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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso é resultado da experiência de uma oficina 

de RAP construída por um grupo do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência)de sociologia da Universidade Federal Fluminense. O 

projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Aurelino Leal, situado no 

Município de Niterói, Rio de Janeiro, com duas turmas de ensino médio e foi 

realizada de 16 a 18 de setembro de 2015. As estratégias metodológicas 

utilizadas foram: a observação participante, o registro em caderno de campo e 

a análise de produção visual de alguns momentos de debate em sala, da 

apresentação da batalha de RAP e das letras construídas pelos estudantes. 

Assim, a contribuição deste trabalho e seu objetivo principal será demonstrar 

que a discussão de temáticas relacionadas às culturas juvenis pode favorecer a 

apreensão de conceitos sociológicos e o desenvolvimento da imaginação 

sociológica (Mills, 1975). Um dos resultados que a experiência permitiu foi a 

aproximação da realidade dos educandos que intensificou a aprendizagem dos 

conceitos sociológicos, demonstrando a importância do reconhecimento das 

culturas juvenis pela instituição escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This course conclusion paper is the result of the experiences around a RAP 

workshop built by a group of Sociology students at UFF (Federal Fluminense 

University) participating in the Institutional Scholarship 

Initiation Teaching Program (PIBID). The project was developed at the Aurelino 

Leal State School, located in the municipality of Niterói, Rio de Janeiro, with two 

high school classes and was held onSeptember 16th to the 18th, 2015.The 

methodological strategies used were: participant observation, registration in a 

field notebook and the visual production analysis of some moments of debate in 

the classroom, the presentation of the RAP battle and the lyrics constructed by 

the students. Therefore, this work intends to demonstrate that the open 

discussion of themes related to youth cultures can favor the learning of 

sociological concepts. Moreover, it can also foster the development of the 

sociological imagination (Mills, 1975). Furthermore, this study concludes that 

the experience allowed a certain approximation to students' realities. This 

allowed an intensified learning of sociological concepts, yet demonstrating the 

importance of the recognition of youth cultures by academic institutions. 
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Introdução 

 

     Minha opção pela licenciatura foi fundamentada na minha história de 

vida:  a maioria dos meus familiares são docentes. Estive mobilizada pelas 

discussões escolares desde a infância. O interesse de compreender o espaço 

escolar em que convivia diariamente com os colegas aumentou na 

adolescência. Essa herança cultural (Bourdieu, 1979) se manifestou pouco a 

pouco nas atitudes de contestar, questionar e propor novas ideias para escola. 

E, assim, durante a minha trajetória fui aos poucos amadurecendo certas 

convicções.  

Quando entrei para a universidade em 2014 tive a aspiração de voltar ao 

ambiente escolar e a oportunidade de participar do PIBID foi o primeiro passo 

nessa direção.  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (CAPES)1 

oferece bolsas para estudantes de cursos presenciais de licenciatura 

desenvolverem projetos pedagógicos. O objetivo, segundo o Ministério da 

Educação (MEC), é antecipar o vínculo dos futuros mestres com as salas de 

aula da rede pública. Além disso, busca incentivar a carreira do magistério, 

fortalecendo o processo de formação de professores para melhorar o ensino 

nas escolas públicas. Cada grupo de alunos possui um coordenador professor 

da universidade, e um supervisor, professor do colégio onde os estudantes 

desenvolvem as atividades. Os três tipos de participantes (coordenador, 

supervisor e bolsistas) recebem bolsa. Os licenciando devem apresentar as 

propostas e resultados dos trabalhos realizados na semana acadêmica da UFF 

e através de produções escritas. 

Como participante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) de março de 2015 a fevereiro de 2017 criamos alguns 

projetos, para serem desenvolvidos na escola em que atuávamos. O grupo em 

questão era composto de quatro estudantes do curso de Ciências Sociais da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenado pela profa. Alessandra 

                                                           
1O PIBID é um programa de aperfeiçoamento vinculado à Fundação Capes e criado pelo Ministério da 
Educação com o objetivo de articular a formação docente universitária com a formação para a educação 
básica. Para mais informações: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid (acessado 
em 07/06/17) 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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Barreto e supervisionado pela profa. Vera Oliveira do Colégio Estadual Aurelino 

Leal (CEAL). Meu grupo foi bem acolhido e me sentia com grande autonomia 

para apresentar ideias e pôr em prática nossas propostas. O projeto que mais 

me aprofundei e marcou minha iniciação foi o da oficina de RAP. E é esta 

experiência que pretendo descrever neste trabalho. Essa descrição pretende 

ser densa tal como Geertz propõe em seu texto “Uma descrição densa: por 

uma teoria interpretativa da cultura”(1978).  O autor, partindo das ideias de 

Weber, defende que a cultura seria uma teia de significações tecidas pelo 

próprio homem. Dessa forma ele compreende a produção de uma etnografia 

como sendo a procura dos significados e a apresentação dos mesmos na 

forma de uma descrição densa. Esta é definida pelo autor  

 

“(...) como tentar ler no sentido de construir uma leitura de um manuscrito 
estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
comentários tendenciosos, escrito não como os sinais convencionais do som, 
mas com exemplos transitórios de comportamento modelado ” (Geertz, 1978, 
p. 20). 

 

 

Para tratar da importância da teoria e da prática da oficina na minha 

formação, recordo a tese de Bondía (2002) sobre o papel da experiência.  O 

autor propõe pensar a educação a partir do par de palavras: experiência e 

sentido. A experiência segundo ele é “(...)o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca ” 

(Bondía, 2002 p. 21). Assim, só se tem experiência quando algo nos acontece 

e nos afeta. A crítica do autor é que a experiência é cada vez mais incomum na 

sociedade moderna – o que inclui a instituição escolar. Isso resulta, 

principalmente, da carga excessiva de informação, do excesso de opinião, 

trabalho e da falta de tempo. Para desenvolver seu argumento, o autor se 

apoia nas reflexões do filósofo alemão Heidegger (1954) que assim expôs sua 

ideia: 

 

“[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando 
falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós 
a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos 
alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer 
uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios 
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pelo o que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser 
assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no 
transcurso do tempo ” (Heidegger, 1954, p. 143 apud Bondía, 2002, p 22.).  

 

A partir dessas considerações, posso afirmar que o nosso grupo 

pretendia que a oficina fosse uma experiência, algo significativo, que tocasse 

os estudantes e que nos tocasse também.  

     Refletindo acerca da possibilidade da transmissibilidade de 

conhecimento, percebo a importância da criação do contexto da oficina para os 

alunos interagirem e afiarem a percepção. Ingold (2010) critica a ideia de que 

as crianças são inatamente predispostas a lidar com competências,  o que 

abstrai a importância da sensibilização com o mundo. Para ele, as estruturas 

da atenção atravessam um processo de desenvolvimento dentro de um 

contexto ambiental. Este processo de aprendizado: 

 

“... de redescobrimento dirigido é transmitido mais corretamente pela noção 
de mostrar. Mostrar alguma coisa a alguém é fazer esta coisa se tornar 
presente para esta pessoa, de modo que ela possa apreendê-la diretamente, 
seja olhando, ouvindo ou sentindo. Aqui, o papel do tutor é criar situações nas 
quais o iniciante é instruído a cuidar especialmente deste ou daquele aspecto 
do que pode ser visto, tocado ou ouvido, para poder assim ‘pegar o jeito’ da 
coisa. Aprender, neste sentido, é equivalente a uma ‘educação da atenção’. ” 
(Ingold, 2010, p. 21.) 

 

Aprofundando o conceito de educação da atenção, Ingold (2010) 

argumenta que se o conhecimento de um superior é maior que o do iniciante 

não é porque ele adquiriu representações mentais a partir de um mesmo dado. 

Mas porque seu sistema perspectivo está regulado para captar aspectos que o 

iniciante não percebe.  Dessa forma, a educação da atenção é o processo que 

aguça essa percepção.   

No caso da oficina proposta, a ideia era criar um contexto que 

favorecesse a aprendizagem dos estudantes. Esse contexto foi o RAP (Rhythm 

and Poetry – ritmo e poesia)é um movimento importante para segmentos das 

juventudes, que apresentam através das letras reflexões sociais e pessoais. 

Principalmente para juventudes de classes populares. As batalhas de RAP se 

caracterizam por letras improvisadas, onde dois rappers as proclamam 

atacando ao outro e o público decide o vencedor. Além disso, como estudante 

da licenciatura em ciências sociais, compreendo que os jovens constituem um 
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público privilegiado na disciplina de sociologia, já que esta está prevista pela 

Lei 11.684 de 2008para o Ensino Médio.  

     Um dos papeis da sociologia na educação básica é auxiliar os jovens 

a desnaturalizar os fenômenos sociais e a se situar socialmente. Segundo as 

Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio -OCNS (2006), a 

sociologia tem o papel de submeter os fenômenos a um processo de 

estranhamento e problematizá-los. A compreensão das culturas juvenis em 

suas diferentes manifestações pode dar importantes contribuições nesta 

direção (Dayrell, Reis, 2007; Teixeira, 2008). Nesse sentido, a temática do RAP 

como estratégia de ensino nos pareceu uma das possibilidades de 

aproximação dos jovens.  

       Assim, a contribuição deste trabalho e seu objetivo principal será 

demonstrar que a discussão de temáticas relacionadas às culturas juvenis 

pode favorecer a apreensão de conceitos sociológicos e o desenvolvimento da 

imaginação sociológica (Mills, 1975).  

     Para isso, analisarei a experiência desenvolvida pelo nosso grupo do 

PIBID no Colégio Estadual Aurelino Leal no período de 16 a 18 de setembro de 

2015.  

As estratégias metodológicas utilizadas para a realização desta pesquisa 

foram a observação participante, o registro em caderno de campo e a análise 

da produção visual de alguns momentos do debate em sala, da apresentação 

da batalha de RAP dos alunos e das letras produzidas. 

Este trabalho pretende deslocar o eixo da discussão da instituição 

escolar, do currículo mínimo e da função da disciplina para os jovens do 

espaço escolar. Segundo Dayrell e Reis (2007) a tensão e a descrença que 

permeiam a relação entre a escola e os estudantes jovens.  

 

“…são expressões de mutações profundas que vêm ocorrendo na sociedade 
ocidental que afetam diretamente as instituições e os processos de 
socialização das novas gerações, interferindo na produção social dos 
indivíduos nos seus tempos e espaços. ” (Dayrell, Reis, 2007. p.3).   

 

Em razão disso, há a necessidade de a instituição escolar ser repensada 

para resolver os novos problemas que a sociedade gera e queesses novos 

jovens propõem.Dessa forma compreendo que a disciplina de sociologia tem 
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um importante papel na vida escolar dos jovens e seus questionamentos em 

relação à vida social.Desse modo, reafirmo a importância de sua 

institucionalização e a legitimidade da luta pela sua manutenção no currículo. 

Do mesmo modo, também pretendo defender que a sociologia tem que ser 

repensada nas suas práticas pedagógicas e nas transposições didáticas 

voltadas para os sujeitos jovens. 

A convivência cotidiana por meio do estágio supervisionado no contexto 

da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino e da atuação como bolsista do 

PIBID, tornou-se visível a descrença a respeito do sistema de ensino.  

Principalmente aliada à desigualdade de oportunidades dos jovens das classes 

populares. Por outro lado, notei que existem caminhos alternativos que os 

professores podem optar para captar o interesse dos estudantes e mobilizá-los. 

Também observei que apesar da falta de motivação manifestada por muitos 

deles, a maioria vê na escola a única esperança para uma ascensão social.  

      Em última análise, este trabalho pretende dar voz aos discursos das 

juventudes, que estão cotidianamente questionando o ambiente escolar - como 

vimos nas ocupações secundaristas em 2016. E assim, contribuir para o 

enfrentamento e solução dos novos desafios que se apresentam.  

No primeiro capítulo irei abordar algumas questões teóricas envolvendo 

a relação entre sociologia e a juventude: o que diz a teoria sociológica a 

respeito da categoria juventude? Que debates envolvem os conceitos de 

condições juvenis, as culturas juvenis no âmbito das experiências escolares?  

Para isso irei me apoiar nas reflexões de Pierre Bourdieu,José Machado Pais, 

Juarez Dayrell, Juliana Reis,Paulo Carrano &Carlos Martins e Helena Abramo. 

Me embasarei, também, a título de comparação em uma outra experiência 

didático-pedagógica no ensino de sociologia que teve o RAP como tema de 

ensino, desenvolvida e analisada por Gabrielle Cotrim e Romã Neptune. 

   Pensando em práticas de ensino que favoreçam a apreensão dos 

conteúdos sociológicos a partir da aproximação da realidade dos jovens, 

analisarei no segundo capítulo, a experiência desenvolvida no âmbito do PIBID, 

a metodologia adotada e seus resultados. Na conclusão, retomarei as 

principais ideias e reflexões desenvolvidas neste trabalho e farei um balanço da 

experiência analisada.  
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CAPÍTULO 1 - Juventude e sociologia: algumas questões teóricas 

 

Neste trabalho irei me apoiar especificamente em autores que trazem 

reflexões teóricas importantes sobre a temática da juventude. O sociólogo 

francês Pierre Bourdieu, em uma entrevista de 1983 afirma que a “Juventude é 

apenas uma palavra”.Isso significa que a juventude e a velhice não são fatos 

incontestáveis. Na realidade, são categorias elaboradas pela sociedade em 

uma disputa entre as gerações. Bourdieu (1983) afirma que essa relação entre 

idade social e biológica é muito complexa. 

 

“(..) é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável; e que o fato 
de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo 
constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a 
uma idade definida biologicamente já constitui uma manipulação evidente. 
Seria preciso pelo menos analisar as diferenças entre as juventudes, ou, para 
encurtar, entre as duas juventudes ”(Bourdieu,1983, p.2). 

 

 

Em outras palavras, deve-se evitar falar dos jovens, como se 

constituíssem um grupo marcado pelos mesmos problemas e características. 

Mais interessante seria escolher um campo de análise - como o mercado de 

trabalho ou o espaço escolar e investigar as diferenças das juventudes que se 

inserem nestes campos.  

         A tese de Pais (1990) aponta para o problema da definição da 

juventude na sociologia.      De acordo com o autor existem dois modos de 

tratar a juventude: um na perspectiva de unidade, de fase de vida. E outro pela 

diversidade, com ênfase nas particularidades sociais que distinguem os jovens. 

O autor afirma que persistir em falar da juventude pelo viés dos problemas 

psicológicos é não considerá-la como problema de pesquisa sociológico. Dessa 

forma, ele defende que a juventude seja analisada a partir dos sujeitos que a 

constituem. Isto é, compreender a categoria através do que o próprio jovem 

pensa sobre a sociedade, sobre os seus estereótipos e suas construções de 

identidade 

A partir da análise das tensões escolares, Dayrell e Reis (2007) propõem 

a mudança no eixo de reflexão das instituições educativas para os sujeitos 

jovens. Dessa forma, eles defendem que as escolas têm que ser repensadas 



17 

 

pedagogicamente para as novas questões que os jovens nos colocam. 

Segundo os autores o debate sobre o que é a categoria juventude, está 

presente na sociologia da juventude desde o século XX. Partindo do argumento 

compartilhado com outros autores de que a juventude é uma categoria 

socialmente construída,que se relaciona a diferentes contextos históricos, 

condições sociais, culturais, de gênero, entre outros aspectos. Além de ser 

diversa, a categoria da juventude é dinâmica, transformando-se ao longo dos 

tempos. Em suas palavras: 

 

“Na realidade, não há tanto uma juventude e sim jovens, enquanto sujeitos 
que a experimentam e sentem segundo determinado contexto sociocultural 
onde se insere ”(Dayrell, Reis, 2007, p.3).  

 

Carrano e Martins (2003) tecem algumas considerações acerca das 

literaturas sobre os jovens das classes populares. Eles expõem que a 

diversidade de interpretações encontradas é gerada pela variedade de 

sociedades, grupos sociais e tempo histórico em que essas literaturas foram 

produzidas. Mas segundo os autores, existe uma tendência de enxergar o 

jovem como um ser em construção e que os valores constitutivos são 

informados pelas classes média e alta. Assim, qualquer outra possibilidade de 

expressão juvenil pode ser vista como inadaptação aos padrões da faixa etária.     

Carrano e Martins expõem também que a juventude como categoria 

sociológica: 

 

“(...) é frequentemente associada à possibilidade de inovação e construção de 
um futuro renovado, onde os problemas pelos quais estaríamos passando 
seriam equacionados pelos jovens-futuros-adultos. ”(Carrano, Martins 2003, 
p. 131). 

 
Apesar disso, a sociedade não dá oportunidade para as juventudes se 

reconhecerem como potencialidade para mudança. O senso comum conceitua 

a juventude como uma categoria homogênea e culturalmente definida.Além 

disso, costuma ser vista como uma fase problemática da vida marcada pela 

instabilidade, rebeldia, desinteresse e facilmente modelada pela cultura 

dominante.  Opondo-se a essa perspectiva, Carrano e Martins defendem que: 
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 “(...) não podemos mais compreender a juventude como categoria de 
conceituação fechada, mas temos que buscar outras concepções que 
permitam considerá-la não só na sua diversidade, assim como nas formas 
desiguais de acesso e apropriação dos bens materiais e simbólicos. ” 
(Carrano e Martins, 2011, p. 51)  

 

 

1.1 O conceito de condição juvenil. 

 

Os trabalhos de Abramo (2005) e de Dayrell e Reis (2007) defendem o 

uso da noção de “condição juvenil”. A partir destes autores, pretendo 

demonstrar brevemente um pouco do debate em torno desta noção e do seu 

uso na análise das juventudes, principalmente das classes populares.   

Em seu texto “Condição juvenil no Brasil contemporâneo”, Abramo 

(2005) expõe que é árduo o trabalho de conceituar o termo juventude. É uma 

categoria complexa, mas que a despeito disso está cada vez mais presente  

nas discussões políticas. A autora critica a visão da condição juvenil como 

meramente transitória e sugere que para investigá-la têm que se levar em 

conta a diversidade e a desigualdade. Além disso, ela aponta para 

imprescindibilidade das culturas juvenis serem notadas e da importância da 

inclusão juvenil nas decisões do espaço público. No texto “Juventude e escola: 

reflexões sobre o ensino da sociologia no ensino médio”Dayrell e Reis(2007) 

explicam que condição vem do latim conditio e significa a maneira de ser 

perante a sociedade e as circunstâncias de se ver determinada situação. 

Assim, se tem duas dimensões quando se fala de condição juvenil: uma se 

refere aos significados atribuídos pela sociedade a essa fase da vida e a outra, 

ao modo como essa condição é vivida, principalmente a partir das diferenças 

sociais. Os autores assinalam também que essa condição juvenil vem se 

construindo em um contexto de profundas transformações socioculturais 

ocorridas nas últimas décadas. Desse modo, as juventudes brasileiras se 

manifestam em várias dimensões e Dayrell e Reis para analisarem o contexto 

escolar privilegiam no texto a dimensão do trabalho. Os autores apontam o 

quanto é importante situar o lugar social desses jovens para compreender os 

limites e possibilidades de se construir a condição juvenil. Com o enfoque nas 

classes populares expõem que a vivência das juventudes é dura e difícil. Ao 

lado da sua condição como jovens, Dayrell e Reis dizem que: 
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“...alia-se a da pobreza, numa dupla condição que interfere diretamente na 
trajetória de vida e nas possibilidades e sentidos que assumem a vivência 
juvenil. Um grande desafio cotidiano é a garantia da própria sobrevivência, 
numa tensão constante entre a busca de gratificação imediata e um possível 
projeto de futuro. ” (2007 p. 5). 

 
 

Para os autores, grande parcela dos jovens só vivenciam a condição 

juvenil porque trabalham, garantindo recursos para o lazer e o consumo. 

Todavia, isso não significa o abandono da escola (apesar de influenciar no 

desempenho). Assim, o trabalho se mostra uma mediação importante na 

experimentação da condição juvenil.  

Pode-se perceber então, que a partir das mudanças socioculturais 

citadas anteriormente, os jovens das escolas públicas têm práticas sociais 

muito diferentes das gerações anteriores. A construção da condição juvenil 

mostra essas mudanças principalmente na socialização.  Assim os autores 

concluem que por essas mutações sociais: 

 

“…a constituição da condição juvenil parece ser mais complexa, com o jovem 
vivendo experiências variadas e, às vezes, contraditórias. Constitui-se como 
um ator plural, produto de experiências de socialização em contextos sociais 
múltiplos, dentre os quais ganha centralidade aqueles que ocorrem nos 
espaços intersticiais dominados pelas relações de sociabilidade. Os valores e 
comportamentos apreendidos no âmbito da família, por exemplo, são 
confrontados com outros valores e modos de vida percebidos no âmbito do 
grupo de pares, da escola, das mídias, etc.” (Dayrell, Reis, 2007 p. 9). 

 

 

1.2 Culturas Juvenis e experiências escolares 

 

Orientada pelo propósito de demonstrar a possibilidade de 

aprendizagem dos conteúdos sociológicos a partir das temáticas culturais 

juvenis, trarei algumas reflexões sobre culturas juvenis e experiências 

escolares.  

Carrano e Martins (2003) discutem a importância das culturas juvenis, a 

centralidade que assumem no espaço das cidades e a necessidade do 

reconhecimento das mesmas pela escola. Para os autores as culturas juvenis 
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passam por riscos e incertezas provocados pela globalização, pela 

desigualdade social e pela falta de reconhecimento institucional. 

    Os autores lembram que diversas manifestações culturais presentes 

nas cidades,têm os jovens como atores principais. Estes possuem a 

capacidade de criar espaços de socialização, nos quais identidades são 

construídas. A cultura segundo eles se manifesta: 

 

“…como espaço social privilegiado de práticas, representações, símbolos e 
rituais. A produção das identidades, além de demarcar territórios de 
sociabilidades e de práticas coletivas, põe em jogo interesses em comum que 
dão sentido ao “estar junto” e ao ser dos grupos. Nos territórios culturais 
juvenis delineiam-se espaços de autonomia conquistados pelos jovens e que 
permitem a eles e elas transformar esses mesmos ambientes ressignificando- 
os a partir de suas práticas específicas. Esse mesmo processo pode ser 
observado nas instituições escolares de Ensino Médio por se constituírem em 
espaços eminentemente juvenis. ” (Carrano, Martins, 2003, p. 45). 

 

 Relembrando (Sposito1999), os autores pontuam a acentuada 

importância que a cultura apresenta como possibilidades para práticas 

coletivas comuns, sobretudo em torno dos estilos musicais. Há uma motivação 

dos jovens em relação aos temas culturais em contestação a falta de 

participação política. A música, de acordo com os autores, é um elemento 

importante da cultura juvenil. 

 

“A música apresenta-se, assim, como aglutinadora de sociabilidades e, por 
isso, permitiria aos jovens a possibilidade de participação e atuação efetiva 
nas questões relacionadas com a sua comunidade e como interlocutora com 
determinados setores da sociedade civil. ”(Carrano, Martins, p. 46 2003). 

 

 

A partir da centralidade da cidade e problematizando a relação escolar 

com as culturas juvenis, os autores afirmam que a cidade fica marcada pela 

multiplicidade de territórios e de expressão das misturas de culturas. Enquanto 

a escola não reconhece as culturas juvenis.  

 

 “A cidade funciona, assim, como centro de difusão cultural enquanto os 
diferentes espaços urbanos tornam-se arenas de conflitos e reinterpretação 
dessas mesmas culturas. Por sua vez, a escola conta com mecanismos de 
silenciamento que promovem a invisibilidade das práticas que não se 
encaixam nos cotidianos escolares institucionalizados e pouco abertos para 
as expressividades das culturas juvenis. Nesse contexto, o jovem é 
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homogeneizado na condição de aluno que necessita responder positivamente 
aos padrões do “ser estudante” que a instituição almeja. ” (Carrano, Martins, 
2003, p. 46). 

 

Carrano e Martins ainda refletem acerca das formas desiguais de 

inserção social e acesso de bens culturais em função das diferentes realidades 

econômicas e políticas que configuram os muitos modos de ser jovem. A oferta 

do consumo cultural pode se apresentar de diversas maneiras e são 

potencializadas pela indústria cultural, que ao direcionar o consumo ajuda a 

construir o sujeito juvenil.  

A respeito da dimensão da cultura na condição juvenil, Dayrell e Reis 

(2007) dizem ser uma dimensão privilegiada onde os jovens buscam demarcar 

as identidades juvenis. As culturas juvenis são para eles: 

 

“.... Como expressões simbólicas da condição juvenil, se manifestam na 
diversidade em que esta se constitui, ganhando visibilidade por meio dos 
mais diferentes estilos, que têm no corpo e no seu visual uma das suas 
marcas distintivas. Jovens ostentam os seus corpos e neles, as roupas, as 
tatuagens, os piercings, os brincos, falando da adesão a determinado estilo, 
demarcando identidades individuais e coletivas, além de sinalizar um status 
social almejado ” (Dayrell, Reis 2007 p. 6). 
 

 

Os autores apontam ainda a centralidade da dimensão da sociabilidade. 

Ela é percebida principalmente nos momentos de lazer, mas também é notada 

em espaços institucionais como a escola e o trabalho. A turma de amigos é a 

referência na trajetória da juventude, é com os amigos que se trocam as 

culturas em comum e se afirmam perante o mundo adulto. Ainda por Dayrell e 

Reis essa sociabilidade:   

 

“…expressa uma dinâmica de relações, com as diferentes gradações que 
definem aqueles que são os mais próximos (“os amigos do peito”) e aqueles 
mais distantes (a "colegagem"), bem como o movimento constante de 
aproximações e afastamentos, numa mobilidade entre diferentes turmas ou 
galeras ”(Dayrell, Reis, 2007  . p. 7). 

 

 

A partir do que foi dito, enfatizo a necessidade de a instituição escolar 

compreender as culturas juvenis e dialogar com os jovens. Com intuito de 

também poder criar projetos pedagógicos que aproximem professores e 
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estudantes. Uma vez que as culturas juvenis podem contribuir para o 

entendimento da juventude como fenômeno social e para a construção de 

relações mais solidárias e horizontais como Carrano e Martins (2003) apontam. 

 

“As culturas juvenis que se apresentam em constante ebulição nos diferentes 
espaços escolares podem oferecer referenciais empíricos para o 
entendimento da juventude enquanto categoria analítica. Podem contribuir 
também para transformar a escola em espaço-tempo em que o jovem 
reconheça como seu... Através da elaboração de linguagens em comum, a 
escola pode recuperar seu prestígio entre os jovens, bem como o prazer 
deles estarem em um lugar que podem chamar de seu na medida em que são 
reconhecidos como sujeitos produtores de cultura. ”(Carrano, Martins, 2011, 
p. 54). 

 

Dayrell (2005) em um texto intitulado “A música entra em cena: o rap e o 

funk na socialização da juventude”,discute a importância dos grupos musicais 

juvenis no processo de socialização dos jovens da periferia de Belo Horizonte. 

O autor pesquisa especificamente três grupos de RAP e três duplas de funk. 

Dayrell analisa o sentido que essas práticas culturais adquirem nos processos 

sociais e na formação identitária. 

 Ao longo da pesquisa o autor percebe que os rappers e os funkeiros 

têm pouco espaço nas instituições para se posicionarem como sujeitos.  

A partir da análise das entrevistas dos rappers, o autor descreve o RAP 

como uma “crônica da realidade da periferia”. Junto ao conteúdo poético, 

reflete o lugar social onde os jovens vivem e denunciam as condições sociais. 

Além disso,eles se veem:  

 

“Como porta vozes da periferia, um dos elementos de identidade e estilo. 
Alguns deles se atribuem a missão de problematizar a realidade em que 
vivem através de músicas cantam, com a pretensão de conscientizar “os 
caras” dos problemas e riscos que o meio social lhes impõe. ” (Dayrell, 2005, 
p. 128). 

 

Dayrell (2005) ainda expõe que o RAP se torna uma forma de 

intervenção social, que por meio da linguagem poética do corpo e do lazer 

propõe uma pedagogia nova: a da polêmica. É justamente nessa tentativa de 

polemizar que o autor revela a dificuldade de diálogo com as organizações 

políticas, que se mostram desconfiadas do movimento do RAP. Ao longo das 

entrevistas, Dayrell (2005) relata que a maioria desses jovens descrevem as 
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apresentações ou batalhas, como os momentos mais significativos e 

importantes na vida de cada um. Alguns ressaltaram o prazer e a emoção de 

estar no palco, mostrando seus trabalhos e outros valorizaram a possibilidade 

de se autoafirmar. E teve também aqueles que acentuaram a importância de 

serem reconhecidos no próprio meio em que vivem. 

    Dessa forma é visível que o RAP possibilita que esses jovens se 

introduzam na vida pública, não como espectadores passivos, mas como 

criadores e contra todo o limite do contexto social que lhes nega essa criação. 

(Dayrell, 2005, p. 133). 

     O autor complementa que este movimento cultural significa uma 

vivência da condição juvenil, possibilitando atribuir um sentido à vida e ao 

sonhar com outras possibilidades que lhes são restritas. Assim,investigando o 

RAP, Dayrell (2005) percebe que o jovem quer ter voz, visibilidade e reivindica 

acima de tudo, sua juventude.  

Por fim, gostaria de mencionar a atividade desenvolvida por Alecio e 

Neptune, estudantes de ciências sociais da Universidade Federal 

Fluminense.Bolsistas do programa PROGRAD de iniciação à docência, 

desenvolveram uma experiência metodológica com o RAP no IEPIC (Niterói). 

Exibiram um filme que abordava o universo do RAP que tinha como objetivo 

refletir o uso dos recursos audiovisuais e a necessidade de metodologias que 

afetassem os alunos para favorecer o conhecimento sociológico.  

No artigo, as autoras explicitam que ao longo do estágio perceberam 

que o RAP fazia parte do gosto musical de muitos estudantes. Através de letras 

de música, buscaram desnaturalizar os fatos e fenômenos sociais 

demonstrando sua historicidade, demonstrando que o que vemos na sociedade 

atual nem sempre foi assim. Trabalharam com temas como: violência, 

segregação espacial, mídia, diferenças socioeconômicas e preconceitos. Tudo 

isso aliado às teorias de autores das ciências sociais.  

O procedimento sociológico se deu em quatro etapas: a exibição de um 

documentário e de um comercial, a leitura de um texto sobre a história do RAP, 

uma pequena discussão para concluir foram feitas perguntas sobre o que 

haviam achado da aula. Elas comentam que o uso do áudio visual gerou 

curiosidade praticamente imediata. Mas que apesar disso: 
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“Foi preciso, em diferentes níveis de acordo com a turma, buscar o tempo 

todo o diálogo, a participação dos alunos, acostumados a absorver o 
conteúdo de forma passiva, e muitas vezes apática, procuramos modificar 
esse cenário, usando exemplos através dos quais eles conseguissem 
reconhecer suas próprias representações sociais, ou seja, suas visões de 
mundo. ” (Alecio; Neptune, 2013, p. 5).  

 

   Segundo as autoras, pelo fato do projeto tratar de um tema próximo da 

realidade dos jovens daquela escola, conseguiu afetar os estudantes. Estes 

participaram efetivamente das atividades, utilizando suas referências de vida 

na experiência e dando sentido ao conteúdo sociológico.  

Após este balanço teórico, passo agora a descrever o projeto oficina de 

RAP.
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CAPÍTULO II – A OFICINA DE RAP 

 

Em meados de agosto de 2015, o grupo do PIBID de sociologia da UFF 

se reuniu com a coordenadora para mostrar a nova proposta de projeto para o 

semestre. Estava apreensiva por ser nova naquele grupo que estava formado 

há mais de dois anos. Esperei um dos participantes apresentar o projeto e fiz 

alguns comentários indagando como seria a execução e o que precisaríamos 

de material. A coordenadora acolheu a proposta e sugeriu textos para 

trabalharmos com os estudantes. A ideia inicialmente era que fizéssemos uma 

parceria com a rádio estudantil e discutíssemos temas de músicas que os 

alunos escutavam nos intervalos. Por perceber uma afinidade por parte dos 

estudantes com o RAP, consideramos que seria mais interessante e viável 

focar neste estilo.  

A sigla RAP significa rhythm and poetry (ritmo e poesia) e é um gênero 

musical que surgiu na Jamaica em 1960. Na década de 1970 o estilo foi levado 

pelos jamaicanos principalmente para os bairros pobres de Nova Iorque. E no 

Brasil ele chegou em São Paulo, nos anos de 1980 e hoje está presente 

principalmente nas periferias das grandes cidades brasileiras.  

Em razão da familiaridade das juventudes do colégio com o este estilo 

musical decidimos utilizar estas produções musicais como estratégica 

pedagógica considerando que poderia ser um aliado nas discussões 

sociológicas, aproximando os alunos dos conceitos da disciplina. Desse modo, 

o RAP foi escolhido como objeto principal da oficina.  

Sai da reunião entusiasmada e conversei com o grupo para agilizarmos 

os materiais e dividirmos os textos teóricos que fossemos trabalhar. Como não 

faço parte do universo do RAP, passei a pesquisar e ouvir algumas músicas 

para me familiarizar. Além disso, li textos sobre a história do movimento e a 

importância dele no Brasil. Após a fase de pesquisa o grupo se reuniu para 

concluir as propostas da oficina.Um dos objetivos principais era provocar 

através do movimento do RAP, reflexões sobre a cultura negra e sua influência 

na vida dos alunos estimulando o desenvolvimento do pensar sociológico. O 

trabalho proposto era um exercício de transposição didática. Segundo o autor 

Yves Chellavard a transposição didática acontece quando 
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“Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, 
a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-
lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que faz de 
um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de 
transposição didática ” (Chevallard, 1991, p.39).  

 

     O ensino e a aprendizagem supõem a relação entre conhecimentos 

prévios e novos conhecimentos. A partir das formulações teóricas de 

Chellavard, reconheço que há a necessidade de os objetos de ensino se 

referirem ao conhecimento prévio que os alunos possuem. Visto que se os 

estudantes não conseguirem identificar algo familiar no conhecimento 

sociológico apresentado, o estranhamento pode se constituir em obstáculo à 

aprendizagem.A perspectiva de uma transposição didática que fosse 

direcionada aos educandos nos ajudou a construir a oficina de RAP. 

      Do ponto de vista metodológico ficou decidido que a oficina seria 

realizada com duas turmas, uma de primeiro ano e outra de terceiro ano no 

Colégio Estadual Aurelino Leal. Em um primeiro momento faríamos a 

introdução do tema, contextualizando historicamente o movimento, 

relacionando à compreensão conceitual de temas do currículo mínimo, tais 

como: etnia, preconceito, desigualdade social e juventude. As estratégias 

didáticas escolhidas foram a aula expositivae uma roda de conversa. No 

segundo momento,os alunos iriam elaborar letras com base nos conceitos 

trabalhados. A oficina culminaria com uma apresentação: a realização, emcada 

turma, de uma batalha de RAP.  

Considerando o RAP um movimento cultural das juventudes das classes 

populares, seria interessante que fizéssemos atividades valorizadas dos 

rappers tais como as rodas de conversa (que costumam ocorrer em espaços 

abertos para discutir suas letras) e as batalhas que organizam. Por isso nosso 

grupo propôs discussões em roda de conversa sobre os temas recorrentes das 

letras de RAP articuladas às teorias sociológicas apreendidas em sala. E a 

execução da batalha seria a culminância do processo, a finalização da oficina.  

Nosso objetivo era contribuir para a discussão do preconceito em 

relação às culturas juvenis populares e demonstrar a importância da 

representatividade das mesmas, auxiliando a romper o silenciamento e a 

invisibilidade que sofrem no espaço escolar (Carrano e Martins, 2003).  
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Finalmente, o desejo do nosso grupo era que a oficina fosse um 

momento, ao mesmo tempo prazeroso e pedagogicamente produtivo, gerando 

reflexões, questionamentos, aprendizagens. 

 

 

2.1 A oficina na prática: 

 

O espaço escolar Aurelino Leal 

 

O espaço escolar onde a oficina de RAP foi realizada chama-se Colégio 

Estadual Aurelino Leal, localizado em um lugar historicamente importante da 

cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Na rua Presidente Pedreira, 

onde está situado, há vários prédios históricos, como o Museu do Ingá, o antigo 

Palácio do Governo, a Faculdade de Direito e o Solar do Jambeiro. 

O governador Nilo Peçanha criou em 1906 as primeiras escolas de 

Ensino Técnico e Profissionalizante, entre elas a Escola Profissional Feminina 

de Niterói, que mais tarde foi nomeada Colégio Estadual Aurelino Leal.  

A escola é pública, vinculada à Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e 

oferece duas modalidades de ensino: regular – do Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio, e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

A arquitetura do colégio é antiga, possui salas amplas, corredores largos 

e características de construções antigas. Em razão disso o prédio está em 

processo de ser declarado patrimônio histórico. 

Em contrapartida, a escola é pouco conservada e possui infraestrutura 

precária: dispõe de poucos banheiros, salas pequenas com pinturas 

desgastadas, e pouco ventiladas. No pátio, onde os estudantes passam o 

intervalo, tem uma pequena lanchonete e poucas mesas. Atrás do pátio existe 

uma única quadra para a pratica de esportes. As salas que ficam na parte de 

baixo possuem grades nas janelas. Essa característica das salas me chamou 

muita atenção na primeira vez em que visitei a escola, me lembrando uma 

espécie de “presídio”. Além disso, o sinal sonoro para o recreio reforçou essa 

associação. Falta ventilação nas salas, principalmente no verão quando as 

temperaturas são altas. A escola possui um auditório simples, com cadeiras de 

plástico e um palco para apresentações.  
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Em alguns espaços, como os corredores e o pátio, notei o acumulo de 

materiais velhos jogados, como cadeiras de madeira e outros móveis de sala 

de aula. A sala de mídia é escura, desorganizada, com cadeiras velhas e livros 

empilhados. A escola não oferece computadores para o uso dos estudantes, 

apenas alguns para todos os professores.  A sala dos professores é pequena e 

simples para o número de docentes. Possui um filtro de água, às vezes café e 

lanches no intervalo. O número de alunos em cada turma varia de vinte e cinco 

a quarenta. 

Um dos lugares mais importantes para os estudantes é a sala da rádio 

do CEAL (Colégio Estadual Aurelino Leal). Lá eles fazem os encontros dos 

representantes, decidem as músicas que vão tocar no intervalo e programam 

eventos escolares ligados a movimentos artísticos. É um espaço que 

representa as demandas dos estudantes e o símbolo de uma organização 

estudantil. A rádio foi muito importante no projeto, pois incentivou e propagou o 

tema do RAP entre os estudantes. 

 

Os jovens do CEAL 

 

Os estudantes da escola possuem idade que varia de sete a dezenove 

anos. Cursam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A maior parte dos 

estudantes habitam as comunidades ao redor do bairro Ingá. E outros, em 

minoria, habitam bairros mais afastados. A maioria dos alunos são 

pertencentes às classes populares.  

Os estudantes, enquanto jovens, participam de grupos específicos e 

apresentam interesses em comum. Seja nas áreas de cultura, esporte ou 

estudos.  

Antes de criarmos dão projeto da oficina, notei que havia o grupo dos 

rappers: se vestem, com blusas grandes, bonés, partilham códigos de 

linguagem (as gírias) e aspectos gestuais próprios do movimento. Interagem 

com outros grupos, mas têm nos companheiros mais próximos uma espécie de 

abrigo cultural. Como Carrano e Martins (2011, p. 47) apontam “Cada grupo 

juvenil possui, marcas visíveis que o caracteriza e unifica, mas que o diferencia 

de outras marcas identitárias juvenis”. 
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Enquanto bolsista, me envolvi com alguns grupos e me interessei em 

compreender a união entre eles. Percebi que no geral os estudantes não 

questionam a participação em determinado grupo. A adesão acontece 

naturalmente por afinidades e preferências criadas ao longo dos contatos 

diários.  

O uso exacerbado de tecnologias me chamou atenção, os alunos estão 

frequentemente usando fones de ouvido e digitando no celular. O que afeta a 

relação entre os atores escolares. Os próprios colegas sentem o exagero do 

uso do celular. Quando os estudantes deixam de ouvir as pessoas presentes 

no espaço escolar, preferindo as interações cibernéticas, elas se sentem 

ignorados.  

Em razão disso, as interações entre os estudantes e os outros atores 

escolares estão sendo modificadas mais a cada dia. É visível que os jovens 

estão conectados diariamente na internet e sentem a necessidade da conexão 

também no espaço escolar. Assim, a tentativa de barrar o uso da internet na 

escola não foi bem-sucedida. Todos fazem uso de “smart-phones”, até mesmo 

os professores e coordenadores. Para estes jovens é imprescindível interagir 

nas redes sociais. Interagem principalmente dando opinião sobre diversos 

assuntos, e se relacionando com outros jovens que têm interesses comuns.  

Os estudantes estão antenados em discussões políticas e sociais que 

emergiram nos últimos tempos. É comum ouvir na escola discussões 

acaloradas entre eles, sobre temas como: partidos políticos, feminismo, cotas 

sociais, mídia, religião dentre outros assuntos. Acredito que a internet teve um 

importante papel na propagação dessas discussões. Os jovens trazem as 

ideias das mídias sociais para sala de aula e os debates são muito 

interessantes.  

 

 

 

1º dia da oficina de RAP. 

 

No primeiro dia de oficina, uma quarta-feira, 16 de setembro de 2015, 

logo cedo, preparei os materiais que iríamos levar para usar no colégio. 

Separei os textos que havia lido sobre o histórico do movimento do RAP e 
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teorias de autores sobre temas do currículo mínimo tais como: etnia, 

preconceito, desigualdade social e juventudes. Além disso, levei papéis em 

branco para escreverem as composições. Um membro do grupo levou uma 

câmera profissional para filmar e tirar fotos no decorrer da oficina. Como o 

tempo era corrido, cheguei antes no colégio para entrar na sala de aula assim 

que começasse o tempo da aula de sociologia.  

A primeira turma que trabalhamos foi a 3001, uma turma diversificada, 

com jovens entre 17 e19 anos. Alguns tinham interesse no RAP, mas nenhum 

estudante tinha convivência cotidiana com grupos de rappers. A maioria 

parecia conhecer e gostar do estilo musical porque fazia parte da cultura local 

das suas comunidades.  

No momento em que entrei na sala com a professora, os estudantes 

pareciam animados. Observei, também, que me tratavam com mais 

naturalidade que a interação cotidiana com os  professores, já que sou poucos 

anos mais velha que eles, e era conhecida na turma. Após alguns minutos de 

organização e apresentação de cada integrante do nosso grupo do PIBID, 

começamos a introduzir como seria feita a oficina e informar o seu objetivo. 

Apresentamos os três momentos. Dois em sala: um para discussão teórica e 

outro para criação das letras de RAP. E o último momento que seria reservado 

à batalha de RAP no pátio. Deixamos claro a proposta de demonstrar que o 

uso didático do movimento cultural do RAP, tinha o intuito de provocar o 

raciocínio e a imaginação sociológica nos alunos principalmente sobre a 

importância da cultura negra, e como ela influencia suas vidas.  

Tal como propõe Mills (1975, p.12) “a imaginação sociológica nos 

permite compreender a história e a biografia e as relações entre ambas dentro 

da sociedade. Essa é a sua tarefa e promessa”. 

Desse modo, nosso objetivo era estabelecer ligações entre os temas 

discutidos no período letivo e a história do movimento cultural do RAP de modo 

que pudessem se situar, se localizar socialmente.  

Era visível que aquele perfil de aula era diferente do padrão que 

estavam acostumados. Ficaram agitados e animados por terem uma parte da 

aula fora de sala. Questionaram se poderiam chamar pessoas do movimento 

de outras salas, mas foi decidido anteriormente que a participação seria só 

daquela turma.  
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Formamos uma roda e iniciamos com o histórico do movimento do RAP. 

Falamos sobre o seu surgimento na Jamaica - que muitos não sabiam e que eu 

mesma havia descoberto há pouco tempo. Posteriormente conversamos sobre 

o movimento nas periferias americanas. Este tema os deixou interessados, pois 

muitos jovens ouvem rappers americanos e alguns deram exemplos de nomes 

e histórias de artistas de periferias americanas que eu não conhecia. Mesmo 

assim a participação dos estudantes era minoritária, como a experiência de 

Alecio e Neptune (2013) foi preciso buscar diálogo o tempo todo:“...eles estão 

acostumados a absorver o conteúdo de forma passiva” (2013.p. 5).As autoras 

disseram que buscaram modificar isso usando exemplos nos quais eles 

conseguissem reconhecer suas visões de mundo. 

      Quando iniciamos a apresentação da conjuntura na qual o RAP 

surge nas periferias brasileiras, a turma ficou mais participativa. Alguns que até 

então estavam quietos comentaram sobre sua vivência com outros jovens do 

movimento em suas comunidades. Trouxeram exemplos de como criminalizam 

os integrantes deste movimento cultural, sendo vistos como transgressores 

dentro e fora das comunidades. Também mencionaram a coerção policial nas 

batalhas de RAP.Fui anotando no diário de campo como dicas para estudos 

futuros e percebendo que ainda teria muito o que aprender sobre aquele 

movimento cultural com os estudantes. 

 A partir dos exemplos, nós bolsistas, introduzimos os conceitos para 

trabalhar de forma mais dinâmica com o aporte da sociologia. Questionamos se 

a ideia de preconceito está implícita na criminalização do movimento social. Em 

seguida, entramos na discussão sobre a ideia de ser jovem estar impregnada 

de estigmas e ser homogeneizadora, ou seja, é comum que a juventude seja 

vista como uma fase da vida marcada pelos mesmos processos e experiências. 

Para Bourdieu (1983) tal abordagem é manipuladora e tende a escamotear que 

se trata de uma experiência histórica e socialmente definida. Notei que neste 

tópico eles ficaram em dúvida do porque os estigmas não serem reais. Fizemos 

perguntas simples, como por exemplo: se todos naquele ambiente se 

enquadravam na categoria de desobedientes. Aos poucos fomos 

desconstruindo certos estereótipos em torno da juventude– rebeldia, 

desinteresse, instabilidade, etc. -,e eles foram percebendo que tais ideias não 

representavam todos que ali estavam.  
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     Posteriormente falamos sobre a desigualdade social influenciando na 

desvalorização da cultura das classes populares. A partir desta discussão 

surgiram vários posicionamentos que revelavam visões maduras e sensíveis. 

Fui percebendo o quanto estávamos nos aproximando da realidade que eles 

vivem e, ao mesmo tempo, relacionando com conceitos e interpretações da 

teoria sociológica. Através dessa dinâmica, observamos que o fato de serem 

tratados como sujeitos de ações sociais fazia com que se sentissem 

confortáveis e seguros para expressar suas opiniões  

Portanto defendo, do mesmo modo que Leite (2011) em “Escola, Cultura 

Juvenil e Alfabetização: lições de uma experiência “a proposta de que o aluno 

deve ser sujeito ativo no processo de aprendizagem.Segundo a 

autora,precisamos estimulá-los a expor as culturas juvenis de que fazem parte, 

para depois compreender seus pontos de vista, seus anseios. Para a autora, 

quando os estudantes conseguem ter voz no ambiente escolar eles se 

reconhecem como sujeitos, ou seja, demonstram suas forças e fraquezas, 

socializando no ambiente e deixando os outros os ajudarem. Tornando as 

relações menos conflituosas e favorecendo a apreensão de novos 

conhecimentos. Com base no pensamento de Bernard Charlot, Dayrell (2003) 

afirma que o jovem como sujeito social é portador de uma história, interpreta o 

mundo e lhe dá sentido, assim como à posição que ocupa e às relações com 

os outros.  

A discussão em roda durou um tempo de aula inteiro e poderia ter 

prosseguido, mas infelizmente dispúnhamos apenas de dois tempos. Lembro 

que fiquei aflita ao ter que marcar um tempo exato no relógio, porque gostaria 

de ter continuado e ouvido mais o que tinham para falar. Essa preocupação 

com a falta de tempo,revela o que Bondía (2002) apresenta como um dos 

obstáculos da modernidade para a experiência acontecer.É preciso ter tempo 

para se criar um contexto que possibilite a educação da atenção e afete os 

estudantes (Bondía 2002 p. 21), 

Após a roda de conversa, distribui os papéis para começar o segundo 

momento: a criação dos trechos de canções de RAP a partir do que havíamos 

discutido. Notei que alguns estudantes ficaram desinteressados e explicaram 

que não sabiam criar letras. Outros foram imediatamente escrevendo. Alguns 

escreviam e mostravam para nós “pibidianos” esperando alguma resposta de 
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aprovação ou do que poderiam melhorar. No entanto, deixamos claro que era 

algo simples, mas que fosse significativo sobre o que havíamos discutido no 

momento anterior. Alguns meninos estavam escrevendo sobre preconceito 

racial, outras meninas com as quais interagi escreviam sobre a importância do 

respeito à mulher. No geral percebi que ficaram quietos e mobilizados com a 

escrita sobre algum tema que mais tinha interessado na discussão. 

Assim que passou metade do segundo tempo, avisei que iríamos para o 

pátio realizaro terceiro momento da oficina: a batalha ou apresentação de RAP. 

Todos levantaram e foram juntos para fora levando os papéis em mão. 

Estavam agitados e alguns trocavam os trechos entre eles e riam um dos 

outros, comentando e fazendo julgamentos sobre os escritos.  

No pátio, colocamos o microfone e a caixa de som em frente a uma 

parede onde há um grafite desenhado e colorido, representando jovens. Um 

integrante do grupo do PIBID levou a câmera para filmar a batalha, como tinha 

feito com alguns momentos em sala. Apesar de a discussão ter sido animada, 

recitar no microfone os deixou tímidos. Não havia estudantes na sala 3001 que 

participasse do movimento do RAP. Mas apesar disso, a maioria recitou, houve 

vários que levaram letras de RAP conhecidas e outros que participaram com 

pequenos trechos autorais relacionados aos temas debatidos. As meninas se 

mostraram mais tímidas e uma delas que parecia mais confortável no 

microfone, leu os trechos de outras colegas.  

      Relendo o diário de campo, percebo que no primeiro dia me 

interessei por alguns trechos autorais que me traziam mensagens fortes. 

Principalmente de meninas que como eu, estavam inseridas no movimento 

feminista, e fiquei feliz por vê-las participarem.  

 

Eis um trecho produzido por uma das meninas:  

 

 

“Se liga parceiro no que vou falar,  

Mulher não é objeto mulher é para se cuidar. 

Gostamos de respeito e sabemos respeitar. 

Se você não entendeu eu vou repetir 

Mulher é para somar e não diminuir...” 
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Após a batalha de RAP que durou metade do segundo tempo, alguns 

estudantes nos entregaram a produção escrita.  

Nos despedimos da turma e agradecemos a participação de cada 

estudante na oficina. Alguns deles fizeram agradecimentos sinceros e disseram 

que gostaram da experiência. Ficamos de editar o vídeo e enviar para eles 

como uma recordação da turma, já que este era o último ano deles no colégio.  

No final, nós, pibidianos, juntamos os materiais da oficina e 

conversamos um pouco com a professora sobre a quão prazerosa e rica tinha 

sido a experiência. Que apesar da agitação, da não participação de alguns e do 

tempo curto, tudo havia ocorrido como planejado. Começamos a comentar 

sobre como iria ser a próxima oficina com a turma 1010 e o que poderíamos 

mudar de uma experiência para outra.  

Pensamos na possibilidade de fazer a oficina inteira fora de sala, no 

auditório, para que os alunos se sentissem mais à vontade. Ficou combinado 

que conversaríamos pela internet no mesmo dia e colocaríamos as fotos e 

anotações sobre a oficina no grupo. 

   O grupo foi embora do colégio entusiasmado em voltar e fazer uma 

nova oficina com outros jovens. Fiquei ansiosa e interessada em saber as 

diferenças no comportamento da próxima turma no dia seguinte, pois sabia que 

haveria estudantes que participam ativamente do movimento cultural do RAP 

em Niterói. 

 

 

2º dia da oficina de RAP 

 

O segundo dia de oficina aconteceu em uma quinta-feira,dia 17 de 

setembro de 2015. Na noite anterior conversamos,integrantes do grupo e a 

professora. Decidimos fazer a oficina inteira no auditório. Organizei o que iria 

levar dos textos teóricos lidos, inclusive um impresso sobre o RAP que iríamos 

distribuir, além dos papéis em branco para escreverem as composições. Antes 

disso, a professora havia comunicado e feito o convite para que alguns 

estudantes rappers da turma ajudassem no decorrer da oficina. Estes mesmos 
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jovens eram protagonistas na rádio da escola e participavam nos eventos 

culturais dentro e fora do colégio. 

      A oficina neste dia foi realizada com a turma 1010: Uma turma 

diversificada com estudantes de 15 a 17 anos, alguns deles, repetentes. Como 

era uma turma de primeiro ano, ficou decidido que trabalharíamos com os 

conceitos usados na oficina do primeiro dia e a história do RAP, mas o foco 

seria a ideia de cultura, que eles trabalharam ao longo do período letivo. 

Chegando à sala, com o grupo do PIBID, notei que os estudantes demoraram 

mais que a outra turma para se organizar e ouvir a proposta da atividade.  

Enquanto esperava que o grupo se organizasse, dois estudantes ligados 

ao RAP vieram nos perguntar se a oficina seria mesmo naquele dia. 

Mostraram-se animados e ofereceram ajuda, já que a professora havia pedido. 

Conversamos rapidamente e dissemos que a participação deles na roda de 

conversa e na batalha seria fundamental para oficina, afinal ter estudantes do 

cenário do RAP participando conosco na discussão seria interessante. 

    Após a apresentação do grupo para turma, falamos sobre os três 

momentos: discussão, produção escrita dos trechos de canções e a batalha. 

Para que não perdêssemos mais tempo, pedimos a colaboraçãode todos para 

irmos para o auditório rapidamente.  

     Chegando ao auditório fizemos uma roda e distribuímos os textos 

sobre o RAP que havíamos produzido para auxiliar na compreensão histórica 

do movimento cultural. Estes traziam principalmente o diálogo do RAP com a 

cultura negra e suas formas de resistência. Em um primeiro momento 

apresentamos a história do RAP, seu surgimento na Jamaica, depois nas 

periferias americanas e por fim, sua chegada ao Brasil, assim como fizemos 

com a turma 3001.  

      Ao longo dessa exposição, estudantes vinculados ao RAP fizeram 

algumas intervenções. Eles apresentaram contribuições sobre o cenário norte-

americano e aprofundaram com histórias de rappers de origem jamaicana 

imigrantes nos Estados Unidos. Falaram sobre a dança do break e sua ligação 

com o RAP e sobre cantores como James Brown que influenciaram na criação 

das primeiras músicas.  

     Ao tratar o tema no Brasil, introduzimos a experiência da cidade de 

São Paulo, onde começaram os primeiros shows, na década de 1980. 
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Explicamos que na época,o movimento cultural sofreu preconceitos, pois era 

considerado violento e “típico” das periferias. Os estudantes que participam do 

cenário do RAP comentaram que o preconceito continua vivo e que os jovens 

do movimento são mal vistos nas comunidades. Outros alunos, depois disso, 

fizeram brincadeiras com os colegas rappers sobre as vestimentas e o estilo 

diferenciado. Neste momento, percebi que eles não eram compreendidos pela 

turma. A despeito de muitos gostarem de ouvir RAP, aqueles que assumem 

esse pertencimento cultural sofrem preconceito dos próprios colegas.  

Na sequência, discutimos sobre a questão da desigualdade social e 

como ela afeta o modo como as pessoas veem as culturas populares. Nesse 

momento introduzimos a conceito de cultura e demos exemplos. Os estudantes 

usaram termos apreendidos ao longo no período letivo como: cultura de massa 

e identidade cultural e deram exemplos de vivências culturais. Isto me fez 

compreender que tinham apreendido de modo significativo aquele conteúdo de 

sociologia, presente no currículo mínimo. A discussão sobre cultura foi 

produtiva e tive a sensação que a oficina estava sendo protagonizada pelos 

próprios estudantes. Eu os ouvia como se estivesse aprendendo sociologia 

novamente, por um olhar mais próximo da realidade deles.  

     Algumas meninas problematizaram o papel da mulher nas culturas 

juvenis, e colocaram na roda o tema da participação feminina no RAP. 

Questionaram os meninos sobre o movimento; indagaram como era o cenário 

feminino e se seriam aceitas em um grupo. Achei interessante a iniciativa delas 

de colocarem a questão de gênero para discussão. Eles, por sua vez, 

responderam que tinham poucas mulheres no cenário da cidade de Niterói. E 

elas lamentaram com um discurso feminista, que “o lugar de mulher é onde ela 

quiser” e afirmaram: “podemos ocupá-lo”. Aproveitando este debate 

anunciamos que era hora de pôr em prática as discussões e elaborar trechos 

de canções. Distribuímos os papéis e canetas. Avisamos que teríamos só mais 

meio tempo para terminar a oficina e que iria ser corrido, pois queríamos 

finalizar com a batalha.  

    Desta vez pensei que teria sido mais proveitoso se tivéssemos 

dividido a oficina em dois dias, mas não seria possível, uma vez que o 

conteúdo em sala precisava ser dado. E não tínhamos autorização para ocupar 

mais de dois tempos com o projeto.  
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     Os estudantes se espalharam pelo auditório e começaram a 

escrever. Um grupo só de meninas se reuniu em cadeiras em uma roda. Outro 

grupo ficou sentado no tablado, de onde eu também fiquei observando e 

fazendo anotações no caderno de campo. O grupo dos rappers sentou do outro 

lado e parecia empolgado em demonstrar para a turma que era experiente em 

compor e apresentar. Depois de terminarem as composições, ligamos o som 

ao microfone e iniciamos a batalha de RAP.  

Os primeiros a se apresentarem foram os integrantes do grupo de RAP. 

Eles subiram no tablado com uma postura de intimidade com aquele ambiente, 

estavam vestidos com roupas diferentes da convencional –uniforme: com blusa 

maior/comprida e bonés-. Quem mais se destacou foi Daniel, conhecido como 

“O padrinho” pela cena RAP da cidade de Niterói. Carrano & Martins (2003) 

apontam para essa centralidade da cidade na difusão das culturas juvenis.“A 

cidade funciona, assim, como centro de difusão cultural enquanto os diferentes 

espaços urbanos tornam-se arenas de conflitos e reinterpretação dessas 

mesmas culturas. ” (2003, p.46). 

“O padrinho” subiu no tablado com mais dois amigos e revezaram o 

microfone fazendo conexão entre os trechos. Proclamaram rimas com o tema 

do preconceito e da cultura relacionados com o que tínhamos discutido 

anteriormente.  

Percebemos mais uma vez que o conteúdo de sociologia havia se 

tornado significante para eles. Todos estes estudantes do grupo de RAP se 

mostraram expressivos, com postura madura e lideraram a batalha. E tentaram 

incentivar a outra parte da turma a subir e fazer o mesmo.Ao longo da 

apresentação do “Padrinho”os alunos mostravam-se animados e elogiavam 

quando a resposta do trecho era interessante. Recordei o que Dayrell (2005) 

escreveu sobre as entrevistas com os integrantes dos grupos de RAP de Belo 

Horizonte.Segundo os rappers, as batalhas eram os momentos mais 

significativos da vida de cada um. Alguns deles, nas entrevistas, ainda 

destacaram a importância do RAP para se tornarem reconhecidos no meio em 

que vivem.  

Outro grupo que me marcou foi o das meninas, que subiram ao palco e 

apresentaram trechos pequenos defendendo a igualdade de gênero e a 

importância da representatividade da mulher nos movimentos culturais como o 
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RAP. Elas estavam tímidas no tablado e ao mesmo tempo se divertiam com 

rimas que às vezes não rimavam, mas expressavam com naturalidade o 

entendimento delas sobre a discussão anterior.   

Quando o sinal tocou, todos ficaram agitados para saírem, assim 

começamos a nos despedir. Ficamos mais uma vez de enviar os vídeos e fotos 

da oficina para a turma. Recolhemos os papéis com os trechos daqueles que 

queria deixá-los conosco. Em seguida, nos dirigimos ao grupo de RAP para 

agradecer a participação e por terem enriquecido a oficina com suas 

experiências de vida. Eles se mostraram felizes com a apresentação e 

pareciam se sentir representados, atuantes e valorizados naquele ambiente. 

Dayrell (2005, p.133) descreve o RAP “como possibilidade de que esses jovens 

se introduzam na vida pública, para além de espectadores passivos, como 

criadores e contra todo o limite do contexto social que lhes nega essa criação ”. 

Relendo meu diário de campo, lembrei de uma das letras do grupo de 

RAP da turma 1010 que mais me chamou a atenção. Era um trecho sobre 

preconceito racial. Meu grupo do PIBID usou essa composição como o modelo 

de trecho criado na oficina e exibimos em um slide na semana acadêmica de 

2015 da Universidade Federal Fluminense.  

 

Eis o trecho:  

 

“Andava nas ruas, amargurado 

Por onde eu passava eu era esculachado  

Por todas as pessoas, pessoas sem amor  

Minha consciência me dizia que era por minha cor  

 

Todos me descriminavam, sem motivo nenhum,  

Por onde eu passava era apenas mais um,  

Meus ancestrais vieram de uma vida sofrida  

Onde nem se quer havia comida,  

 Minha origem teve por sua vez a História  

marcada pelas dores das chibatadas,  

Muitos não sobreviveram   

Mas o pouco que existe hoje habita o mundo inteiro  
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Sonho com um mundo onde nenhum negro será discriminado  

Onde todos tenham o mesmo significado  

Independentemente de cor, raça ou religião  

porque unidos somos uma grande nação. ” 
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CONCLUSÃO: REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO 

À DOCÊNCIA 

 

       Em razão as mudanças ocorridas na sociedade ocidental nos 

últimos anos, os jovens se vêem diante de novos desafios e 

questionamentos.Segundo Dayrell e Reis (2007, p.3) “a tensão e a descrença 

que permeiam a relação entre a escola e os estudantes jovens, vem dessas 

mutações que afetam as instituições e os processos de socialização 

interferindo na produção social dos indivíduos nos seus tempos e espaços ”. 

 A sociologia como disciplina voltada para este público, tem um 

importante papel de auxiliar no processo de estranhamento e desnaturalização 

dos fenômenos sociais e a ajudá-los a se situarem socialmente, tal como 

proposto pelas Orientações Curriculares Nacionais (2006). Todavia, para 

alcançar estes objetivos, a disciplina precisa construir práticas pedagógicas 

mais próximas dos jovens, das suas questões e anseios.A compreensão das 

culturas juvenis pode contribuir nessa direção e possibilitar outra forma de 

aprendizagem. O exemplo do uso do RAP como estratégia de ensino é uma 

das alternativas. A dimensão cultural é importante nesse processo, segundo 

Dayrell e Reis (2007), pois é “um espaço privilegiado de práticas, 

representações, símbolos e rituais, no qual os jovens buscam demarcar uma 

identidade juvenil ”. 

A escola se constitui em um espaço fundamental para os jovens 

experimentarem a sociabilidade,já que para Dayrell e Reis (2007, p.9) “a turma 

de amigos é uma referência na trajetória da juventude: é com quem fazem os 

programas, “trocam ideias”, buscam formas de se afirmar diante do mundo 

adulto, criando um “eu” e um “nós” distintivos”.Para Pais (1993, p.94), os 

amigos do grupo “constituem o espelho de sua própria identidade, um meio 

através do qual fixam similitudes e diferenças em relação aos outros”. 

Por essa centralidade na sociabilidade dos jovens, a escola tem tido nos 

últimos anos novas propostas político-pedagógicas progressistas voltadas para 

este público. Muitas dessas propostas na buscam de estabelecer contato com 

os jovens como apontam Dayrell e Reis (2007), tentam desenvolver ações nas 

diferentes expressões culturais, com o objetivo de aumentar a valorização das 

culturas juvenis dentro da escola.  
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Através da experiência desenvolvida pelo grupo do PIBID no Colégio 

Estadual Aurelino Leal no período de 16 a 18 de setembro de 2015, pude 

observar que a discussão de temáticas relacionadas às culturas jovens pode 

favorecer a apreensão de conceitos sociológicos e o desenvolvimento da 

imaginação sociológica (Mills 1975). 

Na época da oficina tentei refletir sobre o seu significado para mim, na 

minha formação docente. No entanto, as reflexões formuladas naquele 

momento resultaram especialmente da avaliação conjunta realizada pelo grupo 

PIBID, depois de muitas discussões sobre o que cada membro havia 

experimentado.  

Mas hoje,analisando de modo distanciado aquele momento, consigo ter 

outro olhar sobre a experiência. Talvez pareça um olhar mais romântico, pois 

tendo a olhar para um passado enfatizando as coisas boas. Mas o caderno de 

campo serve para colocar meus pés no chão e me fazer lembrar das críticas e 

problemas vividos ao longo da oficina: como o tempo corrido, a dificuldade de 

organizaras turmas, a falta de outros recursos metodológicos para trabalhar o 

conteúdo e as discordâncias entre os membros sobre diferentes questões. 

Fazendo uma releitura do caderno de campo e de como eu me via 

naquela época da oficina, percebo que esta foi um divisor na minha vida de 

bolsista pibidiana no colégio e na minha formação na licenciatura. Na época 

não pude perceber com clareza, porque estava amadurecendo aos poucos e 

imersa naquela experiência contínua, mobilizada pelas tarefas a serem 

realizadas.  Mas hoje, com o olhar distanciado, reconheço que depois da 

realização da oficina do RAP, mudei meu olhar sobre os jovens. 

     Desde muito nova estive inserida em debates sobre a escola em 

minha casa,já que minha mãe e outros familiares são professores e convivia 

com estes diariamente. Apesar dessa aproximação com a temática escolar, 

durante este estágio me dei conta que aquele espaço não era absolutamente 

conhecido por mim. Velho (1978) discute sobre essa relação entre o familiar e 

o conhecido:“O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é 

necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser 

exótico, mas, até certo ponto conhecido. ” (Velho, 1978, p. 126).  

A partir da experiência da oficina passei a me interessar realmente pelo 

universo dos jovens e das juventudes e sobre sua presença no espaço 
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escolar.Afetada por essa experiência, observei uma mudança em meu discurso 

sobre os alunos, que precisam ser compreendidos como sujeitos de ações 

sociais e das suas próprias formações. Acredito que precisamos dar voz aos 

jovens que são os atores principais da disciplina de sociologia e ao mesmo 

tempo fazer o trabalho docente tendo em vista esta relação.  

Pela transposição didática, contextualizando, adaptando, traduzindo as 

teoriase conceitos sociológicos demonstramos que é possível realizar as duas 

ações. Pois escolhemos o tema da oficina a partir de uma demanda dos 

estudantes e buscamos dialogar com conceitos e temas previstos para a 

disciplina ao longo do bimestre. Um dos desafios era aproximar o 

conhecimento sociológico da realidade dos alunos.  

Masa proposta da oficina consistiu acima de tudo em desenvolver a 

imaginação sociológica dos estudantes. O termo proposto por Mills (1975)na 

obra “A imaginação sociológica” compreende uma prática criativa de 

pensamento visando entender o comportamento social e que proporciona a 

compreensão das ligações entre o mundo pessoal e as estruturas sociais. 

Millsexpõe que um dos elementos principais para exercer a imaginação 

sociológica, é a competência de analisar a sociedade com um olhar 

distanciado. Nas palavras do autor, a imaginação sociológica:“(...) é uma 

qualidade de espírito que lhes ajude a usar a informação e a desenvolver a 

razão, a fim de perceber, com lucidez, o que está ocorrendo no mundo e o que 

pode estar acontecendo dentro deles mesmos ” (Mills, 1975, p 11). 

A experiência metodológica com o RAP desenvolvida por Alecio e 

Neptune em 2013, como bolsistas de iniciação à docência da Prograd, 

apresentou pontos em comum com a minha experiência. Elas também 

buscavam refletir sobre a necessidade de metodologias que afetassem os 

alunos, e ao perceberem que o RAP fazia parte do gosto musical escolheram 

este movimento cultural para trabalhar. 

Assim, como na oficina de RAP do IEPIC, as bolsistas buscaram 

desnaturalizar fatos e fenômenos sociais e também tiveram dificuldade no 

começo em mobilizar estudantes que estão acostumados a receber o conteúdo 

de forma passiva. Apesar desses pontos em comum, as autoras 

diferentemente do meu grupo,utilizaram os recursos audiovisuais, que parecem 

ter afetado ainda mais os estudantes. 



43 

 

A prática de iniciação à docência propiciada pela realização da oficina 

me possibilitou atuar como mediadora, observadora e aprendiz ao mesmo 

tempo. Ingold (2010) aponta para importância da criação de práticas para além 

das técnicas usuais de sala de aula. Para ele, a aprendizagem equivale a uma 

educação da atenção: um processo permeado pela noção de mostrar. “Mostrar 

alguma coisa a alguém é fazer esta coisa se tornar presente para esta pessoa, 

de modo que ela possa apreendê-la diretamente, seja olhando, ouvindo ou 

sentindo” (Ingold, 2010, p. 21.). Desse modo, o papel dos educadores segundo 

o autor, seria o de criar situações, contextos de prática para instruir os 

iniciantes e favorecer a aprendizagem.  

Ao longo da oficina contemplava os estudantes, interagia com eles, 

desenvolvendo o conteúdo de sociologia com autonomia, em diálogo com as 

realidades e visões dos alunos. Portanto, presumo quea oficina de RAP tenha 

sido uma experiência, que transformou o meu modo de olhar os jovens, a 

escola e o trabalho docente.  

Concordando com Bondía (2002) foi uma experiência: algo que nos 

passou, nos aconteceu e nos tocou, afetando nossas percepções e visões de 

mundo. 
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ANEXOS: LETRAS DE RAP

 


