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Datas e localidades 

 

 Anos 70 – Início do Hip-Hop (South Bronx, 

NY) 

            Nos EUA, a cultura Hip-Hop também 

era muito forte em Los Angeles 

 

 Anos 80 – Hip-Hop chega ao Brasil (Rua 

24 de Maio, SP) 



•O movimento Hip-Hop teve início no bairro de Bronx, 

em New York, EUA. Este bairro, muito pobre, é um 

subúrbio muito semelhante aos guetos, tendo uma 

relação de pendência com o perfil nova iorquino, já 

que esta é uma das cidades mais ricas o mundo. 

 

•Os percussores do movimento são imigrantes 

jamaicanos, latinos e africanos. 

 

 

•Com batidas fortes e ritmo marcante, a essência do 

Hip-Hop veio dos guetos jamaicanos em 1960, onde 

em bares underground eram  realizados bailes, onde 

a atração eram os MC’s e DJ’s. 

  

  



•No começo dos anos 70, em conseqüência de uma 

crise social e econômica ocorrida na Jamaica, 

muitos jovens vieram à morar nos EUA, incluindo o 

DJ Kool Herc, que influenciou a cultura local de NY, 

assim levando o Hip-Hop e o rap para o país. 

 

Bairro do Bronx, em 

1975, NY. 



O bairro do Bronx é uma área de contradições na 

cidade de NY. O local apresentam problemas em: 

 

• Relações sociais 

• Financeiras 

• Racismo 

• Violência 

• Drogas 

• Infra-estrutura 

• Educação 



• O Hip-Hop tem como essência demonstrar em suas 

letras a condição em que viviam os moradores dos 

guetos dos EUA. 

 

• O estilo musical se tornou o meio perfeito de 

expressão, já que seu ritmo marcante e letras fortes 

se espalharam rapidamente pelo público até se 

tornar um dos estilos mais populares nos anos 90. 



• O Hip-Hop tem, além do meio musical, outros meio 

de dialogar com o espaço urbano, tendo como mais 

influente o Graffiti. 

 

• Com a chegada do Hip-Hop e do Graffiti nos guetos 

e periferias estado-unidenses as gangues, grupos 

ligados por uma mesma ideologia ou localização, 

começaram a se “combater” não mais apenas por 

meios violentos, e sim por uma disputa territorial 

executada por marcas em paredes (piches e grafitis) e 

pelo meio musical (Rap e Hip-Hop). 

 

 

 



 

 

• O Hip-Hop, assim como o Graffiti, tem como principal meio de criação e 

expressão a cidade.  

 

• Não só por ter início nesta, a cidade é fundamental para o Hip-Hop, que 

explora as diversas características e situações nela situadas, assim sendo 

foco essencial para este estilo musical. 

 

• A cidade está para o Hip-Hop assim como uma tela em branco esta para 

um pintor, teclas de um piano esta para um grande compositor e o palco 

esta para o ator.  

 

• A cidade tem os elementos necessários para que o Hip-Hop seja 

realizado. 

  

 

  



 

• O movimento Hip-Hop, mesmo tendo um início 

formado por fortes meios de expressão de uma 

parcela da população que vivia em condições 

financeiras e sociais bastante ruins, foi tendo 

mudanças extremas ao longo dos anos. 

 

• Sendo influenciado por  uma era de industrialização 

na área musical, o Hip-Hop sofreu mudanças em seu 

perfil, tendo agora, em grande parte de suas 

produções, temas que envolvem apenas sexo, 

drogas, dinheiro e um estilo de vida “gangster”, 

deixando de lado seu caráter crítico e de expressão 

da vida na cidade.  
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