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O rap na sala de aula 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como ponto de partida pesquisar e conhecer o gênero musical 

rap, desde o contexto de seu surgimento até os dias atuais. Pretende-se, ainda, que os alunos 

pesquisem produções desse gênero musical em diferentes regiões do Brasil, além de entenderem os 

contextos que envolvem sua produção. Por fim, espera-se que eles sejam capazes de entender essa 

produção artística como resultante das relações sociais, políticas e culturais de seus compositores. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e pesquisar grupos e cantores de rap em diferentes regiões do Brasil. 

• Entender a produção musical do rap como resultado de relações sociais, políticas e 
culturais às quais pertencem seus compositores. 

• Desenvolver uma escuta ativa, com foco em elementos estruturais da música, em exercício 
de escuta de repertório. 

• Ampliar o repertório musical dos alunos. 

• Produzir música em grupo, ampliando a percepção e o conhecimento musical.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidades 

Música Contextos e práticas (EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação 
musical, usos e funções da música em seus contextos de 
produção e circulação, relacionando as práticas musicais 
às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética.    

Música Contextos e práticas (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes 
meios e equipamentos culturais de circulação da música e 
do conhecimento musical. 

Música Contextos e práticas (EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e 
grupos de música brasileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvimento de formas e 
gêneros musicais. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Pesquisa sobre o rap Nacional 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula, sala de vídeo, sala de informática 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de som e vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador). 

Para esta aula, é necessário reservar o projetor da escola, sala de vídeo ou a sala de informática 

para a exibição do vídeo. Caso não seja possível, trabalhe apenas o áudio. 

 

Atividade 1 – Conhecendo o rap (20 minutos) 

Pergunte aos alunos quem conhece ou já ouviu falar de rap. Em seguida, escreva na lousa a 

palavra rap e pergunte se alguém sabe o que significa. Explique que é a sigla para Rhythmand Poetry – 

termo em inglês que significa ritmo e poesia. Fale que esse gênero musical, que nasceu na Jamaica, foi 

levado para os Estados Unidos no início dos anos 1970 e ficou popular nas comunidades 

afrodescendentes e hispânicas, especialmente em bairros como o Bronx, em Nova York. 

Fale agora sobre o rap produzido aqui. Pergunte para turma se conhecem algum grupo 

brasileiro. Pergunte como ele é, se acham que é igual ao dos Estados Unidos. Esclareça que a produção 

desse gênero musical no Brasil teve influências do rap estadunidense e, no entanto, conseguiu formar 

uma identidade própria, sendo sua produção sempre associada ao contexto social, cultural e artístico 

dos jovens das periferias brasileiras. 

Comente que, para entender a produção de determinada música (ou mesmo um gênero 

musical, como o rap), é fundamental olhar para o contexto onde essa música nasceu: quando foi feita, 

quem fez, em qual data, quais são as relações sociais dos envolvidos nessa produção, entre outros 

fatores. 

Comente também com os alunos que as letras das faixas do disco Sobrevivendo no inferno 

(1998), clássico do rap nacional assinado pelo grupo Racionais, entraram na lista de textos que devem 

ser lidos por vestibulandos da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas (SP), uma das principais 

universidades do Brasil. 

Peça, então, que os alunos formem grupos e, como tarefa para a próxima aula, façam uma 

pesquisa sobre o rap nacional na escola, em casa ou em uma biblioteca pública para que entendam o 

contexto e as diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e 

ética que envolvem sua produção. Para isso, proponha que cada grupo escolha um artista ou grupo de 

rap para pesquisar. Dê exemplos como: o rap circuito Rio-São Paulo, o rap indígena, o rap do Norte e 

Nordeste, o rap Gospel, o rap local etc., ou indique alguns nomes como Emicida, Rael, RPW, Rappin 
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Hood, Rincon Sapiência, Thaíde, Bivolt. Peça para que busquem informações sobre o grupo ou artista 

escolhido, como o início da carreira, as influências, a temática das músicas, entre outras. 

Após finalizarem a pesquisa, eles deverão escolher uma música para representar o grupo ou 

artista escolhido. Peça aos alunos que analisem e incorporem as informações que coletaram durante 

a pesquisa (cidade e o contexto sociocultural, por exemplo) e os elementos musicais. 

Combine com a turma como será a apresentação do trabalho e quanto tempo cada grupo terá 

para fazer isso. Explique aos alunos que, além da música que vão apresentar aos colegas, eles podem 

fazer cartazes que servirão de apoio durante a apresentação. Converse sobre as várias dimensões que 

a música atinge (social, cultura, política, histórica, etc.), levando-os a perceber a função social que ela 

exerce tanto na comunidade local como fora dela. Combine o tempo de apresentação com a turma 

que deve também prever uma discussão com todos no final da aula.  

 

Atividade 2 – Apreciando o rap: elementos musicais (25 minutos) 

Após o combinado para a pesquisa, proponha que eles escutem um rap. Para isso, selecione, 

previamente, uma canção dos Racionais no site oficial. Ouça uma primeira vez para que todos 

percebam o ritmo, a música etc. 

Em uma segunda vez, direcione a escuta para alguns elementos musicais, propondo questões 

como:  

• Quais são os instrumentos que podemos perceber? Será que são tocados ou são usadas 
gravações de outros discos? 

• Existe um refrão?  

• A letra é falada ou cantada ou ambas?  

• Sobre o que diz a letra? Qual é o tema principal? 

• Qual é o ritmo da música: ela é mais rápida ou lenta? Como podemos percebê-lo? 

Explore os elementos e pergunte o que mais eles conseguem notar na música. Direcione a 

turma para que essa análise coletiva sirva de exemplo para o que eles deverão analisar na música que 

vão pesquisar para apresentar aos colegas. Essa é uma boa oportunidade para que eles ampliem o 

repertório de escuta. 

 

Aula 2 – Descobertas sobre o rap nacional 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de vídeo ou áudio 
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Para estaNesta aula, disponibilize para os alunos os recursos necessários para a reprodução 

de áudio ou vídeo de acordo com o que cada grupo vai apresentar para a turma. Para isso, peça que 

eles informem previamente do que vão precisar. 

 

Atividade 1 – Organizando as apresentações (5 minutos) 

Peça que todos sentem em semicírculo e combine qual será a sequência das apresentações. 

Converse com os grupos sobre a necessidade de administrar o termpotempo de apresentação. 

Pergunte ainda quem se voluntaria para avisar ao grupo quando faltar um minuto para o término da 

apresentação, o que pode ser indicado com algum sinal ou mesmo com um cartão com o número 1. 

Assim, o grupo poderá concluir o que está falando e fazer o fechamento sem interferir no tempo do 

próximo grupo. 

 

Atividade 2 – Dando início às apresentações (30 minutos) 

Oriente os grupos em relação à utilização dos recursos visuais, sonoros e textuais que 

trouxeram para a apresentação. Recomende também que prestem atenção ao tom de voz e ao ritmo 

para que todos os colegas possam ouvir e entender o que está sendo exposto. Explique aos alunos 

que, ao final das exposições, eles vão debater o tema.  

Durante as apresentações, observe como os grupos expõem as ideias, se estão claras e 

coerentes e se conseguiram trazer informações sobre o artista/grupo de rap, como: origem, influência, 

contexto social e cultural, aspectos estéticos e técnicos, tema das músicas, etc.. Também verifique se 

conseguiram atrelar alguns desses elementos à música que escolheram para analisar e apresentar, 

relacionando o tema com a situação em que a letra foi criada, os elementos que a caracterizam como 

rap e outros que acharem importante.  

 

Atividade 3 – Discutindo sobre o rap (10 minutos) 

Ao final, retome a roda para que façam um debate sobre o que vivenciaram. Oriente-os na 

discussão, servindo de mediador ao propor alguns questionamentos, como: “Onde o rap circula?”; 

“Tem um público-alvo?”; “Está restrito a uma comunidade específica?”; “Retrata questões polêmicas 

ou do dia a dia?”; “Há traços culturais, políticos, econômicos ou sociais nas letras?”. 

Faça perguntas de acordo com o que é levantado pela turma e incentive os alunos a 

complementarem a discussão com outros questionamentos. O importante é que eles percebam que o 

rap traz em muitas de suas músicas um teor de denúncia, o que pode originar uma reflexão mais 

abrangente. 
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Aula 3 – Criando um rap 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de informática ou sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: papel pautado, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou computador), 

instrumentos e materiais sonoros diversos 

Para esta aula, reserve previamente a sala de informática e verifique se os computadores 

têm acesso à internet. Caso não seja possível, veja se a escola tem instrumentos musicais que 

possam ser utilizados. 

 

Atividade 1 – Apresentando a proposta (5 minutos) 

Relembre o que foi discutido na aula anterior e, logo em seguida, utilize uma das músicas que 

os grupos apresentaram para reverem os principais elementos que caracterizam o gênero. Comente 

outros elementos que fazem parte da cultura hip hop: a dança (b-boy e b-girl), a pintura/arte (grafite), 

a música (DJ) e a composições/poesia (MC). 

Explique que todo processo criativo engloba várias etapas, que vão do planejamento até a 

versão final. Há escritas e reescritas: um fato ou acontecimento do cotidiano, por exemplo, 

desencadeia um tema para a letra de uma música, depois vem o esboço escrito e as fases de 

aprimoramento dessa primeira versão com combinações de ritmo e som, e, também, de significados. 

Leve os alunos a perceber que se trata de um processo e que as letras não estão prontas na primeira 

versão.  

 

Atividade 2 – Criando o rap (40 minutos) 

Em seguida, proponha que cada grupo crie sua própria letra de rap, escolhendo um tema que 

seja importante para eles. Distribua as folhas pautadas para que eles possam fazer a primeira versão, 

revisá-la e depois realizar a versão final. Explique como eles devem proceder em cada etapa. Durante 

toda a atividade, circule pelos grupos para ajudá-los e orientá-los nesse processo de criação.  

Caso a escola tenha instrumentos musicais, incentive-os a usá-los. Podem fazer uso também 

de sons corporais e sons de boca (beatbox) ou utilizar materiais diversos como recursos para emissão 

de fontes sonoras distintas. 

Outra possibilidade é de, no laboratório de informática ou em um computador com acesso à 

internet, utilizar um dos links sugeridos para a parte de acompanhamento de DJ. Eles poderão 

pesquisar sons e criar suas próprias bases, utilizando efeitos sonoros ou sequências melódicas, criando 

padrões e loops.  
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Caso os grupos não consigam terminar a criação durante a aula, explique que podem terminar 

o rap em casa ou mesmo durante o intervalo na escola. Em seguida, reserve os minutos finais da aula 

para uma conversa com todos, onde eles possam compartilhar em que fase estão do processo de 

criação da música, como foi o trabalho até agora e onde querem chegar. 

Após a criação de cada grupo, você poderá organizar uma apresentação para a comunidade 

escolar, para familiares e convidados.  

 

Material de apoio e referência 

Loops e sequências melódicas. Disponível em: <http://tonematrix.audiotool.com/>. 

Acesso em: 20 ago. 2018. 

Padrões e loops. Disponível em: <http://patternsketch.com/>. Acesso em: 20 ago. 

2018. 

Racionais. Disponível em:<: <http://www.racionaisoficial.com.br/>. Acesso em: 20 

ago. 2018. 

Rap no Vestibular e Feira de Ciências. Rede Escola. Disponível em: 

<https://tvescola.org.br/tve/video/rede-escola-rap-no-vestibular-e-feiras-de-

ciencias>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

Som e efeitos sonoros. Disponível em: <https://www.freesound.org/>. Acesso em: 20 

ago. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de entender como a 

produção musical de determinado gênero musical não está desassociada do contexto social de seus 

criadores. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos conheçam e/ou ampliem o repertório do 

gênero musical rap produzido no Brasil, em diferentes locais e contextos, terminando com a produção 

de uma letra de rap. 

 

http://tonematrix.audiotool.com/
http://patternsketch.com/
http://www.racionaisoficial.com.br/
https://tvescola.org.br/tve/video/rede-escola-rap-no-vestibular-e-feiras-de-ciencias
https://tvescola.org.br/tve/video/rede-escola-rap-no-vestibular-e-feiras-de-ciencias
https://www.freesound.org/
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Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. O que significa o termo rap? 

2. Quais são os elementos que constituem a cultura hip hop?  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que a palavra rap é uma sigla para rhythm and poetry – termo 
em inglês que significa ritmo e poesia.  

2. Tem-se a expectativa de que os alunos respondam que os elementos que constituem a cultura hip 
hop são: a dança (b-boy e b-girl), a pintura/arte (grafite), a música (DJ) e as composições/poesias 
(MC). 

 

 


