sempre a partir do mundo vivido pelo MC, não permitindo a 

modalidade de cover. É fundamental que o rapper cante composições próprias – suas ou 

composta por seu grupo, resultante da escrita de crônicas críticas das experiências de vida 

dos excluídos socialmente. 

 



Outros RAP 

Além do RAP do Hip Hop há muitos outros. Estes se diferem especialmente pelo 

conteúdo da letra e pelos objetivos. Alguns são somente para entretenimento. Outros fazem 

parte do chamado movimento RAP, que se preocupa somente com a “batida e a levada” da 

música, sem se ater em transmitir uma mensagem que possa provocar um impacto social em 

favor das comunidades de periferia.  

Um RAP bastante difundido pela mídia é o gangsta rap americano, que vai à 

contramão dos objetivos sociais do RAP do Hip Hop, incentivando o crime e o trafico. Muitos 

MCs desse estilo fazem parte do crime organizado e de gangues violentas. Por ter uma 

visibilidade midiática, em filmes e seriados, o estilo gangsta rap é muitas vezes tomado como 

único. Isso explica o preconceito comumente sofrido pelo RAP do Hip Hop. Há ainda: 

- o RAP político, que visa transmitir informações, criticar e tomar posições políticas por meio 

da música;  

- o RAP gospel, que trata de temáticas religiosas e são cantados pelos jovens em diferentes 

igrejas, além de encontros e eventos ligados à religião; 

- o RAP romântico, que tem por tema o amor, contando histórias amorosas ou fazendo 

declarações românticas; 

- o RAP for fun, que visa somente diversão, com temas descontraídos e descomprometidos 

da realidade social. 

 

Acompanhamento instrumental do RAP 

O acompanhamento instrumental de um RAP pode ser feito de várias formas: pelo 

DJ, por uma base instrumental, com Beat Box, por percussão corporal ou alternativa, ou 

ainda, por instrumentos musicais convencionais (tipo banda). O acompanhamento, 

independente do instrumento ou forma utilizada, se caracteriza pela repetição de uma 

seqüência rítmica durante toda a música. Nesse texto será abordado o DJ e o toca-discos, a 

base instrumental gravada e o Beat Box. 

O DJ é o músico consagrado para o acompanhamento instrumental. Sua figura 

caracteriza o RAP tradicional e de raiz, parte do Hip Hop. Ele é o músico responsável pelas 

batidas rítmicas e acompanhamento instrumental da poesia feita pelo MC. Seu instrumento é 

o toca-disco, esse equipamento que comumente é chamado de vitrola usado 

domesticamente há dezenas de anos. Para tocar o toca-disco, o ideal é que o DJ tenha um 

par de pratos (toca-discos) e um mixer, aparelho usado para mixagem do som produzido. O 

som do DJ se dá a partir da manipulação do disco para frente e para traz, em manobras e 

velocidades distintas, com a agulha passando no sulco do vinil, gerando sonoridades 

diferentes, dependendo do disco e da técnica utilizada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÉCNICAS PARA TOCAR DISCOS 

 
Mixagem 
Junção e sobreposição de duas músicas. Essa técnica é citada como o principio das 
demais. É fundamental a precisão rítmica. 
 
Scratch 
É a manipulação do disco para frente e para trás, proporcionando efeito 
semelhando a m arranhão. É uma técnica básica para o DJ. 
 
Transformer 
É uma forma diferente de fazer o scratch. O DJ utiliza o crossfader para criar cortes 
na música. 
  
Scrobow 
Tem o mesmo princípio do transformer, porém exige mais agilidade na execução. 
Para isso usam-se todos os dedos das mãos para manipular os crossfader para 
frente e para trás. 
 
Colagem 
Há várias formas de colagem. A mais simples é colocar uma base instrumental em 
um toca-discos e no outro colocar alguma frase ou efeito, sobrepondo a primeira. 
 
Back to Back 
É feita com dois discos (iguais ou diferentes), um em cada toca-discos, e consiste, 
basicamente da mudança de um disco para o outro. O desafio do DJ é marcar – 
colocando um adesivo – o disco para saber o momento exato da entrada de cada 
disco. Nessa técnica o principal é a sincronia na mudança dos discos. 
 
Stopping 
É a repetição de um final de frase, previamente escolhido de um disco. É comum o 
DJ colocar um adesivo no disco de tal forma que a agulha não passe para a faixa 
seguinte, repetindo o mesmo trecho inúmeras vezes. 
 
Juggling 
É a criação de uma “batida” a partir de uma base original. 
 
Orbeat 
É feito com a plataforma do toca-discos parada. A manipulação é manual, com 
toques para movimentar a plataforma, produzindo efeitos diferenciados. 
 
Fonte: SOUZA, Jusamara; FIALHO, Vania Malagutti; ARALDI, Juciane. Hip Hop da rua 
para escola. Porto Alegre, Sulina, 2008, p. 53-58. 



Historicamente o uso do toca–disco se deu principalmente pela carência de outros 

equipamentos instrumentais. Hoje, sua utilização caracteriza um estilo próprio e a 

preferência pelo resultado sonoro que somente o DJ usando o toca-disco oferece. Isso fez 

com que esse músico – o DJ – ampliassem sua atuação, estando presente não só no RAP, mas 

no rock, no pop rock, no hardcore e outros.    

A base instrumental é normalmente criada e gravada por um DJ, a partir da utilização 

de toca-disco, computador, sampler, sintetizadores e outros instrumentos/equipamentos. 

Para a composição de bases o DJ faz uma pesquisa sonora e cria seqüência rítmicas com 

diferentes intenções e expressões musicais, tais como agressivas, contundentes, polêmicas 

deprimidas, determinadas. Os grupos de RAP que não dispõem de DJ e/ou equipamentos 

para produzirem suas bases, compram discos de acompanhamento e seleciona o 

acompanhamento que combina com sua letra de música. 

 Já o Beat Box refere-se a uma performance rítmica desenvolvida a partir de sons 

vocais, bocais e nasais, utilizando o tórax e as cavidades nasais como caixa de ressonância. 

Nas palavras de um dos representantes dessa arte, o brasileiro Fernandinho Beat Box, esse 

jeito de fazer ritmo resume-se em “o homem fazendo o que a máquina faz” – referindo-se 

aos toca-discos e/ou instrumentos musicais. Fernandinho explica que existe uma técnica para 

cada som, por exemplo, para fazer o timbau usa-se a respiração nasal acelerada; para fazer a 

caixa, simula-se uma tosse; enquanto que para fazer o baixo fala “miau” colocando uma 

rouquidão na voz; e, para fazer o bumbo simula-se uma “cuspida seca”. Para melhor 

compreensão de cada som, bem como a combinação entre eles assista o vídeo de 

Fernandinho disponível no link http://www.youtube.com/watch?v=uON9EYUqBA4. 

Links de Beat Box: 

Fernandinho no Planeta Atlantida em 2007 (RS): 
http://www.youtube.com/watch?v=opfTWIKhQ2k 

 
Fernandinho no programa “Quem ta aí” do SBT: 

http://www.youtube.com/watch?v=5i7eQxOt0Sk 
 

Campeonato de Beat Box (Joseph Polpoo): 
http://www.youtube.com/watch?v=wtkxkcZufm8 

 
Batalha de Beat Box:  

http://www.youtube.com/watch?v=5IMcw6jft3s 
 

Beat Box por Rahzel:  
http://www.youtube.com/watch?v=_GtVONTy6FQ&feature=related 

 

Finalizando... 

Nesse texto pretendeu-se oferecer informações objetivas sobre o RAP e seus 

componentes, o MC e o DJ. No ensino da música na escola esse estilo tem se mostrado 

eficaz. Isso porque há uma identificação de jovens e adolescentes com as especificidades da 

das possibilidades temáticas e da construção do RAP. Entende-se assim, ser importante a 

http://www.youtube.com/watch?v=opfTWIKhQ2k
http://www.youtube.com/watch?v=5i7eQxOt0Sk
http://www.youtube.com/watch?v=wtkxkcZufm8
http://www.youtube.com/watch?v=5IMcw6jft3s
http://www.youtube.com/watch?v=_GtVONTy6FQ&feature=related


conhecimento e a experiência musical do professor de música nesse estilo, possibilitando 

outras escutas e fazeres musicais. 
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