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Resumo- O Hip Hop é uma manifestação cultural das mais importantes surgidas nas ultimas 

décadas. Conhecido como movimento de expressão e também como uma cultura urbanizada, chegando 

a mobilizar milhares de jovens das periferias das tantas e grandes cidades brasileiras. Podendo 

manifestar – se através de batidas do rap, movimentos de dança do Break e também através da arte de 

grafitar, mudando a forma de pensar dos jovens nessa sociedade de diversidades e desigualdades 

formando – se cidadãos mais críticos. O Hip Hop é um Fenômeno sócio cultural dos mais importantes 

surgidos nas ultimas décadas, surgiu em meados dos anos 60 em Nova York (E.U. A). Com sua chegada 

ao Brasil, o hip hop era visto como dança e praticado por pessoas da elite, com o intuito de aprender a 

dançar em bailes, logo após expandindo - se para a periferia e para o mundo, com um propósito de 

mostrar e valorizar uma juventude distante dos grandes centros. Esta pesquisa será do tipo descritivo, 

com abordagem qualitativa, que visa à exploração do assunto, de forma aprofundada. Os sujeitos serão 

30 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de escola da rede privada, localizada na periferia 

de São Paulo, tendo como material um questionário com perguntas abertas. Este estudo pode comprovar, 

por meio dos resultados obtidos, que os professores de Educação Física trabalham e valorizam os 

conhecimentos da cultura Hip Hop, bem como os alunos têm interesse em conhecer mais sobre o 

assunto, mesmo que ainda se expressem de forma muito tímida, mas com espontaneidade e criatividade. 

Os professores declararam que têm ainda a possibilidade de enriquecer seus conhecimentos junto com 

os alunos, visto que os mesmos buscam pesquisar diferentes conteúdos que valorizem essa cultura 

popular e corporal. O presente estudo teve por objetivo identificar como o hip hop é vivenciado pelos 

jovens alunos de uma escola da zona leste de São Paulo, valorizando-o como rica manifestação cultural 

que é, ou simplesmente uma cultura marginalizada.  
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