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HIPHOP‘PRA’QUE?
RuanMousinhodaSilva1

PhilipiSilvaGama2

Orientadora:RoselySilvaPires3

Resumo

EstapesquisatevecomoobjetivoprincipaloHipHopeseuselementos
teóricosmetodológicos,apartirdaanálisedarealidadeedeexperiênciascom
esta manifestação culturalem espaços educacionais.No contexto da
EducaçãoFísicaEscolar,oHipHop,tendeafavorecerodiálogoentreoalunoe
abagagemdaculturacorporalquedevemsersistematizadasduranteasaulas,
eavivênciadoalunoeascaracterísticasdacomunidadeaqualaescolaestá
inserida,tendefacilitaraindamaisessediálogo,baseando-senisso,surgiaa
ideiadedesenvolverotemadaculturaHipHopcomoformadeexpressãona
escola.Comopartedotrabalho,também desenvolvemospesquisasobre
culturahiphopé,sim,umaculturapopularem ascensãonoBrasil.Como
propostametodológicafizemosaopçãodeestudodecasoquesegundoa
autorAntônioCarlosGil,ametodologiaexplorasituaçãodavidareal,descreve
situaçõesdocontextoemqueestasendorealizadoapesquisaedeixatambém
explicitoasvariáveiscasuaisdedeterminadasituaçõescomplexasquenãohá
possibilidadesdeexperimentos.Paranossapesquisadecampooptamospor
entrevistaroLeonardo(Rapman),queérepresentantedomovimento,hip-hope
participantedoprojetosocialBocaaboca,comoobjetivodeproblematizara
importânciadaculturahiphopnasociedadedosdiasdehoje,ecomoessa
cultura pode ser uma cultura transformadora e acolhedora. Foram
entrevistadastambémcriançaseadolescentesdoprojetoFordan.

Palavras-chavesHip-Hop,fazeraescuta,voz,EducaçãoFísica

INTRODUÇÃO
Aideiadotrabalhofoiaspossibilidadesdeabordagem doconteúdoHip

Hopnasaulasdeeducaçãofísicaescolar.Buscoudiscutiraspotencialidades
naculturaHipHopcomomeioeducacionalpormeiodosdiscursosdosujeitos
entrevistados,ointeressespeloselementosdoHipHopesuadiversidade
cultural,nosentidodeampliaroconhecimentodosmesmosemrelaçãoa
riquezaculturalbrasileiraetambémadeoutrospaíses,ecomotaisculturas
interagem,favorecendoassim osurgimentodeculturasdiversas,comoé
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3RoselySilvaPires–ProfessoraOrientadora–UFES-UniversidadeFederaldoespirito
Santo



o casodacultura HIP HOP,favorecendo assimatitudesqueprestigiem o
convívio comum e a diversidadecultural,através deuma manifestação
próxima darealidadeculturaldenossosalunos.

Pararealizaroestudoforamrealizadaspesquisasdecampoeconversas
paradiagnosticaroconhecimentopréviodoalunoequaisassuasreferênciasa
respeitodadança,realizou-se,aleituradealgunsautoresreferênciasnaárea
daculturadoHipHop.Trata-sedeinvestigarmosoHipHopenquantoum
movimentosocioculturaldecontestação,atentandoparaaanálisedecomoo
estudanteidentificaessaspráticaseasrepresentapormeiodadança.

Comopropostametodológicafizemosaopçãodeestudodecasoque
segundoaautorAntônioCarlosGil,ametodologiaexplorasituaçãodavidareal,
descrevesituaçõesdocontextoem queestasendorealizadoapesquisae
deixa também explicito as variáveis casuais de determinada situações
complexasquenãohápossibilidadesdeexperimentos.

“Oestudodecasoéumestudoempíricoqueinvestigaumfenômeno
atualdentrodoseucontextoderealidade,quandoasfronteirasentre
essefenômenoeocontextonãosãoclaramentedefinidasenoqual
sãoutilizadasvariasfortesdeevidencia.(Yin,2005)

Visandoalcançaroobjetivogeral,apretensãoérealizarosseguintes
procedimentoseaçõesmaisespecíficodeanalisaraimportânciadoestudodo
hiphopcomoculturadeorigemnaperiferiaeproblematizaraimportânciado
ensinodohiphopemespaçoseducacionais.

REFERENCIALTEÓRICO

SegundoOrtiz,aculturapopularbrasileira,dentrodaperspectivadas
tradiçõespopulares,évistacomooconjuntodevaloresespirituaisemateriais
acumuladosatravésdotempo.Éumpatrimônio,eporissodeveserpreservada
(ORTIZ,2005,p.96).JáparaRaymond(2003),aculturaécomumatodosos
sereshumanos,pelofatodehaverumaestruturacomumdemodosdepensar,
agireperceberomundo,quelevaàconstituiçãodeorganizaçõessociais
diferentes.Entretanto,eleconsideraaculturatradicionalcomoumaherança
comum,queaeducaçãotematarefadedifundir,tornaracessívelatodosas
classessociais,damesmaformaqueaculturapopular(PARANÁ,2008,p.67).

Percebemosnafaladosautoresqueaescoladeveempreenderabuscada
compreensãodarealidadeeaefetivaparticipaçãodoindivíduoapartirde
dadosedenoçõesrelativosaoseucotidiano,aoseuuniverso,fazercomquea
escolapasseaserconsideradacomoum espaçodeconhecimentoede
reconhecimento,onde,nosintermédiosdasdiversasdisciplinasedesuanova
abordagem,oalunosejacapazdever-seevislumbrar-secomoconstrutorde
suaprópriahistóriaedasuacultura(PARANÁ,2008,p.67).

HIPHOP:PORQUEENSINAR?



Considerandoohip-hopcomocultura,entendemosqueestadançafaz
partedosconteúdosdaEducaçãoFísicaescolareporissoéinclusanas
propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).O objetivo
apresentadonosparâmetroscurricularesnacionaisparaoestudodohiphopé
inseri-lonocotidianoescolar,comovalorizaçãodaculturaedaidentidadelocal,
ereconhecimentopelacomunidadecomoprodutorereceptordeculturas,ede
diálogofrancoeaberto.SendoassimtrabalharoProjetoHipHopcomoforma
deexpressãonaescola,ajudarámelhorararelaçãoentrecomunidadeeescola,
quepassaram alançarum novoolharasproduçõesculturaislocaispara
apresentaçãodaproduçãodosalunos.

Estudando a história relativa a esse conteúdo,percebemos que a
manifestaçãodohiphoptevecomopontodeinícionasperiferiasdeNewYork
nadécadade70,maisconcentradonobairrodoBronx,queeratomadopor
violênciaebrigasentregangsrivais,quedisputavam paraverquem possuía
maisterritórios,paraconquistartaisespaçosutilizavam daforçaeviolência.
Porem um líderde uma determinada gang chamado Kevin Donovan
(consideradopadrinhodohiphop)conhecidocomoÁfricaBambaata,(apelido
inspiradoem um guerreirodoséculoXIX,deum filmechamadoZuluquese
tratavadeguerraporpossedeterras,entreinglesesenegros)secansoude
tantaviolência,queriatransformarasbatalhasporterritórioem disputadas
atravésdaarte,fazendoqueasfestasfossemtomandocadavezmaisàsruas.

Quandonóscriamosohiphop,nósofizemosnaesperançadequeele
gerassepaz,amor,uniãoediversãoparaafastaraspessoasdos
negativismosqueestavaminfectandonossasruas(brigasdegangues,
usodedrogasebaixaautoestimaentreafroelatino-descendentes).
Defatoessenegativismopersisteaquieacolá.Conformeacultura
evoluinósdesempenhamosum papelimportantenaresoluçãode
conflitosereforçandoopositivismo”

Bambaata,2002

Nessetemponasciatambém,osquatroelementosquecompõem a
culturaHipHop,DJ-Disc-Jockey-eoMC-MestredeCerimônias,Grafitte.

OsDjsfoioprimeiroelementodohiphop,foiopontapéinicialpara
considerarestadançacomocultura.Consideradocomoafontedeenergiaeles
sãoresponsáveispelasmúsicas,escolhendoasmelhoresfaixaseritmospara
osMCs,BboyseGrafiteiros(Motta,Balbino.2006)

OsMcsouMestredeCerimônia,tem porsuavezoobjetivodeagitaro
públicoeanimarasfestas,com omicrofonenamão.OsMcscompõem as
letrasparaexpressararealidadeem quevivem,fazendoqueseupúblicose
identifiquemcomsuaspoesiascantadas,eaoutraferramentaeraofreestyle,
eraoestilolivre,conhecidocomorimanahora,aondeeleproduzversos
improvisados,sempreemcimadabatidadoDJ(Motta,Balbino.2006)

B-Boyeraosdançarinosquerepresentavamoelementodadança,atravésdo
ritmodamúsicaosB-Boysimprovisavamsuasdanças,comdiversosestilose
“mandavam”naspistas,compassos,girosecambalhotas.



Eulembrodaprimeiravezqueviumapessoadançarcomose
elafossedeoutroplaneta,nãoconseguiaparardeolhar.
Quandoeuerapequenaminhamãemelevouparaveruma
dançaorganizadaqueacontecianomeubairro,tudocomeçou
ali,masdepoisseespalhou,logoosdançarinosdaárea
começaram aaparecerparacompetirnoquechamaram de
“thestreet”.Virouumafebreeeuestavalá,testemunhandotudo,
euqueriadeslizar,giraevoarigualelesfaziam.(Filme,Step

up2)4

OGrafiteNasceuatravésdanecessidadedohomemdesecomunicaredeixar
gravadoseuspensamentos,suavisãoearealidadedo“mundo”fezcomquea
artedografitesertornassetãoforte,surgiucom anecessidadededeixar
“visívelparaosolhos”,ascondiçõesprecáriasdaperiferia.Aartegrafitefoio
últimoelementoafazerpartedohiphopquandoopróprioBambaatabatizou
oselementoscomoummovimento,umafilosofia.(Motta,Balbino.2006)

Combasenesteselementospercebemosquedesdeadécadade70,o
hiphoptinhacomoobjetivofazeraescutadavozdosmoradoresdoBronxque
eraumbairrodeperiferia,osmoradoresemsuagrandemaioriaeramnegros.
Estessofriam peladesigualdadesocial,além dopreconceitoporserem de
periferia,segregaçãoracial,contudonãotinham voz,ninguém seimportava
com elesoucom osseusinteresses.Naquelaépocaoobjetivoerafugirda
violênciaquecercavaaquelebairro.Eraprecisoentãogritarelutarpelosseus
direitos.

OcantorMarceloFalcão,dogrupoORappa,citaotrecho“pazsemvoz,

pazsemvoznãoépazémedo”5namúsica-Aminhaalma.Essetrechodeixa
claroqueatémesmoparaobterapazprecisalutarparaisso,poisapaz
quandonãohávoznãoépazesimomissãotomadapelomedo.Mascomo
fazeraescutadosnegrosedosjovensdeperiferia?

Nestecontexto apresentamoso hip hop,umaformacriadapara
confrontarosistemaopressor,vividonaquelaépoca.Estecompostopor4
elementos(Mc,Grafite,DeeaDança)podeserconsideradoa“armas”ideal
paramostrarqueaperiferiatinhaumavozqueprecisavaserescutada,avoz
eraaarte,aartetocadapelosDjnasfestas,aarteproduzidaemformaderap
pelosMC’s,asartesexpostasnosmurospelosgrafiteiroseatémesmoas
artesnasruasdançadaspelosb-boys,todascomointuitodedenunciara
violência,misériaeopressãovivida.

EPORQUEENSINAROHIPHOP?Alémdeseruma“arma”paraconfrontaro
sistemaéumaculturadeinclusão,aondetodostemseuvalor,ohiphoptem
objetivode“abraçaropróximo”.

4Filme,Stepup2,falainicial

-Aminhaalma-musicaMarceloFalcão5



Ohiphopéisso,hiphopnãoésóutilizardacultura,nãoésó
vocêmostrarqueébom.Hiphopévocêacolherooutro,évocê
mostrarprooutro.(...)existem rappersquenãosãohiphop,
existem b-boysquenãosãohiphop,existem grafiteirosque
nãosãohiphop,taiscomodjstambém (...)existem pessoas
quenãofazemfunçãonenhumaquesãohiphop,quesãoos5
elementos,são aquelas pessoas que ajudam.(Leonardo

Rapman,2016,palestraemSantaTerezasobrehiphop)6

ComafaladoLeonardo(Rapman)podemosperceberporqueaculturahip
hopéumaculturaquepermanecevivaamaisdetrêsdécadasemostraque
emboratenhasidocriadaporjovensdeperiferiaenegros,aculturanãose
limitaaessepúblico,massimatodosqueentenderemoconceitodacultura,
enfrentamentoelutasocial,dentrodestaperspectivaohiphopdeveser
ensinadoatodaasclassesenãoapenasaclassepopularoudeperiferia.

COMOENSINAROHIP-HOP?Levandoem contaohiphopcomotemática
centralem quetraztodososseuscostumesecultura,enxergamosuma
necessidadeemdirecionarumensinodesseconteúdoparaoambienteescolar,
atravésdasaulasdeeducaçãofísica,baseando-senaperspectivacriticaem
quefogedepropostasquecompetemaosgestostécnicosdemovimentose
em suasexecuçõescujopadrõessãodiretamenteobjetivadosaperfeiçãoe
queassimacabagerandoumacompetiçãoentreosalunos.

Não devepriorizara execução demovimentoscorretose
perfeitos dentro de padrão técnico imposto,gerando a
competitividadeentreosalunos.Devepartirdopressupostode
queomovimentoéumaformadeexpressãoecomunicaçãodos
alunos,objetivandotorná-loum cidadãocrítico,participativoe
responsável,capaz de expressar-se em várias linguagens,
desenvolvendoaautoexpressãoeaprendendoapensarem
termosdemovimento.(ScarpatoapudSTRAZZACAPPA,2006.p.
73).

Com essaabordagem,defendemosumaperspectivaquepromoveo
dialogo,ouseja,umatransformaçãoemudançasdequalidade,naquais
presenciamos na realidade.Visão fundamentalpara a construção do
conhecimento,auxiliandonaconstruçãodaformaçãodoalunoqueestá
inseridonomeiosocial.

Asquestõesaseremlevadasetrabalhadasdevemestardeacordocom
ocontextosocialdosalunos,paraqueassimocorraumaassimilaçãodiretado
queforapraticadonomomentocom oqueaconteceem suavida.Segundo
Libâneo(1985)osconteúdossãorealidadesexterioresaoalunoquedevemser
assimiladosenãosimplesmentereinventados.

Desenvolvendoohiphopemcimadessametodologia,seráconsideradoo
dia-a-diadosalunosem todososaspectosparaqueassim ocorraumarica
construçãodossaberes,considerandotambém adiversidadecultural,social
respeitandoaindividualidadedecadaalunoem queégeradaumatrocade
conhecimentosnãotendosóoprofessorcomosujeitoqueensina,acrescendo

-LeonardoRapman,2016,palestraemSantaTerezasobrehiphop6



assimumaformaçãocontinuaparatodasaspartesenvolvidas.

Gerandoumaideiacriticaquantoaoconteúdoeensinocomametodologia
utilizadaenocampodaeducaçãofísica.

A Educação Física é uma disciplina que trata,
pedagogicamente,naescola,doconhecimentodeuma
área denominada aquidecultura corporal.Ela será
configurada com temas ou formas de atividades,
particularmente corporais, como as nomeadas
anteriormente:jogo,esporte,ginástica,dançaououtras,
que constituirão seu conteúdo. O estudo desse
conhecimentovisaapreenderaexpressãocorporalcomo
linguagem(SOARESetal.,1992,p.61).

Aculturacorporalassimdefinidaesta:

Configurada com temas ou formas de atividades,
particularmentecorporais,nomeados:jogo,esporte,ginástica,
dançaououtras,queconstituirãoseuconteúdo.[...]Ohomem
seapropriadaculturacorporaldispondosuaintencionalidade
paraolúdico,artístico,oagonístico,oestéticoououtros,que
serão representações,idéias,conceitos produzidos pela
consciência sociale que chamaremos de “significações
objetivas”(SOARESet.all,1992p.62).

Muitosprofessoreslimitam suasaulasdeeducaçãofísicacom conteúdos
esportivos,eesquecemaeducaçãofísicacomocultura.Nãocabeanósjugaroqueé
certoouerradooquecadaprofessorplanejasuasaulas,apenasqueremostrazera
importânciadadançaedasatividadesdeculturacorporal,poisestaspossuem
característicasdeconstruçãodevaloressociais.

Hiphopnaescola.Sevamostrabalharohiphopnaescolatemosqueentenderquea
culturaprecisapassarporum processodeescolarização,diferenciandodacultura
ensinadanasruasouemqualqueroutroambiente.

Se tenho isso como verdadeiro,tenho que tratar
pedagogicamente desse conteúdo de outra forma,
diferente do que vem se dando hegemonicamente.
(Caparroz)

Devemosentenderqueaescolatemseusprópriosinteresseseoconteúdodeve
seadequaraessesinteresses.Todoconteúdoqueentranaescoladeveserpassado
poresseprocessodeescolarizaçãoprocessoaondeseaproveitaodasingularidade
doconteúdocom osinteressesdaescola,edescartandoalgoqueporacasonão
“cabe”naescola.

PESQUISADECAMPO

ParanossapesquisadecampooptamosporentrevistaroLeonardo
(Rapman),queérepresentantedomovimento,hip-hopeparticipantedoprojeto
socialBocaabocacomoobjetivodeproblematizaraimportânciadacultura
hiphopnasociedadedosdiasdehoje,ecomoessaculturapodeseruma
culturatransformadoraeacolhedora.Foramentrevistadastambémcriançase



adolescentes,moradorasdobairrodeSãoPedro–ES,afim deentendero
contextosocialdeles,naentrevistalevantamosquestõessobreasaulasdehip
hopqueelasfrequentavam,seessasaulasestavamfazendodiferençanavida
delasequestionamostambéminteressedelasnaculturadohip-hop.

ENTREVISTACOM OLEONARDO(RAPMAN):HIPHOP‘PRA’QUEECOMO
ENSINAR?

Aculturadohiphopsetornoupartedavidadoentrevistado,comouma
identidade,dequemeleé,doqueelesenteepraqueelevive.

“Ohiphop,fazpartedaminhavidadeumaforma,que,euachoque
ocupaminhaidentidade,eunãoconsigomaismeenxergarsemohip
hop,eunãoconsigoveroLeonardosem ohiphop(...).Seeupuder
colocarum tituloamim,eucolocariamilitantedohiphop”.(falado
entrevistado)

Podemosverqueohiphopéumaidentidadecultural,aondeapessoas
adeptasdosvaloresdacultaseencaixam,independentedepraticaros4
elementos.

Ohip-hopesuacultura,começouafazerpartedavidadoLeonardo,
atravésdeumaoportunidadedefazerumaauladebreakdance,
elementoquefoifundamentalensinamentodosvaloreseideaisda
cultura.”(faladoentrevistado)“Ohiphopcomomovimentoculturaleu
oconheciem ele2009em nove,noCRJ(CentrodeReferenciaa
Juventude)queficanaavenidaVitória-ES,lámeapresentaram,a
oficinadebreak(...)fuicomeçandoadescobrirquetinhameventosde
hiphopporai,peloespiritosantoentãofuiacompanhando,aisimque
eufuiveroqueeraohiphop,oselementos,amilitância,alutapolitica.”
(faladoentrevistado)

Apósumanooentrevistadofoiparaáreadorapperquerendeuseuapelido
deRapman,suainspiraçãoparaorapperfoipeloscantoresGabrielpensadore
MV BILL.Massuapreferenciacontinuasendo o break,entretanto não
abandonaosoutroselementos.

“Minhapreferenciaéobreak,eumeintitulob-boy,oelementoqueeu
sigoqueeudesenvolvo,queeuevoluoéobreak,poremeunãoconsigo
abandonarorappereografite,porquesãocoisasquefazempartede
mim,eufuidesenhistaaminhavidatoda,entãoografiteéumacoisa
assimqueeutenhoquepraticar.”(faladoentrevistado)

Comessafalapodemosperceberqueumverdadeiromilitantedohiphop
temqueestasenvolvidoscomoselementos,entretantoestarenvolvidocom
elementosnãoquerdizernecessariamentequeumrapper,umgrafiteiro,Djou
umb-boyéummilitantedohiphop.

“Tem outraslinhasqueseguem porai,deostentaçõesdecarrão,só
queissonãoseconsiderahiphopsabe,oraptem variaslinhas,tem
linhasdegentequesóquerfalardedrogas,gentequesóquerfalarde
dinheiro,gentequesóquerfalardemulheres,issonãoéhiphop,issoé
caminhosdiferentesdorap,éum doselementos“orap”,talcomo
outroselementostambém,Ografitesegueporcaminhosdiferente,tem



gentequeusaografitepradesigner,temgentequeusaografitepra
pinturadetelaetemgentequeusabreakprashow,usabreakprafazer
vídeoclipe,agoraorealhiphop,elesemantemcomumaessência,que
éaquelalutapolitica,quenuncadeixoudeserisso,nodiaquedeixarde
ser,vaideixardeserhiphoptambémprasetornaroutacoisa.”(falado
entrevistado)

Essesartistasquefazem apologiaadrogaseviolência,utilizandoo
elementorap,acabamporumpontosujandoaimagemdosmilitantesdohip
hop,quepormuitasvezessãojulgadosetaxadoscomodrogado,vagabundo
entreoutrascoisas.Asociedadeacabacriandoumpré-conceitosobreacultura
dohiphop,queacabatendocertaresistênciaemaceitarqueessaculturaentre
nasescolasenasvidasdoaluno.

“Ohiphopaindasofremuitopré-conceito,essenomeémuitomalvisto,
acomeçarpelasroupas,quandovocêfaladoracismo,vocêestá
falandodacordapele,sóquesevocêemilitantedomovimentohip
hop,sevocêenegrooubranco,sevocêusaumadeterminadaroupa
vocêvaisofreressemesmopreconceito,queonegrosofreria,porque
essaroupaestáassociadaaumavisãoqueasociedadeacharuim.(...)
Orapévitimadepreconceito,oqueamídiapassaéoquedádinheiro,
eoqueestádandodinheiroéapologiaadrogaentãoorapquechega
atéaspessoas,éorapfalandosobredrogas,dinheiros,entãoapessoa
temessavisãoqueorapésódrogas,entãoassociaocantorderapa
um drogado,masnãovêocontextodorap,oquerealmentequer
passar.Damesmaformacomoografiteédiscriminado,umacerta
parceladasociedadevêcomoarte,outraparcelavêcomovandalismo,
entãoeucomografiteiroeutenhomedorealdesofrerviolênciapolicial,
estandocertoouerrado,eupossoestarfazendoum grafitecom
autorização,issonãomeimpededesofrerumaviolênciapolicial.”(fala
doentrevistado)

Outropontodorap,porem um pontopositivo,équealgunsartistasque
utilizadesseelementoprachegaramídia(paratersuavozescutada)eao
alcançaramídia,usam suavozpara,levaraessênciadohiphopparaas
pessoas.Essesartistasdespertam o interessedasociedadenacultua,
infelizmenteessessãoasminorias.

“Quandoeumeapresentocomorapoucomadançaaprincipalcoisa
queeutentopassaréaverdadeirarazãodaculturahiphop.Paramimé
maisimportanteeoqueeuvoufalar.”(faladoentrevistado)

Ohiphopbem trabalhadonaescolaouem qualquerinstituiçãopodeir
muitoalémdoquesóensinaradançar,grafitarourimar,ohiphoppodeformar
umcidadãocomvalores,ajudarafugirdaviolênciaedomundodasdrogas.E
fazeraescutadaperiferiaeacolheropróximo.

“seeupuderiraumlugaretivermeiahora,seeutiverqueescolherentrefalar
ouensinarumpasso,euprefirofalar,porqueeuachoqueapessoasaimuito
maistransformadacomumaconversadoquevocêaprenderumpassoeficar
poraquilomesmo.”(faladoentrevistado)

Entre tanto muitos buscam ensinarsó os elementos do hip hop,
abandonandosuaessência,acabasedesperdiçandoumaarmapoderosa
contraumasociedadeopressora,variasinstituiçõesestãoensinandoapenas



oselementos.

“eujáfuiumcaraassim,sóquedepoisdemuitosanoscomoeducadorsocial
eudescobriquetemdiferençaentreoprofessoreoeducadorsocial,sãoduas
pessoascompletamentediferentes,osdoisensinam sóqueum tem a
preocupaçãocomoconteúdo,ooutrotemapreocupaçãocomaformaçãodo
serhumano.”(faladoentrevistado)

Concluímoscom aentrevistadoLeonardo(Rapman)queohiphoptem
essepoderdetransformarvidas,fazeraescutadaperiferiaeopoderde
inclusãosocial,nãosóainclusãodonegrooudosjovensdeperiferia,a
inclusãocabeparatodos,atémesmoosquesãoconfrontadospelomovimento.
AmesmaideologiaqueocantorderapMarceloD2vemdefendendo,Oartista
nasceuecresceuembairroperiférico,eatravésdaculturahiphopconseguiu
serescutadopelasociedadeedovalora“favela”.

“Eucresciefuicriadonosubúrbiodoriodejaneiroemumambientehostil,mas
foiohiphopquemedeuvozelevantouminhaautoestimaemefezmudaro
mundo,assim queaconteceucomigo tenho certezaqueacontececom
milharesdejovenspeloguetodomundointeiro.Definitivamenteohiphop
salvavidaseusouMarceloMaldonadoPeixoto,também conhecidocom
Marcelod2enadapodemeparar.”

(MarceloD2,aberturadeshowaovivo20147).

ENTREVISTACOM ASCRIANÇASEADOLESCENTESDOPROJETOFORDAN:
HIPHOP‘PRA’QUE?

FoirealizadanainstituiçãoJoanaDarc,localizadanobairrodeSãoPedro
–ES,umbairroperiféricodomunicípiodevitória,aintuiçãoforneceoficinade
hiphopgratuitoparaacomunidadeentreoutrasoficinaseametodologiaem
relaçãoàsCulturasCorporaisligadasaDança.

AoficinassãoofertadaspelogrupoFordan,queéumprogramadeextensão
dauniversidadefederaldoEspiritoSanto,quetemporobjetivousaraDançapara
contestaropreconceito,desigualdadeeaviolência.

Destemodo,em um dialogodescontraídoeabertocom aturma,inicial,
pudemosperceberquemesmoem poucotempo,opoucoqueaprenderam
sobreaculturadohiphop,foimarcantenavidadeles.Aentrevistafoi
realizadacom um grupofocal,quesecaracterizacomoumapesquisa
gravadacom um coletivodepessoas,deseisalunosdoprojeto.Devidoà
dispersãodosalunos,poiseraoultimodiadeaula,aentrevistafoipouco
produtiva.Apresentaremosasanalisesdasfalasdosentrevistados.

Oprimeiropassofoiverificaroqueosalunosconheciamarespeitodacultura
hip hop:Segundoasfalasgravadas,osalunossabiam doselementosque
compõem acultura,issotalvezsejaum indicativodequeascrianças
perceberamohiphopnãoapenascomoumadança,mastambémcomouma
cultura,discutidanestetrabalho.

7MarceloD2,aberturadeshowaovivo2014



Chamou-nosaatençãoofatodequenãoreconheciam nenhum artistana
mídiaquedefendiaaculturaenemsequerqueantestinhaouvidofalardetal
movimento,opoucoquesabiafoigraçasaosmonitoreseprofessoresda
instituição.

Partindodesseconceito,opapeldaescolaénecessárioparaqueoprofessor
busqueseapoderardetodososmétodos,recursoseconhecimentosque
estejam aoseualcanceparadesenvolvereformaroalunodentrodessas
competências;sercidadãoeviverasuacidadaniacomcapacidadedeatuarno
seucontexto.Assim,podemosconsiderarqueoHipHopéuminstrumento,que
mediadoporumbomprofissional,facilitaoprocessodeensino-aprendizagem
doeducandonãoéumaopçãoesim umametodologiapedagógicaque
possibilitaváriasformasdeexpressão.Masquedevesertrabalhadaemaulas
EducaçãoFísica,nãosomenteemépocadefestividadescomemorativas,mas
comoummeiodeeducarmelhorosalunos.

Adesigualdadesocialémuitomarcantetambémnocontextodaquelebairro,
segundoumaentrevistada,aadolescentefalouque“oricoquandoqueralguma
coisa,elevailáecompraagentenão”.Nessafalaficouclaroafaltade
oportunidadeeaopressãoqueomundocapitalistaagrideaquelascrianças,
poissesenteinferioremquererenãopoderter.

Entretantadesigualdadeeviolênciafoibomperceberqueaculturadohip
hopeseuselementos,entãofazendoadiferençanavidadaquelascrianças,onde
relatamquegraçasaohiphop,aprenderamasermaiseducadosearespeitaro
próximocadaumemsuaparticularidade,acolhendounsaooutroemproldeum
objetivoqueémudaraquelecontexto.

Aofinaldarodadeconversa,foisolicitadoquecadaalunoexpressasse
seussentimentosatravésdaculturadohiphop,eoquemaissefoiapresentado
foiumgritodemaisamoremaisigualdadesocial.

HipHopéconsideradaumamanifestaçãocultural,quetevesuaorigem
embasadaporum processodereivindicaçãocontraosmodelossociaisjá
estabelecidos.AconcepçãodoHipHopfoiseampliandoedifundindopelomundo
eseconsolidounoBrasilnadécadade1980,comojáfoidiscutidonotrabalhoo
hip-hopfoinasceudanecessidadedeumaculturaquetivesseoobjetivode
acolherelevarmaisamoraopróximo,nasceucom opropositodelevantara
autoestimadosnegrosejovensdeperiferiaqueeram menosprezadospela
sociedade.

Ohiphopnãofoiinventado,elenasceunaturalmentenogueto,recebeu
aformadosnegroseexcluídosehojeauxiliaopovoaencontraruma
identidade.Estaculturamarginaltrazdevoltaossonhosdaquelesque
carregam osofrimentocomoestilodevida.Elaelevaaauto-estima
daquelesqueanteseramforjadosdeestorvopelasociedade.Através
deexpressõesartísticasintensas,opovodaperiferiaencontrounohip
hopavontadedeviver,amotivaçãoeaconsciênciadecidadania.O
mínimoqueohiphoppropõecom suasmanifestaçõeseexpressões
quemudam edesenvolvem-sea cada dia éum olharlivrede
preconceitos.(Motta,Balbino.2006)

CONCLUSÃO



OHipHopéconsideradaumamanifestaçãocultural,quetevesuaorigem às
custas de um processo de reivindicação contra os modelos sociais já
estabelecidos. AconcepçãodoHipHopfoiseampliandoedifundindopelo
mundoesefirmounoBrasilnadécadade1980.Com aevoluçãodoHipHop,
verificamosnãoapenasnasperiferias,comotambémnosgrandescentros,por
meiodeseuselementosohiphop,break,orap,ografiteeoDJ.Assimfoiinserida
naescolatornou-seinevitávelenquantoconteúdoaserministradonasaulasde
EducaçãoFísica.Diantedessecontexto,torna-secadavezmaisfrequenteo
ensinodoHipHopnasaulasdeEducaçãoFísica,com relatosdeexperiências,
estudosepesquisas,contribuindoparaumasocializaçãodoconhecimento.
Portantopodemosconstatarquehouveavançosimportantesnosconhecimentos
específicosdoHipHop,naparticipaçãodasaulasequepromovamrelaçõescom
arealidadeem queestãoinseridos.Assim fundamentalum processode
intervençãodocenteplanejado,quepossibiliteampliarosconteúdosministrados
nasaulasdeeducaçãofísica.

Podemosressaltarqueduranteodesenvolvimentodotrabalho,todaaparte
conceitualquefomoselaborandoediscutindo,foramserelacionandocadavez
maiscom apesquisadecampoeassim foipossívelapresentarum trabalho
finalemqueserámuitoimportanteparaocampoestudado,abrindotambém
outroscamposdevisãoparaoprofissionaldenossaárea,aeducaçãofísica.

Maioresdificuldadesapresentadasforam adepoderdissecarotemaaté
chegaraohiphop,vistoquenogênerodadançaexistem váriasvertentese
transformarumanumcampodepesquisaatérelaciona-laaoambienteescolar,
fezcomqueentrássemosemáreaspoucoconhecidasparanós,camposem
quemuitasvezesnãotivemosestudossuficientesemnossaformação.

Amaiorimportânciaquetivemosfoiadoaprendizadoedoconhecimentode
umaáreaem quesomospoucofamiliarizadosequeagoratemosuma
segurançabemmaioreumapossibilidadeamaisdesetrabalharnaeducação
físicaescolar.

Entramosem umaáreadepesquisaquenosdáváriaspossibilidadesde
investigaçãoeassimpelofatodelidardiretamentecompessoas,umestudo
direcionadoapartehumanizadadohiphopsetornadegrandevaliaparaos
professoresdenossaárea.
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