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RESUMO: Neste estudo será apresentado o Rap enquanto elemento cultural, artístico e pedagógico
(GOES, 2007) no contexto de sala de aula de uma escola pública de Alagoas, abordando a historicidade
desse estilo musical e como conquistou adeptos, espaços e a difusão na sociedade como um fato social
(FILHO, 2011). A problematização acerca da diversidade cultural e social utilizará os PCNs de Arte e
Pluralidade Cultural, integrando aspectos da lei nº 11.769/2008, que torna obrigatória o ensino de música
nas escolas, juntamente com a aplicabilidade da lei 10.639/2003, como um elo somativo no estudo da
cultura étnicorracial. Nesse contínuo, dar-se-á ênfase à experiência na sala de aula e o processo de
ensino-aprendizagem, encarando as culturas dos outros não a partir do “nosso olhar”, mas no contexto em
que estes sujeitos estão inseridos (LARAIA, 1988).

PALAVRAS-CHAVE: Rap. Cultura. Escola pública.

ABSTRACT: In this study will be presented the Rap as cultural, artistic and pedagogical element (GOES,
2007) in the context of the classroom of a public school of Alagoas, addressing the historicity of this
musical style and as conquered people, spaces and dissemination in society as a social fact (FILHO, 2011).
The questioning about the cultural and social diversity will use the PCNs of art and Cultural Plurality,
integrating aspects of law Nº. 11,769/2008, which makes mandatory the teaching of music in schools,
along with the applicability of the law 10,639/2003, as a summative link in the study of étnicorracial
culture. In this continuous, will give emphasis to the experience in the classroom and the
A:teaching-learning process, facing the cultures of others from "our look", but in the context in which
these subjects are inserted (LARAIA, 1988).
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INTRODUÇÃO

A fim de promover um maior contato com a música na educação básica, problematizaremos acerca do
gênero musical RAP, visando as suas atribuições no contexto social atual, como também histórico, a partir
da interdisciplinaridade e da transversalidade na educação. A escolha pelo RAP vem da percepção de sua
construção enquanto gênero que permite trabalhar leitura, escrita, criatividade e expressividade dos
sujeitos, além de estimular e ampliar a visão sobre os entremeios e de musica periférica utilizada como
artifício de denúncia por aqueles que cantam as mazelas sociais de suas localidades de origem.
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Atualmente são diversas as áreas do conhecimento que estudam e relatam o movimento Rap no Brasil,
como por exemplo a antropologia, a pedagogia, sociologia, letras, entre outras áreas, pois o Rap é
considerado um elemento de manifestação cultural nacional. Numa síntese histórica, esse movimento
surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos onde negros de periferia tratavam de suas vivências no
cotidiano em forma de denúncia. Esse ritmo chegou ao Brasil na década de 80, onde teve espaço nas
periferias das grandes cidades brasileiras. O Rap não se restringe apenas ao elemento musical, outras
expressões culturais, como o break dance, o grafite são vertentes que comungam com o Rap e sua
maneira de exprimir a cultura negra periférica das grandes cidades e diversos espaços atualmente.

O Rap tem implicações questionadas desde seu surgimento e socialização, no qual ainda é atrelado à
violência, a preconceito e outros questionamentos que limitam a força desse ritmo como instrumento de
inserção e socialização da cultura negra e periférica enquanto elemento e identidade social de um povo.

Para tanto esse escrito tem o intento de mostrar a interdisciplinaridade desse ritmo sem perder seu
caráter e nem limitá-lo. A função do Rap enquanto aporte de ensino e aprendizagem é mostrar a
amplitude desse movimento como porta de entrada e elemento crucial na aprendizagem e apreensão da
cultura e da identidade, não somente da negritude, mas também do contexto social brasileiro.

Na perspectiva da oralidade vinda da música, o RAP é tratado como fato social, pois ela “[...] existe na
coletividade, e por ser desprovida de dependência de um indivíduo, guarda exterioridade, que lhe confere,
outrossim, um aspecto coercitivo”. (FILHO, 2011, p.2).

Por meio da transmissão musical o rapper e utiliza e ritmiza questões que podem tratar de várias
temáticas, mas que em sua maioria, trata daquilo que os colocam como desprivilegiados na sociedade.
Dessa maneira, o sujeito que tem o Rap como ideologia ou o adere como aspecto identitário, pode
expressar-se, ressignificando tanto seu lugar de vivência como também ser sujeito transmissor de uma
mensagem de conscientização social e identidade cultural, frutificando e fortalecendo a ideologia dos
sujeitos e das comunidades e áreas periféricas.

Nessa ótica, a flexibilidade do Rap possibilita uma amplitude de vieses socioculturais, onde seus partícipes
manifestam-se contra a situação das comunidades e espaços de vivências, além dos acontecimentos
cotidianos que acabam denegrindo tanto as periferias, como aqueles que vivem nela.

RAPENSANDO O USO DO RAP NA ESCOLA: ABORDAGENS INICIAIS.

Podemos somar ao Rap uma conexão da música na escola, com base na lei 11.769/2008, com elementos
da temática étnicorracial, a fim de reforçar a aplicabilidade da lei 10639/2003 nas escolas, por meio do
ritmo do RAP e da literatura marginal que contemplam letras e especificidades dos espaços da ambiência
dos alunos residentes em periferias, proporcionando um olhar da aprendizagem estabelecendo correlações
com seu cotidiano. Com isso,

a inserção do RAP na escola do rap na escola, diante da receptividade da cultura
hip hop entre adolescentes e jovens [...] figura nessa nova construção social que
prevalece na escola. É importante que a escola esteja em sintonia com estas
manifestações para que sejam introduzidas em sua prática pedagógica
manifestações que repercutem do cotidiano dos alunos. (GOES, 2007, p.8).

Dessa maneira é possível trabalhar a pluralidade cultural no cotidiano escolar, almejando explorar o
conhecimento e valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais, tem sido
considerada atualmente como um dos grandes entraves educacionais proporcionado assim, diversos
questionamentos relacionados à maneira como a mesma tem sido abordada durante o processo de
ensino-aprendizagem, pois segundo Brasil (1997, p. 20)
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tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a valorizando-a, e da superação das
discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão. Tarefa necessária,
ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma sociedade mais
plenamente democrática. É um imperativo do trabalho educativo voltado para a
cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural traço bem característicos
do país colonizado quanto a discriminação são entraves à plenitude da cidadania
para todos; portanto, para a própria nação.

Vale ressaltar, que esses entraves educacionais supracitados, que dificultam o desenvolvimento dessa
temática e o processo de ensino aprendizagem, envolve desde a formação dos docentes até as práticas
aplicadas em sala de aula, como por exemplo, o planejamento pedagógico, a construção do currículo, o
uso de instrumentos metodológicos, a utilização do livro didático, entre outros, uma vez que se faz
necessário que o professor ao trabalhar com diversidade humana tenha “uma abertura para a
consciência de que a realidade em que vivem é apenas parte de um mundo complexo, fascinante e
desafiador, na qual o elemento universal subjacente e definidor das relações interssociais e interpessoais
deve ser a ética.” (BRASIL, 1997, p. 19).

A realidade social em que o aluno está inserido deve ser um dos focos principais que abrangerá as
demais disciplinas da grade curricular do mesmo. Se os professores das escolas públicas estiverem
preparados a lidarem com as diferentes realidades sociais, será o primeiro passo para trabalhar as
demais questões plurais no âmbito escolar e incluir em seus respectivos planejamentos metodologias e
didática, interdisciplinando as temáticas propostas e trabalhando de forma produtiva.

Além do PCN de Pluralidade Cultural, ainda existe outro, no qual os professores trabalham na maioria das
vezes de forma equivocada. Trata-se do PCN de Arte que tem objetivo e funções como as demais
disciplinas da grade curricular do ensino fundamental e que podem ser relacionadas. Segundo o PCN de
Arte, o objetivo dessa disciplina é desenvolver o pensamento artístico, da percepção estética, a
sensibilidade, percepção e imaginação. Pode ser trabalhada com as demais disciplinas e também na
temática da diversidade cultural. Assim,

Esta área também favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras
disciplinas do currículo. Por exemplo, o aluno que conhece arte pode estabelecer
relações mais amplas quando estuda um determinado período histórico. Um aluno
que exercita continuamente sua imaginação estará mais habilitado a construir um
texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema matemático.
[...] Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a
relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir,
que pode criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e
favorecer abertura à riqueza e à diversidade da imaginação humana. (BRASIL,
1997.p.19).

A arte pode auxiliar no trabalho pedagógico do professor, na medida em que o mesmo pode além de
trabalhar o respeito a diversidade cultural, combatendo posturas etnocêntricas, fazendo o aluno
aproximar-se de outra cultura e também valorizar a sua própria realidade cultural e social.

Os instrumentos para trabalhar na disciplina são: Artes Visuais, dança, música, teatro. O professor tem
um leque de possibilidades para repensar suas metodologias e didática do planejamento a partir da
realidade social do aluno e o contato com esses instrumentos artísticos.

ENTRE APRENDIZAGENS E ENSINAMENTOS: ANÁLISES SOBRE UMA VIVÊNCIA EM SALA DE
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AULA DE UMA ESCOLA PÚBLICA.

Nas escolas brasileiras é comum encontrarmos professores que não trabalham a pluralidade cultural
dentro do espaço escolar, muita das vezes por estarem despreparados para lidarem com essa temática,
por não encontrarem um meio de propor aos seus alunos atividades que o envolvam, incentivando-os a
participarem, a trabalharem coletivamente, fazendo dessa forma, com que o professor se torne apenas
reprodutor de conhecimentos, sem que haja uma interação, uma construção de valores, tornando o ensino
da educação pública cada vez mais tradicional.

Diante de tais discussões realizadas ao longo deste trabalho nos questionamos: Por que não repensar o
ensino da Arte, mas especificamente o da música na educação básica voltada para a realidade sócio
cultural dos alunos, para realizar propostas em que seja valorizada a diversidade cultural proposta pelos
PCNs É necessário lembrar que essa abordagem é a partir de um olhar e vivência na escola publica, de
forma que o questionamento enquanto socialização da cultura periférica, nesse caso deveria ser mais
evidente já que o contexto social permeia alunos de periferia. Não se trata de restringir à periferia aquilo
que é dela e negar outras expressões de artes ou contextos culturais, mas vê-se fundante a importância
de se estimular e socializar a cultura daquele sujeito de escola pública, que vive na periferia, mas a
desconhece.

Nas salas de aula das instituições escolares, a postura etnocêntrica é um dos principais entraves ou
dificuldades que impede os diferentes grupos de se relacionarem, pois tudo o que não procede de nós é
considerado uma oposição, ameaça, fazendo existir assim discriminações relacionadas ao gênero, à etnia,
à orientação sexual, às condições sociais e etc.

O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como
conseqüência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais
correto e o mais natural. Tal tendência, denominada de etnocentrismo, é
responsável em seus casos externos pela ocorrência de numerosos conflitos
sociais (LARAIA, 1988, p.75).

As considerações do autor supracitado alerta para a concepção de cultura não como algo estático. Ao
contrário, a cultura, ou melhor, as diferentes culturas se transformam ao longo do tempo e de acordo com
o contexto social, político e econômico de cada povo. Nessa perspectiva, precisamos realmente encarar as
culturas dos outros não a partir do “nosso olhar” e sim procurando entender o contexto em que as pessoas
estão inseridas. ROCHA (2007, p.9) fala que o etnocentrismo é a dificuldade de pensar a diferença.

O grupo do “eu” faz, então da sua visão a única possível ou, mais discretamente
se for o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do “outro”, fica
nessa lógica, como sendo o engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível.

O estudo em andamento está sendo realizado com alunos de uma turma do 5º ano, matutino, com 30
alunos matriculados, no qual os mesmos, segundo a gestão, encontram dificuldade no aprendizado,
apresentam atitudes etnocêntricas, em relação ao comportamento, violência, evasão onde acarretou o alto
índice de reprovação na turma. Entretanto, a maioria dos alunos dessa turma é repetente e fora da faixa
etária, incluindo àqueles considerados especiais quanto os “normais”. Os mesmos moram em diversos
bairros de Maceió e não apenas da região onde se localiza a escola. Ou seja, a escola é localizada em um
bairro considerado classe média, porém a maioria dos alunos vem de bairros periféricos.

Na primeira semana de observação da turma, é constatado que de fato os alunos possuem atitudes
etnocêntricas, são separados por grupos e os novatos acabam ficando isolados. A maioria é tratada por
apelidos, muito deles ofensivos mais os envolvidos acabam encarando essas atitudes como algo normal,
atendendo-os quando chamados de “gordinho”, “beiçola”, “caveira” entre outros. Foi questionado o motivo
pelo qual eles atendiam aos apelidos de forma natural, nos quais muito eram ofensivos, um dos alunos
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responde: “Professora, sei que é bullyng, ano passado era a maior confusão. Mas eu já me acostumei!
(risos)”.

Então a solução pra amenizar a dor, a vergonha, o medo, a violência é acostumar-se com essa situação Os
alunos sabiam do que se tratava e que estavam sofrendo bullyng, mas declaram que já se acostumaram
com essa rotina. E as atitudes etnocêntricas não são apenas de violência verbal como também a física,
principalmente no momento do recreio. Em apenas 15 minutos de intervalo das aulas os alunos se
agrediam, os maiores batiam nos menores da própria turma e de outras turmas também e vice versa.

Os alunos possuem um estilo próprio, despojado tanto na forma de se vestir e falar. Os meninos trajam
bonés, colares e anéis, se comunica através de gírias, a maioria levam caixinhas de som e gostam de
escutar rap no recreio. As meninas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro se trata das que já são
adolescentes, conversam sobre namorados, são vaidosas, algumas já têm a vida sexual ativa, possuem
um estilo considerado rebelde, pintam os cabelos com cores diferentes como rosa, azul e verde, também
usam piercing. Ao perguntar sobre uma aluna que estava faltando, uma das amigas relata que ela foi
morar com o namorado e desistiu da escola. A mãe de outra aluna relatou que a mesma estava envolvida
com drogas e más companhias. O outro grupo se trata das que ainda estão na fase da pré-adolescência,
no qual ainda não comentam sobre namorados, ainda brincam bastante com bonecas e jogos, são mais
concentradas e organizadas.

A turma possui uma enorme diversidade social, com alunos de religiões, etnias, costumes e classe sociais
diferentes. Alguns alunos não respeitam os funcionários e a gestão da escola. Fazem piadas e no primeiro
dia de aula, ainda na formação da fila para ir à sala de aula, a gestora fala com um aluno: “ Tire esse
boné!Eu já mandei você tirar esse boné! Você não vai aprontar a mesma coisa que fazia ano passado... ”.
Os demais alunos riam da situação, enquanto o aluno resistia a não tirar o boné e zombava da fala da
gestora.

Como trabalhar com uma turma de alunos tão diversificada, violenta e com atitudes etnocêntricas
diariamente

O desenvolvimento desse estudo buscou levantar dados acerca das relações sociais e culturais que
permeiam o dia-a-dia de alunos dessa escola pública, através de rodas de diálogo, trabalhando a
oralidade, a Arte e a Música para que conhecer os sujeitos e a realidade em que estão inseridos a fim de
que pudéssemos localizar tais problemas já citados, como também outros e o que os acarretavam, para
que se fosse analisado e a partir desse momento saber de que forma poderia intervir e atuar em torno da
realidade observada definindo a linguagem, metodologias, didática, planejamento curricular e ferramentas
a serem trabalhadas.

Foram observados diversos elementos na turma do 5° ano, como por exemplo, rotina dentro deste espaço
e fora dele, a organização, como se dá a convivência com os professores (anteriores e atual) e com as
outras crianças da própria turma e das outros que também compõe o colégio e foi constatado que de certa
forma, apesar de que de fato a turma apresentava atitudes etnocêntricas, violência, mau comportamento,
essa conduta já vinha sendo ocasionada nas séries anteriores, segundo as gestoras da instituição.

Os alunos são bastante participativos, principalmente os que eram rotulados como “bagunceiros”. Eles
participam das aulas, debatem, mas a atenção se dispersava com facilidade. Muitos não gostavam de
escrever, até mesmo porque tinham dificuldade na leitura e escrita. Outros tinham preguiça, na verdade
estavam desmotivados, estavam apenas por obrigação e em uma enorme inquietude, aguardando
ansiosamente para que a aula fosse finalizada. As meninas já adolescentes sentiam vergonha de dizer que
estavam no 5° ano, não gostavam de vestir o fardamento com a identificação da escola.

Além do problema causado pelo etnocentrismo na sala de aula, tínhamos outro grave problema a
desmotivação daqueles alunos, a baixo autoestima, a subestimação. O trabalho realizado estava focado
em também valorizar esses alunos através de sua realidade social, motivando-os em sala de aula. O
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gênero musical Rap foi escolhido pelo fato dos alunos, terem um maior contato com esse estilo musical. A
escolha foi realizada através de um diálogo onde os mesmos expuseram suas vontades, seus gostos, a
realidade em que viviam. O projeto está sendo realizado coletivamente e socializado com toda a escola,
através de construção de painéis, apresentações no pátio, fotografias e vídeos das apresentações. Esse
momento será realizado em duas etapas, divididos no primeiro e segundo semestre. A primeira etapa já
foi concluída e mais adiante veremos o resultado da mesma, através da avaliação que aconteceu (estará
acontecendo) durante todo o processo, levando em consideração a vivência e a experiência trazida à
criança, bem como considerando todo o contexto no qual estaremos inseridas. Será analisado o
desenvolvimento dos alunos e o desempenho nas disciplinas e o incentivo a trabalharem coletivamente,
será a parte inicial para refletir sobre as atitudes etnocêntricas citadas pela gestão.

RESULTADOS INICIAIS

O objetivo principal do trabalho com os alunos da turma de 5° ano, além de trazer uma abordagem
significativa do Rap na sala de aula por meio da linguagem musical, análise histórica do ritmo e suas
relações com a literatura marginal, foi valorizar a realidade social desses alunos, nos quais se sentiam
desmotivados, desvalorizados e faziam as atividades anteriormente apenas por obrigação.

Também foi desenvolvido o trabalho com a oralização e a musicalização na sala de aula através do Rap e
da literatura a fim de reforçar aspectos de leitura e produção de texto e escrita, desenvolvendo também
a expressividade, criatividade e imaginação.

Foi realizada produções de Rap com as temáticas abordadas em sala de aula envolvendo todas as
disciplinas. Os alunos produziram Raps de forma coletiva, foi observado o entrosamento e a participação
de todos. Anteriormente a dificuldade de se trabalhar em grupo era enorme, através das produções,
construção de cartazes, apresentações e filmagens os alunos agora têm uma atitude relativizadora em
sala de aula, se respeitam, contribuem e se consideram uma família. Os apelidos foram trocados e agora
eles se cumprimentam como MCs, sentem-se orgulhosos, o desempenho e comportamento em sala de
aula se desenvolveu de forma positiva. O trabalho a partir da realidade social dos mesmos valorizou a
cultura e o ambiente em que viviam, auxiliando no processo de ensino aprendizagem, como também no
trabalho com o multiculturalismo, a arte e a música, facilitando a colocar em prática o que tem sido
proposto pelos PCNs de forma dinâmica e produtiva.

Os alunos fazem produções e entendem o significado do Rap que é o da denúncia. A primeira produção
em sala de aula, foi o rap do Índio onde falam a organização social, costumes, crenças, a forma como
viviam e fazem críticas as pessoas que muitas vezes só lembram dos índios em sua data comemorativa.

“[...]Os primeiros habitantes do Brasil, mas só comemoram o seu dia em 19 de abril, os outros 364 dias,
se esquecem dos Índios que covardia... Todo dia é dia de índio...Dia de índio é todo dia!”

Em outro trecho eles expressam uma forma de cobrança em relação a Fundação Nacional do
Índio:“FUNAI... FUNAI.../ FUNAI Cadê você/ FUNAI...FUNAI...Sua missão é nosso Índio proteger”

O refrão do Rap, no qual contagiou todos os alunos não só da turma, mas como todos da instituição
escolar:

“Olha o Índio aê... Olha o índio aê...

Fazendo barulho! Olha o índio aê!

Tupis... Tupis... Eram os Tupis...

Tupis... Tupis... A língua dos Tupis...
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Tupis... Tupis... Tupis guaranis”

Os demais Raps falam sobre o Tiradentes, Descobrimento do Brasil, Dia do livro Infantil: Homenagem a
escritora alagoana Ruth Quintella, Rap da Páscoa, Aumento da Passagem, Dia das mães, Abolição da
escravatura e Dia do trabalho. Os alunos expõem os Raps produzidos para toda a escola, mas também já
tiveram a oportunidade de fazerem uma apresentação na culminância de um projeto de Matemática
realizado pela secretária de Educação. Os alunos produziram um Rap da Matemática em homenagem a
Malba Tahan. Um trecho do Rap:

“ A matemática é importante

Em nossa vida ela está

Não é bicho de sete cabeça

Só é preciso estudar

Isso quem nos ensinou

Foi um grande professor

Que a todos cativou...

Na matemática, onde foi usada...

Outra didática...

Divertida, dinâmica... Até hoje viva e respeitada!

Malba Tahan... Pra descomplicar a matemática...

Malba Tahan... Ele usou outra didática...

Malba Tahan... É o rap da matemática!”

O Rap foi relacionado historicamente e apresentado como constructo possível na sala de aula a partir das
leituras sobre a literatura marginal, como também mostrando a sua amplitude em outros aspectos
relacionados às disciplinas em sala de aula, como a valorização da própria cultura dos alunos e do meio
social em que vivem, contribuindo para uma maior socialização, foi possível trabalhar diversas temáticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo buscou contribuir tanto com a formação da turma de crianças do 5° ano de uma escola pública,
como também fazer abordagens e interlocuções sobre questões étnicorraciais, histórica da cultura negra a
partir do ritmo RAP, complementando com a literatura marginal como aporte na elaboração do projeto,

A primeira etapa do projeto foi avaliada pelos sujeitos partícipes do mesmo, no intuito de caráter de um
projeto destinado à escola, mas que possibilite um constructo além do pedagógico, ultrapassando e
trazendo contribuições nas vidas dos alunos e de toda a sociedade escolar envolvida durante o processo.
Concluímos que a diversidade pode ser levada a escola, possibilitando a aprendizagem da questão do
negro como também o estimulo para a propagação de ações afirmativas desde a escola básica,
acentuando a necessidade e a importância da efetividade dessas ações como alavancas educacionais para
jovens da população negra, indígena, parda e de todos os sujeitos que se envolvem e militam pela causa.

A vivência que este estudo proporcionou contatos com os diversos tipos de sujeitos e concepções,
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permitindo contemplar experiências e realizações que perpassem a expectativa curricular exigida pela
diversidade cultural existente no espaço escolar.
REFERÊNCIAS

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetro Curricular de Pluralidade Cultural,
Orientação Sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Arte. Brasília:
MEC/SEF, 1997.

FILHO, Antônio Porfirio. Aspectos da função social da oralidade no ambiente escolar numa
perspectiva pragmática. Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.aspid_dh=5932 Acessado
em: 11/03/2013.

GÓES, Neusa Maria Luizão. A produção de sentidos em manifestações poéticas orais: o RAP na
escola. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1166-4.pdf Acessado
em 22/03/2013.

História do Rap. Disponível em: http://www.wooz.org.br/musicarap.htm Acessado em: 23/06/2013.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar. 1988.

Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008: Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na
educação básica. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/L11769.htm Acessado em 11/03/2013.

Oficinas educativas para projetos nas comunidades e escolas. Disponível em:
http://areteeducar.blogspot.com.br/2009/05/oficinas-educativas-para-projetos-nas.html acessado em
11/03/2013.

ROCHA, Everaldo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2007.

[i] Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. E-mail:
araujobeatriz09@gmail.com .

[ii] Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. E-mail:
pamelaufal@hotmail.com .

Pág.8/8


