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Introdução
Considero o Hip-Hop como uma das práticas mais relevantes da cultura

popular contemporânea. E busco tentar balizar práticas corporais e estilos de vida
presentes no movimento Hip-Hop, mais precisamente o Basquete de rua, que
constitui uma forma de ressignificação da ordem imposta em estéticas híbridas.

O trabalho aqui apresentado, se propõe a analisar os aspectos culturais do
movimento Hip-hop como manifestação esportiva e de lazer, dando ênfase ao
Basquete de rua, oferecendo novas formas de análise e entendimento do espaço
urbano em um contexto pós-moderno.

Sendo assim, o Hip –Hop é uma das culturas mais ricas que já apareceram.
É um aliado da educação na juventude, voltado para a dança, o esporte e as
artes. E importante agente de transformação, reunindo diferentes manifestações
artísticas e criativas, que traduzem a indignação e o desejo de um futuro melhor.
Tendo o espaço urbano como pano de fundo, para afirmação de negação e
contestação ao modelo dominante, de acordo com as necessidades e a lógica
cultural desse grupo social.

Isso remete à importância de pensar de que forma as sociabilidades
esportivas em espaços públicos, podem influenciar a cultura, bem como interferir
no processo atual das representações sociais.

Metodologia
A pesquisa tem características do método qualitativo somada a uma análise

bibliográfica de viés histórico, na qual foi utilizado tratamento de fontes, revisão da
literatura, material de imprensa além de sites esportivos. A coleta de dados foi
realizada durante todo o primeiro semestre de 2008.

Resultados
É relevante que o basquete é um esporte tipicamente urbano, bastante

praticado nas periferias, mas ainda pouco difundido. Trata-se de uma
manifestação esportiva com compromisso cultural e social que serve de
integração entre os jovens.

Dessa forma é conhecido como Basquete-arte, marcado por jogadas geniais,
divertidas e pela dinâmica do jogo, não se prende às regras convencionais, mas
cria suas próprias regras, celebra a vida, esporte e alegria. Para jogar é preciso
estilo, tanto para entrar em quadra, como para se vestir. As regras são simples e
ousadas, e cada time joga embalado ao som do rap.
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Para Bracht (2005), o esporte é fruto da organização da sociedade em torno
dos modos de produção capitalista. Esse fenômeno, surgido no âmbito da cultura
européia, se expandiu rapidamente junto com o capitalismo. Num processo
entendido como hegemonização das manifestações da cultura corporal, essa
prática foi resultado de um processo de opressão das manifestações populares.

De modo geral, o basquete de rua representa um exemplo de esporte
coletivo que busca novas formas de movimento com o objetivo de proporcionar
novas vivências, dando oportunidade à constante evolução do ser humano. Além
da forte marca ideológica e de engajamento cultural que acompanha o Hip-hop, o
Basquete emergiu e hoje se propaga, ganha novos adeptos e interage com a
mídia.

Considerações finais
Ficou evidenciado que o Basquete de rua é um dos elementos da cultura Hip-

hop e traz consigo alto teor de preocupação social. Sendo relegado à
discriminação e à falta de cidadania, onde as pessoas formadoras desses
movimentos buscam com suas ações uma resposta á miséria e a falta de
oportunidade de se inserirem no “sistema”, conseguindo assim, o reconhecimento
e uma alternativa á falta de perspectiva pessoal e social.

Provando que a experiência compartilhada do esporte propicia a formação de
laços sociais, o prazer da companhia uns dos outros, liberdade gerada pela
confiança nos parceiros e a conquista da auto-estima. Dessa forma, todo ser
humano é um “universo” que se forma e se expande produzindo e consumindo
cultura. Somos um conjunto de informações armazenadas, consumidas e
difundidas.

Contudo, o Basquete de rua se caracteriza como um movimento social e de
contracultura e funciona como um aliado na divulgação e informações que
contribuem para o exercício da cidadania.
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