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RESUMO 
 

Este trabalho propõe analisar os resultados parciais de oficinas de leitura realizadas em 

comunidades populares de Salvador, Bahia. Visa compreender o impacto da cultura Hip Hop 

nas aulas de ensino da Língua Portuguesa em colégios públicos. Além disso, refletir sobre os 

motivos pelos quais muitos jovens pertencentes às comunidades populares têm dificuldades 

de participar dessas aulas. Pretende-se também, analisar de que forma a cultura Hip Hop pode 

influenciar nas produções textuais desses educandos, refletindo estratégias e metodologias 

para o ensino da leitura no espaço formal de ensino a partir dos letramentos extraescolares 

adquiridos.                                                                                                        
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RÉSUMÉ  
 

Ce travail propose d´analyser les résultats partiels d'ateliers de lecture réalisés dans les 

communautés populaires de Salvador de Bahia, dont l´objectif est d´étudier l'impact de la 

culture Hip Hop sur les leçons d'enseignement de la Langue Portugaise dans des collèges 

publics, en reflêchissant sur les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes appartenant aux 

communautés populaires ont des difficultés à participer aux cours de Langue Portugaise. Il 

prétend aussi analyser de quelle forme la culture hip hop influence les productions écrites de 

ces collégiens, en reflêchissant sur les stratégies et les méthodologies d'enseignement de la 

lecture dans l'espace formel d'enseignement à partir des connaissances lettrées extrascolaires 

acquises. 
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O presente trabalho pretende analisar oficinas realizadas em alguns colégios 

públicos da cidade de Salvador, Bahia a fim de compreender os rebatimentos da 

cultura Hip Hop no desenvolvimento acadêmico dos discentes nas aulas de ensino 

de Língua Portuguesa. Reflete também possibilidades para aumentar o grau de 

compreensão e produção textual desses estudantes nos ambientes escolar e 

extraescolar.  

Através do Programa de Extensão Conexões de Saberes-UFBA: diálogos 

entre a universidade e as comunidades populares que é resultante de uma parceria 

entre a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD-

MEC) e o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, foram realizadas algumas 

oficinas de leitura para um público composto por jovens e crianças, em sua maioria 

participante da cultura Hip Hop e praticantes da capoeira. Essas atividades 

aconteceram no bairro de Paripe, Caminho de Areia e na comunidade Baixa da 

Égua (Engenho Velho da Federação). E posteriormente, realizou-se oficinas de 

leitura em turmas de jovens, em sua maior parte repetentes do 6º e 7º anos (5ª e 6ª 

séries), na comunidade Vale dos Lagos. Essa ação foi uma parceria com o 

programa Mais Educação que fomenta atividades para melhorar o ambiente escolar, 

tendo como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF). 

As oficinas realizadas aconteceram por meio de trocas de experiências entre 

os bolsistas e os participantes da cultura Hip Hop que também realizavam essas 

ações nas comunidades citadas anteriormente. Essas atividades foram pensadas a 

partir da definição de Letramentos de Rojo (2009) que é "recobrir os usos e práticas 

sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam 

eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais 

diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escolas etc.), numa perspectiva 

sociológica, antropológica e cultural” (ROJO, 2009, p.98). Também a partir de 

Kleiman (1995) que compreende letramentos “como um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos” (KLEIMAN, 1995, p.19). 

Todas as ações foram realizadas contemplando os conhecimentos prévios 

dos participantes e planejadas com base em suas demandas. Os bolsistas 
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participavam das oficinas de grafite e capoeira e depois realizavam as atividades de 

leitura. Utilizava-se o Hip Hop como suporte, pensando em uma leitura como “um ato 

de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, conhecimento 

de práticas sociais e conhecimentos lingüísticos muito além dos fonemas” (ROJO, 

2009, p. 03). Esta visão diferencia-se do modelo de leitura presente no Livro Didático 

de Português que reproduz a ideia de compreensão como se fosse uma atividade de 

decodificação de conteúdo inscrito no texto ou uma atividade de cópia. Sabe-se que 

compreender não é extrair conteúdos de texto, requer habilidade, interação e 

trabalho (MARCUSHI, 2008). 

O Hip Hop é a união de quatro elementos artísticos, a saber: o grafite, a arte 

espalhada pelos muros da cidade, o break dance conduzido pelos corpos e atitudes 

dos dançarinos, mais conhecidos como B.girls e B.boys, o rap, ritmo e poesia que é 

regido pelo MC, Mestre de Cerimônia, e o DJ, disc-jóquei, que faz as mixagens. 

Essa cultura constituiu-se na década de 70 nos guetos negros de Nova York. Já no 

Brasil ganhou visibilidade na década de 80, na cidade de São Paulo (PIMENTEL, 

1997). 

Nas oficinas, sempre aconteciam apresentações de dança. Os corpos eram 

os textos que abriam e fechavam as atividades. Por meio de dinâmicas de 

sensibilização, os participantes percebiam a importância desse texto para si e para a 

sociedade. São textos que têm cor, ancestralidade, endereço, falam, sentem e 

evidenciam as diversas identidades dos indivíduos. É de extrema importância que os 

educandos compreendam o corpo como um texto que emite mensagens a todo 

instante. A relação do corpo feminino e as músicas eram sempre evidenciadas. Para 

discutir essas questões recorreu-se a alguns gêneros musicais apreciados pelos 

jovens, dentre eles o rap. 

O rap é uma música de origem negro-diaspórica, advinda principalmente dos 

povos da África, Griots (contadores de histórias), e da América Central. O rap foi 

inserido nos guetos de Nova Iorque por um DJ jamaicano chamado Kool Herc. No 

Brasil, o rap entrelaçou-se com o maracatu, o samba de raiz e a embolada. Os 

rappers são comparados com os Griots. Estes que carregavam na memória a 

tradição dos povos africanos, conservaram suas técnicas em versos transmitidos de 

pai para filho, assim como acontece no Nordeste com os repentistas, emboladores, 
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cantadores e todas as diversas categorias de poetas populares no Brasil 

(PIMENTEL, 1997). Sendo assim, 

[...] o rap instala um conflito na tradição sonora do país. Tanto em 
sua estrutura musical como na linguagem verbal a adoção de traços 
polêmicos torna pública a transformação ocorrida na postura da 
juventude negra, que assina sua própria representação, assumindo a 
tensão social como alternativa artística possível e urgente (MACA, 
2005, p.7). 

 

A música rap é um texto multimodal em que as identidades são evidenciadas 

a partir do trânsito entre a oralidade e a escrita. Uma letra de rap analisada apenas 

no suporte papel continua sendo uma poesia, mas perde os elementos ágrafos 

(mixagens, improvisações etc.) que compõem o rap, logo este não se constituirá um 

texto multimodal, pois a multimodalidade se dá através das performances que não 

pode ser restrita ao estatuto de objeto semiótico, pois sempre alguma coisa dela se 

recusará a funcionar como signo, exigindo interpretação de elementos que se 

relacionam à linguagem e raramente codificados (ZUMTHOR, 2000). 

O rap pode ser lido a partir da/o MC que canta e improvisa, da/o DJ, artista 

que manipula as pick ups, aparelhos de discos utilizado para produzir a música, da 

B.girl/ B.boy e do público que interage etc. São vários corpos compreendendo um 

texto e produzindo outros, ao mesmo tempo em que evidenciam as suas várias 

identidades simultaneamente em torno do ritmo e poesia. Logo, o rap é um texto 

coletivo. Quanto a isso, Santos (2009) afirma: 

[...] o rap, criado a partir da conexão do MC (Mestre de Cerimônias, 
rapper que escreve e performatiza a canção) com o DJ (Disk Jóquei, 
plagicombinador que constrói a sua autoria musical por meio do 
ordenamento transtextual de fragmentos, células musicais 
preexistentes, que funcionam como base sobre a qual a canção será 
executada), é um produto das tecnologias de leitura-escrita 
diaspóricas do Atlântico Negro (SANTOS, 2009, p.6).     

 

Nas oficinas, foram utilizados textos em suas diversas modalidades a fim de 

gerar discussões e relatos acerca das relações entre juventude, questões de raça e 

de gênero, refletindo sobre a condição da mulher na sociedade, principalmente da 

mulher negra que é retratada nas músicas, na maioria das vezes, como objeto 
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sexual. A identidade negra é abarcada por outras identidades, tais como de gêneros 

e orientação sexual (HALL, 2003). Essas identidades estão presentes na cultura Hip 

Hop que evidencia as diversas desigualdades sociais existentes no Brasil, entre elas 

as questões raciais, econômicas e as desigualdades engendradas pela 

discriminação de gênero (MATSUNAGA, 2008).  

A troca de saberes que aconteceu entre os bolsistas e a cultura Hip Hop foi 

proporcionada, principalmente, pela parceria com o grupo de rap “Herança do 

Gueto” que é composto pelo oficineiro de grafite do Programa Escola Aberta, 

Roberto Nascimento Santos e por outros dois MCs. Esses jovens desempenham 

outras funções na comunidade em que vivem e em outros espaços sociais que 

ocupam. Durante a semana eles trabalham na construção civil exercendo o papel de 

pintor, sendo que um desses MCs é vendedor. Nos fins de semana, eles 

compartilham seus conhecimentos com a comunidade. Todos eles usam a arte 

como instrumento de enfrentamento as drogas e combate às discriminações 

sofridas, não só por serem negros, mas também por morarem em comunidade 

popular que é enfatizada pela mídia no âmbito da violência. Esses jovens também 

eram educandos do Programa Conexões de Saberes/Ação Comunidade que realiza 

oficinas a fim de tirar dúvidas dos vários conteúdos cobrados nos vestibulares, além 

de propiciar as discussões sobre raça, gênero e Direitos Humanos.  

A experiência nas comunidades provou que através da inserção no Hip Hop, 

os jovens excluídos da escola em diversos estágios reescrevem suas histórias e 

superam as dificuldades impostas pela sociedade. Através do rap, a comunidade 

dialoga sobre as várias faces da desigualdade social e racial no Brasil. O rap 

“articula a tradição ancestral com a moderna tecnologia, produzindo um discurso de 

denúncia da injustiça e da opressão a partir do enraizamento nos guetos negros 

urbanos.” (DAYRELL, 2005.p.46). O Hip Hop proporciona, desta forma, maneiras de 

interagir com o espaço urbano em consonância com a histórica luta e resistência da 

cultura afro-brasileira.  

A linguagem não-verbal dos grafites espalhados pelos muros das cidades 

denuncia as violências que acontecem nas periferias e também evidencia os artistas 

que foram excluídos do ensino formal. A inserção dos jovens na cultura Hip Hop 

permite que os mesmo articulem textos multimodais, reflitam sobre os problemas 
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sócio-culturais, conscientizam-se enquanto ser responsáveis pela qualidade do meio 

em que convivem, aprendendo a respeitar as diversidades. Nessa perspectiva o 

educador não terá como objetivo a transmissão de conteúdos para que os alunos 

memorizem, e depois, demonstrem o “conhecimento” em uma prova, como ocorre 

no ensino tradicional, que muitas vezes nega o direito de opinião do aluno, 

esquecendo seu contexto social, separando o ensino formal da sociedade. Ou seja, 

não percebem que as situações didáticas estão ligadas a fatores socioculturais e 

econômicos e a objetivos determinados pela sociedade, logo a interrelação entre 

professor e alunos não se restringe à sala de aula, pois o ensino é um processo 

visivelmente social (LIBÂNEO, 1994). 

Para que aconteça uma mudança positiva na educação formal é necessário 

que a avaliação seja entendida como um ato acolhedor, tendo como objetivo a 

inclusão e não a seleção. A avaliação de aprendizagem deve auxiliar o aluno no 

desenvolvimento pessoal, mostrando o resultado e a qualidade do trabalho 

educativo, sem dar ênfase nos erros e dificuldades, devendo comentar os resultados 

para que o educando possa ter uma compreensão melhor do seu aprendizado. Com 

a avaliação o professor pode identificar, observar, analisar e medir os vários 

aspectos do rendimento do estudante e a partir dela pode-se determinar o que se 

ensina ao discente (LUCKESI,2005). 

Outro motivo que impacta no ensino público do Brasil são as precárias 

condições físicas e a dificuldade na gestão das escolas que afetam diretamente o 

educando e o educador. Em todas as instituições visitadas pelos oficineiros os 

participantes do processo educacional reclamaram das condições estruturais dos 

colégios. Os estudantes, muitas vezes, não são estimulados a participarem do 

processo de ensino aprendizagem, as aulas não são estruturadas de forma conjunta 

e, às vezes, não são nem planejadas consistentemente.  

As condições precárias da educação públicas no Brasil perpassam décadas. 

Desde a década de 1960 no momento em que aconteceu a chamada 

“Democratização” do ensino, houve a superlotação das salas de aula e também a 

desvalorização do trabalho docente e a degradação física das escolas. Os baixos 

salários atraíram para a profissão mestres que também submetidos ao um processo 

de precarização do ensino, têm sua formação comprometida, ao mesmo tempo, os 
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salários desestimulam esses profissionais de exercerem um trabalho mais 

comprometido (CASTILHO, 2001). 

Atualmente a evasão escolar é um grande problema da educação brasileira. 

Ao realizar as oficinas nas comunidades populares de Salvador foram feitas algumas 

perguntas aos estudantes que estavam repetindo o ano letivo sobre os motivos que 

os levaram a desistir das disciplinas. Dentre as argumentações estavam o não 

reconhecimento com os assuntos estudados em sala de aula, a falta de interesse 

pelas disciplinas, as dificuldades em aprender os conteúdos da gramática normativa, 

a não afinidade com alguns professores e as dificuldades econômicas.  

A exclusão dos estudantes da sala de aula também se dá através dos 

diversos preconceitos atribuídos aos diferentes modos de falar dos educandos. No 

espaço escolar tradicional, acredita-se que existe apenas uma forma “correta” de 

falar, a que se parece com a escrita, por isso vigora a ânsia de “corrigir” o registro 

linguístico do estudante, tendo como modelo de língua o uso de um grupo restrito de 

fala (BAGNO, 2007).  

O preconceito linguístico perpassa os muros da escola, atingindo toda a 

população, inclusive a cultura Hip Hop que, além de enfrentar os preconceitos sócio-

raciais, tem de derrubar as barreiras impostas pelo preconceito lingüístico. Exemplo 

disso foram as várias falas dos estudantes negando os conhecimentos que eles têm 

da Língua Portuguesa, e consequentimente se privando de seus direitos de cidadão. 

Muitos deles não assistiam às aulas, mas frequentavam o colégio regularmente e 

demonstravam que o espaço escolar tem significância no seu processo de 

aprendizagem, seja na convivência com seus amigos ou em função de alimentações 

concedidas pela instituição. 

A maioria dos estudantes participantes das oficinas de leitura afirmava que 

não sabiam “falar o Português e não sabiam ler”, além de não gostar da disciplina 

Língua Portuguesa porque “é muito difícil e é chato assistir aulas de Português.” 

Muitos desses alunos estavam cursando o 6º ano pela terceira vez e se 

surpreenderam quando perceberam que é possível estudar “coisas da escola” 

através do Hip Hop que agrega experiências familiares para estes jovens. Pois nas 

diversas culturas há diferentes letramentos relacionados ao domínio da vida. Por 

isso é imprescindível que o educador leve em conta que esses jovens participam de 
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eventos mediados pela escrita a todo o momento e de forma muito variada (VÓVIO 

& SOUZA, 2005). Sendo assim, se faz necessário o planejamento das aulas, 

pensando nos diversos saberes que os educandos têm e nas necessidades que os 

mesmos trazem, articulando com as demandas da escola. 

Essas características, supracitadas, da educação formal no Brasil atrelado ao 

desemprego e ao desconhecimento, por parte da população, das leis que regem o 

país, são alguns motivos causadores da exclusão social dos jovens, a exemplo do 

analfabetismo ou a impossibilidade de educar-se ou permanecer-se em processo 

educativos. (VÓVIO, 2006). Alguns alunos que não se reconhecem nesses espaços 

tradicionais de ensino, muitas vezes, vão em busca de um reconhecimento em 

atividades extraescolares, dentre elas a cultura Hip Hop, ou seja, o grafite, a dança e 

o rap e o DJ, que contagia os jovens e revela grandes artistas e estudantes muito 

dedicados, confirmando a teoria de Emília Ferreiro (2006) quando diz que para 

aprender a ler e a escrever é necessário apropriar-se desse conhecimento, por meio 

da reconstrução do modo como ele é produzido. Isto é, é preciso reinventar a 

escrita.  

As reescritas do Hip Hop estão estampadas nos muros das cidades, nos 

bailes, nas periferias, nos centros, nos bares, nos museus, na Academia, ou seja, 

em todos os espaços, mesmo os mais formais. O Hip Hop é uma cultura em que as 

questões étnicas e sociais se entrecruzam como resultado de letramentos múltiplos 

por que passaram os jovens nos espaços escolar e extraescolar. Ele pode ser 

utilizado como um instrumento que propicia a expressão de histórias de vida e o 

construto social do que é ser negro e pobre no Brasil, perpassando as 

representações da forma com que os jovens estudantes se vêem e o olhar social 

que os flagra, tentando sempre enquadrá-los no dia-a-dia.  

Sendo assim, é importante analisar quais são os impactos desses processos, 

na vida cotidiana desses estudantes a partir das suas relações sociais e como elas 

são constituídas. Também investigar como o Hip Hop potencializa ações que 

contribuam numa perspectiva de direito e igualdade em relação aos jovens 

estudantes em face às violências sociais que sofrem, motivando-os cada vez mais 

para que eles dominem também a Língua Portuguesa cobrada nas instituições 

formais de ensino. Pois é preciso que esses jovens se apropriem desse outro 
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conhecimento, compreendendo os textos em suas várias modalidades, além de 

refletir sobre seu comprometimento com as transformações sócio-culturais. 
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