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Nossa identidade é nosso lar 
É dentro de uma área de exclusão 
(O RAPPA, 2001) 

 

Ecléa Bosi, em seu livro Cultura de Massa e Cultura Popular, explica que ao 

procurarmos compreender a cultura de classes percebemos que ela está relacionada à própria 

sobrevivência das classes. A cultura se manifesta em atitudes, discursos; “essas atitudes se 

traduzem em signos, na nossa expressão corporal, na roupa, na fala que também são captados 

pelos dialogantes” (2008, p.17). A classe trabalhadora possui uma participação importante na 

cultura moderna, segundo o pensamento bakhtiniano, já que assume a cultura de massa 

organizada em função dela, uma audiência de massa composta por indivíduos isolados e que 

se empenham em avaliar, moralmente, as ações dos personagens com quem são solicitados a 

se identificar (HIRSCHKOP, 2010, p.122). 

 

A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são alimento da consciência 

individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A 

lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica 

de um grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e 

ideológico, não sobra nada. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p.35) 

 

Essa é a convicção expressa na obra de Bakhtin (1987); o contexto da cultura popular 

e da celebração festiva revela o sentido de um processo histórico atuante. Uma obra, enquanto 

dialógica conforme sugere o pensamento bakhtiniano, é produzida como ato histórico, não 

representa um sujeito solitário, mas uma intervenção discursiva ativa, condicionada por 

circunstâncias sociais e históricas precisas. A lógica do discurso é a interação social. A cultura 

popular revela esse enunciado que, para ter sentido, se associa a um enunciador, uma situação 

ideológica, a interesses e a um contexto social. Ao lado da cultura da classe dominante, que é 

tida como oficial, há outra manifestação de cultura coletiva, a popular, que “age falando, 

cantando, representando, dançando no meio do povo” (CASCUDO, 2006, p.25). 
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A exemplo da canção “Instinto Coletivo” (O Rappa), que citamos como epígrafe no 

início deste texto, percebemos um sujeito que apresenta uma atitude discursiva baseada 

na cultura de classes: “Abre a roda quem tá fora e quem tá dentro participa”, “Eu represento 

o instinto coletivo”, “Essa dança não faz seleção”, “Nossa identidade é nosso lar, dentro dessa 

área de exclusão”, “You don't see my culture, you don’t see me”; um contexto sócio 

histórico no qual esse discurso insere: “cirandas, b-boys2 e capoeiristas/Velhos sonhos, 

novos nomes”, “Para o homem do samba, para o homem do funk, para o homem do bangra”, 

“Comandante Marcos, Afrika Bambaata3, Padre Cícero e Lampião/Contra a mente de 

exclusão, sempre souberam/Que o instinto é coletivo, meu irmão”; e a festividade coletiva, 

cosmovisão que liberta do medo: “quadras”, “cirandas”, “novos nomes na avenida”, “O 

folclore é hardcore4 e instiga alegria”, “fato de estarmos juntos sem pavor”. 

O que há de poderoso na canção brasileira, segundo Câmara Cascudo (2006), é a 

valorização do ritmo, recebida de mão africana. Ritmo absorvente que através do “reino do 

tambor, de tamanhos, timbres e formas incontáveis”, cria efeitos sobre o assunto e a melodia. 

Ao estudar a cultura brasileira devem-se levar em consideração os seus processos de mistura 

que não se restringiram apenas ao campo étnico, mas se deram por assimilação e 

enriquecimento cultural, na inclusão de valores e no rompimento de fronteiras e limites da 

arte (TATIT, 2008). O folclore decorre da memória coletiva e esse processo se dá 

continuamente, fazendo com que uma tradição popular sempre sobreviva (CASCUDO, 2006). 

Desse modo, podemos enxergar a historicidade desse discurso ao observarmos a relação 

cultural e social que o sujeito faz ao relacionar elementos folclóricos tradicionais, como a 

herança africana e elementos regionalistas, a situações atuais de movimentos e cultura 

contemporâneos: “b-boys e capoeiristas”, ao dizer “velhos sonhos, novos nomes”, “homem do 

samba”, “homem do funk”, “homem do bangra”, e ao conclamar seus heróis “Comandante 

Marcos, Afrika Bambaata, Padre Cícero e Lampião”. Ao mesclar o velho e o antigo, esse 

discurso propõe uma continuidade na tradição cultural brasileira, a mistura de gêneros, mas o 

mesmo ideal social. Para Bakhtin (1987), o espaço público das ruas, o popular, “traz o que é 

fronteiriço na vida cotidiana para o centro exato da comunidade”. É onde “todos os opostos 

comuns se encontram e se misturam” (LaCapra, 2010, p.159). “Canto, dança, mito, fábula, 
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tradição, conto, independente de uma localização no espaço. Vivem numa região, emigram, 

viajam, presentes e ondulantes na imaginação coletiva” (CASCUDO, 2006, p.52).  

A obra bakhtiniana expõe em diversos momentos essa característica intertextual e 

dialógica na relação entre os textos e os contextos. Fatores como a heteroglossia e o 

dialogismo são aspectos centrais dentro do discurso. Heteroglossia “se refere à condição 

objetiva da linguagem marcada por uma pluralidade de perspectivas e práticas carregadas de 

valores e ideologias, que permanecem em contato desafiador umas com as outras”. 

Dialogismo “designa a condição dos sujeitos como falantes ou usuários da linguagem, que 

sempre estão envolvidos nas trocas simbólicas” (idem, p.170). 
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