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Resumo

O presente artigo é fruto dos 
estudos realizados com vistas à 
construção de uma dissertação 
de mestrado. Adotou-se como 
objetivo neste texto aproximar o 
Hip Hop do universo da Educa-
ção Física escolar, investigando 
o número de docentes que afir-
mam desenvolver esta temáti-
ca em suas aulas em uma dire-
toria de ensino de São Paulo. A 
presente pesquisa configura-se 
como um estudo de abordagem 
qualitativa do tipo descritiva. A 
coleta de dados se deu por meio 
de um questionário aplicado aos 
professores que atuam na refe-
rida diretoria de ensino. No uni-
verso de 72 escolas públicas de-
finidas nessa Diretoria, dessas, 
foram coletadas as respostas de 
67 professores correspondendo 
a 53 escolas que aceitaram par-
ticipar do estudo. A análise ocor-
reu nos moldes preconizados 
por Bardin (2007). O resultado 
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encontrado no estudo demons-
tra que embora o Hip Hop seja 
uma temática sugerida em dife-
rentes documentos oficiais que 
devem nortear a prática peda-
gógica dos professores de Edu-
cação Física, esta temática não 
pode ser apontada como conteú-
do desenvolvido nas aulas.

Palavras Chave: Educação Físi-
ca, Educação Física Escolar, Hip Hop

Abstract

This article is the result of 
studies undertaken towards to 
write a master’s thesis. This 
paper is aimed to bring Hip Hop 
to the world of school Physical 
Education, investigating the 
number of teachers who claim 
to develop this theme in class 
on the Central -South Regional 
Board of Education of São Paulo. 
This research configures as a 
descriptive type of a qualitative 
study, according with Gil (1999). 
The data collection was done 
through a questionnaire applied 
to Physical Education teachers 
who work in the Central -South 
Regional Board of Education. In 
the universe of 72 public schools 
as defined in this Board, only 68 
are elementary schools, of which 
were collected responses from 67 
teachers representing 53 schools 
that agreed to participate on the 
study. The analysis was made 
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on the basis recommended by 
Bardin (2007). The result of the 
study shows that although Hip 
Hop is a theme suggested in the 
official document that guides the 
pedagogical practice of Physical 
Education teachers relating to 
the Board of Education surveyed, 
this type of cultural manifestation 
must not be identified as a theme 
to be developed in class.

Keywords: Physical Education, 
School Physical Education, Hip Hop

Introdução

O presente artigo materializa 
parte dos estudos desenvolvidos 
com vistas a construção da dis-
sertação de mestrado intitulada 
Hip Hop e Educação Física esco-
lar: possibilidades de novas tema-
tizações. Este texto apresentará 
as primeiras aproximações reali-
zadas entre a manifestação cultu-
ral em questão e a Educação Física 
escolar. Partiremos da caracteriza-
ção da manifestação que motivou 
o desenvolvimento deste trabalho.

O Hip Hop é uma manifesta-
ção cultural que surgiu nos Esta-
dos Unidos no final da década de 
1960, exercendo forte influência na 
formação de jovens que engendra-
vam o contexto no qual ele se pro-
pagou. Em pouco tempo ele se es-
palhou pelo mundo, reservando aos 
seus adeptos uma formação crítica 
que busca a valorização da ances-
tralidade dos povos oprimidos e a 
luta pela validação dos seus valores 
frente à cultura dominante.

Três manifestações artísticas 
compõem a base que expres-
sa a ideologia que permeia o Hip 

Hop. São elas a dança, a músi-
ca e as artes plásticas. Essas ma-
nifestações ganham corpo por 
meio dos quatro elementos pre-
sentes nessa manifestação cul-
tural, que são: o Mestre de Ceri-
mônia (MC) que é o responsável 
pela transmissão das mensagens 
por meio da oralidade. O Disc Jó-
quei (DJ) que tem como princi-
pal objetivo criar e recriar as mú-
sicas de origem étnica negra. O 
Breaking Boy (B.boy), cujo termo 
tem origem nas antigas festas 
de Hip Hop chamadas de Blockie 
Parties, onde havia garotos que 
marcavam seus passos de dança 
na quebra da música, ou seja, no 
break da música, sendo que pau-
latinamente esses garotos passa-
ram a ser chamados de B.boys; e 
o último elemento da cultura Hip 
Hop, trata-se do grafite que utili-
za das artes visuais para difundir 
os ideais incutidos no ideário das 
pessoas integradas à manifesta-
ção cultural em questão.

O Hip Hop destaca-se como um 
fator de mudança na vida dos su-
jeitos que decidem adotá-lo como 
filosofia de vida. Cabe afirmar, 
portanto, que essa manifesta-
ção cultural interfere diretamen-
te na formação dos cidadãos nele 
engajados. Esses valores podem 
ser debatidos no meio escolar, 
pois um dos elementos mais for-
tes nas proposições pedagógicas 
hodiernas é a valoração da cultu-
ra do aluno.

Nesse sentido, há no meio aca-
dêmico-científico publicações que 
aproximam o Hip Hop do meio 
educacional formal. O livro “Rap 
e Educação Rap é Educação” 
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organizado pela professora Elai-
ne Nunes de Andrade, publicado 
pela editora Selo Negro (1999) 
merece destaque. Dois capítulos 
deste livro “Rap na sala de aula” 
e “Rapensando os PCN’s” foram 
dedicados aos relatos de experi-
ências desenvolvidos em contex-
tos educacionais.

A Educação Física, principal-
mente em sua nuance dedica-
da à escola, oportuniza a adoção 
de novas temáticas que podem 
emergir do contexto vivencial dos 
educandos. Assim, o Hip Hop pas-
sa a figurar em algumas iniciati-
vas voltadas à re-significação das 
temáticas abordadas na escola. 
Vargas (2005) apresenta um re-
lato de experiência acerca de um 
projeto desenvolvido numa esco-
la carioca. Os Estados do Para-
ná (2006) e de São Paulo (2008) 
têm documentos oficiais de pro-
postas de atividades físicas para 
a escola, nos quais dedicam es-
paço à adoção do Hip Hop para a 
etapa final do ensino fundamen-
tal e ensino médio.

Se o Hip Hop é uma manifesta-
ção cultural que exerce certa influ-
ência na formação de jovens mo-
radores das periferias de grandes 
centros, pode, portanto, ser levada 
para dentro dos muros da escola. 

O desejo de transformar o Hip 
Hop, especificamente o Break, 
em temática a ser desenvolvida 
nas aulas de Educação Física foi 
se consolidando ao longo da for-
mação de um dos autores deste 
estudo. Diversos autores corro-
boram tais expectativas apoian-
do ou sugerindo atividades que 
possam valorizar a cultura dos 

alunos, entre eles se destacam: 
Daolio (1995), Kunz (1994) e 
Betti (1994).

Para além do aporte teórico 
existente na Educação Física há 
um documento oficial que pro-
põe o Hip Hop como temática a 
ser desenvolvida no meio escolar 
São Paulo (2008). Desse modo, 
é necessário perguntar se o Hip 
Hop é uma prática desenvolvida 
pelos professores nas aulas de 
Educação Física.

A partir de questionários en-
tregues aos professores des-
sa disciplina nas escolas da rede 
estadual, pertencentes à Direto-
ria Centro-Sul da cidade de São 
Paulo, as respostas foram anali-
sadas seguindo os procedimen-
tos ensinados por Bardin (2007), 
numa abordagem qualitativa.

A análise dos dados revelou 
que dois professores afirmam 
trabalhar com a temática Stre-
et Dance em suas aulas. Fato 
que possibilita afirmar que a res-
posta ao problema de pesquisa 
não é positiva. Por outro lado, os 
professores que responderam ao 
questionário aplicado afirmam 
trabalhar com diferentes temáti-
cas presentes no léxico da cultu-
ra corporal de movimento.

Problema

O Hip Hop aparece em dois 
documentos oficiais destinados à 
elaboração das aulas de Educa-
ção Física - trata-se da Proposta 
Curricular do Estado de São Pau-
lo (SÃO PAULO, 2008) e do Li-
vro Didático de Educação Física 
(PARANÁ, 2006), desenvolvido 
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pela Secretaria Estadual de Edu-
cação do estado do Paraná. Mes-
mo assim, com o Hip Hop ex-
posto nos documentos oficiais, 
interessava-me saber se os pro-
fessores adotavam essa temá-
tica em suas aulas, ou ao me-
nos temáticas que sugerissem o 
aparecimento do Hip Hop entre 
as práticas desenvolvidas. Nesse 
sentido elaborei o seguinte pro-
blema de pesquisa: O Hip Hop 
aparece como temática nas res-
postas dos professores de Edu-
cação Física que atuam em esco-
las, quando esses são inquiridos 
acerca das práticas pedagógicas 
adotadas em suas aulas?

Objetivo

Verificar se o Hip Hop é apon-
tando como temática desenvolvi-
da nas aulas de Educação Física 
ministradas em escolas públicas 
pertencentes à Diretoria de Ensi-
no da Região Centro Sul do esta-
do de São Paulo.

Contextualização 
do Hip Hop

A expressão Hip Hop foi pro-
ferida por Afrika Babaataa, no 
ano de 1968, no Bronx, perife-
ria de Nova Iorque. Ao pé da le-
tra essa expressão significa: mo-
vimentar os quadris (to hip, em 
inglês e saltar to hop). (ROCHA 
et al. 2001). O Hip Hop não é 
uma simples expressão oriun-
da dos guetos norte america-
nos, com o passar dos anos esta 
prática social foi transformada 

numa manifestação cultural poli-
ticamente engajada. A oficializa-
ção desse fato ocorreu na déca-
da de 1970:

No dia 12 de novembro de 1974, 
um ano depois do nascimento da 
Internacional Zulu Nation, que é a 
maior organização de Hip Hop no 
mundo e foi fundada pelo fantás-
tico Afrika Bambaataa, que tam-
bém criou o termo Hip Hop em 
1968 para descrever o movimento 
de “balançar os quadris” durante a 
dança. (ALVES, 2004 p. 22)

Na esfera dos estudos sociais e 
antropológicos, o Hip Hop, como 
afirma Silva (1999), foi concebido 
como manifestação artístico-polí-
tica de um momento de transição 
da metrópole nova-iorquina. Já os 
sujeitos, praticantes dessa arte, 
que transformaram as significa-
ções do Hip Hop em filosofia de 
vida o conceituam como cultura 
de rua, cuja estrutura baseia-se 
nos quatro elementos que com-
põem sua base.

Pode-se dizer que o Hip Hop 
tem uma origem jamaicana, não 
que ele tenha sido criado nes-
te territorio e importado aos Es-
tados Unidos.  Na verdade, a po-
pulação que habitava a periferia 
norte-americana, em especial o 
Bronx, bairro onde o Hip Hop nas-
ceu, era em grande parte forma-
da por imigrantes oriundos da 
América Central, dentre eles po-
demos destacar o nome de Kool 
Herc. Quando migrou para os Es-
tados Unidos Kool Herc, DJ nas-
cido na Jamaica levou consigo a 
cultura das disco-mobiles (ALVES, 
2004 p. 10). Ele organizava festas 
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que se tornaram famosas naque-
la região, e algumas pessoas pas-
saram a se dedicar à produção e 
transformação dessas festas, tor-
nando-as um grande ponto de en-
contro. Grand Máster Flash, DJ 
que aperfeiçoou as técnicas de-
senvolvidas por Kool Herc e Afrika 
Bambaataa, MC responsável pela 
organização política do Hip Hop na 
periferia nova iorquina, merecem 
destaque especial nesse contexto. 

No fim da década de 1960, 
as pessoas que possibilitavam o 
desenvolvimento da cultura Hip 
Hop passaram a chamar essas 
festas de Block Parties – festas 
de quarteirão – que tinham como 
objetivo: a valorização da cultu-
ra negra e hispânica, que segun-
do Andrade (1999), representa-
vam a maioria dos moradores do 
Bronx, bairro considerado o ber-
ço da Cultura Hip Hop.

Afrika Bambaataa, um dos ide-
alizadores do Hip Hop, almejava o 
fim dos conflitos que havia naque-
le bairro, e para ele existiam duas 
formas disso ocorrer. A primei-
ra seria a conscientização acer-
ca da realidade que os envolvia. 
Bambaataa voltou seu olhar, prin-
cipalmente, aos conflitos existen-
tes no Bronx, que, na maioria das 
vezes, eram entre os próprios ne-
gros que habitavam aquele bair-
ro. Para ele, a conscientização 
poderia levar os jovens a refleti-
rem sobre as suas próprias ações. 
A segunda opção seria transferir 
as energias dos conflitos para as 
apresentações no palco, ou nas 
rodas de dança, assim, definin-
do um papel para cada elemento 
dentro das Block Parties.

Hip Hop e Educação 
Física escolar: primeiras 
aproximações

Não há no campo da Educa-
ção Física pesquisas que tenham 
se dedicado a pedagogização do 
Hip Hop. Esta constatação pode 
gerar uma lacuna científica no lé-
xico epistemológico dessa área 
de conhecimento, pois é fato que 
diferentes autores apoiam ma-
nifestações culturais como pro-
postas de temas nessas aulas. A 
lacuna que se cria paulatinamen-
te pode ser evidenciada pela pu-
blicação de documentos oficiais 
que apontam para a adoção do 
Hip Hop como temática a ser de-
senvolvida nas aulas de Educação 
Física. Ora, se não há esforços 
para a compreensão e pedagogi-
zação de determinada manifes-
tação cultural no campo da Edu-
cação Física, como exigir que o 
professor adote-o em suas aulas?

Mesmo que o foco não seja 
o preenchimento desta lacuna 
existente no meio científico, os 
governos estaduais de São Pau-
lo e Paraná desenvolveram docu-
mentos oficiais, nos quais apre-
sentam o Hip Hop como um tema 
a ser desenvolvido nas aulas de 
Educação Física. 

Em 2006, a Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná 
foi responsável pela organização 
e publicação do Livro Didático de 
Educação Física (PARANÁ, 2006). 
Nesse trabalho, adotou-se como 
objetivo a sistematização de te-
máticas que demonstrassem 
possibilidades pedagógicas no 
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ambiente da Educação Física 
no ensino médio. O Livro Didá-
tico de Educação Física respei-
ta o eixo temático proposto por 
diversos autores que dedicam 
suas reflexões à Educação Física 
escolar. Nesse sentido, o jogo, a 
dança, a luta, o esporte e a gi-
nástica são contemplados com 
propostas pedagógicas.

No conteúdo estruturante dan-
ça, o Hip Hop é apresentado como 
possibilidade de intervenção pe-
dagógica. Para tanto, os auto-
res responsáveis por essa parte 
do livro o denominaram de: Hip 
Hop - Movimento de resistência 
ou de consumo?

Vinte e uma páginas foram de-
dicadas à essa manifestação cul-
tural. Nas primeiras dissertam so-
bre a historicidade do Hip Hop, e 
em seguida, apresentam uma ati-
vidade com a intenção de familia-
rizar o educando ao contexto his-
tórico no qual o Hip Hop emergiu. 

Pesquise sobre o contexto histó-
rico-social e cultural dos E.U.A. 
na segunda metade do século XX.
Cite os acontecimentos históri-
cos que julgar importantes, re-
lacionando-os com as condições 
de vida da população estaduni-
dense da época. Ainda, pesquise 
quem foram Martin Luther King, 
Malcolm X e os Panteras Negras. 
Qual a relação deles com a luta 
social e, portanto, com o surgi-
mento do movimento Hip Hop? 
(PARANÁ, 2006 p. 229).

Após a incursão histórica, os 
autores dedicam suas reflexões 
à chegada do Hip Hop em solo 
brasileiro. No que tange à base 

científica, o Livro Didático de 
Educação Física não deixa a de-
sejar em aspectos relacionados 
aos fatos que permeiam a cons-
trução histórica do Hip Hop. Um 
dos pontos altos do presente tra-
balho se dá no momento em que 
os autores apresentam títulos de 
matérias divulgadas por jornais e 
revistas aos alunos.

As matérias apresentadas pe-
los autores do Livro Didático de 
Educação Física demonstram a 
força que a cultura Hip Hop exer-
ce no meio juvenil principalmen-
te de São Paulo. Ancorados em 
Chauí (2003), os autores argu-
mentam que os seguidores do 
Hip Hop adotam uma ideologia 
ao se ligarem de modo intrínseco 
aos valores que permeiam essa 
manifestação cultural.

A partir daí, o diálogo pro-
posto pelos autores está centra-
do em questões que permeiam 
a contemporaneidade da cultura 
Hip Hop no Brasil, como sua de-
finição como movimento de re-
sistência ou de consumo. Como 
movimento de resistência é pos-
sível realçar os aspectos que o 
articulam ao processo de siste-
matização do Hip Hop no início 
da década de 1970. Desse modo, 
as vozes que ecoavam dos adep-
tos a essa manifestação cultu-
ral buscavam denunciar as de-
sigualdades existentes naquele 
contexto e, valorizar os aspectos 
inerentes as suas manifestações. 
Esta parte do texto utiliza como 
marco inicial comentários te-
cidos por Eliana Antonia, em 
2004, acerca de uma matéria 
veiculada pelo jornal “A folha 
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de São Paulo”, no mesmo ano, 
que aponta para uma possível 
cisão de um dos principais gru-
pos de Rap – Racionais Mc’s – 
como um dos valores mais im-
portantes do Hip Hop que é o 
afastamento dos grandes veí-
culos de comunicação.

Naquela época o referido gru-
po de Rap teve uma de suas mú-
sicas veiculadas em parte no 
“Fantástico”, programa semanal 
exibido pela rede globo de tele-
visão, uma das emissoras dura-
mente criticadas pelas letras de 
músicas produzidas pelos Racio-
nais e por outros grupos de Rap. 
Embora os autores do livro não 
se posicionem de forma clara em 
relação ao assunto abordado, 
fica evidente que eles endossam 
a crítica proposta pela “Folha”, 
pois recorrem a uma entrevista 
concedida a Revista “Caros Ami-
gos” (1998) na qual os mem-
bros dos Racionais justificam seu 
afastamento dos grandes veícu-
los de comunicação. 

A construção do texto desá-
gua na explicitação dos elementos 
que servem como base para o de-
senvolvimento da cultura Hip Hop. 
Como nos outros pontos do tex-
to a apresentação do MC, do DJ, 
do Grafiteiro e do Break se dá de 
modo coerente com a historicidade 
do Hip Hop e as publicações cien-
tíficas disponíveis sobre o assunto.

Um dos pontos que merece 
destaque na apresentação dos 
elementos ligados à cultura Hip 
Hop no texto é o Break. Aparente-
mente, os autores confundiram os 
termos Break e dança de rua ou 
street dance, ao afirmarem que:

No final da década de 20 do sé-
culo XIX, com a crise econômica 
nos E.U.A., inúmeros trabalhado-
res, dentre eles alguns dançarinos 
e músicos, perderam seus empre-
gos em antigos cabarés, e resol-
veram ir para a rua realizar apre-
sentações. (PARANÁ, 2006 p. 241)

Os autores realizam um res-
gate do período no qual a dança 
de rua começa a ganhar desta-
que nos Estados Unidos. O Bre-
ak, elemento ligado à cultura Hip 
Hop tem como berço as Blockie 
Parties que ocorriam em mea-
dos da década de 1960 no Bronx, 
perifeira de Nova Iorque. O ter-
mo Break faz alusão ao tempo da 
música, assim, a denominação 
B.boy e B.girl fazem referência a 
garotos e garotas que dançam no 
Break da música.

Valderramas e Hunger (2007) 
se apoiam em uma apostila ela-
borada por Frank Ejara em 2004 
para discutir o conceito de dança 
de rua. Para as autoras este tipo 
de dança se constitui em um con-
junto de estilos de dança que en-
contraram nas ruas seus grandes 
palcos. Desse modo, o locking, o 
Up Rocking, o Popping, o Eletric 
Boogaloo, o Free Style e o Power 
Move são tipos de dança que con-
figuram o Street Dance, ou dito 
de outro modo, a dança de rua. 
O Break, estilo de dança que se 
apropriou de movimentos oriundos 
dos estilos de dança supracitados, 
se diferencia em um ponto cru-
cial: tornou-se um dos elementos 
da cultura Hip Hop, fato que o di-
ferencia, pois os meandros da Cul-
tura Hip Hop fazem emergir aspi-
rações políticas ideológicas, o que 
não se destaca na Dança de Rua. 
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O documento elaborado pelo 
governo do Estado do Paraná 
(2006) acerta ao afirmar que al-
guns dos sujeitos ligados ao Bre-
ak buscaram inspirações na guer-
ra travada entre Estados Unidos e 
Vietnã para criarem movimentos 
que imitavam tanques de guerra, 
helicópteros e soldados que volta-
ram mutilados do combate.

Por se tratar de um livro didáti-
co voltado para a Educação Física, 
o documento pode ser discutido 
do ponto de vista da apresenta-
ção de atividades pedagógicas 
para o desenvolvimento do tema. 
É possível afirmar que o Livro Di-
dático de Educação prende-se, na 
maior parte do tempo, à teoriza-
ção sobre a cultura Hip Hop.

Apenas duas atividades levam 
os alunos à construção de movi-
mentos ligados ao Hip Hop. Uma 
relacionada ao filme “You got ser-
ved” de 2004 e outra no momen-
to final do texto quando sugerem 
a criação de um evento de Hip 
Hop. As outras lições são consti-
tuídas de pesquisas e entrevistas 
que declaram o desenvolvimento 
de conteúdos ligados às dimen-
sões conceituais e atitudinais pre-
sentes no Hip Hop.

É possível traçar um diálogo en-
tre o Livro Didático de Educação 
Física (PARANÁ, 2006) e a Pro-
posta Curricular do Estado de São 
Paulo (2008). Diferentemente do 
ocorrido no documento publicado 
pelos paranaenses, em São Paulo, 
o Hip Hop aparece como possibili-
dade temática a ser desenvolvida 
no primeiro e segundo semestres 
da oitava série, e também, no se-
gundo semestre do 3o ano do en-
sino médio.

A Proposta Curricular desen-
volvida pelo governo estadual de 
São Paulo deve ser analisada le-
vando-se em conta as diferen-
ças existentes entre a publica-
ção de uma proposta curricular e 
um livro didático. A proposta deve 
avançar em relação às questões 
pedagógicas que permeiam as 
manifestações culturais, para se-
rem abordadas nas aulas de Edu-
cação Física no contexto escolar.  
Por outro lado, o Livro Didático de 
Educação Física apresenta maior 
aprofundamento na busca de co-
nhecimentos sobre o Hip Hop, 
principalmente nas informações 
disponíveis no meio científico.

Levando-se em conta as pu-
blicações dedicadas à área, o Hip 
Hop pode ser apontado como te-
mática a ser desenvolvida no am-
biente das aulas de Educação Fí-
sica na escola. O meio científico 
da área carece de publicações 
que definam um trato pedagógi-
co adequado para essa manifes-
tação cultural. Desse modo, as 
publicações que almejam esse 
aspecto esbarram em alguns pon-
tos, como por exemplo, o fato de 
não existir modelos para a cons-
trução de caminhos que possibi-
litem o Hip Hop como tema das 
aulas de Educação Física.

 Os documentos existentes ex-
põem algumas dessas fragilida-
des que não devem ser apontadas 
como defeitos, e sim, como mar-
cas do momento histórico que a 
Educação Física tem passado.
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Procedimentos 
Metodológicos

Com o objetivo de verificar 
se o Hip Hop é apontando como 
temática desenvolvida nas au-
las de Educação Física ministra-
das em escolas públicas perten-
centes à Diretoria de Ensino da 
Região Centro Sul, foram levan-
tados os discursos dos professo-
res, apresentados como respos-
tas a um questionário aplicados 
nessas escolas. 

A presente pesquisa configura-
-se como um estudo de aborda-
gem qualitativa do tipo descritiva, 
que para Gil (1999), tem como 
“objetivo primordial a descrição 
das características de determina-
da população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relação en-
tre variáveis” (GIL, 1999 p. 44). 
Para Cervo e Bervian (1996 p. 49) 
esse tipo de pesquisa “[...] obser-
va, registra, analisa e correlacio-
na fatos ou fenômenos (variáveis) 
sem manipulá-los”. Segundo Oli-
veira (2000) uma pesquisa adota 
como método a investigação qua-
litativa quando não tem a inten-
ção de numerar ou medir durante 
a análise do problema, e sim:

[...] descrever a complexidade 
de uma determinada hipótese ou 
problema, analisar a interação de 
certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos so-
ciais, apresentar contribuições 
no processo de mudança, criação 
ou formação de opiniões de de-
terminado grupo e permitir, em 
maior grau de profundidade, a 

interpretação das particularida-
des dos comportamentos ou ati-
tudes dos indivíduos. (OLIVEIRA, 
2000, p. 117). 

Para Turato (2003) nas pesqui-
sas desenvolvidas com seres hu-
manos é quase impossível abar-
car todos os sujeitos presentes 
no contexto de pesquisa. Assim, 
cabe ao pesquisador isolar uma 
parcela da população desejada 
chamada de amostra. 

Desse modo, a amostra des-
sa pesquisa foi definida de for-
ma não probabilística-intencional 
pois: “Os elementos que formam 
a amostra relacionam-se inten-
cionalmente de acordo com cer-
tas características estabelecidas 
no plano e nas hipóteses formula-
das pelo pesquisador”. (RICHAR-
DSON et al., 1999, p. 161). As-
sim, a amostra deste estudo foi 
formada por ao menos um pro-
fessor de Educação Física atuan-
te em escolas vinculadas à Dire-
toria de Ensino da região Centro 
Sul do estado de São Paulo.

Foi realizada uma revisão de li-
teratura sobre os temas Hip Hop 
e Educação Física escolar nas se-
guintes bases de dados: redalyc, 
scielo, Google Acadêmico, Latin-
dex, Scirus, Indexpsi, Eric e Latin 
american.  Teses e dissertações 
sobre os temas Hip Hop e Edu-
cação Física Escolar foram busca-
dos no Banco de Teses da CAPES 
e no site Domínio Público ligado 
ao Ministério da Educação. Além 
desses documentos foram con-
sultados livros publicados sobre 
os temas supracitados. 
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Em seguida, foi elaborado o ins-
trumento de pesquisa (questioná-
rio) utilizado na pesquisa empí-
rica com o intuito de alcançar os 
objetivos propostos neste estudo. 
No universo de 72 escolas públicas 
definidas nessa Diretoria, 68 são 
voltadas ao ensino fundamental, e 
dessas, foram coletadas as respos-
tas de 67 professores correspon-
dendo a 53 escolas que aceitaram 
responder ao questionário.

A interpretação das respos-
tas concedidas pelos professores 
às questões abertas contidas no 
questionário foram analisadas de 
acordo com os pressupostos ad-
vindos da análise de conteúdo, 
proposta por Bardin (2007), que 
segundo a própria autora pode 
ser entendida como:

[...] um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações. Não 
se trata de um instrumento, mas 
de um leque de apetrechos; ou, 
com maior rigor, será um único 
instrumento, mas marcado por 
uma grande disparidade de for-
mas e adaptável a um campo 
de aplicação muito vasto [...] 
(BARDIN, 2007 p. 33).

Entre o leque de possibilidades 
ofertadas pela técnica de análise de 
conteúdo é possível escolher en-
tre uma análise majoritariamente 
qualitativa ou quantitativa. Op-
tou-se nesse estudo pela análi-
se qualitativa sem rejeitar, como 
salienta a autora, dados quan-
titativos que não são utilizados 
por sua frequência, mas, para 
auxiliar na construção de uma 
visão geral dos questionamentos 
do trabalho.

Na perspectiva da análise de 
conteúdo, a resposta para o pro-
blema de pesquisa emerge da 
codificação dos dados obtidos 
junto aos sujeitos que partici-
pam da pesquisa. Por meio de 
recortes e codificações é possí-
vel esclarecer características do 
contexto estudado.

Bardin (2007) afirma que a 
codificação deve ocorrer me-
diante a identificação de dois 
elementos: Unidade de Registro 
e Unidade de Contexto.

A Unidade de Registro é:

[...] a unidade de significação a 
codificar e corresponde ao seg-
mento de conteúdo a considerar 
como unidade de base, visando a 
categorização e a contagem fre-
quencial. (BARDIN, 2007 p. 130)

Já a Unidade de Contexto:

[...] serve de unidade de com-
preensão para codificar a unida-
de de registro e corresponde ao 
segmento da mensagem, cujas 
dimensões [...] são ótimas para 
que se possa compreender a sig-
nificação exacta da unidade de 
registro. (BARDIN, 2007 p. 133)

Após a identificação de todas as 
Unidades de Registro e Contexto 
procedeu-se à categorização das 
informações obtidas, permitindo a 
apreciação dos dados que a leitura 
inicial do texto não revela.

Análise dos Dados

No universo de 72 escolas públi-
cas definidas nessa Diretoria, 68 são 
voltadas ao ensino fundamental, e 
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dessas, foram coletadas as res-
postas de 67 professores corres-
pondendo a 53 escolas que acei-
taram participar deste estudo. A 
partir das descrições das respos-
tas, foram elencadas as Unidades 
de Registro (UR) que apresenta-
ram significado aos pesquisado-
res, pois sugerem o Hip Hop como 
temática desenvolvida pelos su-
jeitos envolvidos na pesquisa, em 
suas aulas de Educação Física nas 
escolas. Na sequência, as Unidades 
de Registro foram organizadas em 
quatro Unidades de Contexto, sen-
do assim construídas: 1 – Dança 
e Atividades Rítmicas; 2 – Aspec-
tos Socioculturais; 3 – Documen-
tos Oficiais; e, 4 – Hip Hop como 
Street Dance. Nesse trabalho apre-
sentamos aspectos relevantes da 
interpretação dessas Unidades de 
Contexto, que correspondem à pre-
sença ou não do Hip Hop nas aulas 
de Educação Física escolar.

Análise das Unidades 
de Contexto

A Unidade de Contexto 1 traz 
em sua descrição elementos que 
não apenas sugerem o trato pe-
dagógico com a cultura Hip Hop 
como sinalizam o início de uma 
nova era na Educação Física es-
colar, pois, em um universo de 
67 professores, 29 afirmam tra-
balhar com danças e/ou ativida-
des rítmicas.

Foi possível notar na Unidade 
de Contexto 2 que os professores 
afirmam abordar conteúdos que se 
relacionam à aspectos sociais. Ou-
tros sujeitos que participaram da 
pesquisa destaca sua preocupação 

com temas que interferem no coti-
diano de seus alunos. Não é possí-
vel inferir que dentre essas propos-
tas o Hip Hop apareça, mas sim, as 
características que permeiam sua 
prática, sua real inserção num am-
biente social.

Na Unidade de Contexto 3 dois 
documentos são citados pelos 
professores como fundamentos 
de adoção de temas e conteúdos 
em suas aulas, são eles: Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCN) 
e a Proposta Curricular do Estado 
de São Paulo. O fato comum nos 
diferentes documentos elabora-
dos reside na valorização da cul-
tura do aluno.

A construção da Unidade de 
Contexto 4 nasce de um erro 
conceitual. Hip Hop e Street Dan-
ce configuram-se como manifes-
tações culturais distintas que em 
determinado momento da histó-
ria passam a compartilhar movi-
mentos específicos. 

Essa diferença, sutil aos olhos 
daqueles que não possuem in-
timidade com as particularida-
des inerentes à cultura Hip Hop, 
é fundamental na interpretação 
e trato pedagógico com uma ou 
outra manifestação da cultura.

As diferenças existentes entre 
o Hip Hop e o Street Dance não 
foram levadas em consideração 
na construção da Proposta Cur-
ricular do estado. Esse fato pode 
levar a construção do trato pe-
dagógico com o Hip Hop a partir 
de atividades relacionadas aos 
diferentes elementos desta ma-
nifestação. Na apresentação das 
atividades referentes ao Break, 
elemento que se manifesta pela 
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dança, os autores da Propos-
ta Curricular iniciam a incursão 
nessa proposta lançando mão do 
termo Street Dance (SÃO PAU-
LO, 2008). Pode ser que este 
erro conceitual expresso num 
documento oficial tenha impedi-
do que os professores, os quais 
afirmam que o tema Street Dan-
ce está presente em suas aulas, 
identificassem se o trabalho de-
senvolvido pertence às práticas 
do Hip Hop ou do Street Dance.

Considerações Finais

Entre todos os professores que 
participaram da pesquisa, apenas 
dois citaram diretamente desenvol-
ver o tema Street Dance em suas 
aulas, isto pode ser analisado de 
diferentes maneiras. Por um lado, 
não é possível afirmar que apenas 
dois professores tratam pedagogi-
camente o Hip Hop em suas aulas, 
pois, as outras categorias organi-
zadas sugerem que essa temáti-
ca possa acontecer, afinal, o Hip 
Hop é uma atividade ritmada que 
pode ser interpretada como dança, 
e que também se apresenta como 
atividades socioculturais. Os pro-
fessores que afirmam desenvolver 
seus conteúdos nos moldes pre-
conizados pelos documentos ofi-
ciais abrem espaço para a adoção 
de temáticas intrínsecas à cultura 
do aluno, entre as quais o Hip Hop 
pode ser destacado.

Nesse sentido, a resposta ao 
problema de pesquisa não se en-
quadra como positiva ou negati-
va, mas declara avanços na lei-
tura dos temas desenvolvidos 
pelos professores, propiciados 
pela interpretação dos dados.

Ao iniciar a descrição deste pro-
jeto de pesquisa tínhamos como 
premissa que o Hip Hop não era 
desenvolvido nas aulas de Educa-
ção Física. Mas, fazia-se necessá-
rio uma leitura sobre a literatura 
disponível a respeito da atuação 
dos professores de Educação Fí-
sica, bem como, da formação que 
é oferecida aos professores que 
atuam na escola básica. Na re-
visão de literatura sobre Educa-
ção Física escolar identificamos 
que há no léxico científico da área 
um legado que indica o trato pe-
dagógico com temas que engen-
drem o contexto vivencial do alu-
no, e esse ponto de vista justifica 
a adoção do Hip Hop.  É possí-
vel afirmar que no fim da déca-
da de noventa o eixo temático 
composto por jogos, danças, lu-
tas, esportes e ginásticas tor-
nou-se consensual nos meandros 
acadêmicos de nossa área de co-
nhecimento.  Por outro lado, este 
eixo temático não havia altera-
do de modo significativo a prática 
pedagógica dos professores que 
atuam nas escolas de educação 
básica. Suas práticas, na maioria 
das vezes, eram direcionadas a 
modalidades esportivas coletivas, 
conforme revelam várias pesqui-
sas sobre o tema.

Mesmo acreditando que a cha-
ve para a adoção do Hip Hop nas 
aulas de Educação Física é a cons-
trução de um trabalho que desen-
volva possibilidades de trato pe-
dagógico com a temática, ainda 
não havia indicativos sobre a ado-
ção, ou não, do Hip Hop por parte 
dos professores de Educação Fí-
sica. O fato deles desenvolverem, 
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ou não, o Hip Hop em suas au-
las era apenas um dado empírico, 
passível, portanto, de comprova-
ção científica. 

Era necessário conhecer quais 
os temas e conteúdos são desen-
volvidos pelos professores em 
suas aulas. A curiosidade episte-
mológica expressa neste estudo 
conduziu ao questionamento: se 
o Hip Hop aparecia na fala desses 
sujeitos quando estes são inquiri-
dos sobre sua prática pedagógica.

Os dados obtidas junto aos 67 
professores que responderam o 
questionário, indicam claramen-
te que a maioria dos professores 
não adotam o Hip Hop como te-
mática. Mas, é possível considerar 
um avanço nas mesmas respos-
tas obtidas junto aos professores, 
pois eles revelam temas e con-
teúdos ligados ao eixo temático 
que ressalta os aspectos culturais 
dos alunos, fator amplamente di-
vulgado na comunidade científica 
da Educação Física.

Desse modo, não se pode 
mais afirmar, ao menos no uni-
verso adotado para a constru-
ção desta pesquisa, que os te-
mas e conteúdos desenvolvidos 
pelos professores estão restritos 
apenas a modalidades esporti-
vas coletivas. Fato que aproxima 
a prática pedagógica desses pro-
fessores a manifestações cultu-
rais que podem ser encontradas 
no universo vivencial do aluno. 

É fundamental enfatizar a re-
levância de se conhecer, ao me-
nos no campo do discurso, os 
temas e os conteúdos desenvol-
vidos por professores que atuam 
no ensino básico, tanto para os 
pesquisadores e pensadores da 

área, como para os próprios pro-
fessores que ali trabalham. 

O desenvolvimento deste estu-
do endossa as pesquisas que são 
direcionadas à alteração da práti-
ca pedagógica de professores de 
Educação Física, pois, ao menos 
no contexto pesquisado, os pro-
fessores revelam trabalhar com 
manifestações culturais presen-
tes no eixo temático proposto por 
diferentes autores e adotado nos 
documentos oficiais que fornecem 
parâmetros para a prática peda-
gógica do professor.

Do ponto de vista do rigor 
científico, havia necessidade da 
construção de um trabalho que 
demonstrasse esse avanço no 
discurso dos professores e que 
incitasse a criação de trabalhos 
que tenham como objetivo pre-
encher novas lacunas que se 
desvelam. Entre elas, pode-se 
destacar a falta de domínio na 
conceituação de tema e conte-
údo e, a apresentação de novas 
possibilidades temáticas.
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