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EPÍGRAFE

“Os sociólogos preferem ser imparciais

E dizem ser financeiro o nosso dilema

Mas se analisarmos bem mais 

Você descobre 

Que negro e branco pobre se parecem 

Mas não são iguais”

Letra da música Racistas Otários, dos Racionais MC’s. Disco

Holocausto Urbano - 1990.



RESUMO

Resultado de uma pesquisa etnográfica realizada na Roda Cultural da Praça Guilherme da
Silveira (GDS), em Bangu, no ano de 2019, o presente artigo busca explorar as batalhas de
rap destacando tais manifestações culturais a partir de suas possíveis contribuições à prática
docente. Esse trabalho tem como foco de observação a prática de duelos através de rimas
conhecidas  como  batalhas  freestyle,  ou  de  sangue,  onde  a  finalidade  é  a  derrota  do
oponente através de letras criadas na hora e que tem como objetivo "zoar o outro". Nesses
embates os  rapers  acionam e conjugam categorias  como gênero,  raça/cor,  sexualidade,
classe social que se mostram como marcadores da diferença, o que possibilita a utilização
dessa  dinâmica  como  ponto  de  partida  para  a  discussão  dessas  categorais  a  partir  de
aportes da Sociologia. Desse modo, aborda-se a conceituação das modalidades educativas,
que são elas: a educação formal, não-formal e informal, a partir das definições de Miguel
Fernando Pacheco Muñoz e Maria da Glória Gohn, compreendendo o rap enquanto um tipo
de  educação  informal  e  antirracista. O  trabalho  se  propõe  identificar  os  beneficios  e
vantagens  facilitados  pela  inclusão  de  práticas  culturais  periféricas  no  contexto  escolar
enquanto métodos de ensino e aprendizagem, que contribuem para a prática docente, tendo
como base o movimento hip hop.

Palavras-chave: Rap. Educação Informal. Ensino de Sociologia. Antirracismo.



ABSTRACT

This article is a result of an ethnographic research carried out in 2019 at the Cultural Wheel
[Roda Cultural] of Guilherme da Silveira Square (GDS), in Bangu. It seeks to explore rap
battles by highlighting such cultural  manifestations and their  possible  contributions to  the
teaching practice. Its main focus was to observe the practice of duels through rhymes known
as freestyle battles,  or  blood where the purpose is to  defeat  the opponent  through lyrics
improvised with the goal to "make fun of one another". In these battles, rappers use socio-
cultural  characteristics  such  as  gender,  race/  color,  sexuality,  social  class  as  markers  of
difference,  which  was  the  starting  point  for  the  discussion  of  these categories  based  on
contributions  from  Sociology.  From  that,  this  work  approaches  the  following  educational
modalities:  formal,  non-formal  and informal  education,  based on the definitions of  Miguel
Fernando Pacheco Muñoz and Maria da Glória Gohn, which offers an understanding of rap
as a type of informal and anti-racist education. The work aims to identify the benefits and
advantages facilitated by the inclusion of peripheral cultural practices in the school context as
teaching and learning methods and its contributions to the teaching practice, based on the hip
hop movement.

Key words: Rap. Informal Education. Sociology Teaching. Anti-racism.
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1  INTRODUÇÃO

Esse artigo se propõe a pesquisar as rodas de rap que acontecem na Praça da Guilherme da Silveira, em

Bangu.  Tem como  campo  de  observação  e  análise  as  rodas  de  rap  e  as  práticas  comuns  à  elas,

entendendo as batalhas enquanto espaços de socialização juvenil. O objetivo desse trabalho será o de

destacar o rap como instrumento não apenas de leitura de mundo, mas como uma ferramenta capaz de

traduzir o conteúdo da Sociologia em uma linguagem apreensível aos alunos. Tal tarefa teve origem a

partir de exercícios de reflexão propostos em disciplinas da minha graduação no curso de Ciências

Sociais da Universidade Federal Fluminense que tinham por base a tentativa de construir um acúmulo

de  conhecimentos  que  possibilitassem a  elaboração  de  propostas  metodológicas  para  o  ensino  de

Sociologia em escolas de nível médio. A luta pela obrigatoriedade da Sociologia no currículo, aliada ao

trabalho de formação de professores impôs desafios que me preocuparam e motivaram a fazer essa

leitura, além da oportunidade de refletir sobre a importância da Sociologia na educação básica, sua

trajetória histórica, o cotidiano da escola e seu papel social, a influência das políticas educacionais,

assim como os desafios advindos de tal problemática.

A pesquisa foi realizada no período de Julho a Setembro de 2019 com visitas periódicas aos encontros

que se realizaram na praça da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além do trabalho de campo feito a partir

de observações dos duelos e das interações dos participantes, os dados foram coletados e anotados em

cadernos de campo, extraídos de conversas informais e entrevistas não estruturadas com componentes

que, assim como eu, estavam ali apenas para entender a dinâmica do evento, mas também com os

organizadores, mc's, dj's e outros adeptos da cultura hip hop. Visitas a sítios da internet, como a página

oficial da organização da Roda Cultural da Guilherme da Silveira Filho no Facebook, onde oncontra-se

grande quantidade de videos das batalhas realizadas na praça, assim como vídeos do Youtube de outras

batalhas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana foram realizadas.

A Praça Guilherme da Silveira é um importante espaço de socialização de jovens dos bairros adjacentes

a Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, como Padre Miguel, Realengo, Vila Militar,

Magalhães Bastos, Senador Camará e Santíssimo. Limitada pela estação ferroviária do bairro, o estádio

Proletário Guilherme da Silveira Filho e por bares e restaurantes, ela é frequentemente utilizada como

ambiente  de  interação  e  frequentada  por  diferentes  grupos  que  praticam skate,  basquete,  e  outros

esportes, assim como pessoas que vão ali para correr, caminhar, passear com o cachorro, dentre outras

atividades, e também adeptos da cultura hip hop. Jovens que, numa vontade de se diferenciarem, mas

também de  se  identificarem,  se  reúnem em grupos  compartilhando  os  mesmos  gostos  e  idéias  e



encontram na rua um espaço de lazer, onde usam a arte, música e dança para expressar suas identidades

e  visões  de  mundo.  Nesse  esforço  de  diferenciação  os  jovens  associam-se  através  das  suas

particularidades que os distingue do resto da sociedade e os identificam.

No momento de surgimento do movimento hip hop, em meados da década de 1970, os subúrbio negros

e latinos de Nova Iorque enfrentavam diversos problemas sociais, como a violência, tráfico de drogas,

racismo,  falta  de  infraestrutura  e  educação,  ente  outros.  É  nesse  contexto  que  surgem  diferentes

manifestações artisticas de jovens que se ligavam ao movimento: música, dança, poesia, pintura, etc.

Os  jovens  e  as  gangues  encontraram  nessas  novas  formas  artísticas  uma  maneira  de  canalizar  a

violência em que estavam imersos, começando a competir com passos de break dance e as rimas que

substituíram as armas comumente utilizadas nas disputas por territórios. A despeito de ter surgido em

um meio hostil, o movimento revelou-se como um importante meio de integração social e de combate

ao racismo e a violência nos bairros por onde se manifestava originalmente. Importante destacar que o

movimento  hip  hop  ultrapassou  barreiras  sociais,  raciais  e  culturais.  Posto  que  ele  se  expresse

majoritariamente em bairros e zonas periféricas ou menos favorecidas, sua música e dança é apreciada

pela grande maioria dos jovens.

Fundada em 2012, a Roda Cultural da Guilherme da Silveira é um movimento cultural cujo intuito é

representar  a  cultura  hip-hop  por  meio  do  rap  (rhythm  and  poetry)  com  seus  quatro  elementos,

interagindo com outras culturas urbanas presentes naquele espaço, como os skaitistas, bikers, artesãos,

músicos  em  geral,  etc.  Ela  tem  periodicidade  semanal  acontecendo  sempre  às  segundas  feiras,

normalmente às 19 horas, em local público com o objetivo de valorizar a livre manifestação daqueles

que dela participam.

As batalhas freestyle consitem em embates/duelos em que mc's se confrontam a partir de rimas feitas

na hora e de improviso. Alí o insulto é a regra e o conteúdo das rimas. Cada mc tem, durante o tempo

que é destinado a cada um, que buscar no improviso e na sua criatividade as rimas para derrotar o seu

oponente. Junto ao  beat  e as palavras escolhidas, os mc's se colocam a postos visando "matar" seu

oponente. Nestes embates, o mc's acionam categorias socias como raça, gênero, sexualidade e classe

social.

Em um de seus canais de divulgação na internet, o Facebook, os organizadores deixam claro que a

iniciativa não acontece em espaço público ao acaso. Eles definem que dentre seus objetivos está o de

"dar orientação, voz e poder ao povo, sem medo ou receio de expor sua opinião, desejo e arte aos

ignorantes,  cegos  da  verdade,  proporcionando-os  em  ser  sua  própria  luz  na  escuridão  existencial

coletiva e particular de forma radical. Sabendo o real valor de uma troca real de experiências, com total

ciência ou não sobre o assunto, mas tendo como oportunidade poder ao menos conhecer o que era



inexistente na sua vida, fazendo gerar curiosidade e despertar o conhecimento logo após adquirir esse

contato. Evoluindo como Ser."¹

Esse  objetivo  descrito  pelos  organizadores  demonstra  que  a  roda  cultural,  como  destacado,  não

acontece ao acaso e sem propósito. As rodas são espaços de socialização juvenil e de compartilhamento

de  conhecimentos  e  visões  de  mundo  que  proporcionam  aos  jovens  maneiras  de  compreender  a

realidade, com a atribuição de proporcionar aqueles que dela participam um extenso número de trocas:

de  símbolos,  de intenções,  de padrões  de cultura e  de  relações  de poder.  Um trabalho contínuo e

intencional que visa contribuir para formação daqueles indivíduos. 

Mobilizando  diversos  bairros  periféricos  do  entorno,  a  ação  tem  como  plano  reunir  o  público  e

valorizar a diversidade cultural com o intuito de dar: "voz ao povo, poder a todos!" O encontro também

incentiva  a  aquisição  de  conhecimentos  através  da  linguagem  corporal  e  artística  e  a  troca  de

experiências em espaços abertos promovendo a ocupação de espaços públicos para que se reprima o

aumento da criminalidade. Com mais cultura, arte, comunicação e relação com o espaço, os jovens que

ali frequentam buscam um espaço de socialização, aprendizado, exercício de respeito ao próximo e à

diversidade e a valorização do conhecimento para uma formação mais cidadã." 

Ao destacar/questionar o tipo de educação que visualizo no movimento hip-hop, entendo que ele pouco

faz parte ou possui processos formalizados de ensino, uma vez que ele raramente (ou quase nunca) se

destaca por ser institucionalizado,  cronologicamente organizado, hierarquicamente estruturado.  Mas

ainda assim é visível a existência de processos sociais de aprendizagem, uma vez que seus integrantes,

os rappers (ou mc's), para participarem das batalhas freestyle, necessitam dominar conhecimentos que

os tornem aptos àquela tarefa, como a construção de letras e suas rimas, o respeito ao seu oponente,

controle do tempo de resposta, saberes corporais diversos, entonação da voz e postura, assim como

reconhecimento e valorização de símbolos e principais nomes do universo do movimento. Processos

esses que carecem de mais pesquisa e compreensão, mas que parecem ter na experiência do cotidiano

das rodas e batalhas o seu principal lugar de divulgação e multiplicação. Para além disso é possivel

afirmar  a  iniexistência  de  situações  escolares  de  tranferências  do  saber,  pois  uma  das  principais

caracterísiticas das rodas culturais e batalhas de rap é a sua realização nas ruas, praças, quadras, ou

seja, extra-muros escolares. Ali toda a sabedoria acumulada do grupo não "dá aulas" e os alunos, que

são todos aqueles que aprendem, não o fazem na escola. Assim, tudo o que se sabe aos poucos se

adquire por viver muitas e diversas situações de trocas entre rappers, com o corpo, com a consciência.

Convivem uns com os outros e o saber flui, pelos atos de quem sabe e faz, para quem não sabe e

aprende.



Na primeira parte do artigo busco destacar, a partir das análises de István Mezáros e Luis Torrego

Egido, a perda da centralidade da escola nos processos de ensino e aprendizagem que, como o próprio

trabalho busca demonstrar, podem ser buscados em outros campos da vida social, como a cultura. O

que  pode  contribuir  para  a  inclusão  de  novas  práticas  pedagógicas  como  subsídio,  atrativo  e

aproximação com o universo juvenil através de críticas ao capitalismo e pedagogias formais de ensino

que impedem que novos saberes se mostrem eficazes no processo de ensino aprendizagem. Exercício

crítico que o rap poderá trazer, também, e se for o caso, para dentro de sala de aula. Junto a isso, trago

alguns elementos, a partir das definições de Miguel Fernando Pacheco Muñoz e Maria da Glória Gohn,

que  contribuem para  a  compreensão  do rap  enquanto  um representate  da  modalidade  informal  de

educação, por suas características 

A seguir faço um breve levantamento histórico de como a cultura hip hop e, mais especificamente o

rap,  foi  instrumentalizando  suas  músicas  para  uma  luta  pela  conscientização  dos  seus  integrantes

produzindo armas que destrincham conceitos  e  explicam a realidade social  brasileira  contribuindo,

assim, para a luta antirracista. Após, discuto como o rap pode contribuir para implementação da lei

10.639/03 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de culturas afro brasileiras, aprensentando-o

como uma possivel estratégia de educação antirracista.

Esse trabalho foi executado pensando em professores, alunos, ex-alunos, e pesquisadores que tem como

interesse de pesquisa a educação e a cultura hip hop no geral ou para aqueles que buscam apenas se

inserir  no dabate entre  rap e  Educação.  Como seu objetivo geral,  ver  nas  diversas  manifestaçãoes

culturais  presente no cotidiano da cidade do Rio de  Janeiro,   nas  numerosas  Rodas Culturais  que

ocorrem em espaços públicos, suas potencialidades educativas. Espaços esses que contribuem para a

formação de indivíduos.  E,  como objetivo específico,  pensar o rap enquanto um tipo de educação

informal  antirracista  e  importante  estratégia  de  ensino  para a  relações  étnico-raciais.  Não por  isso

pretendo desmerecer a importância da educação escolar e o processo formativo do qual ela faz parte.

Minha intenção é redimensionar a experiência educativa demonstrando como tais espaços podem servir

como aulas extramuros escolares e, mais expecíficamente, como as letras de músicas de rap podem se

revelar excelentes recusrsos metodológicos para professores de Sociologia da educação básica. Minha

proposta  é  repensar  a  experiência  escolar  como  definidora  exclusiva  e  responsável  pelo  processo

formativo de indivíduos e como as rodas de rap, com suas batalhas de temas livres, contribuem de

forma crítica para a compreensão da sociedade capitalista.



2  AS  RELAÇÕES  ENTRE  O  RAP  E  EDUCAÇÃO:  ESCOLA  E  SOCIALIZAÇÃO  DO
CONHECIMENTO

2.1  A CRISE ESCOLAR

A escola,  no momento atual,  enfrenta grande quantidade de problemas que dificulta e por vezes a

impede de cumprir sua função social: a socialização do conhecimento construído históricamente. Para

enfretar a complexidade de tal problemática é necessário, por um lado, compreender a crise social mais

ampla  da  sociedade  capitalista  que  estamos  inseridos.  De outro  lado,  esclarecer  as  muitas  frentes

fragmentadas dos problemas que a própria escola possui e que atravessam as condições de trabalho dos

porfissionais que nela atuam, a gestão instituicional, muitas  questões de domínio pedagógico, entre

outros. Esses são problemas estruturais e crônicos que se agravaram ao longo da história da educação

brasileira e que colocaram em evidência a própria validade e eficácia da instituição escolar. 

O que quer dizer que ocorre um esvaziamento das funções da escola, fazendo do conhecimento algo

que seja estranho à ela, aos seus agentes e que a colocam às margens da vida cotidiana. Experimenta-se

de  tudo  um  pouco  no  espaço  escolar,  mas  a  prática  pedagogica  não  é  capaz  de  socializar  o

conhecimento. A leitura de mundo se distancia a cada vez mais dos seus agentes sociais e tal problema

se mostra cada vez mais presente, mesmo que contraditoriamente. Tal questão não está ainda superada

e não pode ser considerada de menor tamanho, vide a implementação de uma política neoliberal e que

tem marcado fortemente, com suas diretrizes, as políticas educacionais brasileiras. É possivel destacar

dentre elas a quase extinção da formação humana fazendo com que se restrinja conteúdos escolares

fundamentais à alfabetização e à matemática, em prejuízo dos demais conteúdos.

Vivemos o que alguns chamam de novo analfabetismo - porque é capaz de explicar, mas não de entender

-, típico dos discursos econômicos. (...) A diferença entre explicar e entender pode dar conta da diferença

entre acumulação de conhecimentos e compreensão do mundo. Explicar é produzir o discurso midiático,

entender é desalienar-se, é decifrar, antes de tudo, o mistério da mercadoria, é ir para além do capital.

(SADER, apud MEZÁROS, 2005, p. 17-18). 

Tal processo de alienação citado acima e que acontece na escola acarreta em uma crise de identidade de

seus agentes, o que provoca nas relações do cotidiano justamente o contrário do que é o propósito da

educação, isto é, o estranhamento substitui o diálogo, a convivência efetiva, a prática pedagógica. As



dificuldades rotineiras aliadas a ausência de um olhar crítico podem ser vistos como manifestação desse

processo. 

Uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou

"consenso" quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e

legalmente sancionados. Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa - ou mesmo tolerância -

de um mandato que estimule as instituições de educação formal a abraçar plenamente a grande tarefa

histórica do nosso tempo, a tarefa de romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência

humana, seria um milagre monumental. É por isso que, também no âmbito educacional, as soluções "não

podem ser formais; elas devem ser essênciais". Em outras palavras, elas devem abarcar a totalidade das

práticas educacionais da sociedade estabelecida. (MEZÁROS, 2005, p. 45).

A questão, dentre muitas que se colocam, é a de buscar outras formas de trabalho que possibilitem a

quebra  dessa  lógica,  ou  seja,  procurar  aproveitar-se  das  contradições  que  existem na  escola  para

transforma-las  em  possibilidades  concretas  de  aprorpiação  do  conhecimento  por  aqueles  que  são

constantemente  identificados  como  individuos  incapazes  de  aprender.  Tal  caminho  é  possivel  ser

encotrado através da cultura.

Para isso, é necessário uma nova perspectiva que possibilite que a escola assimile, através de uma outra

ótica - considerando a pluralidade cultural daqueles agentes envolvidos - a complexa trama de relações

do cotidiano, onde há permanentemente uma disputa de projetos.

A escola, como espaço socio-cultural, é entendida, portanto, como um espaço social próprio, ordenado

em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam unificar e

delimitar as ações de seus sujeitos. Cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os

sujeitos envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias individuais, ou

coletivas, de transgressão e de acordos. Um processo de apropriação constante dos espaços, das normas,

das práticas e dos saberes que dão forma à vida escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a

instituição, esse processo é heterogêneo. Nessa perspectiva, a realidade escolar aparece mediada, no

cotidiano,  pela  apropriação,  elaboração,  reelaboração  ou  repulsa  expressas  pelos  sujeitos  sociais.

(DAYRELL, 1996, p. 137).

Conhecer a realidade e o cotidiano escolar e, com isso as relações travadas entre os agentes sociais que

dele fazem parte se mostra como um instigante caminho de descobertas. Na escola atual, tanto aluno

como  professor  encontram-se  desmotivados  durante  o  processo  pedagógico,  pois  o  sentido  e



significado estão ausentes da vida escolar, possibilitando que se dissipe as oportunidades de alteração

das condições objetivas de dentro da sala de aula, mas também privando a escola de seu dever histórico

como instituição: a produção e socialização do conhecimento.

2.2 O HIP HOP

O movimento cultural hip hop possui relação visível com a educação no que tange a elaboração de

processos  educativos.  Porém,  tais  processos  não  são  homogêneos  e,  muito  menos,  seguem

procedimentos  específicos,  visto  que  entendo  o  movimento  hip  hop  enquanto  um  movimento

heterogêneo e que é constantemente apropriado e reapropriado, bem como é um recorrente produtor de

sentidos muito variados. Assim, a educação intrínseca ao hip hip não está livre desse cenário.

Após 20 anos da presença do movimento hip hop no Brasil, especialmente por meio de ações de seus

integrantes, no que diz respeito aos processos educativos, a difusão do movimento foi diversa, como a

criação de instituições não governamentais ou ligadas às instituições públicas, assim como projetos

desenvolvidos nas escolas ou pelas escolas e o processo educativo informal que o rap provoca. Desta

forma, de início é importante destacar que considero a educação inerente ao hip hop de duas formas:

uma  educação  "em  si",  que  foi  construída  históricamente  pelo  próprio  movimento  hip  hop;  e  a

educação  que  produz  em  relação  ao  ambito  escolar.  Tal  diferenciação  talvez  não  compreenda  a

complexidade  com  que  tais  processos  educativos  são  construídos  ao  considerarmos  o  alcance  do

movimento no Brasil. Essa diferenciação pode auxiliar, ainda assim, na compreensão desses fenômenos

em  sua  relação  com  as  instituições  e  os  projetos  escolares,  sendo  indispensável  considerar,  por

exemplo, a relação de poder entre a cultura escolar e o hip hop, além dos governos e o hip hop, no caso

das instituições.

Contudo, mesmo considerando a educação "em si" do hip hop, e privilegiando um de seus elementos, o

rap, isso não significa que a educação que é produzida pelos projetos escolares e pelas instituições de

ensino esteja totalmente ausente dessa discussão. Afinal de contas, pensar em uma educação inerente ao

rap assinala uma abrangencia da compreensão de educação, principalmente no que se entende como

educação "formal", "não-formal" e "informal".

Para  o  autor  Miguel  Fernando  Pacheco  Muñoz,  a  educação  formal  constitui-se  por  um  sistema

educativo institucionalizado, cronologicamente organizado e hierarquicamente estruturado, que integra

desde  o Ensino Fundamental  à  Universidade  (MUÑOZ,  2020,  p.2).  Porém,  a  educação não é  um

processo que tem sua limitação ao espaço escolar, ou seja, a escola não deve ser considerada como

sinônimo exclusivo de educação, visto que ela é uma instituição que oferece determinadas formas de

aprender, mas que, de modo igual, existem outras vias que permitem educar e que podem coexistir com



a escola (BURGUETE; PAREDES-CHI, 2006, p. 41-42). Estas "[...]  otras vías que permitem educar

[...]"  podem  ser  classificadas  como  educação  "não-formal"  e  "informal"  e  apontam  para  uma

compreensão que permite conceber a educação como "[...] un processo dinámico, que puede influir en

otros ámbitos de la vida cotidiana y, a su vez, es influido por éstos." (Ibidem, p. 42).

Segundo o autor Miguel Fernando Pacheco Muñoz (20020, p. 2), a educação não-formal, é considerada

toda atividade educativa organizada e sistemática que se realiza fora da estrutura do sistema formal que

possibilite algum tipo de aprendizado a certos subgrupos da população, adultos ou crianças. Nessa

perspectiva, a autora Maria da Glória Gohn afirma que os espaços em que a educação não-formal se

desenvolve são múltiplos, e "[...] as referências e preferências nos comportamentos humanos não são

apenas as herdadas, mas principalmente, as aprendidas."(2001, p. 54). Assim, Gohn destaca a grande

importancia da educação nas últimas décadas não pelo viés "formal", mas pelo âmbito "não-formal",

que  é  resultado  da  experiência  cotidiana,  dessa  maneira  "[...]  os  indivíduos  escolhem,  apontam,

posicionam-se,  recusam-se,  resistem  ou  alavancam  e  impulsionam  as  ações  sociais  em que  estão

envolvidas segundo a cultura que herdam no passado e na qual estão envolvidos, no presente." (GOHN,

2001, p.54).

Em seu estudo, o autor  Stanley Aronowitz (2005),  ao considerar  a  educação em seu aspecto mais

abrangente,  especifica a  importância  da cultura  popular  e  da mídia na  educação.  Baseado por  um

estudo sobre currículo e sua função nas escolas norte-americanas, ele destaca que:

O conhecimento escolar não constitui a única fonte de educação para os alunos, porventura nem mesmo

a  mais  importante.  Os  jovens  aprendem,  para  o  bem e  para  o  mal,  por  meio  da  cultura  popular,

especialmente pela música, por intermédio dos pais e estruturas familiares e, talvez, mais importante,

através dos seus pares. (ARONOWITZ, 2005, p. 9).

É nesse sentido que atribuo à construção das identidades, visões de mundo, posicionamento político,

por intermédio do estilo rap, o considerando como o gênero musical norteador dessa construção onde

os jovens aprendem também por meio da música. O autor indica ainda que a escola não se constitui

como a fonte de educação mais importante, especialmente pelo fato de que a maioria dos adeptos do

estilo rap e do movimento hip hop serem jovens e, por estarem entre pares, instituições como a escola

não representam referências sólidas. Para o autor:

As escolas são os substitutos da "sociedade", a agregação de indivíduos que, por acordo ou coerção, está

sujeita  a  autoridades  governadoras,  e,  em troca  desta  sujeição,  ela  pode  ser  "admitida"  no  mundo,



embora com base em diferentes graus de recompensa. Na medida em que são sinônimos de solidariedade

e incorporam sonhos comuns, a cultura popular, os pais e os pares constituem os mundos de quase-

comunidades  que  representam influências  mais  poderosas  sobre  os  seus  membros.  (ARONOWITZ,

2005, p. 9).

Assim, Aronowitz destaca a centralidade da mídia, da família e dos "pares" na educação dos alunos e

que  esses  podem se  mostrar  como  influências  mais  eficazes  do  que  a  escola.  Nessa  perspectiva,

entendo que os professores, ao se utilizarem do rap podem atrair cada vez mais jovens e adolescentes

do que por meio de aulas tradicionais extensas e por muitas vezes massantes, trabalhando temas como

cidadania, violência, classe, raça, gênero, violência policial, etc. A partir dessa visão, o professor teria

menos poder de agregar jovens do que o rapper. Assim, o rap, possivelmente possibilitaria um discurso

mais eficaz perante o seu público.

Associada às questões acima está uma característica marcante de grande parte dos estudantes do ensino

médio em escola pública: a desvantagem econômica e a necessidade de entrarem cedo no mercado de

trabalho, o que contribui para níveis de baixa escolarização e evasão escolar. Juarez Dayrell (2005)

defende que para esses jovens o trabalho torna-se precocemente uma "[...] obrigação necessária para

uma sobrevivência mínima, perdendo os elementos de formação que derivam de uma cultura que se

organiza em torno dele." (DAYRELL, 2005, p. 23). Afinal de contas,

São exatamente esses jovens os menos atingidos pela escola. Não obstante o aumento real das taxas de

escolarização  nos  últimos  vinte  anos,  podemos  constatar  um quadro  de  desigualdade  no  acesso,  e,

principalmente na permanência escolar. [...] É evidente que a instituição escolar apresenta dificuldades

em responder as demandas que lhe são colocadas. (DAYRELL, 2005, p. 23).

Dessa forma, ainda conforme Dayrell, "[...] assim como no trabalho, para essa parcela da população a

escola parece não constituir uma referência de valores na sua construção como sujeitos." (Ibidem, p.

23). Além disto, a resistência de muitos jovens à educação escolar, segundo a autora Júlia Pinheiro de

Andrade,

Não pode ser vista como "anomalia" ou um desvio em relação a um ideal de jovem, de aluno [...] Ao

contrário,  as práticas e formas de sociabilidade juvenil  intra e extra-escolares da atualidade (de sua

linguagem  corporal  cheia  de  piercings,  tatuagens,  bonés,  gorros,  colares,  etc.,  a  adesão  a  estilos

musicais, a identificação com artistas de cinema, de TV etc.) exigem serem lidas como uma legítima

procura de auto afirmação. (ANDRADE, 2007, p. 182).



A dificuldade da escola em "responder às demandas que lhe são colocadas", especialmente em relação

"às práticas e formas de sociabilidade juvenil" ligadas a movimentos culturais ou à mídia, que tem

como um de seus resultados expressões de identidades, comportametos e estéticas diversas, pode ser

demonstrada a partir da análise da socióloga Marcilena Lena Garcia de Souza feita no seu trabalho

sobre o impacto social da atuação dos rappers na trajetória escolar. A pesquisa foi realizada em 2005

em Curtitiba,  com 54  grupos  de  rap,  somando  164  integrantes,  sendo  que,  destes,  mais  de  50%

realizaram atividades em escolas públicas (apresentações culturais, palestras, projetos sociais e oficinas

sobre hip hop) e 55% abrangem canções que citam a relevância da educação. Segundo a socióloga, na

pesquisa  em  três  escolas  as  atividades  desenvolvidas  pelos  rappers,  não  foram  apreciadas  pelos

professores, pois "[...] há um quase completo desconhecimento dos professores e direção sobre a ação

dos rappers e os signos do Movimento Hip-Hop e como suas ações poderiam contribuir para a escola."

(GARCIA DE SOUZA, 2007, p. 105)

A atuação dos rappers nas escolas de Curitiba demonstra uma das muitas facetas em que processos

educativos intrínsecos ao hip hop podem se desenvolver junto à juventude escolar e demonstra também

sua problemática relação com a educação formal.  Além de que, as modificações que ocorreram na

sociedade,  sobretudo ocidental,  acarretadas  pela  excitação dos  processos  globalizantes,  que  Néstor

Gárcia  Canclini  (2005)  afirma  não  ser  "[...]  um  simples  processo  de  homogeneização  [...]"

(CANCLINI, 2005, p. 11), e que por sua vez "[...]  fazem emergir  um tipo de estrutura social  que

aproxima cidadania, comunicação de massa e consumo." (DAYRELL, 2005, p. 25).

Nesse caminho, o pesquisador Luis Torrego Egido (1999) destaca a perda da centralidade da escola

como uma importante agente educacional se tornando, cada vez mais claro a escolarização como uma

subcategoria  da atividade  educativa  (EGIDO, 1999,  p.  52).  Ainda,  tal  descentramento  pelo  qual  a

escola vem passando na atividade educativa já era colocado pelo escolanovismo, pois se voltarmos ao

entendimento de John Dewey, a escola é "[...] parte da obra da educação, mas, em um sentido amplo,

educação inclui todas a influências que contribuem para formar atitudes e disposições (de desejo tanto

quanto  de  crença)  que  constituem os  hábitos  dominantes  da  mente  e  do  caráter."  (DEWEY apud

FREITAS, 2009, p. 47).

Ainda conforme Egido (1999), o que se observa é uma crise das instituições escolares que "[...] pierden

identidad  e  funcionalidad  y  conrren  el  peligro  de  desconectarse  el  entorno  en  el  que  viven,

encerrándose en si mismas." (EGIDO, 1999, p. 52). Egido se refere a Caivano (1991) para ressaltar

que,  na  medida  em que  a  escola  vem  perdendo  sua  sintonia  com  o  meio  em  que  está  inserida,

aumentam as possibilidades de meios de comunicação e da indústria cultural como agentes educativos



significativos, pois verifica-se a "[...]  acion poderosa de los medios de comunicacion, a sur labor de

creación de un universo simbólico común, configurado de deseo, modelos e arquetipos, y a su papel de

virtuales multiplicadores de las capacidades del ser humano." (CAIVANO apud EGIDO, 1999, p. 52).

Para além da influência que os meio de comunicação, a família e os pares acarretam nos processos

educativos,  em  prejuízo  da  centralidade  da  escola,  Egido  (1999)  mostra  o  valor  "essencialmente

educativo" da comunicação. Ele define que a vida social tem sua origem pela comunicação e considera

o ponto de vista de Dewey (1995), o qual a firma que, "[...] toda comunicacion - y por tanto, toda la

vida social auténtica - es educativa." (p. 84). Dessa forma, toda intenção de comunicar para formar um

pensamento comum é um processo educativo, que não é apenas intencional, mas também que leva em

consideração:

Salirse de la  propria  experiencia,  considerar  los puntos de contacto que tiene con la  vida de otros,

esforzarse  en dar  a  nuestro mensage una forma tal  que otras  personas  sean capaces  de apreciar  su

sentido. Se la comunicación es edeucación, las canciones também han de serlo, puesto que, muchas de

ellas, pretenden comunicar vivencias, ideas, emociones. (EGIDO, 1999, p. 85).

Em síntese, os processo educativos que derivam do discurso muscical do rap podem ser considerados

como  "educação  informal",  por  acontecerem  alheios  às  instituições,  mas  especialmente  porque  a

aprendizagem,  habilidades  e  atitudes,  podem  acontecer  por  meio  do  rap,  enquanto  um  discurso

delierado  e  também  porque  a  educação  informal  pode  ser  compreendida  com  um  processo  de

socialização em que a canção não se caracteriza como único meio, mas sim e igualmente a experiência

individual,  a  própria  relação  com  instituições  e  com  as  pessoas  e  vivências  coletivas  no  estilo,

interagindo nestes variados fatores.

 



3  RAP COMO ESTRATÉGIA PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Na década de 1990, uma das mudanças mais significativas em termos de mobilização negra contra o

racismo no Brasil foi a utilização da música, por meio do rap, como uma nova maneira de denunciar e

condenar a violência racial brasileira fazendo com que os joven se engajassem no embate contra o

racismo. Os jovens negros da periferia começaram a relatar as violências racial e social a que estavam

submetidos, revelando-as, através de uma poesia extremamente convincente, o rap. Assim, os setores

mais afetados pela discriminação passam a reclamar e a reagir através da música contra o consenso do

silêncio acerca da questão racial, revelando o rap como uma nova forma de luta e o empregando como

um novo veículo que comunica e denuncia a discriminação de raça e classe no Brasil. Um discurso

contínuo de raça e classe que entrelaça uma oposição recorrente entre o mundo dos negros e o mundo

dos brancos  (FERNANDES, 1972),  entre  ricos  e  pobres,  centro  e  periferia.  Se à  primeira  vista  o

discurso das letras de rap expressam e 'cantam a união e a paz em suas rimas' (AMORIM, 1997, p.

106), não se pode deixar perceber que essas mensagens são pacifistas internamente - para a própria

periferia, buscando uma conscientização; porém é de confrontação e, em paralelo, agressão ao sistema.

O discurso extremamente racializado é o que mais chama a tenção nas letras de rap. De um lado, ele

expõe a discriminação racial a que os negros estão submetidos no seu cotidiano e, do outro, estrutura e

reestrutura (entre os próprios rappers), cria e dissemina uma consciência dessa discriminação e das

disigualdades raciais que ela produz. Isto é, o discurso racializado do rap é uma arma que é disparada

ao mesmo tempo tanto no mito da democracia racial quanto sobre o consenso ou estratégia do silencio

sobre a questão racial no Brasil.

Tal postura dos rappers é a 'voz ativa' destes contra o racismo e as desigualdades raciais no Brasil. Mais

do que isso, é uma quebra do monopólio sobre a representação do negro (BAIRROS, 1996, p. 183).

Com isso, busca-se a descolonização do conhecimento científico, a autonomia intelectual, a proposição

de políticas de promoção de igualdade racial, assim como o fim do monopólio de estudos e pesquisas

sobre os negros com base em um ponto de vista dos intelectuais do 'mundo dos brancos', segundo

expressão utilizada por Florestan Fernandes (1972).

O  terror  que  é  expressado  nos  discursos  de  Mano  Brown tem como  objetivo  a  manifestação  do

descontentamento dos negros. Para além disso, visa a negação dos negros que os brancos criaram.

Assim, esse 'terror' corresponde, também, a compreensão de que a pobreza tem cor e que, mesmo entre

as populações pobres das periferias, a questão da raça/cor é de extrema importancia e faz diferença,

além de criar uma relação estabelecida mais em uma oposição e conflito ao Estado brasileiro do que  de



união e aliança. Tal discurso tem por objetivo eliminar a ideologia da democracia racial amplamente

difundida no Brasil,  desmontando não apenas o discurso acadêmico de uma parte significativa dos

intelectuais brasileiros que defendem que o tratamento diferenciado entre brancos e pretos aqui deve-se

à distinção de classe e não a de raça, mas a postura do Estado brasileiro e de sua histórica recusa ao

acesso da população negra às políticas públicas em diversas áreas e a direitos.

Como pode-se perceber, a luta contra o racismo, através do rap, concentra-se na denúncia deste, em

particular, na recusa da suposta democracia racial no Brasil e ao Estado. É possivel afirmar que o rap é

a instrumentalização da música para expor o racismo contra os negros e se caracteriza por ser uma

forma  de  luta  que  não  necessita  de  grupos  de  militantes  antirracistas  organizados  formalmente.

Necessitam menos ainda de líderes que se auto-intitulam ou que são reconhecidos como representantes

políticos dos negros, os mc's não aparentam ter esse objetivo. Ao que parece, essa forma de luta negra,

ao menos em termos de discurso, não pretende negociar a questão racial nos espaços de poder. Buscam

sim, o fim da opressão racial que, por meio do racismo e outros instrumentos de violência, tem sido

imposta à periferia. Outro ponto importante é que defendem a união entre a população da periferia e o

confronto com o poder central como forma de posicionamento e defesa. Assim, contribuem de maneira

particular para uma luta antirracista.

3.1  A LEI 10.639/03: HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRAS

Como já exposto, esse texto tenta refletir sobre manifestações culturais e como elas podem contrubuir

para a prática docente podendo ser pensadas e utilizadas como novas metodologias que vão de encontro

à tentativa de implementação da lei 10.639/03 que versa sobre a história e culturas afro-brasileiras no

ensino de sociologia no Ensino Médio.

Em sua história e desenvolvimento como manifestação cultural, o movimento hip hop surge a partir de

embates e tensões sociais que denunciam as violências, as quais a população negra e periférica precisa

enfrentar  no  seu  cotidiano.  Não  apenas  isto,  ele  forma  individuos  contribuindo  para  que  eles  se

reafirmem a partir do seu aperfeiçoamento defendendo uma postura antirracista. A partir da década de

1990 no Brasil, o rap é intrumentalizado e utilizado por grupos nacionalmente conhecidos pelas suas

denúncias que escancaram as desigualdades cotidianas enfrentadas pela população negra e periférica

nas cidades brasileiras. O rap toma uma posição crítica produzindo letras que versam sobre o racismo

estrutural no Brasil se apresentando como uma nova e interessante arma no combate e compreensão das

realações  étnico-raciais,  debatendo  temas  que  também  já  se  mostravam  importantes  nas  Ciências

Socias, mas a partir de uma outra perspectiva.



A implementação da lei  10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura

Afro-Brasileiras nas instituições de ensino fundamental e médio, públicos e privados, fazendo com que

se inclua a temática das relações étnico-raciais no currículo, abre portas para que o rap seja utilizado

pelos professores, dentro e fora de sala de aula, como estratégia para uma educação antirracista, uma

vez que ele pode auxiliar os docentes, se mostrando como um importante instrumento, no debate e

compreensão de como as relações raciais se estruturam na nossa sociedade.

Luiz Fernandes de Oliveira (2014) destaca que a obrigatoriedade desses conteúdos exige investimentos

tanto na formação docente, como na problematização dos referenciais teóricos nos cursos de graduação

em licenciatura.  Por outro lado, exige uma mudança,  conceitual  e epistemológica sobre identidade

nacional, dos sujeitos, questionamento do eurocentrismo e interpretação histórica. O que também se

coloca  é  o  desafio  do  cotidiano  escolar,  como o  da  criação  de  novas  propostas  pedagógicas  que

enfrentem os conflitos raciais e identitários nos espaços escolares. Além desses, a implementação da

referida  lei  implica  em  diversos  desafios  aos  docentes,  tanto  em  nivel  cognitivo,  pois  precisam

abandonar  práticas  pedagógicas  aprendidas  no  decorrer  da  sua  formação,  assim  como  em  nivel

estrutural, tendo em vista a falta de investimento do poder público e o enfrentamento das condições

objetivas da docência e do fazer docente.

No âmbito das práticas docentes, os que estão diretamente envolvidos com a aplicação da lei estão

desafiados  a  mudarem  suas  "posturas  profissionais  na  medida  em  que  devem  questionar  certos

princípios fundadores de suas formações e que, num certo sentido, representam de fato um abandono e

uma contestação de seus conhecimentos acumulados". (OLIVEIRA, 2014, p. 84). E ainda, para esses

sujeitos,  ela  proporciona  uma  construção  que  ele  chama  de  "experiência  singular",  que  seria  o

"julgamento de sua formação anterior num outro patamar epistemológico e pedagógico." (Ibidem, p.

84). Representando a "criação de novas estratégias pedagógicas, o enfrentamento e o estabelecimento

de conflitos identitários, políticos e até administrativos no âmbito escolar. (Ibidem, p. 84). Assim, o

objetivo da educação antirracista é o de estabelecer um combate epistemológico contra conceitos e

idéias que servem para a manutenção do funcionamento estratégico de certo tipo de relações sociais

que  se  colocam  como  verdades  absolutas  sobre  processos  históricos  e  relações  sociais  entre  as

diferentes culturas. Diante dessa perspectiva da valorização da diversidade e da diferença, o combate

epistemológico se desenvolve a partir da crítica à naturalização do branqueamento, do eurocentrismo,

da democracia racial e do colonialismo, que estão presentes na base do pensamento social brasileiro e

que tem como resultado o epistemicídio, no campo histórico e social,  e no genocídio, nas relações

sociais, de diversas culturas formadoras da sociedade e da cultura brasileira.



Assim, entendo que as rodas de rap e a própria música podem se mostrar como uma possível resposta

para o que Oliveira (2014) chama de desafio pedagógico das legislações. Ou seja, a "tentativa de uma

nova postura epistemológica acerca das relações raciais no Brasil e a tentativa de construção de um

conhecimento  escolar  em  sociologia  que  tem  como  parâmetro  novas  bases  epistemológicas  do

conhecimento histórico sobre as relações raciais" (OLIVEIRA, 2014, p.82).

Na medida em que se constata e compreende que o rap trabalha de forma deliberada a questão racial

em suas produções e que, com elas, se torna possível o questionamento de idéias que se embasam em

um pensamento eurocentrado, fazendo com que tanto o conteúdo escolar seja selecionado a partir desse

mesmo pensamento, quanto a própria formação dos docentes seja vista como marcada pela carência de

debates nessa área e questionada pelos seus marcos eurocêntricos,  compreendo que, assim como o

movimento  hip  hop,  o  rap  pode  trazer  subsídios  referenciados  em  outras  epistemologias,  como

africanas e afro brasileiras (ou negras, de maneira mais geral), possibilitando uma nova interpretação da

história  e  da  realidade  brasileira  e  da  África,  e  sobre  a  formação  da  identidade  nacional  e  dos

indivíduos.

No que tange o ensino de sociologia, Oliveira (2014) salienta que, para o professor que tenha interesse

na  aplicaçõa  da  lei  10.639/03,  existem  tensões  nítidas  do  cotidiano  escolar  que  precisam  ser

enfrentadas.  Tais  tensões  precisam  ser  consideradas  como  prioritárias  e  adminstradas  a  partir  de

mediação didática pois, para o autor, em primeiro lugar é o contexto escolar que deve ser levado em

consideração no exercício profissional docente. E ainda, é na relação social estabelecida entre docentes

e jovens que se mostram as tensões identitárias, políticas e epistemológicas.

Em relação  à  formação  identitária  dos  jovens,  ficam claras  as  tensões  que  decorrem do  racismo

estrutural. Tema esse que os professores de Sociologia possuem ampla base de estudos através da qual

podem se apoiar para a aplicação da referida lei ao utilizar autores que tratam do peso do racismo da

formação social brasileira e sua difusão no decorrer da história do país. Para além disso, as visões do

senso  comum  e  ideias  como  a  da  democracia  racial,  assim  como  padrões  estéticos  e  morais

eurocentrados se mostram como outra dificuldade a ser enfrentada na mediação didática. Todas essa se

apresentam no cotidiano escolar como piadas, comentários racistas, valorização de determinados tons

de pele e padrões de beleza e desvalorização de outros, etc.

Assim, é visível a inerente proximidade entre a postura que se defende para os docentes da disciplina

de Sociologia no Ensino Médio, as possibilidades que o rap proporciona e o que é estabelecido pela lei

10.639/03:  a  necessidade  dos  docentes  se  compreenderem enquanto  sociólogos  (e  antropólogos)  e

investigadores sociais no ambiente escolar, criando nesses espaços ambientes de diálogo e intervenções

constantes  e  que  discutam  como  a  realidade  desses  jovens  está  relacionada  com  as  regras  de



funcionamento da sociedade no geral. Importante destacar que muitos dos jovens de escola pública são

impactados de diferentes maneiras pelo racismo estrutural.

Nesse  sentido,  o  autor  salienta  o  papel  privilegiado  do  profissional  de  Ciências  Sociais  que  está

inserido no espaço escolar, onde este tem a posibilidade de promover um conhecimento sociológico

novo por estar inserido em discussões públicas e transformando a Sociologia em coisa útil ao passo em

que atua a partir da conscientização dos jovens promovendo as posturas que caracterizam a disciplina:

o estranhamento e a desnaturalização das relações sociais. Sob essa perspectiva, o professor atua indo

de encontro à lei 10.639/03, visto que, debatendo a questão racial dentro da educação básica, ele se

compromete com o imperativo político pedagógico  de combater o racismo estrutural.

Sob  a  perspectiva  política,  é  importante  propiciar  a  introdução  de  uma  intervenção  pedagógica

antirracista, através da discussão da questão racial enquanto temática curricular e que revela, por meio

dos  conteúdos,  o  racismo  estrutural.  Fazendo  com  que  se  supere  teorias  e  visões  de  mundo

eurocêntricas e  que provocam além do genocídio,  o epistemicídio,  o que quer dizer o "silêncio,  o

interdito e a negação de histórias, saberes e de existências humanas de milhões de indivíduos com

tecnologias, culturas e organozações políticas e sociais oriundas do continente africano." (OLIVEIRA,

p. 93).

Importante  destacar  que,  em  se  tratando  de  educação  das  relações  étnico-raciais,  as  Diretrizes

Curriculares para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana, prevê que o sucesso das políticas de Estado, institucionais e pedagógicas que

visam reparações,  reconhecimento e valorização da identidade,  da cultura e da história dos negros

brasileiros "depende necessariamente das condições físicas, materiais, intelectuais, e afetivas favoráveis

para o ensino e para aprendizagens; em outras palavras, tantos os alunos negros e não negros, assim

como os seus professores, necessitam sentir-se valorizados e apoiados." Mas, ainda de acordo com as

Diretrizes:

Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui
estamos designando como relações étnico-raciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação
entre  processos educativos escolares,  políticas  públicas,  movimentos  sociais,  visto  que as mudanças
éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas realações étnico-raciais não se limitam à escola."  (MEC,
2004, p. 13).

Assim ,  cito  o rap e  o movimento hip hop como um possível  e  importante  exemplo de educação

informal  antirracista,  uma  vez  que  o  conjunto  de  conhecimentos  compartilhados  e  difundidos  na

produção e comunicação, tanto interna como externamente,  consiste em uma forma de repensar as

bases eurocêntricas do pensamento social brasileiro, da Educação, a questão da identidade coletiva e



individual, não exclusivamente dentro do ambiente escolar, mas no conjunto das ações desse grupo que

acontecem fora da escola, e que contribuem para a formação desses sujeitos. Por isso argumento e

defendo que as rodas e as músicas de rap, além de se mostrarem como um interessante facilitador para

apresentação e discussão de temas e conceitos sociológicos pelos professores da educação básica, elas

são exemplos de estratégias de ensino, ferramentas pedagógicas de reeducação para relações étnico-

raciais, como previsto pela lei 10.639/03.

Dessa maneira, é uma tarefa importante a do docente que consiste em fazer a transposição didática e

trasformar esse conteúdo mais adequado para os jovens estudantes da educação básica. As Diretrizes

para Educação das Relações Étnico-racias indicam caminhos que podem ser trilhados em diálogo com

o movimento hip hop e compete aos professores estarem abertos a se aproximarem dessas práticas,

aprendendo com elas para a criação de novas estratégias didático pedagógicas e que tenham como

objetivo a formulação de propostas de uma educação antirracista. 



4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo esforço empregado na pesquisa realizada, vem da tentativa de compreender o rap a partir das

demarcações  conceituais  de  educação  formal/não-formal/informal  e  enquanto  estratégia  de  ensino

antirracista. Tendo em vista a afirmação de que "a educação existe onde não há a escola e por toda parte

podem haver redes e estruturas sociais de transferência de saberes de uma geração a outra, onde ainda

não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado." (BRANDÃO, 2007,

p. 6), observo que, tanto o rap, de maneira mais específica, quanto o próprio movimento hip hop, de

forma mais geral, oferecem elementos (ou chaves) de análise e leitura de mundo que contribuem não

apenas para a compreensão da nossa realidade social, mas que também elaboram maneiras propícias

para o crescimento, formação humana, social e cultural daqueles que são adeptos e fazem parte desse

grupo. Mais do que isso, no decorrer do trabalho compreendi que essa postura é intrínseca ao próprio

movimento.

Compreendo que a escola e seus processos ainda possam ter uma centralidade nas discussões e debates

sobre educação, por vezes com argumentos que dão a ela um status de espaço privilegiado para que os

jovens possam experimentar a sociabilidade, porém é necessário que práticas pedagógicas outras sejam

vistas a partir de suas potências. Incorporar novos saberes e possibilitar que eles sejam agregados aos

saberes escolares pode ser um caminho, mas não apenas isto, com essa postura a escola contribui para o

avanço na valorização de expressões culturais periféricas e estabelece elos para outro contato com os

jovens.

É necessário que se eduque para as relações étnico-raciais. Educando para o respeito às diferenças,

desconstruindo  preconceitos  e  valorizando  a  diversidade.  Numa  sociedade  onde  se  esvaziam  dos

debates os aspéctos políticos, econômicos e culturais que estruturam a vida social, a canção também

pode ser vista a partir de suas potencialidades explicativas, e o rap um ótimo instrumento para isso.

A proposição de atividades que envolvam o rap pode ser a interseção entre a teoria sociológica e a vida

dos alunos, condição essencial para a compreensão do ensino de Sociologia. Fazer essa transposição

trazendo para próximo dos alunos o que é discutido pelos clássicos é um dos maiores desafios da

docência pois os conceitos e temas, por muitas vezes, parecem distantes da vida dos estudantes. Assim,

o rap pode ser a chave de compreensão entre as duas coisas, podendo ser o elemento que traduz os

conceitos sociológicos para os estudantes que vivenciam a prática sociológica, mas com dificuldades

em enxergá-la na teoria.



Um dos principais objetivos da Sociologia está na sua relação com a diferença, com os marcadores

sociais da diferença e seus efeitos na organização social. Assim, a literatura sociológica recente, em

contato com os movimentos sociais, tem produzido críticas a formatos fechados de compreensão da

sociedade,  feitos  principalmente  pelos  clássicos,  e  que  rejeitam  o  modelo  de  identidade-mestra  ,

imutável e ancorada em uma única identificação (HALL, 2003). No entanto, o ensino de Sociologia por

vezes  é  deixado  de  lado  nessa  literatura  mais  recente.  É  de  extrema  importância  destacar  as

preocupações que versam sobre a constituição de uma teoria sociológica contemporânea que abarque

diversos tipos de existência identitária e que ainda não entra no campo escolar. Em resumo, O que

defendo é a inclusão de metodologias outras,  como o rap,  hip hop, ou outras expressões culturais

periféricas no ensino de Sociologia para que se possa ampliar o nosso alcance, enquanto docentes, mas

também como sociólogos.

Assim, compreendo a inclusão de práticas pedagógicas outras na escola como forma de mudança de

uma visão unilateral e excludente de propor métodos. A escola não precisa necessariamente ser um

local fechado e sem conexão com o mundo exterior.  Os saberes transmitidos em aula podem estar

ligados aos saber externos a ela.

Por fim, como visto anteriormente -  enquanto desafíos políticos,  identitários e epistemológicos -  é

necessário que os docentes de sociologia enquanto intelectuais públicos atuem com vistas à formação

de diálogo e intervenção na realidade social dos jovens e no mundo. Tal visão vai de encontro com o

que pretende a lei 10.639/03. Porque todo movimento em torno da questão racial na educação pública

possui um imperativo pedagógico e político que é a luta contra o racismo estrutural brasileiro e uma

mudança epistemológica em consequência do eurocentrismo no pensamento social brasileiro. 
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5.2  NOTAS
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