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GLOSSÁRIO  
(vocabulário do universo hip-hop)

Batalha: demonstrar a competição entre graus de habilidade na 
elaboração das ideias, seja em elementos do hip-hop, como a rima,  
o grafite, o break ou na evolução vinil.

Beat: a batida que pode ser criada através da pickup ou do próprio som 
da boca 

BeatBox: o beat produzido pela boca 

B-boy: garoto que dança break

B-girl: garota que dança break

Break: a dança

DJ: Disk Jockey (Tocador de discos), quem embala festas usando 
aparelhos de disco, realizando mixagens e scratc.

Djeia: Feminino de DJ, mulher que toca disco

Fanzine: material jornalístico informal que viabiliza a divulgação de 
informações, neste caso, do movimento 

Freestyle: rap improvisado 

Feedback: experiência de colaboração/troca, acordos entre indivíduos 
ou grupos do MHH e pesquisadoras/es do tema
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Grafite/Graffiti: artes plásticas do hip-hop, a pintura nos muros das 
cidades

Grafiteira (o): pessoa que trabalha com elemento das artes plásticas do 
hip-hop

Hip-hop: traduzido do inglês para o português significaria a união entre 
o balancear das ancas (hip) e o salto (hop)

MC: mestre de cerimônia responsável pelo beat

Pickup: é a aparelhagem do/s toca-disco/s trabalhando com as batidas e 
os efeitos na música através de técnicas como o scratch

Posse: organização ou grupo local de articulações do Hip-hop 

Rap: a música, ritmo e poesia, o canto falado, acompanhado 

Rapper: garota ou garoto que compõe/canta rap

Scratch: quando o vinil é tocado no sentido anti-horário através dos 
amarranhados no toca-discos, tratado enquanto instrumento musical, 
destacando partes escolhidas das canções.
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Formato

Tipologia

Papel

Impressão 

Acabamento 

Tiragem

15 x 23 cm

Leitura News e leitura Sans 10/16

Alcalino 75 g/m2 (miolo)  
Cartão Supremo 300 g/m2 (capa)

Edufba

Cartograf 

300

Colofão
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