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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo abordar o movimento hip hop e a educação, 
uma vez que ele tem influenciado os alunos que levam toda esta bagagem cultural 
para dentro da escola, a qual em sido palco das manifestações culturais dos 
adolescentes e jovens. Visando tal objetivo explicaremos o que é hip hop, a começar 
por suas origens e principais concepções. Neste momento será abordada a situação 
política, econômica e social que envolveu seu nascimento e processo de formação. 
Destacam-se neste ponto duas figuras importantíssimas no cenário do hip hop: 
Afrika Bambaataa e Kooll Herc. Tais personagens recebem uma atenção especial 
durante o presente trabalho. Já em um segundo momento, iremos abordar as 
mesmas situações descritas acima, ou seja, ocorridas nos Estados Unidos, porém a 
localidade de estudos é o Brasil, onde o destaque fica por conta de Nelson Triunfo. 
Também se viu a necessidade de expor a atitude dos jovens frente ao movimento, 
como e porque os mesmos se tornam adeptos deste. Para finalizar o trabalho foi 
exposta uma situação onde o autor ministrou uma oficina de hip hop, na qual pôde 
perceber certas reações do público perante a mesma, além de comprovar algumas 
abordagens que serão descritas ao longo do trabalho. 
  
 
Palavras-chave: Educação. Hip Hop. Escola. Juventude. 

  



 

GLOSSÁRIO 

 

Bailes black: “bailes negros”. São as festas onde tocavam as músicas de funk style 

e hip hop. 

Backspin: “rotação para trás”. Consiste em uma manobra que o DJ Grandmaster 

Flash criou para poder aperfeiçoar as mixagens. 

Beat Box: “bater caixa”, “batida de caixa”. Trata-se de imitar os sons das batidas 

feitas nos breaks e nos instrumentos de percussão com a boca. 

Black Spades: “Espadas Negras”. Nome de uma das mais perigosas gangues de 

Nova York, da qual Afrika Bambaataa fazia parte. 

Block Parties: “bloco festivo”. Tratava-se das festas de hip hop onde aconteciam as 

manifestações dos quatro elementos deste. 

Break: Break – “pausa”, “quebra”. Ver comentário em Break beat. 

Break beat: Break – “pausa”, “quebra”; beat – “bater”, “tocar”. Trata-se das batidas 

repetidas criadas pelos DJ’s com alguma outra musica, pausando e repetindo 

“infinitas” vezes. Portanto, ao pé da letra seria algo como “batida pausada”, “batida 

quebrada”, uma vez que o DJ procura repetir as batidas da música. 

Breaking: “quebra”. Estilo de dança dos b-boys. Tal nomenclatura vem do fato de 

que os b-boys dançam seguindo o ritmo das break beats. 

Break-boy: “garoto-quebrado”. São os dançarinos de breaking, que dançam 

conforme as b-beats. Seus movimentos dão a impressão de que muitas vezes não 

têm ossos, ou estão todos quebrados, esta é outra razão pela qual recebem este 

nome. 

B-beat: conferir break beat. 

B-boy: conferir break-boy. 

Crew: “Bando”, “Grupo”. No contexto do hip hop são os grupos de dança. 

Cutting: “corte”. É o nome com qual o DJ Grandmaster Flash chama o scratching. 

Disc Jockey: “discotecário”. É o DJ, que no caso do hip hop não se trata somente 

daquele que coloca as músicas em uma dada ordem para as festas, mas é quem dá 

ritmo a ela, buscando a batida perfeita. 

DJ: é a sigla de Disc Jockey. 

Double back: “duplo retorno”. Consiste em uma manobra que o DJ Grandmaster 

Flash criou para poder aperfeiçoar as mixagens. 



 

Funk: “medo”, “embaraço”. Estilo de dança que engloba vários outros conhecidos 

como funk styles (estilos funk). 

Funk Chicken: trata-se de um dos estilos de dança dentro funk difundido 

principalmente por James Brown. 

Funk Soul:: “medo da alma”. A tradução ao pé da letra é um tanto sem sentido, visto 

que este é um dos estilos de dança de funk style. 

Graffiti: “grafite”. São as assinaturas, desenhos, marcas e outros sinais deixados no 

ambiente urbano pelos grafiteiros através da pichação. 

Hip hop: “dançar mexendo o quadril”. 

Locker: “armário”, “paiol”. Embora a tradução ao pé da letra não defina o que 

significa para o hip hop, o locker é o dançarino de locking. 

Locking: “bloqueio”. É um estilo de dança que faz parte dos funk styles. Foi criado 

por Don Campbell e seu nome vem dos movimentos da dança, que consistem em 

paradas bruscas. 

MC: “Mestre de Cerimônias”. É sigla de Master of Ceremony. O MC além de ser o 

cantor dos raps é quem animava as antigas block parties e (anima ainda hoje) as 

festas de hip hop. 

Mixer: “máquina de misturar”. É um dos aparelhos usados pelos DJ’s na mixagem 

de músicas. 

Popper: “estalo”. Popper, no contexto do hip hop, é o dançarino de popping. 

Popping: “estalo”. É um estilo de dança criado por Boogaloo Sam, feito com 

movimentos robóticos e contorção dos movimentos. 

Original Funk: “medo original”. Quando traduzido ao pé da letra perde o sentido. Na 

verdade trata-se de um dos estilos de dança que compõem o funk. 

Quick Mix Theory: “teoria da mistura rápida”. Consiste em uma gama de manobras 

que o DJ Grandmaster Flash criou para poder aperfeiçoar suas mixagens, que ao 

final tornaram-se um novo estilo de mixagens. 

Rap: “pancada”. Estilo de música falado que passou a ser acompanhado pelas 

batidas criadas pelo DJ. O nome vem da maneira com que o rapper canta (mesmo 

sem instrumentos musicais percebe-se batidas na música). Consiste em sequências 

de rimas e foi trazido da Jamaica para o Bronx por Afrika Bambaataa. 

Sampler: “amostra”. São várias partes de músicas recortadas e coladas umas sobre 

as outras. 



 

Scratching: “coçando”. Consiste em uma manobra que o DJ Grandmaster Flash 

criou para poder aperfeiçoar as mixagens. 

Sound system: “sistema de som”. Eram equipamentos de som potentíssimos 

instalados nos guetos do Bronx onde os DJ’s tocavam as músicas mixadas em 

grandes festas nas quais os b-boys dançavam ao som das mesmas. 

Tag: “marca”, “sinal”. Para os grafiteiros trata-se de assinaturas para marcarem 

lugares ou delimitar territórios. 

Zulu Nation: “Nação Zulu”. Nome do grupo de dança criado por Afrika Bambaataa, 

do qual tornou-se o líder. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na década de 1970 um homem conhecido por Afrika Bambaataa 

estava cansado de perder amigos em conflitos irracionais entre gangues. Até que 

em um dado momento ele resolveu usar a arte para dar um basta nisso. Mal sabia 

ele que havia acabado de dar início a um dos maiores movimentos das periferias 

urbanas: o hip hop. 

No presente trabalho, tem-se  por finalidade justamente apresentar o 

hip hop, expondo suas origens e concepções e de que maneira tem se firmado até 

os dias atuais. Pretende-se explicar de maneira simples e concisa o que são os 

quatro elementos do hip hop, e a importância de cada um para o movimento e, até 

mesmo o acréscimo de um quinto elemento. Todos estes pontos serão estudados no 

Capítulo 1 deste trabalho, entitulado “Contextualização Histórica do Movimento Hip 

Ho. Ainda neste capítulo,expõe-se as origens do hip hop no Brasil, o contexto no 

qual este surgiu, seus pioneiros e onde foram os principais focos de disseminação 

dessa cultura. 

Entretanto, o grande interesse pelo hip hop no presente trabalho 

está concretizado em sua relação com a educação. Tal assunto será abordado ao 

longo do Capítulo 2. 

O hip hop é positivo para a educação? Como o movimento tem 

adentrado as escolas e como percebê-lo? O verdadeiro ideal para o qual foi criado 

este movimento tem sido passado adiante? São perguntas que tentar-se-á 

responder por meio da revisão de literatura realizada e estudo de uma experiência 

com o tema.  

Para tal objetivo viu-se necessário expor o relato de uma oficina de 

hip hop, na qual se descreve a receptividade dos participantes, comportamentos e 

interesse dos mesmos e, a partir desta, finalizar a temática com um estudo 

exploratório da relação entre o hip hop e a educação. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO MOVIMENTO HIP HOP  

 

No primeiro capítulo será apresentado o contexto histórico e os 

fatores sociais, políticos e econômicos e culturais que influenciaram o surgimento do 

movimento hip hop e suas características no Brasil. 

 

2.1 ORIGENS HISTÓRICAS E CONCEPÇÕES 

 

O movimento hip hop pode ser considerado um movimento social 

juvenil e negro.  Trata-se de um movimento nas quais seus integrantes utilizam-se 

de várias linguagens para expressar sua indignação com as desigualdades sociais. 

As origens do hip hop podem ser associadas à figura de um homem negro 

conhecido por Afrika Bambaataa1, considerado “fundador oficial” do movimento. Não 

se pode fazer referência a uma data específica para o início do movimento, embora 

o próprio Afrika Bambaataa tenha colocado uma data específica para inaugurar o 

movimento hip hop. 

 

Bambaataa percebe que a união dos elementos artísticos – MC, DJ, 
dança de rua e graffiti – que aglutinavam a juventude da periferia 
poderia constituir um movimento social e cultural que fortalecesse a 
identidade e a vida dos jovens e do bairro. Então, em 12/11/1974, é 
oficialmente fundado o Movimento Hip Hop (BASTOS, 2008, p. 90). 
 

Entretanto, podemos dizer que este teve sua formação na década de 

1970 nos Estados Unidos. 

 Trata-se de uma cultura que foi se estabilizando na história através 

da soma de várias outras culturas diferentes e independentes entre si que 

resultaram no que hoje temos acesso (SANTOS 2002). Para compreendermos o 

conceito, um tanto complexo, vamos apontar inicialmente o que é o hip hop e seu 

contexto histórico, finalizando com sua entrada e difusão no Brasil. 

O movimento hip hop é conhecido pela característica marcante que 

apresenta de estar em constante mudança, somando novas características. O termo 

hip hop, por sua vez foi adotado e difundido por Afrika Bambaataa e mantém o 

significado, em português, de “dançar com o quadril”, “balançar o quadril” (hip = 

                                                 
1
 Ver Anexo A 
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quadril; hop = saltar, dançar). Tal nomenclatura se deu pela forma como se dançava 

na época (SANTOS, 2002. BASTOS, 2008). 

Afrika Bambaataa é o pseudônimo de Kevin Donovan, nascido no 

Bronx, cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 10 de abril de 1960. Este, 

quando jovem, fazia parte de uma gangue dos guetos do Bronx, a Black Spades 

(“Espadas Negras”), que era uma das mais temidas de Nova York. Com o passar 

dos anos se deu conta de que as constantes guerras entre as gangues nas ruas só 

resultavam em perdas significativas e, usando-se de diversas gravações de músicas 

existentes naquela época, criou os raps (SANTOS, 2002). 

Ainda segundo Santos (2002), o Bronx era, principalmente naquele 

momento, um bairro conturbado de Nova York, pois, além de ter sido, alvo de um 

processo de desindustrialização (que degradou o lugar) era responsável por abrigar 

uma grande quantidade de imigrantes negro-latino-americanos. Estes viviam em 

comunidades e, alguns se engajavam em gangues que tinham outras gangues 

rivais, resultando em conflitos entre gangues com motivações étnico-raciais. 

O contexto de conflitos sociais vividos no Bronx e a necessidade de 

buscar estratégias que propiciassem a paz fez com que Afrika Bambaataa criasse 

crews (grupos de dança) com base na experiência das gangues dos guetos. A ideia 

era transformar os conflitos entre as gangues em disputas por meio da dança. 

Identificamos também nas origens do hip hop, em Nova York, outra 

figura importante, um DJ conhecido por Kool Herc2. Nascido na cidade de Kingston, 

na Jamaica, ele migrou para os Estados Unidos em 1967, com doze anos de idade. 

Kool Herc aproveita a bagagem de sua infância vivida em meio a festas feitas com 

músicas de carros com potentíssimos equipamentos de som, denominados sound 

systems, para implantar no Bronx o novo gênero musical (BASTOS, 2008). 

A contribuição do DJ Kool Herc (considerado por Afrika Bambaataa 

como o pai do hip hop) é a de unir os quatro elementos do hip hop: dança, DJ, rap e 

graffiti. Por esse motivo, ele é reconhecido por alguns adeptos do movimento como 

o verdadeiro fundador. 

 
O jamaicano Clive Campbell, conhecido como Kool Herc, foi o 
primeiro DJ, e é considerado por muitos o pai do hip hop. Inclusive 
por Afrika Bambaataa, conhecido mundialmente como pai do hip hop, 
pois foi ele quem uniu os quatro elementos (BASTOS, 2008, p.82). 

                                                 
2
 Ver Anexo B 
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O graffiti é responsável pela parte gráfica do hip hop, uma vez que 

se trata das pixações de desenhos ou símbolos feitos na paisagem urbana. O graffiti 

também é responsável por transmitir através da arte visual o contexto do movimento 

hip hop. Taki 1833 (pseudônimo de Demetrius, enquanto que 183, a rua onde 

morava) é considerado no cenário do graffiti como fundador desta arte. Este 

costumava deixar suas tags (assinaturas) por diversos lugares da cidade, 

principalmente em trens e estações de metrô, até que um repórter da revista New 

York Times fez uma entrevista com ele, proporcionado a sua saída do anonimato e 

conhecido nacionalmente (SANTOS, 2002). 

Para ilustrar outras contribuições de Afrika Bambaataa, citamos o 

fato de que ele juntou sons4 que iam desde James Brown (Funk Soul), rock, 

psicodélico, até o eletrônico de Kraftwerk (banda europeia) e, junto com alguns 

membros da Black Spades criou o grupo de hip hop chamado Zulu Nation, do qual 

se tornou líder. Dentre todas as suas criações musicais a que mais se destacou foi a 

musica Planet Rock do álbum Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force de 1982, uma 

vez que marca o início do rap moderno (Idem). 

Porém, foi Kool Herc quem colocou os primeiros dançarinos para 

dançar ao som das músicas criadas (breaks), que ficaram conhecidos como break 

boys (b. boys), mas que ele costumava chamar de “Herculords” (Ibidem). Nascia o 

breaking ou, como alguns dançarinos preferem chamar, b. boying. 

Desde então, a cultura hip hop não parou de crescer. Outros estilos 

de dança se aliaram ao breaking, tais como popping, locking, jerk, boogaloo e outros 

funk styles. 

O movimento hip hop deu força ao movimento negro e a todas as 

possibilidades de contestação utilizando-se das várias linguagens: a dança, a 

música, a rima, o desenho e todas as formas de expressão que o movimento foi 

incorporando.  

 

 

 

                                                 
3
 Anexo E e H 

4
 Anexos C e D 
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2.2 OS QUATRO ELEMENTOS DO HIP HOP 
 

Para compreendermos as formas de expressão do Movimento hip 

hop é necessário citar os quatro elementos, embora trabalhem juntos, cada um tem 

uma especificidade. Considerando a possibilidade de se trabalhar o hip hop no 

espaço escolar, conhecer as suas especificidades poderia ajudar os educadores que 

pretendem trabalhar com um dos seus elementos, por exemplo: um professor que 

seja um bom cantor de rap, mas que não tenha talento algum na dança poderia 

trabalhar o hip hop com seus alunos da mesma maneira, já que ele conhece bem 

um dos seus elementos. A seguir destacaremos cada um dos elementos do hip hop: 

1.O Rap: são rimas elaboradas pelo MC5 (“mestre de cerimônias”), 

que dão mais importância às letras cantadas e seu teor do que a música 

instrumental. “O MC, ou repórter do gueto, tem sido interpretado como reelaboração 

de práticas culturais ancestrais de origem africana, relacionadas à tradição oral e 

musical” (SANTOS, 2002, p.40). O rap foi dominado no surgimento deste pelas 

comunidades negras dos Estados Unidos. “Também foi do DJ Kool Herc a ideia de 

convidar alguém para ficar ao microfone e convocar os dançarinos a adentrar os 

círculos, além de animar o público e improvisar versos. Nascia assim o primeiro MC” 

(SILVA, 2008, p.31). 

O rap é dos quatro elementos o que tem a característica denúncia 

mais marcante, pois, suas letras são pesadas e fortes. 

 

Eu vou prosseguir, eu vou lutar. Lutar contra o sistema que quer me 
ferrar, sou negro na raça negro na cor eu sou da senzala eu sou 
vencedor, não vou desistir não vou me entregar, o caminho é longo e 
não posso parar Artur. Aqui estou eu nascido e criado na senzala 
urbana, aonde o moleque negro nasce e cresce com fama, fama de 
ladrão, traficante marginal! Cambada de macacos é como somos 
chamados,por isso eu não me calo, não me calo, eu falo, todo negro 
tem a obrigação de saber sua história , a sua origem, principalmente 
os manos negro da periferia, periferia do branco pobre honrado, que 
torna discriminado, por ter um irmão negro do lado (…) (Mc’s Black 
87: De mano pra mano. Música: “Senzala”). 

 

2.Breaking: este estilo de dança (tal como toda a dança dentro do 

hip hop) surgiu como a tentativa de concretizar uma resposta da arte a uma 

sociedade violenta e competitiva:  

                                                 
5
 Anexo G 
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Desde 1969, Afrika Bambaataa passou a ver nestas manifestações 
artísticas mais que uma simples dança. Em 1973 orientado pela 
filosofia do Islão e determinado a combater a violência fundou uma 
organização pacifista Youth Organizations que posteriormente 
receberia como objetivo deslocar os conflitos violentos das ruas para 
as disputas simbólicas no plano da cultura, da dança break 
procurando por fim às lutas violentas das gangues nas comunidades 
(SANTOS, 2002, p.45).  

 

O breaking nasceu nas ruas durante as block parties6, onde os 

b.boys7 se reuniam para dançar e mostrar o que sabiam nas rodas de dança. “Já era 

costume que essa dança fosse feita em círculos, em que os membros adentravam 

alternadamente para fazer uma certa sequência de passos” (SILVA, 2008, p.32). 

Mesmo que o breaking seja o principal estilo dentro do hip hop, 

existem muitos estilos diferentes dentro do movimento e que se destacaram: 

a) Locking – Seus dançarinos são chamados de lockers. Foi 

criado no final dos anos 60, em Los Angeles por Don Campbell. 

Mais tarde, este formou o grupo de dança “The Campbell 

Lockers”, que depois passaria a se chamar “The Lockers”. 

Segundo Baqueta, membro da Zulu Nation Brasil “(…) este 

estilo fora inventado acidentalmente pelo fato de Campbell 

nunca ter conseguido interpretar corretamente os passos do 

funk chicken” (BASTOS, 2008, p.84) 

b) Popping: criado por Boogaloo Sam, em Fresno, na década de 

70. É fruto do locking. Consiste em movimentos de contorção do 

corpo e também robóticos. O dançarino de popping chama-se 

popper. 

c) Boogaloo: também criado por Boogaloo Sam na mesma época 

do popping. Possui movimentos parecidos com o popping. 

Assim como Don Campbell, Boogaloo Sam formou um grupo 

com os estilos por ele criados: The Eletric Boogaloo’s. 

3.Graffiti: Trata-se da arte gráfica, que se desenvolveu nas ruas. O 

graffiti surgiu nos anos 70 como marcação de território das gangues de Nova York, 

que pichavam símbolos em diversas partes da cidade, delimitando-as como áreas 

destas. É uma linguagem urbana (como todo o hip hop) que se enquadra em um 

                                                 
6
 Anexo D 

7
 Anexo I 
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contexto visual, tentando de forma ousada e indireta, mostrar a invasão dos guetos 

rumo aos centros da cidade. 

Diferente dos demais elementos, o graffiti não se enquadra na 

música, dança, chegando até parecer dispensável. “(…) O graffiti não está 

organicamente entrelaçado com o hip hop como um dos elementos que constitui a 

música e dança do Movimento, o que o coloca, de certa forma, à margem” (Idem, 

p.86). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se sente um aparente 

desprezo, pelo graffiti, pode-se reconhecê-lo como de papel singular na cultura: 

 

O graffiti possui sua trajetória própria e constrói seu caminho com 
autonomia em relação ao hip hop, através da história e do trabalho 
de diferentes artistas plásticos internacionais e nacionais, que 
utilizaram ou utilizam esta técnica, como o haitiano Michel Basquiat e 
o brasileiro Alex Vallauri (BASTOS, 2008, p.86). 
 

A foto exemplifica um grafitti: 

 

Fonte: Foto extraída do sitio: Disponível em: <(http://graffart.eu/blog/2009/07/coyo-

ise-finok-os-gemeos-art-pack/)> Acesso em: 13 de out. de 2011. 

 

Os grafiteiros costumavam deixar suas assinaturas (tags), ou seja, 

um apelido ou código que deixava um ar de mistério por detrás delas, sendo o mais 

famoso Taki 183, que segundo relata história do graffiti, foi o responsável por dar 

início à mesma, como já mencionado anteriormente (SANTOS, 2002, p.46). O que 

http://graffart.eu/blog/2009/07/coyo-ise-finok-os-gemeos-art-pack/
http://graffart.eu/blog/2009/07/coyo-ise-finok-os-gemeos-art-pack/
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um dia começou como uma simples e mera assinatura feita por pichação, hoje se 

tornou algo mais complexo: desde desenhos bem elaborados com alto teor de 

mensagens políticas e culturais até assinaturas extremamente caracterizadas.  

Fonte: Foto extraída do sítio: Disponível em: 

<(http://obviousmag.org/archives/2009/12/graffiti_brasileiro.html)> Acesso em: 13/out/2011. 

4.Disc Jockey (DJ): Dentro de outras culturas é simplesmente o 

responsável por tocar as músicas em uma sequência pré-programada e agradável 

aos ouvintes. Porém, dentro da cultura hip hop seu papel é muito mais importante, 

pois, os DJ’s8 são considerados os músicos do estilo, “são os arquitetos do hip hop 

controlando conscientemente a intensidade da festa levando em consideração as 

batidas por minuto de cada música sempre falando em nome dos desejos do 

público” (VIANNA apud SANTOS, 2002, p.34). 

 Kool Herc foi quem se destacou como DJ no cenário do hip hop, 

sendo o primeiro a prolongar as batidas que dão origem aos breaks (break beats ou 

b-beats) nas músicas. Uma vez que as músicas da época tinham um tempo de 

batida muito curto para os dançarinos da época e estes não conseguiam executar 

todos os passos e movimentos neles. 

 

(…) Foi, então, que DJs como Kool Herc, (…) reconhecendo a 
frustração desses bailarinos, começaram a alongar esses intervalos 
usando dois discos iguais, em dois toca-discos sincronizados e um 

                                                 
8
 Anexo F 
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“mixer”. Ao acabar um intervalo de uma canção, colocavam, em 
seguida, o mesmo intervalo, tocado do início, no outro toca-discos, o 
que permitia ouvir a mesma sequência infinitas vezes. Agora, com 
mais tempo, os dançarinos do estilo livre puderam criar novos passos 
e ficaram conhecidos como “B-Boys” (Break-Boys) (SILVA, 2008, 
p.32). 
 

 Mais tarde Grand Wizard Theodor criou inovações que se 

aliaram ao b-beat. Porém, Grandmaster Flash (Joseph Saddler), se destacou ao 

utilizá-las por tê-las aperfeiçoado. Desta forma, Flash cria os famosos scratching 

(que ele chama – e sempre chamou – de cutting), double back, backspin, e a 

chamada por ele de Quick Mix Theory. Portanto, ”(…) mais do que uma inovação 

rítmica, Flash criou o desenvolvimento de um verdadeiro novo estilo ampliando o 

vocabulário básico dos DJs”. (SANTOS, 2002, p.39). 

 

2.3 O QUINTO ELEMENTO 
 

Embora os adeptos do movimento concordem entre si que o hip 

hop é composto por quatro elementos, alguns defendem e propõem a ideia de um 

quinto elemento: o conhecimento. Isso se deve pelo fato de que tem-se visto o hip 

hop perder suas características históricas, culturais e marcas por conta de uma 

tentativa de transformá-lo em puro produto de consumo. Dentre os defensores dessa 

ideia está o próprio Afrika Bambaataa que “(…) propõe o quinto elemento, o 

conhecimento, com o objetivo de fortalecer a história e o sentido do hip hop 

construído pelos seus criadores” (BASTOS, 2008, p.10). 

Nelson Triunfo9 também defende e vai ainda mais além: todo 

aquele que faz parte do hip hop deve conhecer bem não só este, mas também as 

demais culturas, saber aplicar os conhecimentos do hip hop nas diversas situações, 

tornando-o de maior importância. 

Pode-se perceber que dentre todos os elementos este é o mais 

importante. Isso se deve ao fato de que ele é o elemento articulador dentre os 

demais, aquele que faz a ligação dos componentes dentro do movimento hip hop e 

aquele que tem o papel social mais importante. 

 

 

                                                 
9
 Anexo J 
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O quinto elemento acontece quando o membro do movimento deixa 
de ser um agente artístico e se transforma num ativista criando uma 
forma de luta contra a ordem vigente, sendo elemento de 
transformação e formação de consciência em sua comunidade, 
canalizando a revolta juvenil em forma de cultura e a traduzindo 
finalmente em papel militante (SHETARA apud SOUZA, 2007, p.14). 

 

 

Sem o quinto elemento não existiria as “posses”, que são 

fundamentais para o hip hop, já que se trata das organizações que trabalham o lado 

social deste. 

 

Posse é o nome criado pelos integrantes do Hip Hop para as 
organizações em que trabalham os elementos artísticos (…) em 
torno de uma visão de mundo e um projeto político, que eles 
entendem e denominam como o quinto elemento (BASTOS, 2008, p. 
10). 
 

Confira na imagem a seguir os “mandamentos hip hop” 

propostos por Nelson Triunfo em entrevista à Folha de São Paulo. Tais 

mandamentos que explicitam bem o pensamento do que é o quinto elemento do hip 

hop: 



20 

 

 

Fonte: (Mayra Maldjian - Folha de S. Paulo - 19/05/2001). 

 

Outra característica do quinto elemento é que este também é o 

ponto articulador entre hip hop e educação. Por exemplo, Afrika Bambaataa 

ensinava dentro de uma posse (a Universal Zulu Nation) as Infinity Lessons que iam 

desde Matemática até a História da cultura negra e seus principais líderes históricos 

(BASTOS, 2008). 
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2.4 O MOVIMENTO HIP HOP NO BRASIL 

 

O hip hop surgiu no Brasil em meados de 1980, na cidade de São 

Paulo, sob o impulso das produções cinematográficas da época (os filmes Flash 

Dance e Beat Street, no caso), primeiramente com o breaking e depois com as 

outras manifestações do movimento. Alguns dançarinos se reuniam em frente antiga 

loja do Mappin em frente ao teatro municipal, depois saíram dali e foram para a rua 

24 de Maio com a São José, mas como foram perseguidos pelos comerciantes e 

agredidos pela polícia tiveram de sair dali.  

Indo para o metrô de São Paulo, tiveram de dividir a Estação São 

Bento com os punks e os skatistas que havia ali10. A Estação São Bento no metrô da 

cidade de São Paulo era o palco de atividade dos primeiros rappers que, por meio 

da improvisação (como por exemplo, o Beat Box) faziam as músicas e sons para os 

b. boys dançarem o break criando ali a Praça Roosevelt, donde nasceria o Sindicato 

Negro11. 

Nelson Triunfo um dos pioneiros do hip hop no Brasil ainda em 

atividade, em entrevista a Pedro Alexandre Sanchesda para a Folha de São Paulo, 

relata alguns dos pormenores acontecidos durante esta fase da história do hip hop 

no Brasil, uma vez que ele (Nelson) acompanhou toda sua trajetória, desde sua 

fundação até o presente momento. 

 
Em 86 já havia um movimento bom na estação São Bento, foi 
quando chegou Thaíde e se formaram as gangues. A partir daí 
começou o verdadeiro hip hop, com os quatro elementos (Nelson 
Triunfo em entrevista a Pedro Alexandre Sanchesda - Folha de S. 
Paulo - 29/06/2001 - 04h42). 

 
O mesmo Nelson, agora em entrevista ao DJ Fábio Rogério e sua 

equipe para o programa Rap Brasil, quando questionado com relação ao acesso às 

informações, discos, vinis, enfim, à cultura hip hop que surgia no Brasil na época no 

Nordeste brasileiro, onde Nelson vivia, este explica que, embora o hip hop tenha se 

manifestado em São Paulo, se espalhava até mesmo para as áreas mais distantes 

de São Paulo. 

 

                                                 
10

 Informações extraídas do sitio Disponível em: <(http://www.hip-hopbrasil.com/hiphop-
brasil.php)> Acesso em: 13/10/2011. 
11 Referência ao sítio<(http://blacksound.com.br/?p=18)> Acesso em: 13/10/2011. 

http://www.hip-hopbrasil.com/hiphop-brasil.php
http://www.hip-hopbrasil.com/hiphop-brasil.php
http://blacksound.com.br/?p=18
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(…) O sítio do meu pai era na Paraíba. Muita gente se engana com 
pessoas nordestinas, com pessoas do interior… são pessoas que 
sempre se espelham… assim… nas grandes cidades, em tudo, e 
muitas vezes elas estão até muito mais informadas que pessoas da 
cidade que tem toda informação ali e não dá muita atenção. Nós 
somos curiosos e com isso nós temos a informação também” (Nelson  
Triunfo em entrevista ao programa Rap Brasil – DVD Vídeo Aula). 
 

Conforme o relato de Nelson pode-se perceber que o hip hop crescia 

em locais muito distantes dos grandes centros urbanos, ainda que de uma maneira 

bem menos visível quanto estes. Porém, muito embora o foco não estivesse sobre 

essas regiões elas ofereceram sua contribuição de maneira singular para o hip hop, 

uma vez que este ganhava traços específicos de cada região. 

 
(…) Ninguém questiona que o hip hop é urbano e periférico. Apesar 
de haver hip hop em sítios inimagináveis como no Pará, no 
Maranhão, com lógicas e gramáticas distintas, nesses lugares “não 
tão urbanos” como os seus lugares de nascimento e 
desenvolvimento, grandes centros urbano-industriais como Nova 

York e São Paulo (BASTOS, 2008, p.36). 
 

Durante a mesma entrevista, Nelson fala da transição do Funk Soul 

(ou Original Funk, como ele mesmo declara), estilo do qual este é adepto, para o hip 

hop. Nelson diz que o final da década de 1970 e começando a de 1980 foi quando 

teve seu primeiro contato com o hip hop e com os materiais sobre o mesmo. Foi 

então que, segundo ele começaram a surgir mudanças drásticas no cenário black. 

Segundo o mesmo, Nelson estava acostumado com os bailes funk fechados dentro 

das festas black, onde o Funk & Cia - grupo que fundou junto com Nino Brown – se 

apresentava e onde Nelson ganhou fama. Porém, com a chegada do hip hop ao 

Brasil, o Funk & Cia saiu para as ruas e outros adeptos do movimento hip hop se 

uniram a este grupo formando uma nova crew. 

Entretanto, segundo ele o grande marco do hip hop no Brasil se dá 

quando este vai para as ruas, mostrando desta maneira que tem (ou pelo menos 

tinha) uma característica em comum com os EUA seu país de origem: é uma cultura 

das ruas. 

 
Em 83 achei que já estávamos capacitados a sair para a rua, como 
acontecia em Nova York. Foi o primeiro contato do movimento hip 
hop com a rua no Brasil. Fomos primeiro para frente do Teatro 
Municipal, do Mappin. Saiu muito na imprensa, e em 84 já havia 
muita gente dançando (Nelson Triunfo em entrevista a Pedro 
Alexandre Sanchesda - Folha de S. Paulo - 29/06/2001 - 04h42). 
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Nelson também fala das dificuldades na época, já que se tratava dos 

últimos anos da ditadura militar no país e, qualquer um que fosse considerado 

suspeito pela polícia ou pelo exército brasileiro poderia ser perseguido pelos 

mesmos. E mesmo que não fosse tido como suspeito, alguém que fosse pego 

dançando apanhava, ficava retido na prisão, e/ ou outras humilhações pelo crime de 

“vadiagem”. Havia também o preconceito por parte da sociedade por ser alguém que 

vive da dança 

Em 76, vim para São Paulo. Aí já não trabalhei mais com nada a não 
ser dentro da dança. Sobreviver só da dança foi muito difícil, havia os 
preconceitos. Estavam começando os bailes black em São Paulo, na 
primeira semana já fui a uma festa. O baile foi enchendo, os "braus" 
começaram a pegar... Fui para a pista e soltei a dança mesmo, de 
verdade (Nelson Triunfo em entrevista a Pedro Alexandre 
Sanchesda - Folha de S. Paulo - 29/06/2001 - 04h42). 
 

Sendo assim uma das marcas do estilo no país é a ousadia, pois, da 

mesma maneira que Chico Buarque, Caetano Veloso, dentre outros mostraram uma 

postura de insatisfação com o que era proposto e não se deixaram intimidar pelas 

autoridades, os adeptos do movimento hip hop tinham a mesma postura. Aliás, 

segundo Nelson, o número de integrantes que se unia ao Funk & Cia crescia 

constantemente. Uma das características que marcaram praticamente todos os 

grupos de hip hop no Brasil é sem dúvida o fato de que eles têm os seus nomes em 

inglês. Isto, segundo Nelson Triunfo, se deve ao fato de que estes se espelhavam 

nos grupos dos EUA, berço da cultura e referência para os demais países. 
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3 O MOVIMENTO HIP HOP, JUVENTUDE E ESCOLA 

No segundo capítulo apresentaremos a reação da juventude frente 

ao movimento, a experiência de uma oficina de hip hop e as reflexões desta no 

espaço escolar. 

 
 

 
3.1 A JUVENTUDE E O HIP HOP 

 

Os jovens e, principalmente os adolescentes costumam ter interesse 

por tudo que demonstre sinais de inovação, rebeldia e atitude e tais qualidades se 

encontram no hip hop. 

Ele inova por ser um movimento, como já foi dito anteriormente, que 

está sempre em constante mudança. Rebela-se contra o sistema imposto, pois é 

utilizado (principalmente no rap) para denunciar problemas sociais e reivindicar 

melhores condições de vida para as classes menos favorecidas. Sua atitude está no 

fato de transformar arte em mecanismo de mudança (esta atitude muitas vezes é 

confundida com simplesmente cometer crimes, fazer poses carrancudas, ouvir raps 

que fazem apologia à criminalidade, drogas e violência). 

 Tem-se visto a imagem do hip hop um tanto confusa na cabeça 

dos jovens, pois, diferentemente do que Afrika Bambaataa ensinou, eles estão 

aderindo a uma ideologia do hip hop que a mídia tem pregado: esta deturpou em 

muito a imagem do hip hop, transformando-o em puro produto de consumo. A prova 

disso está nas grandes grifes de moda, por exemplo, que criam "roupas no estilo hip 

hop", visando lucrar em cima daqueles que querem aderir ao movimento. Sendo 

assim, com a intervenção da mídia, o hip hop denúncia, “voz da periferia”, tem dado 

lugar ao hip hop “fashion”, “pop”. Afrika Bambaataa ao propor o quinto elemento 

tinha em mente justamente combater tais problemas (BASTOS, 2008). 

Outro problema são os grandes artistas do hip hop e seu 

comportamento, muitas vezes, incorreto. A grande maioria dá mau exemplo de 

conduta para os fãs, que tendem a imitá-los achando que isso é necessário para 

serem verdadeiros adeptos do movimento, quando na verdade é justamente o 

contrário: Afrika Bambaataa, pai do hip hop, deu um ótimo exemplo ao incentivar a 

paz quando deu o pontapé inicial no movimento nas ruas do Bronx. 
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A escola é palco desta “linguagem urbana”, que se manifesta de 

maneira bem diversificada dentro de tal espaço e de toda esta influência. 

O primeiro grande revelador do hip hop enquanto linguagem no 

ambiente escolar se encontra na maneira dos alunos se vestirem. Os bonés com 

abas retas, blusões, calças largas, dentre outros que demonstram traços comuns de 

serem encontrados no movimento hip hop.  

Cabe ao educador aproveitar-se desta abertura ao movimento e 

trabalhar conteúdos e, principalmente a temática social que o hip hop oferece. 

 
No início dos anos 90, vi como estava falho o lado social do 
movimento. Foi quando começou a grande fase do hip hop no Brasil, 
que era fazer valer o que a Zulu Nation plantava: trocar a violência 
pela paz e pela arte. Os Racionais MC's começaram a fazer 
palestras nas escolas, na época de Luiza Erundina. Fui para 
Diadema, e a prefeitura da época, do PT, deu condição para 
trabalharmos (Nelson Triunfo em entrevista a Pedro Alexandre 
Sanchesda - Folha de S. Paulo - 29/06/2001 - 04h42). 
                                  

Aproveitando-se desta tendência do aluno que mais necessita de 

apoio em se apegar ao hip hop para ajudá-lo, o que se visa é utilizar este como 

ajuda para aqueles que são menos favorecidos. Porém, não (só) na questão social, 

pois, não se trata de transformar o objeto de estudos do presente trabalho em um 

projeto assistencialista, mas ajudar todo e qualquer aluno que apresente dificuldades 

nos conteúdos escolares através deste movimento tão presente através do tempo, 

mas principalmente na atualidade. 

 

E Pelé? Estou vendo uma reportagem dele com a molecada do 
Santos, primeiro ele diz assim: "Não vamos denegrir nossa imagem". 
Como um cara negro vai falar essa palavra? Quer dizer que se 
enegrecer não presta? Aí logo depois diz: "Aquele que não for bom 
aluno na escola e não estiver bem em casa com o pai e a mãe não 
vai fazer parte do trabalho". Poxa, aquele moleque que ia roubar é o 
que mais precisa da ajuda dele no futebol, e é o primeiro a ser 
jogado fora? Quem é o pobre que não tem problema em casa? Como 
você pode ir bem na escola se está com fome, se sua mãe levou 
uma pisa de seu pai que chegou bêbado em casa? Ele não entende 
nada do social, pelo amor de Deus, volta para jogar bola (Nelson 
Triunfo em entrevista a Pedro Alexandre Sanchesda - Folha de S. 
Paulo - 29/06/2001 - 04h42). 

 

Quando Afrika Bamabaataa deu inicio ao movimento hip hop, teve 

em mente de que os membros das gangues do Bronx tinham necessidade de 
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sociabilizar. Aplicando o que sabia fazer, ele tentou e, embora não tenha cessado 

com os conflitos, amenizou-os grandemente. 

 É neste ponto que o hip hop pode ser positivo na educação. A 

escola é palco de alunos que se estranham entre si, outros que se isolam e vivem 

como que numa "cúpula", por exemplo. Tanto para um quanto para o outro é 

necessário à intervenção do educador de alguma forma visando a sociabilização 

destes alunos, no primeiro caso para que aceitem as diferenças entre si e no 

segundo para desinibí-lo. 

Uma vez que a escola é o lugar por excelência da transmissão de 

conhecimento, esta tem como papel transformar o do aluno em mecanismo para 

receptividade dos conhecimentos escolares, além de formar uma maturidade 

intelectual. E com o hip hop não seria diferente: por que não transformar uma atitude 

de criticidade ao sistema imposto em algo concreto e pensado, não somente movido 

por impulsos? 

 
À escola cabe também papel essencial no processo de formação. 
Não se trata, por óbvio, apenas de instruir os jovens em 
determinadas habilidades, nem de levá-los a se apropriarem de um 
acervo de conhecimentos, mas – nesta concepção – de instaurar e 
amadurecer o próprio pensar, base da construção de sua autonomia 
pessoal, aqui compreendida como um direito a ser conquistado por 
todo ser humano de se autogovernar, tendo como parâmetro a 
alteridade, o respeito ao semelhante (PONCE, 2009). 

 

 

3.2 RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 

Durante o “Marco Jovem 2011: A Juventude Quer Viver”, um evento 

realizado pela Igreja Católica, aberto a todo público, o qual foi realizado no Colégio 

Marista de Londrina, no dia 27 de março de 2011, houve uma oficina de hip hop que 

contou com a participação de aproximadamente cem pessoas. 

Embora a oficina fosse sobre o hip hop, o foco ficou sobre a dança, 

já que seria feito uma apresentação daquilo que fosse produzido pelos participantes 

dela para o restante do público presente no evento. 

A palestra, que foi ministrada pelo estudante do curso de Pedagogia 

da UEL, Fernando Brito dos Reis e autor do presente trabalho deixou muitas lacunas 

a serem preenchidas, uma vez que o tempo oferecido para a oficina era muito curto, 
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aproximadamente uma hora e meia para ensinar todas aquelas pessoas o que é hip 

hop e ensiná-los a dançar para apresentarem-se perante o público (essa última a 

mais difícil, uma vez que muitos ali nunca tinham tido contato com a dança). 

A palestra ocorreu pela manhã às 9h30min e a apresentação 

exatamente às 13h00. Durante esta oficina, notaram-se várias atitudes dos que 

estavam ali presentes. 

A começar pela receptividade: a oficina de hip hop teve, junto com a 

oficina de danças populares, o maior número de inscrições e participantes (já que 

nem todos que participaram se inscreveram). 

Uma vez que todas as oficinas aconteciam simultaneamente, alguns 

jovens que queriam participar não puderam, pois, também queriam participar de 

outra. Por isso, pode-se perceber que o interesse pelo assunto era grande. 

Um fato que se pôde comprovar foi a desinformação e a alienação 

feita em torno do que é o hip hop. Como fora dito anteriormente, muitos jovens 

acreditavam que hip hop era somente uma dança, um jeito de se vestir ou 

comportar-se como um bandido. 

Um acontecimento interessante ocorreu com relação á 

apresentação. Embora no cronograma que foi passado aos palestrantes e 

coordenadores das oficinas estivesse um dado horário, no momento apresentação 

houve mudanças. O organizador do evento pediu para que adiantasse a 

apresentação para às 13h00 (inicialmente seria às 14h30), abrindo as 

apresentações. Segundo ele, o hip hop atraía os jovens e como muitos saíram para 

almoçar e não haviam voltado e, sendo ela a primeira apresentação, eles voltariam 

mais rápido. 

Outro fato também interessante foi o destaque de um garoto de 

aproximadamente 12 anos. Exímio dançarino de breaking, ou seja, ele era um b.boy, 

o garoto tinha um conhecimento razoável sobre o hip hop, apresentava uma postura 

de respeito perante os demais participantes da oficina, mesmo que fosse 

visivelmente quem dançasse melhor dentro daquele grupo, até mesmo melhor que o 

palestrante. Este, enquanto os demais chamassem o palestrante pelo nome ou pelo 

seu apelido, o garoto o chamava somente de "professor". Conversando com o 

mesmo, ele revelou que vivia em um bairro da cidade de Londrina, o Jardim Novo 

Amparo, conhecido por ser um ponto forte de venda e consumo de drogas e 

atividade da criminalidade. 
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Mesmo com tudo isso ao seu redor, o garoto apresentava todas 

estas virtudes acima citadas, provando que não é o hip hop que corrompe a pessoa, 

mas a maneira como ele é transmitido. 

 Quando quem utiliza o hip hop torna-o instrumento de reflexão e 

postura crítica ante os problemas sociais de maneira coerente e consciente, ele terá 

seus efeitos positivos. Porém, retomando o que já foi dito, a mídia tem "detonado" o 

hip hop, dificultando o trabalho daqueles que querem fazê-lo com seriedade e 

compromisso e não visando somente lucro, ibope e milhares de discos vendidos. 

Dentre as atitudes demonstradas pelos participantes, uma pôde 

chamar atenção. No momento da apresentação, um dos participantes ao ver o 

garoto citado acima se contorcer todo e arrancar gritos e aplausos do público, 

demonstrou uma postura competitiva e deu o melhor de si perante aquelas pessoas 

para conseguir o mesmo, ficando satisfeito ao conseguí-lo. 

Já outro jovem, que estava receioso em se apresentar perante 

todas aquelas pessoas, ao ver os demais se apresentarem, se sentiu encorajado e 

foi fazer o mesmo, sendo aplaudido também. 

Embora muitos dos que participaram da oficina não quiseram se 

apresentar, um bom número de jovens expuseram o que aprenderam durante a 

oficina e aquilo que já traziam consigo. 

Houve um fato relacionado à maneira de se vestir dos adeptos 

do movimento. No momento em que o diácono que animava o evento chamou cada 

oficineiro à frente para que aqueles que fossem participar das oficinas por eles 

ministradas pudessem acompanhá-los, este chegando ao oficineiro do hip hop 

apresentou-o da seguinte maneira: “E este garoto aqui? Com essa camiseta linda de 

Nossa Senhora Auxiliadora, mas com esse boné virado pra trás e esse jeito aqui… 

Qual a oficina que vocês acham que ele vai dar?” ao que o público respondeu: “Hip 

hop!”. Portanto, percebe-se que, mesmo que agindo naturalmente os integrantes do 

movimento hip hop expõem através de seu comportamento, vestir e até mesmo no 

jeito de falar os traços de que fazem parte dele. O educador mais atento percebendo 

isso pode usá-lo a seu favor. 
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A imagem abaixo mostra do cartaz promocional do evento “Marco 
Jovem 2011”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto extraída do sítio: Disponível em: 

<(Fonte:http://www.arquidiocesedelondrina.com.br/noticias.php?id=MTQ5OA==)>Acesso em: 

14/out/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquidiocesedelondrina.com.br/noticias.php?id=MTQ5OA==
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, portanto, que o hip hop é uma boa maneira do 

professor estabelecer uma maior sociabilidade entre os alunos, uma vez que este foi 

criado para tal finalidade nas ruas do Bronx. Sendo assim, o hip hop torna-se um 

mecanismo de aproximação tanto de aluno para aluno, quanto de aluno para 

professor e vice-versa. Porém, como toda ferramenta o hip hop é uma “faca de dois 

gumes” que pode ajudar o educador a conseguir alcançar os alunos que se mantêm 

distantes dele por se sentirem a margem. Mesmo sendo criado para pacificar as 

relações entre as pessoas é usado para fazer apologia ao crime e às drogas. Cabe 

ao educador usá-lo como instrumento direcionado para pacificar as relações. 

Pôde-se perceber durante a construção do presente trabalho, 

principalmente na oficina que a juventude se apossou do hip hop para fazer dele sua 

voz, se expressando com este por meio de linguagem verbal e não-verbal.  

A aceitação do hip hop não foi sempre como o é hoje. Percebeu-

se que, como fora descrito, principalmente no Brasil, ele era tido como “coisa de 

bandido”, “vadiagem” e esse tipo de manifestação artística e político-social não era 

bem vista, já que o hip hop tem como característica denunciar os problemas sociais, 

o que se torna um incômodo para as classes dominantes. Porém, também 

percebeu-se que quanto mais se opunham contra o hip hop, mais este ganhava 

força e novos adeptos. 

No entanto, atualmente a juventude tem tido uma grande 

receptividade ao hip hop usando deste para torná-lo sua voz. Comprovou-se isso 

com a oficina de hip hop no “Marco Jovem 2011”, na qual o público demonstrou 

grande aceitação. 

Portanto, falar de hip hop na escola é algo comum para os 

alunos, mas que passa desapercebido aos olhos do educador e, se for usado por 

este, pode dar bons resultados até mesmo em sala de aula. 
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Anexos 
 
 

 
Anexo A 
Kevin Donovan foi o idealizador do hip hop, transformando  os confrontos entre as 
gangues de Nova York em “batalhas de b. boys”  (SILVA , 2008). 
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Anexo B 
Clive Campbeel foi o primeiro DJ  e é considerado pai do hip hop, até mesmo por 
Afrika Bambaataa, por ter reunido os quatro elementos (BASTOS, 2008). 
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Anexo C 
Equipamento dos Primeiros DJs utilizado nas block parties. 

 
Anexo D Sound system montado para um block party. 
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Anexo E 
Através de suas tags deixadas ao longo da cidade de Nova York, Demetrius deu 
início ao graffiti (SANTOS, 2OO2). 
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Anexo F 
Grandmaster Flash 
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Anexo G 
MC Mano Brown 
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Anexo H 
Taki 183 
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 Anexo I 
B. boy Pelezinho 
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Anexo J 
Um dos precursores do hip hop no Brasil. 
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Anexo K 
Cartaz promocional do evento “Marco Jovem 2011: A Juventude Quer Viver...” 
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Anexo L 
Oficina de Hip Hop 
 


