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INTRODUÇÃO 

 

Caleidoscópio discursivo e cultural, o rap é um exemplo de hibridismo fantástico. 

Cânone e profano, “junto e misturado” (conforme Latino, cantor brasileiro de música 

POP), mixando os gêneros e dando luz ao novo-velho. Carregado da tradição oral do 

narrar cantado dos povos africanos, enraizado no valor da experiência e no peso do 

testemunho, como nas narrativas clássicas, as narrativas de rap rompem com as fronteiras 

dos silenciamentos e se apresentam. Soando bem ou mal aos ouvidos, elas estão aí, na 

ordem do dia, ou na “desordem” do mesmo. Fato é que ouvimos as suas narrativas nas 

programações de canais de televisão e de rádios de grande audiência. 

Os filhos dos “bacanas” ouvem e gostam de rap, as filhas gostam, ainda, dos 

cantores de raps, os rappers. O legal é que pensar esse movimento, essa manifestação é se 

colocar no olho do furacão. E assim como o rap, é se deixar entrar em contradição, 

assumindo o risco do entre-lugar, sabendo que o dentro só existe por que o entorno 

também o constitui. Portanto, o fora é elemento fundamental do dentro e, em algum 

momento, o que está do lado de fora pode cair pra dentro e vice-versa.   

Ao que parece, as narrativas do rap caíram para dentro. Dentro do oficial, dentro do 

aceito, dentro do paladar elitizado. As fronteiras territoriais se alargaram de maneira clara 

e evidente. Antes o que se mostrava como possibilidades, agora é constatação. Os lugares 

antes mais definidos e demarcados, agora transfiguram-se em entre-lugares, do mesmo 

modo que as identidades e os próprios  territórios. 

Não são poucos os que se incomodam com esse processo cultural ruminatório. As 

resistências existem em vias de mão dupla. Encontramos gentes incomodadas nas 

academias universitárias e, até mesmo, gentes que estão intimamente relacionadas ao 

movimento Hip Hop, ou mais especificamente, ao Rap. O que reforça ainda mais as vozes 

desta manifestação artístico-cultural. O polêmico impulsiona para a visibilidade. 
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Com simpatia ou não, aceitando a escuta dessas narrativas de bom grado ou não, 

ou, ainda, porque aceitar faz parte do politicamente correto, de fato elas estão aí 

perambulando pelas mídias, pelas comunidades e pelas universidades.  

Neste trabalho de pesquisa, procuro refletir sobre esse espaço discursivo-cultural, 

ouvindo, dialogicamente (BAKHTIN [1992a; 1992b; 1993; 2005; 2010], as vozes desses 

sujeitos a partir da análise de raps do grupo Racionais MC’s2. Coloco, ainda, em discussão 

as tensões entre as manifestações de expressão oficialmente consagradas versus as 

manifestações marginalizadas. Nesse sentido, as narrativas do rap apresentam processos de 

rupturas e permanências, no que tange a questões de identidade, subjetividade, 

territorialidade, entre outras. 

 

DE RACIONAIS MC’S A EMICIDA, A NARRATIVIDADE DO RAP SE 

EXPANDE 

 

De Racionais MC’s a  EMICida3  muita coisa mudou em relação a receptividade e 

a escuta do rap. É, como já sinalizava o rap dos Racionais MC’s, “Vida loka”, a vida 

cotidiana é muito mais complexa do que nos mostram os livros didáticos, os discursos 

devidamente organizados e estruturados, defendidos por muitos, dando-nos a ilusão de que 

a vida segue um fluxo contínuo, e devidamente organizado segundo certas escolhas e 

certas posições que se ocupam na sociedade. Os rappers, porta-vozes da periferia (ou o 

‘homem do subsolo’ dostoievskiano), parecem romper com essa visão de mundo 

monológica, demonstrando, consciente ou inconscientemente, através da sua linguagem e 

de seu discurso, a multiplicidade de planos, de mundos, assumindo uma visão que, em 

conformidade com Bakhtin (2005), chamaríamos de cosmovisão. Em Bakhtin (2005; 

2010), a vida é concebida como força de criação. Portanto, mais complexa e dinâmica do 

que a própria concepção dialética de vida. Atrevo-me a dizer que a visão de mundo e de 

sujeitos inseridos no mundo, para Bakhtin, seria uma visão quântica, no sentido das 

múltiplas possibilidades, dos múltiplos planos, consciências, que se intercruzam e se 

interrelacionam, existências que não apenas existem, mas coexistem, que se afetam, mútua 

e simultaneamente.  
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Ao afirmar sua identidade e sua localidade através do discurso, o rap necessita 

negar o seu oposto. E nesse ato, ele acaba por afirmá- lo: 

 

hei, senhor de engenho eu sei bem quem você é 
sozinho cê não guenta, sozinho cê num entra a pé 
cê disse que era bom e as favela ouviu 
lá também tem whisky red bull tênis nike fuzil
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Aqui o jogo do entre-lugar está exposto explicitamente: a favela e o asfalto, o 

“bacana” e o “vagabundo” remontam um único lugar discursivo. Afirmação e negação não 

são de modo algum princípios antagônicos e excludentes, são sim elementos fundantes de 

um único lugar. Ou, de outro modo: do entre-lugar do Rap e de suas narra(a)tivas.  

Hoje é inegável que os espaços de escuta e visibilidade do rap e do movimento 

Hip Hop se alargaram grandemente e com isso o paradoxo também se fortalece. Qual seja: 

ao mesmo tempo em que o movimento se torna mais visível, diluindo-se em discursos e 

práticas mais aceitáveis, em contrapartida, o risco de se enfraquecer enquanto voz mais 

singular, enquanto lugar particular de enunciação também se mostra mais forte.  

De qualquer modo, isto prova o quanto esta manifestação artístico-cultural é 

emblemática e complexa, pois ela nos coloca diante de uma trama analítica que requer 

muita atenção, cuidado e respeito para com o movimento e, sobretudo, com os sujeitos que 

estão intimamente envolvidos com o mesmo. Portanto, são várias possibilidades de 

análises, mas aqui o que tentei foi estabelecer conexões que podem ser discutidas à luz da 

ideia de fronteiras: o bem o mal, o canônico e o não-canônico, o belo e o não-belo, o 

dentro e o fora. Enfim, o discurso do rap transita por esses espaços fazendo com que o 

particular e o universal entrem em diálogo.  

Poeticamente, os palavrões são usados em suas letras, abrindo espaço entre o belo 

consagrado (canônico) e o não-belo, repudiado pelas elites culturais: “vadia mentirosa, 

nunca vi, deu mó fáia/espírito do mal, cão de buceta e saia”, “olha o castelo, irmão, foi 

você quem fez, cuzão?!?” [Negro Drama, Racionais MC’s]. Assim, rompendo com os 

padrões lingüísticos consagrados, especialmente por se tratarem de narrativas oralizadas, 

carregadas com as expressões do cotidiano da periferia e com tom de testemunho - o que 

as tornam mais “legítimas” no sentido benjaminiano pelo fato dos narradores serem 

participantes ativos dos acontecimentos narrados – narradores como aqueles valorizados 

por Walter Benjamim (1994), encarregados de transmitir a experiência.  
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Assim, o discurso do rap é um discurso menos enquadrado nas formas 

padronizadas institucionalmente. Portanto, seu caráter informal acaba revelando, de modo 

bastante evidente, a subjetividade dos sujeitos que os produzem e os articulam, interagindo 

com outros sujeitos e outros discursos. É através desse jogo interativo que percebemos a 

espontaneidade, o imprevisível, o surpreendente, ou, ainda, o silenciamento, enfim, o 

irrepetível ou o irreproduzível dos atos de fala, em conformidade à visão bakhtiniana de 

sujeito e de discurso, entendendo essa subjetividade não como uma visão idealizadora, 

romântica, como no tratamento tradicional, que pressupunha uma subjetividade pura e 

autêntica, essencialista e milagrosa; trata-se de uma subjetividade criada a partir das 

relações concretas que os sujeitos realizam nos locais em que vivem, juntamente com 

outros sujeitos. Ou seja, uma subjetividade gerada com base no diálogo intersubjetivo, que 

tanto pode ser realizado em um contexto particular quanto em um contexto mais universal. 

É assim que, por exemplo, o rap Vida loka II se apresenta como um híbrido de 

gêneros que usam a linguagem para produzir efeitos de sentidos múltiplos, diversos, 

sentidos que encontramos nas nossas próprias angústias e desejos, nas nossas tensões 

pessoais e coletivas, nas nossas buscas infindas de satisfação e de insatisfação com o que 

queremos e o que não queremos, com o que podemos e o que não podemos.  

Mano Brown canta: 

 

E eu que...E eu que...  
 
Sempre quis um lugar,  
Gramado e limpo, assim verde como o mar,  
Cercas brancas, uma seringueira com balança,  
Disbicando pipa cercado de criança...  

 

A voz do parceiro entra em cena explicitamente: 

 

How...How Brow  
Acorda sangue bom,  
Aqui é Capão Redondo Tru,  
Não Pokemon,  
Zona Sul é invés, é Stress concentrado,  
Um coração ferido, por metro quadrado...   

 

E, assim, as enunciações vão sendo apresentadas, em forma de língua(gem) viva, 

sem dar setas e, com um tom diferenciado da linguagem oficial, o rap vai fluindo, 

explicitando suas próprias éticas e estéticas.  Nossos eus e nossos outros, as vozes internas 



e externas se apresentam nesse caótico movimento (“movimento em turbilhão” 

[BAKHTIN, 2005, p. 29]). Aqui o dinamismo e a rapidez (como, aliás, em toda parte) não 

são um triunfo do tempo, mas a sua superação, pois a rapidez é o único meio de superar o 

tempo no tempo (id. ibid.) Portanto, a narração do Rap se faz de forma ativa, dando-nos a 

impressão do processo em movimento. Daí o conceito de narr(a)tividade do Rap, 

trabalhando as memórias do passado com o presente e projetado-as a um porvir. 

O narrador-locutor do rap assume uma visão de sujeito que se desdobra em vários 

tempos (e, também, espaços5), deixando explícito nos versos citados (“Ás vezes eu acho 

que todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no 

riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta, é o que eu acho, quero também, 

mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Vida loka!”). Aquele tempo em que ele 

próprio não viveu fisicamente (“Dimas primeiro vida loka da história”), mas que, de 

alguma forma, foi experimentado através de outras vozes, outras narrativas. E este mesmo 

sujeito está coexistindo com o tempo presente, marcado pela sua contingência, suas 

necessidades mais visíveis. Portanto, o tempo cronológico não é o único tempo possível 

para o sujeito. Nós, seres humanos, atualizamos os tempos remotos e os que estão por 

acontecer em uma outra espécie de tempo. Poderíamos chamá-lo, com base em Bakhtin 

(2005; 2010), de tempo-ato.  

Dito isto, após essa breve exposição sobre o alargamento das fronteiras dessas 

narrativas marginalizadas, dos territórios mais específicos agora transfigurados em 

multiterritórios, múltipos planos, conforme Bakhtin (id.), gostaria de, doravante, passar a 

discussão para uma reflexão a respeito da formação ideológico-discursiva (FOUCAULT, 

1996; BAKHTIN, 1992b) desses sujeitos que estão inseridos no movimento Hip HOP e no 

Rap. De que modo o nosso principal sistema oficial de formação ideológico-discursiva, a 

escola, tem oportunizado espaços de aplicação e desenvolvimento dessas práticas? 

Certamente, essa questão demanda inúmeras discussões, mas a partir deste 

momento quero me ater a uma especificamente: Como fica a recepção dessas narrativas no 

espaço educacional formalmente instituído?  
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 COMO AS ESCOLAS6 TÊM ESCUTADO AS NARRATIVAS DO RAP?  

  

Como as escolas têm ouvido (recebido) narrativas do rap? Elas estão sendo 

escutadas realmente dentro do espaço educacional? 

Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro o que chamo de narrativa, ou 

melhor, de experiência narrativa, conforme Benjamin (1994). 

Uma experiência narrativa acontece sempre em uma situação dialógica. É preciso 

que alguém tenha algo a dizer que afete um outro com suas palavras e que nesse processo 

o  outro se sinta provocado a responder. Responder é uma atitude fundamental no processo 

dialógico. Respondemos de várias formas; respondemos, também, quando ouvimos, nosso 

corpo responde, nosso olhar, nossos gestos. Responder é estar atento, e Responsável 

(BAKHTIN, 2010) para assumir numa mudança de turno o seu momento de falar, de 

emitir o seu ponto de vista em relação ao que foi anteriormente posto.  

A experiência narrativa exige dos seus interlocutores uma postura dialética: a 

narrativa deve ser apresentada partindo de algo comum aos interlocutores, é preciso 

comungar, de certa forma, daquilo que se narra, pois quando se narra algo que não 

estabelece sentido algum com o espaço ou universo do seu interlocutor, a palavra se torna 

monológica e autoritária. Seus interlocutores podem responder mecanicamente a essa 

palavra. Porém, eles não serão de modo algum atravessados por ela, não se  

comprometerão em propagá-la, não terão, verdadeiramente, uma atitude responsivo-ativa 

diante da mesma.  

Neste sentido, faz-se necessário que a narrativa estabeleça uma ligação entre o já 

compartilhado e o que se pretende compartilhar. O velho e o novo devem dialogar, 

simultaneamente. É nessa experiência dialógica (BAKTHIN, 1992b; 2010) que a narrativa 

é tecida. Os narradores precisam estabelecer esse vínculo entre o dado e o porvir, entre o 

falante, que no seu turno tem a palavra sob a sua responsabilidade, e o ouvinte. Para 

Bakhtin (id.), trata-se de uma questão de excedente de visão e de exotopia.  

 

O reflexo estético da vida viva não é por princípio autorreflexo da vida em 

movimento, da vida em sua real vitalidade. Tal reflexo pressupõe um outro 

sujeito da empatia, que é extralocalizado. (BAKHTIN, 2010, p. 61) 

 

Deste modo, a narrativa poderá nascer e se propagar. Os corpos necessitam dessa 

condição para sintonizar a experiência narrativa.  
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A escola, espaço historicamente e socialmente construído para disciplinar os 

sujeitos, os seus pensamentos, os seus discursos (FOUCAULT, 1996), e, também, suas 

narrativas, dificilmente consegue viabilizar essa condição narrativa.  

Uma experiência narrativa é um evento singular e único. Por mais que se narre, 

aparentemente, a mesma experiência, a cada narração a narrativa será outra, em uma 

perspectiva heraclitiana. Portanto, no espaço escolar, oficialmente instituído, onde se prega 

a universalização dos saberes, dos dizeres e dos sujeitos, o lugar do evento narrativo é 

achatado e pouco prestigiado. Aqueles que não se enquadram, que não se formatam 

segundo seus “mandamentos”, são os “degenerados”. Esses, em geral, são aqueles que 

estão “fora dos padrões”, marginalizados. Portanto, no que se refere à homogeneização, 

generalização e universalização de princípios e conceitos, esses sujeitos marginais 

fracassam.  

Assim, cabe a pergunta: por que, após tantas décadas de práticas educacionais e 

pedagógicas que visam à universalização do saber, ainda temos corpos, sujeitos e 

narrativas que não se enquadram no sistema?  

Se fizermos um breve levantamento da história geral da educação oficial no Brasil, 

desde o nascimento até os dias atuais, uma questão comum, em qualquer época, será a 

questão dicotômica do sucesso e do fracasso escolar.  

Essa questão é tão presente nos discursos mais antigos como nos atuais. Várias 

foram as tentativas de se buscar um distanciamento dos sintomas do fracasso - afinal de 

contas a palavra fracasso representa incapacidade, impotência, enfim, frustração -, isso 

levando em conta que os professores, educadores e todos aqueles que estão ali na linha de 

frente do processo, estão, de uma maneira ou de  outra, imbuídos de boas intenções e 

ansiosos pelo sucesso de seus alunos. Portanto, embora seja de grande importância 

mencionar que muitos são os que ganham com o fracasso escolar, não quero aqui me 

estender neste aspecto, o que mais me importa, neste momento, é levantar ou dar a  minha 

contribuição no sentido de questionarmos o por quê do fracasso, se muitos são os 

profissionais da educação que mesmo com todos os motivos para mudar de profissão, 

ainda resistem e ainda acreditam que podem colaborar para que a “missão” do sucesso 

escolar aconteça.  

Pois bem, retornemos à questão anterior: por que, após tantas décadas de práticas 

educacionais e pedagógicas que visam à universalização do saber, ainda temos corpos, 

sujeitos e narrativas que não se enquadram no sistema?  



A análise desta questão demanda, sem dúvida, uma extensa e exaustiva discussão, 

mas por outro lado, muitos já trabalharam neste sentido, o que nos possibilita sinalizarmos 

para alguns pontos e direções.  

Benjamin, em sua obra “Magia, técnica, arte e política” (1994), mais 

especificamente no capítulo intitulado “O narrador”, já levantava a problemática da 

pobreza narrativa do mundo moderno (contemporâneo). Segundo ele (id: 197-8):  

 

É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez 

mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo 

que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se 

estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências. 

 

E com isso vários campos de trocas de experiências criativas se fecham, se 

silenciam, como, por exemplo, na questão da linguagem oficial, padrão x a narrativa ou a 

linguagem do Rap. Na busca por um código lingüístico geral se ignora a multiplicidade de 

outros códigos e toda a riqueza cultural por eles representada. Perdem-se, ou ao menos se 

subjulgam as experiências narradas através desses códigos outros, ou pior, transforma-os 

em espetáculos folclorizados que servem muito mais para justificar as práticas autoritárias 

e monológicas daqueles que representam o código oficial do que, realmente, fazer jus às 

diversidades lingüístico-culturais.  

Não precisamos apagar uma experiência narrativa ou uma maneira peculiar de 

comunicação para que outra seja apreendida. Nós seres humanos possuímos habilidades 

que nos dão condições para apreendermos e desenvolvermos tantas experiências, 

conhecimentos e linguagens quanto nos forem oferecidos. Porém, é necessário que as 

experiências sejam compartilhadas, que o conhecimento e o desejo de um sejam 

sintonizados com o conhecimento e o desejo do outro. Que haja, enfim, diálogo, 

verdadeiramente, entre as partes. Reconhecendo nessa atitude dialógica que ao 

adentrarmos no universo particular do outro, no seu território mais definido, ou seja, 

naquele campo onde as marcas são mais profundas, seremos como estrangeiros ansiosos 

para “descobrir” a linguagem, as experiências, a cultura alheia.  

 

É como uma viagem de descoberta em uma terra estrangeira, e a maior vantagem 

de uma viagem como essa é termos apreendidos a olhar para a nossa língua 

nativa com outros olhos. (CASSIRER, 1994 [1944]: 219)  

 



Na citação acima, Cassirer, um dos interlocutores privilegiados de Bakhtin, faz 

uma extensa análise sobre a linguagem e em sua obra “Ensaio sobre o homem”. Nessa 

análise, mais especificamente no capítulo VIII, “A linguagem”, o autor expõe diferentes 

pontos de vista defendidos por outros autores sobre a questão da fala e da linguagem 

humana e após a exposição ele faz uma brilhante defesa da multiplicidade dos sistemas e 

mecanismos lingüísticos, defendendo ainda que os termos da fala comum não podem ser 

medidos pelos padrões expressos pelos conceitos científicos e lógicos.  

E o que para muitos poderia ser um defeito, para ele não o é. Ou seja, o fato de não 

ser possível universalizar, padronizar para medir, para Cassirer, é a maior riqueza da 

condição humana.  

 

Enquanto não conhecemos nenhuma língua estrangeira seremos de certo modo 

ignorantes acerca da nossa própria, pois não conseguiremos ver a sua estrutura 

específica e seus traços distintos. Uma comparação de línguas diferentes mostra-

nos que de duas línguas raramente fazem referência aos mesmos objetos e ações. 

Cobrem campos diferentes que se interpenetram e nos proporcionam visões 

multicoloridas e perspectivas variadas de nossa própria experiência. (id.; ibid.) 

 

Comungando da análise de Cassirer, que, obviamente, se refere a um aspecto mais 

amplo da língua e da linguagem, podemos aproveitá-la, também, em um aspecto mais 

específico, como no caso das dicotomias linguagem oficial X linguagens não-

oficiais/marginais, vivência X experiência e informação X conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É nesse sentido que agora afirmo que, de um modo geral, a escola não ouve 

verdadeiramente os seus alunos-sujeitos, com suas narrativas particulares e específicas, 

como no caso das narrativas do Rap, pois há sempre um enquadramento, uma adequação 

ou, ainda, uma prática de fazer dos espaços abertos para a escuta dessas narrativas, um 

meio para se alcançar o ideal da linguagem oficial. Neste sentido, a escola oferece para 

depois subtrair. O funcionamento segue mais ou menos assim: primeiro deixam as 

manifestações se apresentar e depois paulatinamente as instituições se encarregam de 

apagar ou ao menos silenciar as marcas do não oficial, utilizando de práticas que possam 

substituí- las ou modelando-as de acordo com os formatos e padrões oficiais.  

Shusterman (1998, p.102), criticando a visão de Gans (1974), observa, 

ironicamente, o perigo dessa posição. 



 

A cultura popular, então, é boa apenas para os que não podem fazer melhor; não 

é algo em que as diferentes classes sociais podem se unir pelo prazer estético. 

Não deve ser celebrada, mas simplesmente tolerada até que possamos fornecer 

recursos educacionais suficientes que permitam a todos escolher formas culturais 

de gosto mais sofisticados. 

 

Nesse sentido, podemos concluir que é preciso que o espaço escolar esteja 

preparado para ouvir verdadeiramente os seus alunos e suas narrativas, numa postura 

acolhedora e responsiva de ouvir as vozes e as narrativas dos diferentes grupos sociais, 

culturais e étnicos, respeitando as suas marcas, sua memória, e o seu repertório cultural e 

artístico. É necessário, ainda, enxergar esses alunos como sujeitos éticos e estéticos 

culturalmente diferenciados dos padrões oficiais. Sabendo que a diferença não é algo que 

deva ser suprimida ou subjugada. Mas, sim, vista como outra potencialidade do mesmo 

modo que a forma oficial. Reforçando a temática, entendo que tal atitude (de ouvir) é 

sempre um movimento dialético: ouvir para dizer e vice-versa. Compartilhar com os 

alunos as suas experiências para que dessa relação uma nova experiência narrativa 

aconteça, e para isso, é mister ir ao encontro desses códigos outros, dessas outras 

experiências, desses outros conhecimentos, dessas outras narrativas, desses outros sujeitos 

que não se enquadram na linguagem única e geral oferecida nos espaços educacionais 

oficialmente instituídos. Portanto, é necessário abrir caminhos que possibilitem o encontro 

narrativo, dialógico e cultural entre educadores e seus educandos (conscientes de que as 

funções e identidades nesse jogo interacional nunca serão rígidas ou fixas, podendo assim, 

educador passar a educando e vice- versa). 

Deste modo, a experiência narrativa será oportunizada, resgatando-se através dos 

ecos as vozes que, por autoritarismos, arrogâncias ou mesmo desconhecimento, foram, por 

tanto tempo, sufocadas/silenciadas.  

Assim, as fronteiras entre o particular e o universal, o dentro e o fora, bem como a 

construção de uma narratividade discursiva, do rap, em particular, e do movimento hip 

hop, como um todo, também poderão ser analisadas do ponto de vista ético e estético, 

responsáveis pela formação educadora dos sujeitos, independente da visão tradicional de 

educação. Portanto, cabe a nós escutarmos essas narrativas de modo responsivo-ativo, 

percebendo os seus desdobramentos, as suas potencialidades e, também, suas fragilidades.  

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 
1992.  
______ Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins fontes, 1992.  

______ Questões de literatura e estética. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993.  
______ Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 

______ Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos: Pedro e João Editores, 2010. 
BENJAMIN, Walter. “O narrador; considerações sobre a obra de Nikolai Leskov.” 
IN:______. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998.  
CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem (T. R. Bueno, Trad.). São Paulo: Martins 

Fontes,1994 (Original publicado em 1944).  
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
SHUSTERMAN, R. Vivendo a arte – o pensamento pragmatista e a estética popular. São 

Paulo: Editora 34, 1998.  
VIDON, G. R. O. N. Um tiro nos ouvidos: rap, identidade e educação. In: 15a Jornada 

Brasileira de Pedagogia Social, 2010, Vitória-ES. Anais da 15a Jornada Brasileira de 
Pedagogia Social. Vitória-ES: PPGE/UFES, 2010. p. 376-389. 
 


