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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como propósito uma reflexão sobre o rap como 
possibilidade educativa, que contribui na ressignificação do contexto de jovens e 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na cidade de Cascavel – 
PR. Objetiva-se uma discussão acerca do rap como alternativa pedagógica em 
espaços de institucionalização, tratando de questões referentes à noção de 
juventude e Culturas Juvenis e também a relação entre juventude e violência. Na 
tentativa de compreender como o rap pode ser utilizado como instrumento 
educativo, foi realizada uma pesquisa de campo no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS II, tendo como ponto principal a 
observação da Oficina de Rimas. Ademais, foram realizadas ainda entrevistas com o 
oficineiro e com a pedagoga do centro. Na busca de verificar de que forma o rap tem 
contribuído para ressignificar contextos, utilizamos como referência as letras de rap 
compostas pelos adolescentes. Concluímos destacando que o gênero musical em 
questão é de grande influência no que se refere à formação de identidades e um 
importante elemento de constituição do imaginário sobre a vida do jovem na 
periferia. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rap; Educação; Juventude. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem o propósito de uma análise sobre o rap como 

possibilidade educativa, que contribui na ressignificação do contexto de jovens e 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na cidade de Cascavel – 

PR. 

Dentre as inúmeras manifestações culturais existentes, optamos por estudar a 

música, pois essa atividade é em grande medida um elemento de expressividade 

entre a juventude. Tomamos aqui como referência o Rap, gênero musical emergente 

do movimento hip hop. 

Rap é a abreviação das palavras Rhythm and Poetry que significa Ritmo e 

Poesia. Ele é um dos elementos do movimento Hip Hop. Hip Hop é uma expressão 

que vem do inglês, gramaticalmente significa pular e mexer os quadris (hip = quadril, 

hop = saltar), porém o conceito é utilizado para referir-se a uma manifestação 

tratada como movimento social e cultural. Os primeiros acontecimentos foram nos 
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Estados Unidos no final dos anos 60 e início dos anos 70, especificamente na 

periferia de Nova Iorque. O movimento é composto por cinco elementos sendo: 

Breaking (dança), Grafite (arte visual), DJ (disco jóquei), MC (Mestre de Cerimônia) 

e o conhecimento. A junção do DJ com o MC forma o rap. 

A opção em pesquisar o gênero musical rap partiu da pertinência que ele 

possui perante seu público, pois “mesmo o hip hop sendo um movimento 

consolidado no Brasil, presente nas escolas, na mídia e nas pesquisas acadêmicas, 

seus produtores, muitas vezes, ainda são estigmatizados” e diríamos que talvez não 

só os produtores, mas também senão principalmente os ouvintes. (MACEDO, 2010, 

p.173) 

O rap foi por muito tempo considerado música de baixa qualidade, e até 

mesmo não veiculado pelos meios de comunicação de massa por apresentar uma 

linguagem marcada pelo uso de palavrões, gírias e expressões comuns aos 

moradores de periferias. Nesse contexto, não são poucos os „chavões‟ de que o rap 

seja música de marginal, bandido e drogado sendo, portanto suas letras apologia ao 

crime, drogas e violência. Porém, após um processo de mundialização e propagação 

do movimento hip hop de modo geral, o rap passou a ser compreendido como um 

instrumento de manifestação cultural popular. 

Enquanto manifestação cultural, o hip hop e o rap adquiriram uma perspectiva 

de prática educativa informal e não formal1, ganhando muito espaço nos últimos 

anos na produção acadêmica. Aliado as temáticas de formação de identidades e 

educação o rap e o hip hop de modo geral, vem sendo objeto de estudo em 

inúmeros trabalhos de graduação, dissertações e teses que foram utilizadas como 

aporte teórico. Pesquisadores como Andrade (1999), Gustsack (2003), Oliveira 

(2007), Messias (2008), Ribeiro (2008), Macedo (2010), Vidon (2014) entre outros, 

são alguns que afirmam e apontam as possibilidades educativas que podem partir 

dessa cultura, principalmente no contexto da juventude da periferia, devido à 

identificação do jovem com as práticas inerentes ao movimento, que historicamente 

é proveniente do contexto de grupos marginalizados. 

Em função da natureza do problema de pesquisa, nos valemos de 

referenciais bibliográficos que se associam com dados de uma investigação de 

campo. No capítulo um é realizada uma análise acerca dos entendimentos sobre o 

                                                           
1
 Os conceitos de educação informal e não formal serão especificados no terceiro capítulo, tendo 

como referência a autora Maria Glória Gohn. 
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conceito de Juventude como categoria social e as Culturas Juvenis como meio de 

expressão da juventude contemporânea. No capítulo dois compõe-se uma retomada 

histórica sobre o movimento hip hop e o rap nos Estados Unidos e no Brasil. No 

capítulo três abordamos o rap em sua perspectiva educativa, fazendo uma análise 

de autores que já estudaram sobre o assunto, estabelecendo uma relação entre o 

rap e a formação de identidade principalmente em relação ao jovem da periferia. 

Posteriormente no capítulo quatro, faz-se uma explanação sobre o binômio 

juventude e violência, explicitando a juventude enquanto um grupo social vulnerável 

na sociedade brasileira, estabelecendo um panorama entre o jovem e a prática de 

delitos que se configuram como ato infracional e que mediante a lei requerem o 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

O quinto e último capítulo é o momento em que - para além de apresentar o 

campo de pesquisa (Centro De Referência Especializado de Assistência Social - 

CREAS II), e explicitar sua função em relação ao acompanhamento de jovens e 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na cidade de Cascavel - 

abrimos uma discussão sobre a oficina de rima desenvolvida neste espaço, 

estabelecendo um debate entre as abordagens teóricas apresentadas e os dados 

levantados na observação da oficina, de modo analisar se de fato o rap, principal 

agente da prática educativa da oficina, pode contribuir na ressignificação do contexto 

de tais jovens e adolescentes. 
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1 JUVENTUDE, CULTURAS JUVENIS E O RAP COMO MEIO DE 

EXPRESSÃO DA JUVENTUDE 

 

Historicamente a juventude é considerada uma categoria de difícil definição, 

que adquiriu ao longo dos tempos diferentes denotações de acordo com a área em 

que é estudada. Entendida como uma fase de transição e de busca pela identidade, 

esse grupo comumente é relacionado a problemas sociais de diversas naturezas. 

 
Nas sociedades de outrora, a juventude foi concebida como rito de 
passagem em diversas culturas, o que demarcava a transição para a 
idade adulta. Foi também entendida como fase de preparação para o 
futuro, ou seja, concebendo os jovens como não-sujeitos do 
momento presente, mas alguém que só poderá “vir a ser” a partir de 
uma preparação conduzida, principalmente, por adultos ou 
instituições, com normas e regras pré-estabelecidas, baseadas numa 
visão homogênea de juventude. (SILVA E SILVA, 2012, p.8). 
 

 José Machado Pais (1990) em seu texto A construção Sociológica da 

Juventude, aborda o conceito a partir de duas perspectivas, uma diz respeito à 
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corrente geracional e outra a corrente classista. A corrente geracional define 

juventude em termos etários, como conjunto de “[...] indivíduos pertencentes a uma 

dada fase da vida, prevalecendo a busca dos aspectos mais uniformes e 

homogêneos que caracterizariam essa fase [...]” (PAIS, 1990, p.140). Por essa 

perspectiva: 

 
Valorizam-se, então, os aspectos biológicos (desenvolvimento físico, 
amadurecimento sexual, faixa etária, etc.) e psicológicos 
relacionados à juventude, ao seu amadurecimento e inserção no 
“mundo adulto” a partir de ritos de passagem como a iniciação 
sexual, o casamento, a independência financeira associada ao 
trabalho, a constituição de moradia própria, entre outros (FEIXA, 
2004 apud AMARAL, 2010, p.143). 

 

Na corrente classista os jovens são analisados como sujeitos cujo principal 

atributo diz respeito às diferentes situações sociais em que vivem, manifestadas em 

função da classe social ao qual pertencem e as diferentes situações econômicas. 

 Uma parcela significativa das definições e estudos sobre a juventude parte de 

abordagens com um aspecto linear, fazendo descrições superficiais do que é ser 

jovem, ora com enfoque apenas na questão da condição social ora tão somente na 

perspectiva da delimitação etária. 

Não é nossa intenção descaracterizar ou desconsiderar as abordagens do 

estudo de jovens que são predominantemente etárias, todavia, acreditamos que a 

designação do ser jovem limitada apenas à idade, refere-se muito mais a 

características biopsicológicas de desenvolvimento e acabe por não levar em 

consideração fatores sociais, econômicos e culturais que influenciam diretamente o 

jovem na formação da identidade. Não queremos, contudo, determinar que somente 

a definição do jovem no aspecto social é correta, mas prevemos a necessidade de 

equilíbrio entre ambas no que se refere ao estudo da juventude, cuidando para “[...] 

não considerá-la mais presa a critérios rígidos, mas como parte de um processo 

mais amplo, que ganha contornos específicos no conjunto das experiências 

vivenciadas pelos indivíduos em seus contextos sociais.” (DAYRELL, 2003, p. 42). 

Em se tratando dos documentos oficiais acerca das políticas públicas para a 

juventude no Brasil e também das categorias analíticas das definições dos grupos 

que fazem ou não parte dessas políticas, temos o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) como principal documento que regulamenta essas questões. 

Esse estatuto concebe como adolescente o indivíduo entre doze e dezoito anos, e 
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em casos expressos na lei, ele também se aplica a pessoas entre dezoito e vinte e 

um anos, consideradas jovens2. 

Para realização dessa pesquisa, embora se faça uso do ECA como o 

documento norteador para discutir sobre as leis que regem o ato infracional e o 

cumprimento de medidas socioeducativas, não nos deteremos, no recorte etário feito 

para separar jovens e adolescentes, pois o foco é tratar de um grupo social 

específico, o qual entendemos como juventude. 

Consideramos o termo juventude em seu aspecto sociológico, pois 

concordamos com Esteves e Abramovay (2008) de que: 

 
[...] não há somente um tipo de juventude, mas grupos juvenis que 
constituem um conjunto heterogêneo, com diferentes parcelas de 
oportunidades, dificuldades, facilidades e poder nas sociedades. 
Assim, a juventude, por definição, é uma construção social, ou seja, 
a produção de uma determinada sociedade originada a partir das 
múltiplas formas como ela vê os jovens, produção esta na qual se 
conjugam, entre outros fatores, estereótipos, momentos históricos, 
referências múltiplas, além de diferentes e diversificadas situações 
de classe, gênero, etnia, grupo, etc. (ESTEVES E ABRAMOVAY, 
2008, p. 4). 

 

 A juventude como construção social é retomada por vários autores que 

estudam a temática. Dayrell, citado anteriormente, é um teórico que se encaixa 

nessa perspectiva, pois se refere aos jovens numa categoria de sujeitos sociais, 

deixando de lado a noção unificadora de juventude. 

 
[...] a juventude é uma categoria socialmente construída. Ganha 
contornos próprios em contexto históricos, sociais distintos, e é 
marcada pela diversidade nas condições sociais [...], culturais [...], de 
gênero e até mesmo geográficas, dentre outros aspectos. Além de 
ser marcada pela diversidade, a juventude é uma categoria dinâmica, 
transformando-se de acordo com as mutações sociais que vem 
ocorrendo ao longo da história. Na realidade, não há tanto uma 
juventude e sim jovens, enquanto sujeito que a experimentam e 
sentem segundo determinado contexto sociocultural onde se insere 
(DAYRELL, 2007, p. 4 apud SILVA E SILVA, 2012, p. 9). 

 

Se considerarmos a complexidade que abrange a noção de juventude, em se 

tratando de grupos juvenis, podemos dizer que existem juventudes no plural, pois as 

                                                           
2
 De agora em diante Estatuto da Criança e do Adolescente será usado somente pela sigla ECA. Mais 

recentemente, no mês de agosto de 2013 foi aprovado o Estatuto da Juventude que dispõe sobre os 
direitos dos jovens e as diretrizes de políticas públicas para juventude. Embora seja um documento 
importante, o CREAS é orientado pelas diretrizes contidas no ECA. 
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manifestações do que é ser jovem são as mais diversas. Ainda que muitos aspectos 

biopsicológicos sejam característicos do sujeito juvenil, enquanto categoria social 

partimos da premissa da não existência de uma uniformidade, ainda que falemos 

sobre indivíduos de uma mesma idade. 

Diante das inúmeras expressões que tentam definir os agrupamentos de 

jovens, optamos pelo conceito de Culturas Juvenis. Magnani (2005) parafraseando 

Feixa (2004) pondera que: 

 
[...] o termo “culturas juvenis” aponta mais para as formas em que as 
experiências juvenis se expressam de maneira coletiva, mediante 
estilos de vida distintivos, tendo como referência principalmente o 
tempo livre. Esses “estilos distintivos”, identificados por meio do 
consumo de determinados produtos da cultura de massa, como 
roupas, música, adereços, formas de lazer etc., remetem à ideia das 
“subculturas” [...]. (MAGNANI, 2005, p.176).3 
 

 A utilização do conceito Culturas Juvenis se dá pela abrangência que o 

mesmo compõe, pois se refere à representação de “modos de vida específicos e 

práticas cotidianas que expressam um conjunto de significados que sinalizam o 

pertencimento a um determinado grupo” (DAYRELL, 2008, p. 187 apud SILVA E 

SILVA, 2012, p. 10). 

 Enquanto práticas cotidianas, as Culturas Juvenis remetem-se a processos de 

socialização, por meio dos quais o sujeito jovem se apropria de determinados 

valores que são expressos em atitudes e comportamentos que o definem como 

sendo integrante de um grupo social específico. Entretanto, compor um grupo social 

por compartilhar de suas práticas e representações “não reduz o jovem a esse 

vínculo e ao que pode ser pensado a partir da posição desse grupo em um espaço 

social.” (DAYRELL, 2002, p.121). 

As Culturas Juvenis são dinâmicas e heterogêneas, o jovem que integra um 

grupo social não necessariamente está excluso dos demais grupos. As relações de 

trocas entre as várias culturas e estilos é constante, nesse contexto o sujeito pode 

constituir diferentes grupos e a partir da influência que recebe de cada um deles 

constrói sua identidade e um estilo próprio. O “[...] jovem tem acesso a múltiplas 

referências culturais, constituindo um conjunto heterogêneo de redes de significado 

                                                           
3
 Magnani não se apropria e não utiliza o termo Cultura Juvenis, o autor parte de outra concepção a 

qual denomina circuitos de jovens. Para maiores informações ver “Os circuitos dos jovens urbanos” 
(MAGNANI, 2005). 
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que são articuladas e adquirem sentido na sua ação cotidiana.” (DAYRELL, 2002 p. 

121). 

A socialização e o acesso às diferentes culturas também está relacionada à 

condição social em que os jovens se encontram. Ainda que isso não seja fator 

determinante na separação dos grupos juvenis, a condição social corrobora com as 

possibilidades de consumo, e influenciam também nas relações sociais que se 

estabelece, seja no trabalho ou na escola, mas principalmente no que diz respeito às 

práticas de lazer. Desse modo as experiências vivenciadas pelos jovens das classes 

menos favorecidas nem sempre serão as mesmas que a de jovens das classes mais 

abastadas, e vice versa.  

Dentre as inúmeras atividades culturais existentes - expressas através do 

corpo, roupas, comportamentos, linguagem, etc. – optamos por estudar a música, 

pois essa atividade cultural é em grande medida um elemento de expressividade 

entre a juventude, seja ela da periferia ou não. 

Como nossa pesquisa se pauta no estudo de grupos de jovens provenientes 

sobretudo de áreas pobres da cidade de Cascavel – PR, tomamos aqui como 

referência o Rap (Rhythm and Poetry), gênero musical emergente do movimento hip 

hop, o qual possui evidente representatividade junto aos jovens das periferias 

brasileiras. 

O rap pode ser designado como uma Cultura Juvenil e meio de expressão da 

juventude, à medida que sua produção cultural resulta na constituição de grupos que 

se integram e compartilham práticas e representações comuns. “Assim, o RAP [...] 

como manifestação jovem, [...] passa a ser entendido como produto da sociabilidade 

juvenil, reveladora de uma forma peculiar de apropriação do espaço urbano e do agir 

coletivo, capaz de mobilizar jovens [...] em torno de uma identidade comum.” 

(SPOSITO, 1994, p. 167). 

No próximo capítulo faremos uma contextualização histórica a respeito do 

movimento hip hop e o rap, para que posteriormente seja possível compreender de 

que forma ocorre a formação da identidade do sujeito jovem a partir do gênero 

musical rap.  
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2 HIP HOP E RAP – CONTEXTUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO NOS 

ESTADOS UNIDOS E NO BRASIL  

 

 Hip Hop é uma expressão que vem do inglês, gramaticalmente significa pular 

e mexer os quadris (hip = quadril, hop = saltar), porém o conceito é utilizado para 

referir-se a uma manifestação tratada como movimento social e cultural. 

 Os primeiros acontecimentos foram nos Estados Unidos no final dos anos 60 

e início dos anos 70, especificamente na periferia de Nova Iorque nos subúrbios do 

bairro Bronx. O termo hip hop foi utilizado inicialmente pelo DJ África Bambaataa4 

para designar encontros e festas de rua que ocorriam no bairro, vulgarmente 

conhecidas como Block Party. Além de Bambaataa outros Djs da época como 

Grandmaster Flash5 e Kool Herc6 também são considerados precursores do 

                                                           
4
Afrika Bambaataa é o pseudônimo de Kevin Donovan, nascido no Bronx, Nova Iorque, 10 de abril de 

1960, DJ americano e líder da Zulu Nation, reconhecido como fundador oficial do Hip Hop 
(NOTICIÁRIO PERIFÉRICO, 2007, p.01). 
5
Grandmaster Flash elaborou o scratch - criar sons ao girar manualmente o disco sob a agulha em 

sentido contrário. (DAYREL, 2005, p. 46 apud BONUGLI, 2012, p. 65) 
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movimento, o qual compõe cinco elementos sendo: Breaking (dança), Grafite (arte 

visual), DJ (disco jóquei), MC (Mestre de Cerimônia) e o conhecimento. 

 
Em relação ao conhecimento, cabe ressaltar que este elemento foi 
incorporado ao hip hop enquanto movimento desde o início das 
manifestações, ou seja, no processo em que gradualmente as 
manifestações foram unificadas para formar o hip hop, este por sua 
vez, foi consolidado com criação da organização Zulu Nation pelo DJ 
África Bambaataa, por volta de 1979, no bairro do Bronx, periferia de 
Nova Iorque. (MACEDO, 2010, p. 13) 

 

 A dança considerada elemento do movimento Hip Hop é chamada de 

Breaking, Break dance, ou B.boying. Os dançarinos de Breaking são denominados 

B.boys (abreviação de Break Boy) e B.girls (abreviação de Break Girl), que significa 

garoto ou garota que dança na quebra/batida da música. Existem outros estilos de 

danças urbanas apontadas como vertentes do hip hop como Popping, Locking, 

House dance, e hip hop freestyle, mas a dança pioneira foi o Bboying. 

O Grafite é a arte visual, consiste em pinturas feitas à mão com sprays e 

tintas. Inicialmente era um meio utilizado pelas gangs para delimitação de território, 

hoje em dia, porém, não possui esse fim. Essa arte distingue-se da pichação. Pichar 

é crime enquadrado no Artigo 65 da Lei Nº 9.605/98, já a prática do grafite realizada 

com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 

artística, é garantida por lei.  

Outro componente da cultura hip hop é o DJ, é ele quem cria as bases 

musicais, sendo responsável por animar as festas por meio da mixagem de músicas 

de diferentes estilos e ritmos. De acordo com Motta e Balbino (2006): 

 
Ele é o primeiro elemento do hip hop, pois foi através dele que veio 
toda a propagação da cultura. Do inglês – Disc Jockey - ele é o 
responsável pela trilha sonora do hip hop [...]. O DJ deu início à 
cultura hip hop. As primeiras pick-ups – toca-discos ou vitrola do DJ- 
chegaram ao Bronx, bairro do subúrbio de Nova York, EUA, pelas 
mãos do jamaicano Kool Herc, que é também um dos responsáveis 
pela difusão do hip hop, ao lado do Afrika Bambaataa, que começou 
como DJ, no ano de 1973. (MOTTA E BALBINO, 2006, p. 29). 

 

O MC (Mestre de Cerimônia) também chamado de rapper é quem canta 

rimas, improvisadas ou compostas previamente, a partir das músicas produzidas 

                                                                                                                                                                                     
6
Kool Herc (Clive Campbell) é um DJ Jamaicano que foi viver nos Estados Unidos, mais precisamente 

no Bronx em Nova Iorque, lá ajudou a fundamentar os pilares da cultura Hip Hop nas décadas de 60 
e 70 ao lado de Bambaataa. (AMINTAS, 2013, p.01) 
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pelos DJs. A junção do MC e do DJ forma o RAP, sendo este, portanto, um 

elemento da cultura hip hop a partir da conjugação de outros dois elementos. 

Rap é a abreviação das palavras Rhythm and Poetry que significa Ritmo e 

Poesia. A produção do rap enquanto um estilo musical sofreu forte influência do 

blues, do jazz, do soul e do funk. Alguns autores ponderam que suas raízes sejam 

vinculadas a África muitos séculos antes do hip hop nascer, quando poetas 

conhecidos como Griots entoavam histórias ao ritmo de tambores. De acordo com 

Macedo (2010): 

 
A formação do rap também está relacionada às influências advindas 
da Jamaica. Por volta de 1960, naquele país, a população carente 
começou a utilizar a música como meio de expressão através dos 
sound systems, que eram um aglomerado de caixas de sons, que 
eram movimentados para locais distintos, principalmente espaços 
públicos. A partir dos sound systems, canções, na maioria das vezes 
reggae, eram embaladas por toastes, tradição oral africana em forma 
de poesia ritmada. (MACEDO, p.45, 2010). 

 
Falar sobre hip hop enquanto movimento social e do rap enquanto um 

componente deste implica compreender seu contexto político, social e cultural de 

insurgência. O hip hop foi inicialmente aderido por jovens afrodescendentes e 

latinos. O período de emergência desse movimento é marcado por inúmeros 

“protestos e reivindicações influenciadas pelos grandes nomes da luta por direitos 

civis (Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras) nas décadas de 1960 e 

1970”. (MACEDO, 2010, p.13).  

As características do hip hop, principalmente do rap, fazem parte do perfil de 

resistência da música negra norte-americana. (MACEDO, 2010, p.14). A música 

assim como as demais manifestações culturais do movimento, visava contribuir para 

a ascensão do jovem negro que se encontrava em situação de exclusão, sendo 

segregado nos guetos de Nova Iorque. De acordo com Souza et al. (2005): 

 
O hip hop tornou-se ao mesmo tempo, artístico, político e ideológico. 
Ele apresentou, por meio da arte, as experiências vividas na 
periferia, mostrando o desemprego, os conflitos nas relações de 
poder, o preconceito social e racial, as condições de moradia, de 
saúde e de educação, a falta de perspectivas para o futuro, o 
narcotráfico e o crime. Além disso, e talvez mais importante que 
tornar públicas as necessidades da periferia, o hip hop permitiu a 
juventude negra sentir-se capaz de expor seus ideais e se orgulhar 
da sua origem e cultura. (SOUZA et al., 2005, p. 19). 
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O rap mesmo em processo de formação já apresentava um cunho de música 

de protesto, desde o início os rappers expunham em suas letras os traços marcantes 

da desigualdade social e discriminação racial a que estavam expostos os moradores 

das periferias americanas. Dois importantes representantes do rap norte americano 

são KRS One e Public Enemy. 

Além de serem referências para o hip hop, tanto o KRS One quanto o 
Public Enemy representam também a relação entre o movimento e a 
educação, na medida em que suas canções não só relatavam o 
cotidiano dos guetos, mas também problematizavam e apontavam 
soluções. (MACEDO, p.49, 2010) 

É pertinente destacar outros grupos de rap que se formaram nessa época tais 

como Sugarhill Gang, LL Cool J, Cypress Hill Ice Cube, Ice T, Run DMC, Beastie 

Boys, Tupac Shakur, Salt‟N‟Pepa, Queen Latifah, Notorious, ,  Sean Puffy Combs, , 

Coolio, entre outros. 

O Rap norte americano adquiriu características peculiares distintas, porém o 

rap underground e o gangsta rap, caracterizados por letras agressivas, são aqueles 

que se considera música de protesto, suas letras versam sobre a realidade das 

periferias, falando sobre criminalidade, violência, gangues, desigualdades e 

exclusões. 

Após a década de 1980 o movimento hip hop passou por uma etapa de 

expansão cultural, em virtude da globalização e o desenvolvimento da tecnologia. O 

rap foi um dos elementos de maior expressividade, uma vez que a indústria 

fonográfica viu nele um produto lucrativo. Com esse processo de mundialização o 

hip hop de modo geral e principalmente o rap atingiu vários países do mundo, 

chegando ao Brasil em meados dos anos 80. 

No Brasil, o movimento hip hop se instalou a partir da dança, intermediada 

pelo desenvolvimento da mídia e da indústria cultural, num período de eclosão dos 

movimentos sociais no país. A estação São Bento do metrô em São Paulo capital é 

um importante referencial das primeiras manifestações ocorridas. Outros pontos 

consideráveis são a praça Ramos em frente ao Teatro Municipal, a rua 24 de maio e 

a praça Roosevelt. 

No que se refere ao desenvolvimento da dança no Brasil temos como 

referência Nelson Triunfo, que é tido como “[...] o grande responsável por levar o 

estilo break para as ruas. Homem negro e de origem pernambucana, Triunfo formou 

o grupo Black Soul Brothers, e logo em seguida o destacado Funk & Cia.” 



21 
 

(OLIVEIRA, 2007, p. 34). Há ainda que mencionar importantes grupos de breaking 

os quais chamamos de crews como Back Spin Crew formada em 1985 e Street 

Breakers Crew formada em 1989. Inicialmente os dançarinos e integrantes do Hip 

Hop não tinham compreensão disso como uma manifestação “dançava para se 

divertir, mas não tinha a percepção do hip hop como movimento social”. (ROCHA, 

DOMENICH E CASSEANO, 2001, p.47). 

A partir da dança os outros elementos foram sendo incorporados 

gradativamente.  

 
Com o passar dos anos, os breakers foram adquirindo conhecimento 
sobre a cultura hip hop e seus ideais. Os outros elementos (grafite, 
mestre de cerimônias e disc-jóquei) juntaram-se à dança e a 
consciência de movimento social juvenil foi amadurecendo. Surgiu o 
Movimento Hip Hop Organizado, conhecido como MH2O-SP, um 
marco divisor entre a old school e a new school. O MH2O - SP foi 
criado por iniciativa do produtor musical Milton Sales com o objetivo 
de organizar os grupos de rap nascidos das equipes de break. O que 
me motivou a criar o MH2O foi a possibilidade de fazer uma 
revolução cultural no país. (ROCHA, DOMENICH E CASSEANO, 
2001, p.52). 
 

Nos anos 1980 começam a aparecer pelos cantos da cidade São Paulo os 

primeiros grafites. Alex Vallauri (1949 – 1987) é considerável representante dessa 

arte no Brasil nesse período. Embora não seja brasileiro, o artista foi precursor do 

grafite no país, sendo tema de uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna em 

São Paulo (MAM-SP) no ano de 2013. Hoje dois importantes e famosos grafiteiros 

em âmbito nacional e mundial são Os Gêmeos7. 

O rap no Brasil conquistou seu público por meio dos bailes blacks.  Enquanto 

gênero musical ele foi essencial na disseminação do movimento. De acordo com 

Fochi (2007): 

 
O rap também teve importante papel na difusão do hip hop no Brasil, 
tanto pelo conteúdo das letras, que dão sentido à sua causa, como 
pelo impulso modista que provocou. A cultura hip hop se difunde e 
fortalece por meio do rap, que no Brasil, tem o grupo Racionais MC‟s 
como pioneiro do estilo - pelo menos em grande escala, já que 
existiam outros grupos e rapers como Thaide, anteriormente. 
(FOCHI, 2007, p. 63). 

 

 “Dentre os primeiros rappers brasileiros temos Thaíde e DJ Hum, Os 

Metralhas, DMN, Stylo Selvagem, Personalidade Negra e Doctors MC‟s.” (MACEDO, 

                                                           
7
 Biografia e maiores informações disponíveis em http://www.osgemeos.com.br/pt 
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2010, p.42). “Como os jovens não entendiam o inglês cantado nas músicas, 

detendo-se apenas no ritmo, eles batizaram o rap de „tagarela‟.” (ROCHA, 

DOMENICH E CASSEANO, 2001, p.51). A partir do ritmo norte americano os 

rappers brasileiros começaram a compor suas próprias letras. Desde o início os 

grupos que se formaram no país preconizaram a retratação do cotidiano da periferia. 

 
Entre o final dos anos 1990 e a primeira metade da década seguinte, 
os problemas locais dos bairros e favelas, notadamente, a pobreza, a 
violência e a criminalidade tornaram-se, de uma maneira geral, 
temas recorrentes das letras de músicas compostas por muitos 
desses sujeitos. (GIMENO, p. 57, 2009) 

 

Obviamente que o foco do rap não se manteve na descrição dos problemas 

sociais, apesar de suas origens serem vinculadas a realidade das favelas, 

especialmente vivida por negros, ele atravessou um processo de mundialização, e 

hoje o gênero musical é amplamente consumido, apresentando um contexto 

heterogêneo e se materializando uma mercadoria veiculada pela mídia capitalista. 

A despeito da caracterização de um contexto abrangente atual, o rap 

enquanto produto cultural proveniente e integrante do movimento hip hop, é dotado 

de significados e embora tenha ganhado novas facetas, ainda assim não perdeu 

suas características de retratação e denúncia da realidade vivida nos subúrbios, o 

rap é a Trilha Sonora do Gueto8. Muitos grupos de rap brasileiro focam-se em 

escrever suas letras no âmbito da emergência da cultura de rua, demonstrando a 

gama de conflitos e contradições da sociedade.  

Entendido como representação artística musical, o rap caracteriza-se, não 

apenas por ser um meio de entretenimento, mas, fundamentalmente pelo seu 

caráter de crítica social e que, à sua maneira vem sendo um meio de socialização 

dos anseios de uma determinada camada da juventude popular brasileira - a 

periferia.  

A identificação do jovem com o rap, principalmente o jovem oriundo da 

periferia9 é notável e histórica, até mesmo porque rap é proveniente do contexto de 

grupos marginalizados, e nesse âmbito é que o consideramos como instrumento de 

sociabilidade que contribui na atribuição de sentidos e influente na formação de 

                                                           
8
Trilha Sonora do Gueto, também conhecido somente como T$G 1 é um grupo de rap brasileiro 

formado em 1998. 
9
 Isso não significa que o jovem da periferia escute única e exclusivamente o rap.  
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identidades. No capítulo a seguir trabalharemos a relação do estilo musical rap no 

que concerne a educação e a formação de identidade juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RAP, EDUCAÇÃO E IDENTIDADES 

 

Ritmo e poesia, essa é expressão do gênero musical emergente do 

movimento hip hop. Aliado a temática de educabilidade e identidade o rap vem 

sendo objeto de estudo de diversos autores nos últimos quinze anos. 

A perspectiva deste estilo musical como possibilidade educativa foi 

inicialmente abordada no país por Elaine Nunes de Andrade em 1999. Ela é 

responsável por organizar o livro intitulado Rap e Educação Rap é Educação, que 

reúne uma coletânea de artigos relacionados ao hip hop, discutindo a importância do 

rap no cotidiano da juventude - especificamente o jovem negro - e explicitando 

alternativas de práticas pedagógicas com uso do rap.10 

                                                           
10

 Outras abordagens sobre o rap como meio educativo podem ser encontradas em Macedo (2010), 
Gustsack (2003), Ferreira (2005). 
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Dizer que o rap seja um instrumento educativo, é partir de uma concepção 

abrangente de educação considerando que esta não se limita ao espaço escolar. O 

rap designa uma prática educativa que transcende o plano de educação formal. 

Ainda que muitos professores utilizem-no no âmbito de sala de aula, ou seja, no 

espaço de educação formal, a educabilidade do rap aplica-se em maior escala por 

vias informais e não formais. É condizente distinguir e caracterizar aqui os conceitos 

de educação informal e não formal, uma vez que são comumente confundidos ou 

utilizados como sinônimos. De acordo com Gohn (2011): 

 
A educação transmitida pelos pais na família, no convívio com 
amigos, clubes, teatros, leituras de jornais, livros, revistas, etc. são 
considerados temas da educação informal. O que diferencia a 
educação não formal da informal é que na primeira existe a 
intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 
qualidades e/ou objetivos. A educação informal decorre de processos 
espontâneos ou naturais, ainda que seja carregada de valores e 
representações, como é o caso da educação familiar. (GOHN, 2011, 
p.107) 

 
Por essa delimitação dos termos, podemos salientar que a educação 

decorrente do rap, provém da veiculação da música, ou seja, é o procedimento de 

socialização e consumo do gênero por meio da mídia, shows, baladas, roda de 

amigos, eventos, etc. é um sistema espontâneo, onde não existem objetivos claros e 

pré-estabelecidos de que se deseja ensinar algo a alguém, embora muitas vezes 

exista nos rappers o desejo de atingir a sociedade com suas letras, principalmente 

os jovens, a constituição do rap enquanto música não está aliada a instituições ou 

espaços determinados de ensino, nesse contexto o rap configura-se um instrumento 

educativo informal.  

A educação informal proveniente de processos espontâneos diz respeito a 

formas de socialização a que estamos submetidos. A socialização de acordo com 

Berger e Berger (1978) apud Viana (2009, p. 146) é o processo por meio do qual os 

sujeitos formam sua identidade.  

No primeiro capítulo, o conceito de socialização foi relacionado às Culturas 

Juvenis enquanto práticas cotidianas, e o rap foi apontado como sendo uma Cultura 

Juvenil. Nesse contexto podemos afirmar que o gênero musical em questão, 

enquanto parte do processo de socialização resulta na formação de identidade, uma 

vez que essa ocorre por meio das relações sociais que os sujeitos estabelecem. 
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A formação da identidade está relacionada à apropriação de valores e 

sentidos vinculados às diferentes Culturas Juvenis. O rap caracterizado como uma 

Cultura Juvenil é dotado de significados, e na medida em que é assimilado enquanto 

um bem simbólico, por um grupo de pessoas que compartilha de tais valores e 

significações, o rap cria identidades sociais entre os ouvintes. 

Falamos de identidades, no plural, pois compreendemos que a formação de 

identidade pelo jovem não ocorre de forma unificada. “O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 

um „eu‟ coerente.” (HALL, 2006, p.13). 

Embora falemos de um estilo de vida que possui características próprias 

como é o caso do hip hop, não é possível afirmar que todos os que fazem parte do 

movimento constituam uma identidade de igual forma, ainda que se identifiquem por 

fazerem parte do mesmo meio e compartilhem ideias, isso não os torna iguais. 

Assim partimos da premissa de que as identidades não são fixas sendo, portanto 

“transformadas continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 1987 

s/p APUD HALL, 2006, p.13). 

 
Embora o rap permita a constituição de uma identidade juvenil [...] o 
processo de identificação entre o rap e seu público, assim como a 
própria constituição de identidades a partir do movimento rap, não se 
esgotam em definições como “jovens de atitude”, “jovens 
conscientes” ou como “vozes da periferia”. Neste sentido, embora o 
hip hop e o rap possuam em sua essência um caráter unificador, 
sobretudo da periferia, o rap também é por excelência 
ressignificação. [...] O que pretendemos considerar, nesse sentido, é 
que o rap não é um movimento homogêneo, portanto a identidade 

que ele constitui também não o é. (MACEDO, 2010, p.89) 
 

Nesse contexto a identidade entendida como auto imagem, sofre influência 

direta do meio social ao qual o jovem está inserido. As representações cotidianas, 

escola, família e principalmente a mídia são importantes contribuintes dessa ação. 

Apontamos a mídia como um dos principais elementos, pois é por intermédio dos 

meios de comunicação de massa que ocorre a difusão do mercado consumidor, seja 

ele da moda, música, etc. 

O consumo de mercadorias está intimamente relacionado ao processo de 

formação da identidade. O consumo de produtos específicos identifica diferentes 
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estilos e em grande proporção conjuga os sujeitos constituindo variados grupos 

juvenis em torno de interesses comuns.  

A constituição de identidade e o processo educativo do rap – como produto de 

consumo – ocorrem por meio da propagação de ideias e significações, expressas 

não só no discurso presente nas músicas, como também pelo compartilhamento de 

realidades, comportamentos, atitudes, linguagem, onde há uma afirmação identitária 

dos sujeitos ouvintes com aquilo que é transmitido. 

 
A grande inserção do Hip Hop entre os jovens de camadas pobres da 
população brasileira, dá-se, entre outras questões, pela identificação 
com as situações vivenciadas por outros jovens em diferentes 
lugares e que são vocalizados nos temas e expressões trazidos pelo 
Hip Hop, permitindo que esses criem laços, ainda que distantes 
geograficamente. (RODRIGUES E MENEZES, 2012, p.2). 

 

Esse „criar laços‟ refere-se à sensação de pertencimento que o rap provoca 

em seus ouvintes, além de caracterizar-se como uma narrativa dos anseios e 

vivências da juventude pobre brasileira11, ele torna-se um meio de auto afirmação e 

de identificação do jovem que vê a música como um reflexo de sua experiência de 

vida. De acordo com Macedo (2010): 

 
[...] a música aglutina e constrói experiências comuns entre os 
jovens, e no que diz respeito ao rap, esses elementos influenciam 
padrões estéticos, de comportamento, visões de mundo e de orgulho 
étnico. É desta forma que consideramos o rap no Brasil não apenas 
como um estilo musical, mas constituinte também de um modo de 
vida, que pode ser apropriado de maneira diversa e constantemente 
reconstruído por seus adeptos. O rap apropriado enquanto um estilo 
de vida interfere, portanto, no conjunto das práticas cotidianas e nas 
relações sociais de seus adeptos, e notadamente, na construção 
simbólica dessas práticas e relações, e de si mesmos. (MACEDO, 
2010, p. 95). 

 

Pelo aspecto de sociabilidade que lhe é imanente, o rap enquanto estilo de 

vida, conforme citado anteriormente, designa uma prática educativa informal. 

Percebendo que existe uma identificação dos jovens com o rap – sobretudo o jovem 

oriundo da periferia - e que este se caracteriza como uma esfera da sociabilidade 

juvenil, muitos espaços institucionais, vem se utilizando do gênero como uma prática 

educativa. 

                                                           
11

 É importante considerar o gênero musical rap não é consumido exclusivamente pelos jovens 
moradores da periferia. 
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Quando o estilo musical é utilizado com uma intencionalidade de dados em 

prol de objetivos específicos, ele passa a evidenciar a efetivação de uma prática de 

educação não formal, possuindo uma finalidade com sua utilização, que transcende 

“uma educação „em si‟, construída historicamente pelo hip hop” (FIUZA E MACEDO, 

2013, p. 19), e relaciona-se aos objetivos que a instituição pretende alcançar 

fazendo uso do rap. 

De fato vemos o quanto é crescente nos últimos anos a apropriação do rap e 

do hip hop de modo geral como prática educativa por espaços, instituições, 

entidades e organizações diversas, principalmente no que se refere ao trabalho com 

a juventude. Podemos citar várias organizações que se apropriaram do rap como 

mecanismo educacional: Central Única das Favelas (CUFA), Centros Culturais de 

Juventude (CCJ), Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), Casas de Cultura, 

Projovem adolescente, e o local de concretização dessa pesquisa - o Centro De 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II). De acordo com Amaral 

(2010, p. 152) muitas vezes, a participação do jovem em práticas culturais na 

periferia são medidas por ação de projetos, políticas públicas e programas não 

governamentais (na esfera municipal, estadual e federal). 

 
No caso, as ações promovidas nestas organizações [...] garantem 
uma visibilidade maior às expressões dos jovens, promovendo ações 
culturais, apresentações em espaço público, oficinas, projetos de 
inclusão, entre outros, garantindo uma certa estrutura que acaba por 
se constituir em um ―espaço para a vivência juvenil‖ [...].(AMARAL, 
2010, p. 152). 
 

No próximo capítulo retomaremos a discussão acerca da juventude enquanto 

categoria social, estabelecendo um panorama do envolvimento do sujeito jovem com 

práticas de violência e criminalidade, para que posteriormente seja possível iniciar a 

análise da pesquisa de campo. 

Ainda que o jovem estabeleça uma identificação com o rap, queremos 

verificar se essa identificação permanece, na medida em que o rap deixa de ser 

parte de uma prática cultural de lazer, e passa a designar uma prática educativa, 

vinculada a um processo de institucionalização como é o caso do CREAS II, 

analisando se a prática educativa do rap pode contribuir na ressignificação do 

contexto dos jovens que participam da oficina de rimas como cumprimento de 

medida socioeducativa. 
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4 JUVENTUDE E VIOLÊNCIA 

 

A abordagem acerca da relação entre juventude e violência é bastante 

polêmica e controversa, consistindo em um tema que vem sendo muito discutido 

pela academia. 

Conforme citado anteriormente, no que se refere ao conceito de juventude 

partimos do entendimento de que esta seja uma construção social. Por essa 

perspectiva compreendemos, portanto, que assim como ocorrem mudanças no que 

diz respeito à noção de juventude “também as representações que se fazem sobre 

os jovens têm se alterado historicamente, expressando diferentes sentidos para 

esse grupo social.” (FACHINETTO, 2010, p. 62).  
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A juventude comumente entendida como fase de transição e de busca pela 

identidade, conjuga inúmeros estereótipos relacionados a problemas sociais de 

diversas naturezas. As associações pejorativas oscilam entre a compreensão do 

sujeito jovem como “ser problema” ou o “futuro do país”. Em se tratando de jovens 

provenientes de áreas periféricas das grandes cidades, entendemos que o que 

predomina é a caracterização marcada fortemente pelos aspectos negativos ligados 

a problemas, delinqüência, rebeldia e práticas de violência. 

De fato, a violência urbana é um fenômeno social e uma realidade que 

explicitamente inunda os meios de comunicação de massa. Basta ligar a televisão 

ou navegar nas redes sociais para nos depararmos com inúmeras notícias de 

acontecimentos violentos em diversas partes do mundo, geralmente os jovens são 

apontados como principais vitimas e autores das práticas de violência e 

criminalidade. 

As tentativas de explicação da vulnerabilidade juvenil com relação à violência 

e a prática de delinquência são inúmeras. Gadea (2013, p. 9) aponta que a violência 

pode emergir como uma forma de linguagem e sociabilidade do jovem, o que denota 

„a integração negada‟ ou „postergada‟ desses sujeitos em relação ao meio social. 

 
[...] a violência pode aparecer em sua forma anômica para 
contradizer uma ordem estabelecida em sociedades que não aceitam 
diferentes valores e comportamentos; nesse caso, ela pode surgir 
como forma de confronto, de denúncia e de resistência para a 
construção de ordenamentos sociais mais justos. (RECHIA, s/d, p. 6) 

 

De acordo com os autores supracitados, a relação entre juventude e violência 

pode ser explicada, por exemplo, como uma forma de expressão dos sujeitos jovens 

a falta de políticas públicas a eles destinadas. Grande parte dos projetos voltados 

para a juventude reitera as “problemáticas da vulnerabilidade, do risco e da 

violência, ou seja, [...] aparecem como um aspecto da questão social e não a partir 

da constituição de um espaço de visibilidade da condição juvenil moderna [...] 

(Sposito et al 2006 apud Titon e Zanella, 2010, p. 37) 

Na falta de opções de lazer, de boas escolas e de trabalho, os jovens que 

vêm tendo seus direitos negados dia após dia encontram na violência uma forma de 

serem vistos e reconhecidos. 

 
A violência é uma forma [...] de afirmação da invisibilidade e da 
exclusão compartilhada por jovens de várias esferas culturais. É por 
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tais motivos que se deve situar a violência juvenil não como 
exclusividade de setores situados na periferia das cidades. A 
violência entre as gangues da periferia, diferentemente de outros 
modos de expressão da violência juvenil, representa uma tentativa 
de demarcação e expressão da existência de todos aqueles que se 
sentem banidos e exilados, seja das vantagens econômicas, seja dos 
valores de uma ordem social segmentada e excludente. 
(DIÓGENES, 1998, p. 241) 

 

“Os meios de comunicação apresentam duas opções sobre a construção 

simbólica da juventude: por um lado, ancorada no universo da moda e da 

publicidade, e por outro, ligado à violência e à delinquência.” (GADEA, 2013, p. 4). 

Ocorre, porém, que a mídia em suas abordagens sobre os conflitos que 

caracterizam a emergência dos jovens no país, acaba criando uma visão 

estigmatizada desses sujeitos, e isso é facilmente observado nos noticiários que 

comumente vêm carregados de preconceitos e estigmas, para explicar as práticas 

de violência envolvendo jovens, como resultado de uma etapa problemática da vida.  

 
A (grande?) mídia tem alardeado casos de adolescentes que têm 
praticado atos violentos nas ruas, nas escolas, na sociedade de 
maneira geral. E, nesse movimento se explicitam as crenças, os 
valores, os argumentos, partilhados por determinados grupos ou 
classes sociais que sustentam posições e (pré)conceitos. Manchetes 
de jornais costumam estampar: “menor assalta adolescente”, “menor 
mata adolescente”. O “menor” é sempre o adolescente da classe 
popular, infrator, perigoso, delinqüente [...]. (MAGIOLINO, 2014, p. 
121). 

 
É interessante perceber que uma parcela significativa da sociedade, 

influenciada pela mídia, considera uma aparente “indissociabilidade” do contexto 

juvenil com a questão da violência. O fato de a juventude ser um período marcado 

pelo aspecto da formação da identidade, transitoriedade e disposição a correr riscos, 

faz com que erroneamente a sociedade postule ao jovem uma „naturalidade‟ do 

envolvimento com o mundo do crime, principalmente quando se fala de jovens 

pobres e negros. 

É certo, que a juventude é uma categoria social considerada vulnerável no 

país. Os conflitos que caracterizam a emergência dos jovens no Brasil, para além da 

falta de oportunidades de trabalho e lazer, fatidicamente são a exposição à violência 

e o envolvimento com a criminalidade, todavia os jovens não são os autores dos 

mais alarmantes índices de violência. 
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Mapa da Violência 2012 – Crianças e Adolescentes do Brasil (FLASCO, Brasil apud 

GADEA, 2014, p. 13) 

 

No mapa da violência do ano de 2012 é possível observar que a taxa de 

homicídios de jovens no Brasil entre o ano de 2000 a 2010 cresceu notoriamente. 

Diante disso, podemos dizer que a exposição do sujeito jovem a violência acontece 

mais como vítima de atos violentos do que como autor de práticas de violência. 

Ainda que o sujeito jovem cometa “crimes” que pela lei n. 8.069, de 13 de 

julho de 1990 considera-se ato infracional a porcentagem de jovens envolvidos com 

delitos é “de 8 a 10 % do total, ou seja, o “mundo adulto” é o principal protagonista 

da denominada delinqüência urbana nas grandes e medianas cidades do mundo”. 

(Gadea, 2013, p. 12). O estigma de que a juventude é a categoria social de maior 

envolvimento com a criminalidade é uma falácia. A mídia é o principal agente 

propulsor dessa ideologia, “cristalizou-se um imaginário social no qual se associa o 

segmento juvenil – em especial as classes populares – à condição de protagonistas 

da violência e, mais ainda, à constituição de uma ameaça indiscriminada a toda a 

sociedade” (BRASIL, 2009a p. 20 apud SANTOS, 2012, p. 523)  



32 
 

 
Quando o assunto é jovens autores de atos de violência, a leitura da 
sua situação toma outro rumo. É como se, a partir do cometimento 
de um ato infracional, o adolescente perdesse automaticamente 
todos os seus direitos – mesmo aqueles que ele nunca teve – e 
passa a ser visto como um problema social que precisa ser resolvido 
através de ações repressivas e de punição. (FACHINETTO, 2010, p. 
67). 
 

Prevê-se a necessidade de elaboração de políticas públicas voltadas ao 

segmento juvenil que dê a eles visibilidade e lugar na sociedade e que 

verdadeiramente sejam promotoras dos direitos dos sujeitos jovens. Mesmo para 

casos de institucionalização quando se trata de adolescentes infratores entendemos 

que o cumprimento das medidas socioeducativa deva ir além da instauração de 

controle e de disciplinamento da conduta. É nessa perspectiva que visualizamos o 

rap, uma forma de sociabilidade e Cultura Juvenil como uma alternativa na 

ressignificação do contexto de jovens e adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 “O RAP É UMA COISA QUE CONECTA, TÁ LIGADO?!”: 

RESSIGNIFICANDO CONTEXTOS DE JOVENS EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 

  

A pesquisa de campo foi pensada para levantar questões acerca do problema 

de pesquisa que norteia este trabalho. Para analisar o rap como instrumento 

educativo na ressignificação do contexto de jovens e adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa, partimos para uma análise empírica, associando as 

observações da pesquisa com o referencial bibliográfico expresso até aqui. 
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A pesquisa ocorreu no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS II).12 Localizado à Rua Luciano Correia Siqueira, nº 224, no bairro 

aclimação, na cidade de Cascavel – PR, o centro consiste em uma unidade pública 

que presta serviços de atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em 

cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC). 

 A medida socioeducativa consiste em uma resposta sancionatória do Estado 

para „crimes‟ cometidos por adolescentes, com o objetivo de exercer controle social 

com vias a evitar a prática de novos atos infracionais e ao mesmo tempo diminuir a 

vulnerabilidade do próprio infrator ao sistema tradicional de controle. Tais medidas 

acontecem por intermédio de programas socioeducativos que por meio da oferta de 

um conjunto de serviços e políticas sociais devem favorecer alternativas de 

reinserção social. (SPOSATO, 2004). 

Conforme explicitado, o espaço de efetivação da pesquisa de campo atende 

as medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade, estas 

são chamadas de medidas de meio aberto, pois o adolescente infrator não fica 

recluso, ele cumpre a medida em liberdade sendo acompanhado por uma instância, 

nesse caso o CREAS II. 

O Estatuto da Criança e do adolescente é o documento que norteia o 

cumprimento de medida socioeducativa pelo adolescente infrator. De acordo com 

ele: 

 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e 
outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais. 
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito 
horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, 

                                                           
12

 É importante ressaltar que existem em Cascavel três unidades públicas denominadas CREAS, 
todavia, cada uma atua em uma área de assistência social: CREAS I: Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). CREAS II: Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) – local onde ocorreu a pesquisa. CREAS III: Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI - Adultos). Maiores 
informações a respeito podem ser encontrar no portal no município de Cascavel 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/subpagina.php?id=610) 
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de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal 
de trabalho. 
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a 
medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar 
o adolescente. 
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o 
caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento. 
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério 
Público e o defensor. 

 

De acordo com as informações obtidas em conversa informal com a 

Pedagoga e a Coordenadora do Centro e a partir do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do próprio CREAS II, o atendimento à demanda de medidas socioeducativas 

em meio aberto iniciou no município de Cascavel em maio 2001. Inicialmente o 

trabalho era realizado pela equipe do Serviço Auxiliar da Infância (SAI) – órgão 

estadual - sendo posteriormente executado sob a coordenação da Secretaria de 

Ação Social, atualmente Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO), 

acompanhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) e Conselho Tutelar. 

A partir de maio do ano de 2002 criou-se o Centro de Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas (CCMSE), que anos mais tarde passou a denominar 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social II (CREAS II) inaugurado 

em sede própria em 28 de agosto de 2007 funcionando até os dias de hoje.  

Como citado anteriormente o CREAS II presta serviços assistenciais no que 

concerne a efetivação de medidas socioeducativas por jovens e adolescentes na 

modalidade de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC). O período de cumprimento da medida varia conforme a infração cometida e 

não é determinada pelo centro, mas judicialmente. De acordo com as informações 

obtidas com a pedagoga do Centro, no que se refere aos atos infracionais que 

levaram a aplicação da medida socioeducativa na cidade de Cascavel no ano de 

2015 entre os meses de janeiro e agosto, têm-se os seguintes dados: 

 

TABELA 1 

ATO INFRACIONAL (PSC) - CREAS II – JANEIRO À AGOSTO DE 2015 

INFRAÇÃO COMETIDA QUANTIDADE 



35 
 

Calúnia 01 

Lesão corporal grave 01 

Moeda falsa 01 

Retomada da medida socioeducativa 01 

Estupro de vulnerável 02 

Furto qualificado 02 

Homicídio simples 02 

Receptação culposa 02 

Ameaça 03 

Estupro 03 

Rixa 03 

Resistência 04 

Violação de domicílio 04 

Dano 05 

Desobediência 05 

Roubo qualificado 05 

Porte de drogas para consumo próprio 07 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 07 

Associação para o tráfico 09 

Roubo simples 10 

Desacato 11 

Lesão corporal leve 17 

Dirigir veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação 19 

Receptação simples 23 

Furto 25 

Tráfico ilícito de entorpecentes 47 

TOTAL 219 

 

TABELA 2 

ATO INFRACIONAL (LA) - CREAS II – JANEIRO À AGOSTO DE 2015 

INFRAÇÃO COMETIDA QUANTIDADE 

Ameaça 01 
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Desacato 01 

Estupro 01 

Estupro de vulnerável 01 

Homicídio qualificado 01 

Homicídio simples 01 

Lesão corporal leve 01 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 01 

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito 01 

Tentativa de homicídio 01 

Dirigir veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação 02 

Receptação simples 02 

Roubo qualificado 03 

Furto 06 

Roubo simples 10 

Tráfico ilícito de entorpecentes 15 

TOTAL 48 

 

Analisando as tabelas acima, é possível perceber que a maior incidência de 

infrações tanto para PSC quanto LA é: Associação para o tráfico, Dirigir veículo 

automotor sem permissão para dirigir ou habilitação, Lesão corporal leve, Furto, 

Receptação simples e Tráfico ilícito de entorpecentes. Grande parte das medidas é 

cumprida em nível de PSC, sendo que por meio das observações realizadas, foi 

possível constatar que as infrações são cometidas em grande medida por 

adolescentes do sexo masculino com idade entre 14 e 17 anos. Há que se 

considerar ainda, que o discurso midiático sobre a relação dos jovens com a prática 

de crimes „pesados‟ é uma falácia, e isso é perceptível ao observar as tabelas. 

 
Está fartamente demonstrado no mundo que o delito protagonizado 
pela população jovem e menor de idade (contemplando os 
homicídios, o furto, o roubo e a lesão corporal) é de 8 a 10 % do 
total, ou seja, o “mundo adulto” é o principal protagonista da 
denominada delinqüência urbana nas grandes e medianas cidades 
do mundo. Dessa maneira, é falsa tal associação. Por outro lado, a 
“criminalização das drogas”, considerando-se que o consumo de 
maconha, por exemplo, é produto de uma juventude que lida com a 
ilegalidade e que conspira contra a “ordem cidadã”, tem-se 
estabelecido como discurso estigmatizante para as sociabilidades 
juvenis, o lazer e a própria experiência jovem. Nesse sentido, 
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influenciados pela megalomania televisiva de muitos programas, 
grande parte da população assume como “real” dados e 
acontecimentos que adquirem capacidade construtiva de percepções 
que se admitem como emanadas do “mundo real”, percepções 
muitas vezes fundamentada em boatos, fofocas, “diz que me diz”, 
etc. (GADEA, 2013, p. 12). 

 

O CREAS II realiza o atendimento dos adolescentes de forma sistemática, 

com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e 

possibilite o desenvolvimento do Plano Individual de Atendimento (PIA). De acordo 

com Sposato (2004) o PIA consiste no estabelecimento das metas a serem atingidas 

pelos adolescentes no período de cumprimento da medida. Nesse plano são 

também elencadas as regras e obrigações do adolescente. 

O trabalho na unidade está configurado a partir de atividades socioeducativas 

de atendimentos individuais, familiares, grupais e de interação com a comunidade. 

As atividades desenvolvidas no trabalho socioeducativo do CREAS II são: 

 Atendimentos técnicos individuais e coletivos com profissionais da área de 

Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Direito; 

 Oficinas Socioeducativas 

 Projeto Jornal Informativo “CREAS Atividades”; 

 Reunião com Famílias; 

 Visitas Domiciliares; 

 Visitas Institucionais; 

 Estudos de Caso interdisciplinar e intersetorial; 

 Interação entre as unidades de privação de liberdade e o Serviço de atendimento 

em meio aberto; 

 Contato com instituições governamentais e não governamentais para assinatura 

do Termo de Parceria, informação e orientação sobre o trabalho realizado pelos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de 

serviços à comunidade; 

 Acompanhamento às instituições parceiras que recebem adolescentes em 

cumprimento de PSC; 

 Divulgação e apresentação do CREAS II; 

 Atividades de prevenção em parceria com os Serviços da Proteção Social 

Básica; 

 Capacitação continuada dos trabalhadores; 
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 Elaboração de Pesquisas, Artigos Científicos e relatos de experiência; 

 Realização de eventos referente à área de medidas socioeducativas. 

 

 Dentre as várias atividades desenvolvidas no centro o foco da pesquisa de 

campo foi no acompanhamento de uma das oficinas socioeducativas: a oficina de 

rima. A instituição oferece um total de 11 oficinas, sendo que 3 delas são específicas 

de LA e 8 específicas de PSC, conforme a tabela a seguir. 

 

TABELA 3 

OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CREAS II 

OFICINAS PARA P.S.C. OFICINAS PARA L.A. 

Artes Marciais Direitos e Deveres 

Artes Pedagógicas Filosofando 

Artesanato Temas transversais I e II 

Breaking/Grafitti  

Educocomunicação  

Jogos  

Reciclarte  

Rima  

 

 Os adolescentes participam de todas as oficinas oferecidas na instituição de 

acordo com a modalidade da medida socioeducativa a qual devem cumprir. Todas 

as oficinas desenvolvidas contam com um plano de trabalho, em que se prevêem os 

objetivos a serem alcançados na oficina mediante o PIA. No Projeto Político 

Pedagógico da instituição é possível encontrar o projeto de trabalho de cada oficina, 

porém, de acordo com a pedagoga o PPP está em atualização e a parte referente à 

oficina de rima ainda não foi inclusa. Passaremos agora a explicitação do 

desenvolvimento e análise da oficina de Rima, foco dessa pesquisa. 

 
 
5.1 OFICINAS DE RIMA E O RAP COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO. 

 

Conforme apresentado no tópico anterior, na oficina de rima são atendidos 

somente adolescentes em cumprimento de PSC. A oficina iniciou no CREAS II em 
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outubro 2014, sendo ministrada por Geovani de Oliveira, conhecido como Jhow. 

Atualmente estudante de filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

campus de Toledo, Jhow é rapper desde 2011, tornou-se militante do Hip Hop por 

meio de atividades realizadas na praça Wilson Joffre em Cascavel – PR. 

De acordo com a pedagoga da instituição, o início de novas oficinas depende 

da contratação dos oficineiros, sendo que são oferecidas de acordo com a área de 

conhecimento do profissional contratado. O contrato é realizado diretamente pela 

prefeitura, sendo, portanto contratos temporários que acontecem anualmente 

conforme as licitações. A instituição CREAS II pode indicar possíveis pessoas para 

uma vaga, e geralmente os contratos são feitos por indicação. Na entrevista que 

realizei com a pedagoga, questionei sobre a possibilidade ou não de ser mantida a 

oficina de rima, tendo em vista a questão de término/renovação de contrato dos 

oficineiros e de acordo com ela: 

 
A idéia da oficina né, ela é excelente, a gente pretende manter, só 
que ai a gente tem que ver renovação de contrato, tem que ver como 
que caminham as coisas, porque, por exemplo, se houver corte de 
pessoal, né a gente não pode dai trazer uma pessoa que não 
entende nada pra fazer essa oficina, então a gente já utilizou essa 
pessoa porque entende, porque tem conhecimento, porque tem a 
capacidade então de interagir com os adolescentes nisso, então 
assim, a intenção é de mantê-la sempre, porque a gente tem tido 
bons resultados, o feedback dos adolescentes é muito bacana com 
relação a essa oficina, mas tudo ai vai depender do que... todo ano 
pra nós aqui é uma surpresa. (PEDAGOGA DO CREAS II) 

  

Na fala da pedagoga é possível perceber que a instituição e os profissionais 

que nela trabalham, têm clareza de que as oficinas de fato contribuem na 

ressocialização e ressignificação do contexto dos jovens infratores, todavia as 

questões burocráticas referentes à contrato tornam o trabalho realizado pelo CREAS 

de certa forma „descontinuo‟ no sentido de que não é possível prever a permanência 

de oficinas que vem apresentando resultados positivos, pois isso não depende 

exclusivamente da instituição. Seria necessário que o CREAS dispusesse de uma 

autonomia em relação ao órgão maior que é a prefeitura no que se refere à 

contratação de profissionais que atuam nas oficinas, para que houvesse uma 

continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição. 

A oficina também é mantida de acordo com a percepção dos coordenadores 

sobre a aceitação e envolvimento dos adolescentes com as atividades 
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desenvolvidas, segundo a pedagoga de nada adianta o adolescente que está 

cumprindo uma medida ir até CREAS por protocolo, apenas para dizer que está 

seguindo as regras, se as atividades ali desenvolvidas não fazem nenhum sentido 

ao jovem e em nada contribuem para uma reflexão acerca dos motivos que o 

levaram a estar ali, ou seja, a prática de infrações. Nesse sentido a opção por abrir a 

oficina de rima foi colocada pensando numa proposta socioeducativa a partir de uma 

forma de sociabilidade dos adolescentes: o gênero musical rap. 

A oficina ocorre em uma sala anexa ao ginásio de esportes da instituição. A 

sala conta com apetrechos referentes a um trabalho com música (mesa de som, 

caixas de som, cadeiras, computador e instrumentos como teclado, violão, atabaque 

e bateria). São atendidos em média de 10 a 15 adolescentes por dia. O trabalho 

desenvolvido pelo educador objetiva em conjunto com as demais oficinas, ser um 

meio de reflexão dos adolescentes sobre a prática de infrações como porta de 

entrada para o crime. Nas palavras de Jhow a oficina visa “mostrar aos manos que o 

crime não compensa que existem outras formas de se expressar, e o rap é uma 

delas, o rap é uma arma contra o sistema, o crime é cadeia ou caixão”. 

Meu diálogo com os adolescentes foi mínimo, até mesmo porque minhas 

observações ocorreram somente no período da tarde e uma única vez por semana, 

então, a quantidade de jovens variava bastante o que também dificultou o meu 

acompanhamento dos mesmos adolescentes de forma gradual. Independente disso 

a impressão que passavam sobre minha presença na oficina era de desconfiança. 

Embora o oficineiro expusesse a eles que minha observação voltava-se a fins 

acadêmicos, o olhar dos adolescentes a mim era de quem estava ali para julgar 

suas atitudes como sujeitos “criminosos”. 

Obviamente isso pode ser resultado e reflexo do grande preconceito que o 

jovem infrator sofre socialmente, “ainda é muito presente na sociedade brasileira a 

imagem do jovem em conflito com a lei como um ser humano inferior, ao qual não 

cabe qualquer direito, mas tão somente um tratamento rigoroso.”(SPOSATO, 2004, 

p. 29). 

É interessante perceber também que quando citado o fato de que além de 

pesquisadora, sou também militante do Hip Hop como B.girl13, os adolescentes 

demonstravam-se impressionados, era como se o distanciamento ou olhares 

                                                           
13

 B.girl: Abreviação das palavras Break Girl que significa garota que dança na batida da música. 
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desconfiados se revertessem numa forma de aproximação por compartilhar de um 

mesmo estilo de vida que muitos deles ali. 

 A maioria dos adolescentes demonstrava envolvimento com as atividades 

propostas, poucos evidenciavam desinteresse ou se recusavam a realizar o que o 

oficineiro propunha. Em entrevista gravada com o oficineiro questionei sobre a 

receptividade dos adolescentes em relação à oficina e de acordo com ele: 

 
Isso é uma coisa que tipo é de boa, já é suave, isso ai (o rap) é um 
convite ali de ficar tudo numa boa memo, assim... que muitos 
moleques têm muitos problemas com certos educadores, comigo 
num... tipo nunca teve assim nenhum problema maior assim, porque 
o rap já é uma coisa que conecta tá ligado, já é uma coisa que tipo é 
um meio, um meio termo de facilitar o acesso, os cara já se identifica, 
eu faço uma rima pá os cara fala faz de novo eu quero gravar, não 
sei o que, pá, muito massa e tal, então é que também é muito da 
realidade deles o rap [...] (JHOW, Oficineiro de Rima no CREAS II) 

 
As atividades desenvolvidas na oficina pautam-se em: 

- Leitura e interpretação de poesias/raps 

- Discussões e debates sobre temas elencados em nas letras de rap. 

- Assistir documentários, videoclipes e filmes sobre o rap, hip hop e crime. 

- Composição de letras de rap 

Nas discussões e debates que presenciei, os adolescentes expunham seus 

pontos de vista sobre temas abordados em poesias (raps) como, violência, crime, 

preconceito, drogas, desigualdades e a vida na periferia de modo geral. De acordo 

com o oficineiro: 

 
a gente ali tenta fazer eles refletir pelo menos pra valorizar a vida, 
falar não minha vida vale mais que só ganha um troco rapidão, ir 
preso ou morrer tá ligado [...] muda assim não vai mudar ninguém, 
mas pelo menos uma reflexão ali é o que eu tento fazer acontecer 
[...] tem alunos que pá refletem mesmo de um jeito tipo que nossa 
mano eu fiz tal coisa e tal e pô não valeu mesmo a pena cara, então 
vou ficar de boa, arruma um trampo e tal, ao mesmo tempo também 
que tem uns cara que não eu sou vida loca, eu vou vixi, e se 
desacreditar de mim te mato também professor, hehe, assim, fita 
cabulosa, tem os pontos positivos e negativos, é um público muito 
grande, e muitos casos. (JHOW, Oficineiro de Rima no CREAS II). 
 

Algo que me chamou a atenção era uma pergunta feita pelo educador sempre 

que iniciava um adolescente novo na oficina. Ele questionava “Você já ouviu rap, 

ouve, ou gosta rap?” E mais interessante ainda foi constatar que quase todos os 

adolescentes ouvem e/ou gostam de rap. Nas observações da oficina isso ficou 
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nítido, muitos adolescentes chegavam ali já sabendo fazer as rimas “free style”, o 

estilo de rap que o MC compõe na hora. 

 
Eu vejo que eles gostam bastante dos mesmos tipos sabe [...] mais o 
tipo de música que vão conta bem a realidade memo de periferia, de 
favela, e também de criminalidade [...] eu boto fé que os moleques 
assim são bem receptivos [...] é do cotidiano deles, eles já tão 
convivendo bastante com isso também, a maioria gosta mais de ouvir 
rap, eu pergunto cê escuta rap todo dia né cara? É verdade professor 
só rap. [...] ai tem uns que gostam, tem uns que já vem já sabendo 
fazer. (JHOW, Oficineiro de Rima no CREAS II). 

 

Em muitas das oficinas observadas percebi o aspecto recorrente de 

valorização e incentivo a educação nas falas do oficineiro, apontando aos 

adolescentes a educação como contraponto da vida „criminosa‟. “Você acha que ser 

rebelde é vive do crime? Rebeldia mesmo é estudar mano, é um tapa na cara do 

sistema um mano que nasce pobre que nem nóis que consegue estudar e entra 

numa faculdade” (JHOW, Oficineiro de Rima no CREAS II). Em entrevista gravada, 

falando sobre o aspecto da educação Jhow coloca que: 

 
O rap são palavras e um ritmo né, então palavras, a pessoa precisa 
ler, pra ter bastante... é que nem eu falo pros moleque falo não mano 
mas se você ta numa guerra cê vai com uma pistolinha ali é nove tiro 
mano, cê vai morrê, cê vai com uma pistola ou com uma 
metralhadora né o baguio que tem mais? Então o conhecimento é 
isso, quando você vai rimar se você tiver bastante conhecimento 
você vai ter muito mais vocabulário, muito mais rimas, vai conseguir 
falar muito mais [...] ter o conhecimento pra alguém não passar a 
perna em você, porque você sem conhecimento fica muito 
vulnerável, então explico bem isso pra eles [...] eu falo que é 
importante ter o próprio pensamento, ter o pensamento crítico, se fica 
vendo muita televisão, não pratica uma leitura, não tem um bom 
raciocínio lógico vira marionete, isso ai que é o mais foda. (JHOW, 
Oficineiro de Rima no CREAS II). 

 

Uma das coordenadoras do centro citou que ficava impressionada vendo os 

adolescentes saindo da oficina levando livros para casa. Isso demonstra que “o Hip 

Hop, em especial o rap, é uma das formas de expressão que jovens excluídos 

socialmente encontraram para escutarem e serem escutados” (JESUS, 2011, p. 

153).14 

                                                           
14

 De certa forma o fato de ficar impressionada denota que ainda é muito estigmatizado o trabalho 
com Culturas Juvenis num contexto educativo, pois se dá a entender que a oficina está surtindo 
algum efeito somente porque se está levando um livro para casa. 
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A oficina de rima diferentemente de algumas oficinas práticas em que se vê a 

materialização do trabalho desenvolvido - como as oficinas de artesanato e 

reciclarte, por exemplo - não apresenta resultados palpáveis daquilo que o 

adolescente produz e se isso tem exercido uma influência positiva sobre ele. Diante 

desse impasse questionei a pedagoga da instituição como ocorre então à avaliação 

em relação à oficina. De acordo com ela a avaliação acontece por meio do diálogo 

com os adolescentes: 

 
O melhor termômetro é fala deles, é o fato deles quererem ir para a 
oficina, deles comentarem sobre a oficina sempre coisas positivas 
né, deles serem muito receptivos até com a figura de quem dá a 
oficina, eles são muito receptivos com essa oficina, eles falam bem 
sobre o que eles aprenderam lá, o que eles estão discutindo lá, então 
isso pra mim é o termômetro, porque diferentemente das outras que 
é uma coisa concreta mesmo que você vê a produção, mas a fala 
deles pra nós é o que mede a eficácia da oficina. (PEDAGOGA 
CREAS II) 

 

A avaliação baseada no diálogo é muito subjetiva e não é possível afirmar 

com certeza de que os impactos da oficina sobre os adolescentes têm sido positivos 

ou negativos. Porém em certa medida é possível verificar que a oficina vem 

atingindo seu objetivo de levar o jovem infrator a uma reflexão. Isso se observa 

quando analisamos as letras de rap compostas pelos adolescentes, que versam 

principalmente sobre temas como violência, crime, drogas, preconceito e faltas de 

oportunidade do sujeito jovem principalmente o jovem da periferia. “Esses temas [...] 

podem ser caracterizados em linhas gerais em relatos de histórias de vida, 

narrativas de auto-identidade e narrativas de fatos e acontecimentos, que podem 

ainda, apresentarem uma forma de exposição negativa ou positiva” (MACEDO, 

2010, p. 134) 

 

São vario tipos de violência que acontece 

Por causa disso os menor falece 

Isso ocorre porque na educação não se investe 

Por falta de oportunidade 

A molecada entra na marginalidade 

E pro político que roba fica na impunidade 

Só quem é pobre vai pra trás das grade 

É tudo culpa de um sistema falho 
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Por isso que fazê a paz é nosso trabalho 

 

Esse é apenas um exemplo das músicas compostas pelos adolescentes na 

oficina. É possível verificar na letra que o adolescente fala a respeito da falta de 

oportunidades que o sujeito jovem encontra, seja com o pouco investimento em 

educação e principalmente em formas de lazer e diversão. O autor da letra coloca 

isso como sendo um dos meios de entrada do jovem na marginalidade. 

Considerando que “a violência emerge como forma de sociabilidade que denota uma 

linguagem ou narrativa que procura a “integração negada” ou “postergada”” (Gadea, 

2014, p. 12), podemos dizer que a prática de infrações e a violência podem ser 

caracterizadas como uma forma de expressão do sujeito jovem em oposição à falta 

de oportunidades e formas diferenciadas de lazer.  

 Sposito (1994) aponta que os espaços de sociabilidade dos sujeitos jovens 

nas grandes cidades são muito restritos, a rua acaba se tornando para eles o 

principal ponto de encontro “nos bairros periféricos, nos grandes conjuntos 

habitacionais, as formas de lazer institucionalizadas ou públicas são praticamente 

inexistentes. Parte do tempo livre, entre a escola e o trabalho, é gasta em uma área 

nas ruas”. A rua além de espaço de socialização juvenil é também um local onde a 

violência atinge adolescentes e jovens na interação com o mundo da delinqüência, 

do consumo de drogas, do crime, das agressões policiais, principalmente nos bairros 

periféricos das grandes cidades. 

 

A favela pede paz, violência não da mais 

Mano mata mano larga os livros pega o cano 

 

Esse pequeno trecho de uma letra de rap composta pelos adolescentes 

reflete acerca da questão da violência em relação à vida na periferia. Além de 

apontar o fato de que a favela seja o principal cenário onde se explicita a violência, o 

compositor ainda traz a tona um problema permanentemente negligenciado e 

desprezado consensualmente que é fato de que um mano mata o outro.15 

                                                           
15

 É recorrente nos discursos midiáticos a idéia positiva sobre a morte de um jovem de periferia, 
principalmente se o este jovem possui passagens pela polícia. Consensualmente criou-se a falsa 
perspectiva de que o sujeito infrator, ou que possui algum envolvimento com drogas deve morrer, e 
isso torna-se ainda mais „natural‟ quando a morte é posta como “acerto de contas” pelo tráfico de 
drogas. 
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Divulgando a realidade que permeia a vida do jovem na periferia, o autor nas 

entrelinhas de sua poesia ainda retoma a questão da educação em contraponto a 

„vida criminosa‟ ao dizer que os manos deixam os livros de lado para pegar um cano, 

ou seja, uma arma, o adolescente expõe a questão de que deixar a educação ou a 

escola é uma via de fácil acesso a entrada do jovem na criminalidade, isso remonta 

a idéia da necessidade de investimento não só em educação como também em 

formas públicas de lazer. 

No que se refere à educação escolar, é necessário atentar-se ao fato de que 

grande parte dos adolescentes que chegam à instituição CREAS II para o 

cumprimento da medida socioeducativa está fora da escola, e é por meio do CREAS 

que o adolescente é encaminhado a freqüência escolar novamente. Essa é uma 

importante questão a ser pensada, pois este panorama demonstra que a escola vem 

se tornando para os adolescentes e jovens uma necessidade de segunda 

importância. 

Fora da escola o jovem encontra a rua como seu principal espaço de 

convivência. Na rua o sujeito estabelece diferentes formas de socialização e o rap 

surge como uma possibilidade de sociabilidade proveniente de um contexto 

marginalizado. O rap enquanto forma de sociabilidade dos sujeitos jovens 

marginalizados, e pelo aspecto da formação de identidade “é um importante 

elemento na formação de um imaginário sobre a vida na periferia [...] é impossível 

não perceber as continuidades entre as letras dos raps e os discursos e mesmo 

práticas dos jovens” (LEITE, 2012, p. 147) 

O rap como meio de socialização e forma de expressão juvenil, pode 

contribuir na ressignificação do contexto de jovens e adolescentes (em cumprimento 

de medida socioeducativa ou não) na perspectiva de que o estilo de vida rap [...] 

possibilitou a muitos desses jovens uma ampliação significativa do campo de 

possibilidades, abrindo espaços para sonharem com outras alternativas de vida que 

não aquelas, restritas, oferecidas pela sociedade (DAYRELL, 2002, 134). 

É certo que os verdadeiros impactos sobre os adolescentes só poderiam ser 

verificados com um acompanhamento efetivo do contexto da vida prática a partir da 

realização de uma pesquisa etnográfica, que não nos cabe no momento, porém 

mediante as leituras realizadas e a partir da análise da oficina de rima é possível 

afirmar que o rap pode sim contribuir para ressignificar o contexto de jovens e 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ritmo e Poesia... Quando objetivamos estudar o gênero musical rap, não se 

tinha noção das inúmeras questões e desafios que a pesquisa traria. A articulação 

do tema com as Culturas Juvenis, o conceito de Juventude e a questão da violência 

vieram nas entrelinhas e de maneira inescapável não puderam ser deixadas de lado. 

Isso denota que de fato nunca se sabe tudo sobre algo, o conhecimento é 

inesgotável.  
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 Levando em consideração o rap enquanto uma Cultura Juvenil, oriunda de 

processos de socialização e entendendo-o como um instrumento influente na 

formação de identidades, nosso objetivo foi estudá-lo como possibilidade educativa 

na ressignificação do contexto de jovens e adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa na cidade de Cascavel. Embora nem tudo que havia sido previsto 

tenha sido realizado, não somente devido ao pouco tempo para efetivação da 

pesquisa de campo, mas também e principalmente por questões burocráticas 

maiores, o objetivo de compreender o rap como possibilidade educativa foi 

alcançado. Além da observação da oficina de rimas no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS II), pretendíamos a realização de 

entrevistas com os adolescentes e o acompanhamento do cumprimento da 

Prestação de Serviços a Comunidade - o que não ocorreu. Certamente isso em 

muito enriqueceria a pesquisa e seria um instrumento a mais de verificação da 

efetividade do rap enquanto possibilidade educativa no contexto desses jovens. 

 A partir das observações realizadas na oficina de rimas, algumas questões 

estudadas teoricamente puderam ser analisadas, como o aspecto de formação de 

identidade a partir do gênero musical rap, bem como o envolvimento e a 

identificação dos sujeitos jovens com esse estilo. Tal identificação foi perceptível não 

apenas na reprodução de letras de canções ou no fato de que os adolescentes 

chegavam à oficina sabendo “fazer rap”, mas também no aspecto da vestimenta, no 

modo de falar, entre outros, que apontam para o compartilhamento de valores e 

significações em relação ao movimento hip hop de maneira geral. 

 No que se refere a análise da relação entre violência e juventude, ela foi 

colocada como uma necessidade a partir do momento em que definiu-se como 

objeto de pesquisa sujeitos jovens circunstancialmente envolvidos com a prática de 

infrações. A pesquisa foi extremamente importante nesse ponto, pois por intermédio 

das leituras e conversas com o orientador foi possível desconstruir preconceitos e 

falsas ideologias tão alardeadas pela mídia, de que os jovens são os principais 

envolvidos com práticas de violência e a „vida do crime‟. Isso foi verificado ainda nos 

próprios dados coletados durante a pesquisa de campo no CREAS II, sobre aos atos 

infracionais que levaram a aplicação da medida socioeducativa na cidade de 

Cascavel no ano 2015, que encontram-se na tabela 1 e 2 do último capítulo dessa 

monografia. Os dados de ambas as tabelas deixam claro que o discurso midiático 

sobre a relação dos jovens com a prática de crimes „pesados‟ é uma falácia, e que 
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tal discurso tem sido um valioso instrumento de descaracterização dos sujeitos 

jovens como seres de direitos e não reconhecidos socialmente. 

 A pesquisa também contribuiu na compreensão da necessidade de 

elaboração de políticas públicas voltadas à juventude. Políticas que dêem aos 

jovens visibilidade e lugar na sociedade e que verdadeiramente sejam promotoras 

dos direitos desses sujeitos, principalmente no diz respeito a espaços para lazer e 

educação de qualidade, tendo em vista que na observação da oficina de rima esses 

aspectos foram inúmeras vezes apontados pelos adolescentes e até mesmo 

ressaltados nas letras de rap por eles compostas. 

 No que diz respeito ao aspecto educativo, ficou claro na observação da 

oficina e na entrevista realizada com o oficineiro e a pedagoga do CREAS, de que o 

rap pode ser caracterizado uma possibilidade educativa e em muito pode contribuir 

na ressignificação do contexto de jovens e adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa. Utilizar o rap como instrumento educativo num espaço de 

institucionalização é partir de uma prática social contextualizada, visando 

desprender a educação de aspectos formalizados e homogeneizadores, permitindo 

ao jovem expressar sua condição juvenil. 

 O rap como possibilidade educativa pode significar de acordo com Dayrell: 

 
[...] uma referência na elaboração e vivência da condição juvenil, 
contribuindo de alguma forma para dar um sentido à vida de cada 
um, num contexto onde se vêem relegados a uma vida sem sentido. 
Ao mesmo tempo, o estilo de vida rap [...] possibilitou a muitos 
desses jovens uma ampliação significativa do campo de 
possibilidades, abrindo espaços para sonharem com outras 
alternativas de vida que não aquelas, restritas, oferecidas pela 
sociedade. Querem ser reconhecidos, querem uma visibilidade, 
querem ser alguém num contexto que os torna invisíveis, ninguém na 
multidão. Querem ter um lugar na cidade, usufruir dela, 
transformando o espaço urbano em um valor de uso. Enfim, querem 
ser jovens e cidadãos, com direito a viver plenamente a sua 
juventude. (DAYRELL, 2002, p. 134) 
 

A presente pesquisa me trouxe inquietações para ir além. Esta, que deveria 

ser o meu ponto de chegada, acaba por fim sendo apenas um ponto de partida 

daquilo que poderá trazer inúmeros desdobramentos para realização de outras 

pesquisas.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO A - Letras de Músicas compostas pelos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa, na oficina de rima no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS II.  

 

Título: A Favela Pede Paz, Violência Não da Mais 

A polícia não é capaz olha só o que ela faz 

Coitado do menor dos muleques e dos rapaz 

A favela pede paz, violência não da mais 
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Mano mata mano larga os livros pega o cano 

Se não morrer puxa cadeia vários anos 

O mundo se acabando lá em cima Deus esta chorando 

A cadeia esta lotando o povo se revoltando 

A sua mãe chorando e cadê seus, mano? 

E cadê seus mano? 

 

 (Sem título) 

A violência é um mal, que tem que acabar 

Pois desse jeito a mundo vai desandar 

As pessoas vão chega 

Em uma guerra onde não tem como volta 

A solução irmão é a gente se respeita 

E todo mundo compartilha 

Tudo que tem pra fala 

Mas fala com amor 

pois até as palavras podem machuca 

 

Título: Negro 

Era apenas mais um escravo 

Largado, jogado 

Já levou muita chicotada no lombo 

Até conhecer os quilombos 

O tempo passou a escravidão acabou 

Ou digamos que „acabou‟ 

 

(Sem título) 

Tamo ai passando a visão 

Pedindo a paz e a violência não 

Então irmão a vida não é em vão 

Por isso é bom presta atenção 

Porque queremos a paz 

No lugar de discriminação 

Se liga nesse som e tenha uma reflexão 
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Será que é um adianto pratica o mal 

Ou ajuda um irmão realizando uma boa ação 

Então corra pela paz e diga a violência não 

 

(Sem título) 

Deus deu a vida pra gente preservar 

Devemos cuidar para não se matar 

Se não parar onde isso vai chegar 

Ta na hora de para pra pensar 

Então segura ai meu irmão nois já vai cata o corrimão 

Pro skate digo sim pra violência digo não 

Para noz preservar os irmão 

Principalmente na quebra do multirão 

Também no centrão não pode ter guerra não 

Riqueza não é dinheiro é paz no coração 

Pra gente cresce no bando das criança 

Pra nois deixa uma boa herança 

 

(Sem título) 

Policia deita e rola em cima dos humildes 

Ela espanca uma pá de cidadão de bem 

Pega o menor joga ele na febem 

Isso tudo poderia ser resolvido com um aperto de mão 

 

 

(Sem título) 

Ai irmão vo manda o procede 

Em uma mulher nunca deve se bater 

Com as mina você deve ter respeito 

A violência não leva a nada 

Só atrasa a caminhada dos mano da quebrada 

 

Contra violência 

A violência é ruim ela não leva a nada 
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O tio volta do bar e a mulher é espancada 

Tem PM na quebrada que espanca a molecada 

Político rouba na frente da nossa cara 

São vario tipos de violência que acontece 

Por causa disso os menor falece 

Isso ocorre porque na educação não se investe 

Por falta de oportunidade 

A molecada entra na marginalidade 

E pro político que roba fica na impunidade 

Só quem é pobre vai pra trás das grades 

É tudo culpa de um sistema falho 

Por isso que fazê a paz é nosso trabalho 

 

(Sem título) 

Aposto que ninguém gosta de ser roubado 

Enganado e muito menos desrespeitado 

Os cara que rouba milhões é os político engravatado 

O rap é a vos do povo e nunca ta calado 

E sempre vai alerta os irmão 

A não se envolver com essa corrupção  

Hoje em dia é muito ladrão tenho medo dessa situação 

Uns roba com a caneta e outros de oitão 

Esse governo é todo errado  

roba dinheiro até dos mais necessitados  

impossível viver sussegado 

até favelado rouba favelado 

esses caras jão não tem dó não 

Já mete a mão na sua pensão 

O que que eu posso falar  

Foram eles que nós elegemos pra governar 

 

(Sem título) 

Vi um bando de muleque batendo em um idoso 

Ele pediu ajuda mas ninguem prestou socorro 
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Esse mundo e perigoso ninguem tem do de ninguem 

Muitos fazem o mal e poucos fazem o bem 

Mas eu tenho fe que isso tudo vai mudar 

Nos queremos paz e por ela vamos lutar 

 

(Sem título) 

A guerra é ruim ela não leva nada 

É o que eu falo pros irmão da minha quebrada 

Porque não quero ver nenhuma deles cair nessa cilada 

De roubar, traficar matar essas fita errada 

 

(Sem título) 

Todo dia alguma mulher é humilhada 

Mal tratada violentada e desvalorizada 

Mas ninguém enxerga nada 

Porque toda mulher deve ser respeitada 

na rua em casa e no trabalho 

sem ela não teria humanidade isso é fato 

ela gera vida e nasce mais um feto 

que tratara bem as mulheres ao ouvir esse relato 

só mulher sabe como é a dor do parto 

devemos respeita-las até o ultimo ato 

 

(Sem título) 

A violência tem que acabar em qualquer lugar 

Se não quem vai ter história pra contar 

Do jeito que ta não da mais pra aguentar 

Pra violência acabar temos que se aliar 

aki esta paz é só correr atraz 

a solução é a união dos irmão 

 

Título: Violência infantil 

Não é bom pra uma criança cresce na violência 

Porque o futuro deles é a gente que faz 
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Uma criança bem educada sempre dará paz 

Quando ela vira adulto nos dará orgulho 

O que plantamos hoje colheremos no futuro 

E assim seguiremos com paz no coração 

 

 
 

 


