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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é mostrar como rap, um dos elementos do hip-hop, 
pode ser aproveitado como eficiente prática de letramento no processo de 
educação formal, ampliando as noções tradicionais de leitura e escrita. Para 
este fim, serão utilizados como base teórica textos tanto de autores que 
discutem os conceitos de Letramento e Alfabetização como Magda Soares e 
Roxane Rojo quanto de autores que tratam das relações entre Educação e Hip-
hop como Nelson Maca e Henrique Freitas.  

Palavras-chave: educação, hip hop, letramento 

 

ABSTRACT 

The objective this paper is to show how rap, one of the elements of hip-hop, can 
be used as effective literacy practice in the formal education process, 
expanding the traditional notions of reading and writing. To this end, will be 
used as a basis both theoretical texts by authors who discuss the concepts of 
literacy as Magda Soares and Roxane Rojo, as the authors that examine 
relationships between education and hip-hop: Nelson Maca and Henrique 
Freitas. 
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1 As questões aqui apresentadas são resultado de reflexões iniciais desenvolvidas como 
bolsistas do projeto de pesquisa Etnoescrituras: proficiência multimodal de leitura e escrita em 

contextos extraescolares, sob a orientação do Prof. Dr. Henrique Freitas. O projeto vincula-se 
ao grupo de pesquisa Rasuras: estudos de práticas de leitura e escrita da Universidade Federal 
da Bahia. 
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O processo de introdução na cultura letrada formal tem sido para os moradores 

de comunidades populares2 quase sempre traumático, uma vez que essa 

iniciação requer, na maioria das vezes, uma negação dos conhecimentos 

adquiridos antes do ingresso na escola. Estes conhecimentos (linguísticos) são 

produzidos geralmente em contextos de acentuada afetividade através das 

interações familiares, primeira relação social da criança, religiosas e mesmo 

nas ruas, fonte também de aprendizagens diversas para os jovens. Ângela 

Kleiman (2006) destaca que apesar da escola ser a principal agência do 

letramento, ela não é a única, por isso os espaços aqui destacados têm 

também grande importância no processo de formação dos educandos.  

Ignorando a pluralidade das experiências dos estudantes de origem popular, 

bem como os níveis distintos de letramento desses discentes, a escola 

tradicional acaba por descredenciar a história de vida desses sujeitos. A 

desvalorização das variedades linguísticas, por exemplo, cria barreiras 

significativas no processo de aquisição da leitura e da escrita que interditam de 

imediato a entrada como sujeitos de diversos falantes no universo formal da 

educação, uma vez que, por não utilizarem a norma lingüística de prestígio, 

são estigmatizados. A noção de erro que guia essas práticas educacionais 

mais ortodoxas provoca, dessa forma, a primeira grande fissura nas estruturas 

familiares opondo radicalmente a educação paterna e materna à educação 

institucional escolar. Essa oposição faz com que a criança, ao ser introduzida 

na cultura letrada formal, visto que mesmo antes dessa inserção na escola a 

criança já fazia parte da cultura letrada, crie um abismo entre o saber dos pais, 

ou seja, aquele que antes de tudo estrutura as suas orientações identitárias, e 

o saber da escola. Nesta dicotomia, os saberes familiares figuram como 

errados, sobretudo quando a variedade linguística utilizada não está em acordo 

com a norma dita culta.  

Marcos Bagno em Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação 

linguística (2007) discorre sobre a importância da questão da variação 

linguística para a cultura brasileira tão plural quanto as variedades linguísticas 

que a constituem, mostrando, em contraponto, a dificuldade que os professores 

                                                           
2  Optamos aqui pelo termo comunidades populares em oposição ao termo comunidade 
carentes, pois acreditamos que este termo acaba por reconhecer as comunidades apenas 
pelas suas carências, pelo que falta, ignorando o potencial positivo existente nelas. 
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encontram em considerá-la efetivamente nas práticas docentes. A cultura da 

não valorização dos saberes e falares populares inicia-se no processo de 

letramento formal quando os saberes domésticos são caracterizados como 

inválidos, não-científicos, e acaba por nos acompanhar por toda a nossa vida 

escolar. Este procedimento contraria o que preconizam os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) que prevêem um trabalho sistemático com a variação 

linguística na escola, sobretudo no ensino de língua portuguesa.  

Outro trauma comum aos estudantes de comunidades populares é a não 

compreensão por parte da instituição educacional dos problemas enfrentados 

por eles para conseguirem manter-se na escola. Alguns jovens dos bairros 

periféricos ao ingressar na escola levam para ela muitas vezes dramas 

pessoais que vão desde a fome, caso típico de jovens e crianças que só vão a 

escola para poder fazer uma refeição, ao sofrimento com a violência 

doméstica, fatores relevantes que afetam diretamente a aprendizagem 

discente, dificultando, por sua vez, o processo de desenvolvimento devido da 

leitura e da escrita.  

A edição 228 de dezembro de 2009 da revista Nova Escola traz os resultados 

do INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) de 2009 com a 

preocupante realidade da persistência do analfabetismo funcional entre os 

jovens de 15 a 24 anos, justamente o público que está frequentando a escola 

ou os que saíram dela recentemente. Segundo a pesquisa 15% da população 

brasileira nessa faixa etária é considerada analfabeta funcional. Dentro dessa 

percentagem 2% são analfabetos absolutos (não sabem ler nem escrever, 

embora alguns consigam ler números familiares) e 13% são alfabetizados de 

modo rudimentar (lêem textos curtos, como cartas, e lidam com números em 

operações simples, como o manuseio de dinheiro). Os resultados mostram que 

não houve uma evolução do quadro em relação a pesquisa realizada em 2007, 

uma vez que o aumento obtido foi de 2%, justamente a margem de erro que é 

de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esses resultados são 

importantes, pois reforça ainda mais a necessidade de se buscar novas 

metodologias para a educação brasileira, com a finalidade de reverter essa 

triste realidade da população nacional.  
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Roxane Rojo em Letramentos Múltiplos (2009) faz uma ampla discussão sobre 

a alfabetização no Brasil, retomando o conceito de alfabetismo com sendo “a 

capacidade de acessar e processar informações escritas como ferramentas 

para enfrentar as demandas cotidianas”, diferente da perspectiva utilitária de 

apenas “ensinar” a ler e escrever. Nota-se, porém, que o ato de alfabetizar na 

escola tradicional acaba por se restringir apenas à decodificação do signo 

linguístico e numérico, distanciando esta prática de uma dimensão social como 

aponta Kleiman (2006). Isto acaba por não dar conta da aquisição da leitura e 

escrita de maneira plena, uma vez que as pessoas vão aprendendo a 

decodificar, porém não conseguem uma proficiência efetiva. Além disso, elas 

não têm a oportunidade de refletir sobre as questões ideológicas que, 

inevitavelmente, perpassam esse processo de aprendizagem a que foram 

submetidas.  

A fim de “dar conta” de uma formação de leitores/escritores mais críticos foi 

criado o conceito de letramento. Ele não é um sinônimo de alfabetização por 

ser mais complexo e por analisar todo o contexto de aquisição e usos não só 

da escrita, mas de diversos tipos de escrita, contemplando também as relações 

existentes entre elas. Kleiman (2006), a partir dos estudos de Scribner e Cole 

(1981), define letramento “como um conjunto de práticas sociais que usam a 

escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos para objetivos específicos”. O que se percebe nas escolas, 

entretanto, é o uso mais frequente do modelo autônomo de letramento, que cria 

uma oposição entre escrita e oralidade, colocando a escrita no centro da 

sociedade letrada, portanto, grafocêntrica. Ao considerar a dimensão 

sociocultural nas práticas de letramento, o modelo ideológico contrapõe-se ao 

modelo autônomo, uma vez que 

   

 A característica de “autonomia” refere-se ao fato de que a 
escrita seria, nesse modelo, um produto completo em si mesmo, 
que não estaria preso ao contexto de sua produção para ser 
interpretada; o processo de interpretação estaria determinado 
pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito, não 
dependendo das (nem refletindo, portanto) reformulações 
estratégicas que caracterizam a oralidade, pois, nela, em função 
do interlocutor, mudam-se rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-
se outros princípios que os regidos pela lógica, a racionalidade, 
ou a consistência interna, que acabam influenciando a forma da 
mensagem. (KLEIMAN,2008) 
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Observa-se que essa dicotomia entre oralidade e a escrita faz com que os 

jovens, ao absorverem a noção de centro imposto pela escrita, acabem por 

empurrar para a margem a oralidade, criando uma relação não natural com a 

língua, pois a escrita passa a preceder a fala com a pretensão de regulá-la. 

Ora, isto reforça o abalo nas estruturas da educação familiar, já mencionado, 

uma vez que na maioria dos lares brasileiros os traços da oralidade são mais 

marcantes e usuais que os da cultura escrita, supervalorizados no contexto 

escolar. 

O modelo ideológico de letramento propicia ao estudante uma utilização crítica 

das tecnologias do ler e do escrever, pois não se restringem às teorias das 

gramáticas normativas, mas contemplam as práticas cotidianas dos 

estudantes.   

Percival Leme Britto (2003), discutindo acerca da problemática em torno dos 

conceitos de letramento, traz o conceito de letramento de grupos, no qual não 

há uma somatória das habilidades individuais dos envolvidos, mas sim a 

capacidade de organização social e promoção de eventos. É nesse sentido que 

o hip hop entra em cena por meio de eventos de letramentos fora da escola, 

nos quais o continuum entre oralidade e escrita é desenvolvido por meio de 

práticas multimodais que potencializam a leitura e a escrita. 

 

O Rap como evento de letramento 

 

Com o surgimento do Hip hop no início da década de 80, os jovens renegados 

pela escola encontraram neste movimento um estímulo para desenvolverem 

suas práticas de leitura e escrita, expandindo essas noções a partir de uma 

perspectiva que não se centra nem no modelo autônomo de letramento, nem 

na centralidade do texto escrito. Os discursos identitarios e de autoestima 

desenvolvidos pelos rappers demarcaram desde o princípio que não existe 

aquisição de leitura e escrita fora das relações de poder e fizeram, sobretudo, 

com que os jovens passassem a crer na possibilidade de escrever de forma 

significativa, inscrevendo-se no corpo social através da articulação de 

informações para enriquecer as composições de rap, os passos do break e os 

grafismos pictóricos do grafitti. No Brasil, os componentes das bandas são 
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responsáveis pelas próprias composições de rap, fazendo com que as 

múltiplas identidades que constituem os componentes destes grupos ganhem 

vida na tessitura das letras e performances, ratificando as considerações de 

Stuart Hall (Identidade cultural na pós-modernidade, 2006) que afirma que o 

sujeito pós-moderno não é mais marcado com uma identidade única, fechada e 

completa, já que é fragmentado em múltiplas identidades que se forjam no 

processo de representação. No hip hop nacional, essa fragmentação é visível, 

pois os elementos que dão base ao hip hop são elementos marcados pelas 

quebras, seja o DJ quebrando e remontando o som, seja o b-boy quebrando o 

corpo, ou mesmo o grafiteiro que também quebra as letras, tornando-as muitas 

vezes “ilegíveis” aos que não fazem parte do movimento. Todas essas quebras 

tecem um “texto” que vai além da ideia convencional de escrita, já que 

atravessa modalidades e sistemas semióticos distintos, culminando em uma 

escrita multimodal que se caracteriza como sendo a co-ocorrência de vários 

modos de escrita (texto, imagem, performance, áudio) e materializa-se na 

produção de uma rede textual não-grafocêntrica, apesar de passar também 

pela escrita.  

Kress  e Van Leuween (2001) afirmam que a linguagem só se realiza através 

da constituição de textos multimodais. Apoiado nesta premissa, SANTOS 

(2009) destaca que o hip hop tem como principal marca exatamente a sua 

propensão a multimodalidade nos processos de leitura e escrita. Dessa 

maneira, na cena da escrita do rap não basta apenas centrar-se na letra da 

canção. Para entender o rap, é necessário considerar todo o processo que vai 

desde a batida do DJ à performance do MC, que vão compondo essa escrita 

multimodal. 

Dentro da cena hip hop, o que impulsiona os jovens à escrita de suas canções 

de protesto e de autorrepresentar-se é a atitude, entendida como sendo o 

quinto elemento do hip hop, já que os outros quatro são: GRAFITTI, MC, DJ e o 

BREAK.  

A atitude torna-se primordial na cena hip hop, porque as representações feitas 

acerca das populações periféricas acabam por não contemplar adequadamente 

seus moradores, uma vez que elas, na maioria dos casos, são estereotipadas e 

acabam por instituir novos ou reafirmar velhos preconceitos sobre essas 

comunidades. Foucault (1979) em debate com Deleuze nos traz dois 
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importantes conceitos: um é a indignidade de falar pelos outros para se referir à 

pretensão dos intelectuais em falar pelas massas, uma vez que as massas 

falam e sempre falaram e a outra noção é a da existência do intelectual local, 

que seria o intelectual que estaria fora das instituições de afirmação de poder, 

mas desempenha o mesmo papel de pensar as questões referentes a nossa 

sociedade, como ilustra a música Quadro Negro da banda Simples 

Rep’ortagem. Este grupo, aliás, é um dos pioneiros do hip hop baiano. Seus 

integrantes, MC’s Jorge Hilton e Paula Azeviche (formação original), moradores 

de bairros periféricos, estudantes da escola pública e formados dentro do 

movimento hip hop, conseguem chegar respectivamente aos cursos de 

Ciências Sociais e de  Pedagogia da Universidade Federal da Bahia. 

 

A luta pelas cotas não anula a luta pela melhora  
Da qualidade de ensino público, tu ignora 
Pelo contrário, quanto mais negros na academia 
Muito mais força pra se lutar por um novo dia 
Racismo, o que mais me causa espanto 
Não se encara como problema do branco 
Mas entre esses, há os que lutam pelo seu fim 
"ah se todo branco fosse assim" 
Branquitude, pouco se ouve falar 
O que explica o privilégio que sua etnia pode 
conquistar? (Hilton, 2005) 

  

Observa-se que a canção se insere no intenso debate travado pela sociedade 

brasileira e em especial a baiana sobre a implementação das ações afirmativas 

nas universidades, neste caso particular na Universidade Federal da Bahia, 

bem como a questão das históricas tensões raciais que estão na base da 

constituição da sociedade brasileira e atravessam também as instituições 

educacionais. Além dos MC’s citados outros MC’s estão fazendo o percurso 

entre as comunidades populares e a universidade na cena soteropolitana como 

Negra Mone, Carla Cristina e Deise Ramos todas componentes do Munegrale, 

grupo que traz de forma crítica em suas letras, além das questões de raça, a 

questão de gênero e da violência contra a mulher como na música Levante a 

cabeça 

  

Assim eu vou em busca de respeito 
Assim eu vou rompendo o meu medo 
Assim eu vou levantando minha cabeça 
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Assim eu vou o poder é seu não se esqueça 
(Gonçalves 2007) 

 

Apesar dos exemplos aqui expostos, vale salientar que o sucesso nas práticas 

de leitura e escrita dos participantes do hip hop não é resultado de seu 

ingresso nas instituições de ensino superior, mas antes, o contrário, o hip hop 

através de sua pedagogia extraescolar os estimulou e ofereceu subsídios para 

que investissem nos estudos e lograssem êxito. Para estabelecer um 

contraponto trazemos a banda RBF (Rapaziada da Baixa Fria), cujos membros, 

apesar da baixa escolaridade são conhecidos por seus textos potentes que 

versam geralmente sobre questões atuais, como na canção Cabelo da 

desgraça: 

     

É daquele jeito, mantenho o respeito, 
O cabelo é crespo, o corpo é preto. 
Ouviu direito, então por que passa 
Alisante, escova, chapa? 
Se envolver nessa farsa renegando a nossa raça. 
Só porque inventaram que é duro? 
A verdade eu te juro, 
Esse é o passado, o presente o futuro de quem tem o 
corpo escuro.( RBF, 2007) 
              

Uma vez que o cabelo é um dos traços corporais preferido para a construção 

do estereótipo, que através de uma racialização fenotípica passa ainda por 

outros traços corpóreos como os lábios grossos, a RBF busca reverter os 

sentidos atribuídos às madeixas crespas, um dos principais índices utilizados 

para a construção de estigmas que servirão de base à discriminação racial (o 

cabelo) no cenário brasileiro e baiano. Aqui, a canção não celebra mais, de 

forma descompromissada e perigosa, “a nega do cabelo duro, que não gosta 

de pentear”, mas investe na reversão dos sentidos negativos colocados sobre 

os cabelos da população negra, entendendo que este é o alvo preferencial dos 

discursos estéticos, interferindo perversamente, desde a mocidade, nas 

identificações de jovens negros e negras.  

A RBF insere-se em uma cena que está diluída em toda Salvador, 

principalmente nos bairros periféricos, propiciando aos jovens moradores 

dessas comunidades a oportunidade de poder discutir suas demandas, visto 

que as mesmas não são atendidas e nem escutadas pelos poderes públicos, 
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portanto eles buscam falar por si, sem mediadores. Essa distribuição dos 

grupos se dá de forma aleatória, porém algumas comunidades acabam se 

destacando como o bairro do São Caetano que se insere no movimento como 

sendo um dos pioneiros na cena hip hop soteropolitana com a já extinta banda 

Elemento X e atualmente com a banda Afrogueto, além de diversas bandas 

como Comando Baixa Fria, da Baixa do Camurugipe, sub-destrito de São 

Caetano, a banda feminina Kentax, dentre outras. 

O Nordeste de Amaralina é outro bairro com uma forte participação na 

divulgação do rap na cidade através de ícones do movimento como o DJ 

Bandido, DJ Poera e com a banda Opaninjé, que faz um trabalho diferenciado 

ao misturar batida de rap com candomblé, reafirmando assim nossa identidade 

étnica, a partir de um diálogo intenso com as religiões de matriz africana, como 

ilustra a música Encruzilhada  

          

Acharam que nos derrotaram, que tinham todos nas mãos 

Pensaram que nos derrubaram, que não ia ter reação. 

Mentiram dizendo que a gente não tinha história ou passado  

Feriram nossa identidade dizendo que a gente cultua o diabo 

Serviram nossa auto estima na bandeja aos porcos 

E riram dizendo que nossos Deuses estavam mortos 

Cortaram nossa raiz desde cedo, 

Arrancaram nosso cordão umbilical, 

Nos deram uma condição de marginal, 

Mas Chega! 

Ser oprimido não tem poesia como você pensa 

Idéia neonazista que se alastra feito ferida 

Pensaram que a gente ia assistir calado na defensiva 

Enquanto vocês transformam mães-pretas em mortas-vivas 

Sem vida entregando a própria vida na mão de estranhos 

Que só se preocupam com o poder do seu próprio ganho 

Se lenharam! 

Nem todos se rendam a qualquer esperto 

Pensavam que eu estava sozinho, mas não, tô bem coberto. 

(Lazaro/Dum Dum/Heider) 
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O subúrbio de Salvador também tem uma forte participação na cena 

baiana,principalmente nos bairros do Lobato e Plataforma onde existem 

diversas bandas de rap, dentre elas destaca-se o Relatos do subúrbio. Saindo 

do subúrbio, uma outra grande localidade produtora de rap em Salvador é a 

região de Cajazeiras que abriga diversas bandas como: Resistência Periférica, 

Jahdson MC, Correria Sonora, Jahmor dentre outras. Um pouco mais no centro 

da cidade temos em Brotas o Dicionário Periférico.   

Esse pequeno panorama da cena hip hop soteropolitana serve para ilustrar a 

organização desse movimento musicossocial e seu potencial na participação 

popular, além da sua contribuição nos processos de leitura e escrita no 

contexto extraescolar, reforçando ao mesmo tempo os laços identitários 

presentes nessas comunidades. 

        É nessas diferentes esferas de poder Insticional (escola) e informal (extra-

escoltar) que as formas aprendizagem transformam-se surgindo espaços 

alternativos para a educação e eventos de letramentos como as oficinas de hip 

hop, desenvolvidas pelas posses (reunião de várias bandas com um intuito de 

ajudar suas comunidades). Nessas oficinas, os jovens tinham aulas dos 

quatros elementos do hip hop, sendo que na oficina de Rap (ritmo e poesia) os 

participantes recebiam aulas de Filosofia, História, Cultura afro-descendente e, 

principalmente, de leitura e escrita de textos. Porém, ao contrário da escola que 

sempre optou pelo modelo autônomo de letramento, o modelo utilizado pelos 

monitores das oficinas, mesmo que inconsciente, era o ideológico, em face das 

demandas apresentadas pelos participantes, ainda que os monitores não 

tivessem necessariamente uma formação acadêmica. Os eventos de 

letramentos envolvidos nessas oficinas acabam também extrapolando o 

modelo de escrita tradicional, uma vez que ao incentivar a prática do free style 

(estilo livre), como estímulo à composição de rap, acabam por realizar um outro 

tipo de leitura e escrita, permeado por uma importante dimensão performática.               

        Segundo Heath(1983), os eventos de letramento são ocasiões concretas 

nas quais a língua escrita está vinculada à natureza das intervenções dos 

participantes. Embalados pelo Beat Box (som com o corpo), os jovens, neste 

evento de letramento, que é a cena performática do rap, começam a tecer um 
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corpus textual que vai além da escrita gráfica, pois os textos ali oralizados 

seguem uma marcação que é dada através da música criada com o corpo e 

inscrevem-se também por meio de uma gestualidade que, juntos, compõem 

uma produção multimodal. Atualmente em Salvador, locus desta pesquisa, não 

se encontram mais muitas posses, mas não significa que o trabalho 

desenvolvido pelos componentes do movimento em prol da educação esteja 

estagnado, pelo contrário, existem diversos projetos espalhados como, por 

exemplo, o BLACKITUDE: BLACKS+ATITUDE,BLACKS COM ATITUDE 

coletivo que trabalha na divulgação do movimento hip hop e atua em trabalhos 

sociais, principalmente na área da educação. As ações do coletivo são 

variadas por atuarem tanto na promoção, divulgação de eventos de hip hop 

quanto em ações educativas de formação nas comunidades, como oficinas de 

hip hop. Este coletivo tem uma importância muito grande na cena hip hop, pois 

ilustra muito bem a capacidade de organização para uma educação 

extraescolar dentro do movimento. 

Sobre as intervenções do movimento hip hop na sociedade, vejamos o que nos 

diz Nelson Maca, Professor da Universidade Católica da Bahia e um dos 

fundadores do Blackitude: 

 

A cultura hip hop funda-se na participação majoritária de jovens 

que buscam se expressar através de linguagens artísticas de 

rua. No hip hop de forma geral, e na Bahia com muita evidencia, 

essas linguagens estão organicamente atreladas ao trabalho 

social (MACA, Nelson. 2005 p02) 

 

Em face do exposto, reiteramos que o objetivo deste texto, resultado de 

observações preliminares no projeto de pesquisa, não é negar a importância 

das instituições educacionais oficiais, mas tentar demonstrar que o modelo 

escolar tradicional tem se mostrado insuficiente, necessitando dialogar com 

outras formas de educação extraescolar que vem dando alguns resultados 

significativos, como no caso do movimento hip hop no cenário nacional. 
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