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1. RESUMO 

Tendo em vista que o atual contexto político, social, econômico e cultural é 

altamente nocivo para as subjetividades, torna-se essencial a existência de 

movimentos comunitários que fortaleçam os laços entre os sujeitos sociais, 

exercitem a cidadania e sensibilizem as consciências para uma visão crítica da 

sociedade. O presente estudo investiga o potencial emancipatório de um 

evento popular entre jovens nas cidades – as “batalhas de rap” (rhythm and 

poetry) – por meio de uma pesquisa in loco que busca as representações 

sociais sobre os temas “escola”, “trabalho” e “dinheiro” dos melhores 

classificados na competição. A análise dos dados é de ordem qualitativa e 

consiste em classificar as produções dos rappers entre conteúdo crítico 

(questionador do status quo) ou alienado (submisso às condições sociais). Os 

resultados indicam que os participantes possuem posturas de oposição e 

contestação frente aos mecanismos de manutenção da ordem social, bem 

como uma visão crítica capaz de desvelar ideologias e a dialética da inclusão–

exclusão. Tal descoberta corrobora com a hipótese de que tal organização 

popular é capaz de contribuir com a construção de uma postura questionadora 

e emancipatória do status quo por meio da autonomia e autogestão dos 

indivíduos na comunidade. 
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2. INTRODUÇÃO 

É fundamental que muitas pessoas assumam lugar ativo na sociedade, 

mostrando-se e fazendo-se ouvir, pois se muitos adotam uma postura passiva, 

deixando que os outros decidam sobre suas necessidades, corre-se o risco de 

que alguns poucos – um grupo mais atraente e audacioso – acabem impondo 

uma ordem injusta que sempre acaba sendo prejudicial para muitos. (DALLARI, 

1996) 

Essa ordem injusta e assimétrica é resultado de relações dialéticas 

baseadas na exclusão e na dominação. Para Guareschi (1996), a relação de 

dominação pode ser qualificada como uma relação entre pessoas/grupos em 

que uma das partes expropria o poder (capacidade para ação) de outro, 

podendo tratá-lo de maneira desigual.  

Em relação a isso, Guareshi (2011, p. 61) explana: 

O simples fato de as pessoas oprimidas compreenderem sua 
situação de opressão leva-as, na maioria das vezes, a querer superar 
essa situação. Somente pessoas ou grupos profundamente 
dominados, subjugadas até a alma, pessoas que “beijam os grilhões 
que a aprisionam”, permanecem inertes, sem iniciar alguma reação. E 
tal reação vai mobilizar também aqueles que percebem que a 
mudança de tais relações vai diminuir ou suprimir, seus privilégios e 
suas vantagens, conseguidas em razão de tal situação. 

 

Sawaia (2004) esclarece ainda que a transformação e potencialização 

de virtudes dependem do desenvolvimento de valores éticos na forma de 

sentimentos, desejos e necessidades. Para a autora, potência é “entendido 

como o direito que cada indivíduo tem de ser, de se afirmar, de se expandir” 

(p.111) e só conseguimos quando nos unimos a outros, agimos por um afeto 

de alegria, pensamos sem submissão e nos afastamos do que causa medo, 

tristeza e superstição. A superstição, por sua vez, é gerada e favorecida pelo 

“medo e as condições políticas de desigualdade e de dominação” (p. 100). 

A conscientização e organização estão entre as mais eficientes formas 

de participação política. Conscientizar é ajudar a pessoa a sair do estado de 

alienação, enquanto organizar é trabalhar concretamente, fornecendo ideias ou 

meios materiais para que grupos congreguem esforços. (DALLARI, 1996) 

Segundo Teixeira Coelho (1989), a cultura é a produção simbólica de um 

grupo; é como uma teia de significados na qual o indivíduo se insere. O 



comportamento do homem, que, por sua vez, é uma ação que visa a algo, 

também possui significados. 

O homem só é capaz de existir enquanto um ser social, ou seja, precisa 

da existência de outros homens para mediar sua constituição e seu 

desenvolvimento. Com este mesmo objetivo surge a linguagem, cuja finalidade 

é transmitir ao outro os significados do vivido. Os significados determinam os 

valores, a visão de mundo, além de interligarem as diversas funções psíquicas 

entre si e entre o corpo e a sociedade. (LANE, 1986; SAWAIA, 2004).  

Existem tendências que são herdadas socialmente, constitui-se de 

maneiras convencionais de se pensar a realidade e que se constroem a partir 

de noções ou imagens elaboradas e compartilhadas por um grupo social. 

Essas representações sociais, em certa medida, organizam e direcionam 

nossas percepções ao que é familiar e nos orientam para agir de maneira 

socialmente adequada; são elas, portanto, a construção do senso comum. 

(MOSCOVICI, 2003) 

O indivíduo, seguindo o pensamento de Vigotski, (1978 apud Spink 

1994) é uma entidade social e, portanto, um “símbolo vivo do grupo que ele 

representa” (p. 123). Além disso, Vigotski (1993, apud SAWAIA, 2009, p. 369) 

também acentua a importância da criatividade e da “imaginação na liberdade 

humana, mediada pelas emoções”. Para ele, o mais importante no estudo das 

emoções não é a objetividade dos fatos, mas o sentido que nasce na própria 

dinâmica da vida humana, ou seja, a capacidade de criar significados “permite 

a emergência da singularidade, uma vez que possibilita uma variação infinita 

dos sentidos de uma afecção provocada por um mesmo fenômeno” (SAWAIA, 

2009, p. 369). 

A vida nas grandes cidades é repleta de diferentes formas de violência 

e, embora sejam experiências partilhadas por todos, são vividas de maneiras 

muito desiguais. Na configuração da vida urbana, há uma grande quantidade 

de pessoas vivendo entre os extremos de riquezas e misérias, mas convivem 

muito proximamente. São condições opostas e complementares, típicas de 

uma sociedade capitalista, marcada pela concentração de riquezas. (MELLO, 

2004) 

Esta estrutura desigual só é capaz de se sustentar devido às ideologias, 

ou seja, a compreensão que a classe dominante tem de si e da sociedade, ao 



ser veiculado massivamente nos meios de comunicação, tornam-se 

representações coletivas. (CHAUÍ, 2001) 

Os jovens, neste contexto de contradições fundadas em desigualdades e 

que produzem múltiplas formas de violência, são vítimas predestinadas, pois 

estão em uma fase de inquietações e buscas por novas experiências. Quando 

não encontram na escola, na família ou nos bairros respostas às suas 

insatisfações, vão procurá-las nas ruas: espaço desestruturado e aventuroso, 

que pode gerar ganhos ou diversão, mas é repleto de perigos. (MELLO, 2004) 

No Brasil, o RAP (rhythm and poetry) modificou o cotidiano de milhares 

de jovens que passaram a se interessar por esta forma de locução da vida 

cotidiana e a dialogar com ela. Olhar para as relações entre RAP e sociedade 

torna possível constatar que as tensões sociais se expressam também no 

âmbito da ação cultural, onde há vazão para protestar a insatisfação frente às 

injustiças e às discriminações. O RAP torna possível a compreensão da história 

a partir do ponto de vista das minorias que geralmente são silenciadas.  

Sendo assim, a Política descola-se de instituições e partidos políticos 

para descentralizarem-se nos locais públicos, nas praças, nas escolas, em 

locais onde haja a possibilidade de os oprimidos dizerem e fazerem-se ouvir. 

Segundo Oliveira (2015, p. 109 - 110), “o simples fato de existirem e se 

fazerem presentes na trama social já é, por si só, um ato político”. O RAP, 

neste sentido, tem sido veículo de manifestação política ao “problematizar os 

aspectos sociais contemporâneos e ao fazer circular opiniões sobre modos de 

ser e estar na sociedade” (Oliveira, 2015, p. 110). 

Para Oliveira (2015), os rappers, em sua maioria, “induzem a reflexões 

que podem eventualmente até direcionar ações que se proponham transformar 

de forma radical a ordem dominante” (p. 156), pois se constituem de “discursos 

críticos a valores da sociedade de mercado e às normas imperantes no 

mercado de trabalho” (p. 159). 

A função da Psicologia, para Martín Baró (apud WOLF, 2011, p. 115) é 

“a de ‘liberar’ o ser humano, oferecendo-lhe maior autonomia e possibilidades 

reais de escolha, superando esquemas alienados de conduta”. Trata-se, 

portanto, de uma prática que visa a transformar a realidade, e, para tanto, deve 

olhar o homem em articulação com a realidade e “compreender as razões 

sociais que levam o ser humano ao sofrimento, ao conflito e à ação”. Baró 



denominou esta práxis de Psicologia da Libertação e delineou três práticas que 

podem viabilizar este projeto: 

a. Recuperação da memória histórica como estratégia para a reconstrução 

da identidade coletiva das nações, facilitando, ainda, o descobrimento e 

resgate de estratégias que, no passado, foram eficazes para defender os 

interesses dos explorados; 

b. Crítica à cultura estabelecida ou desideologização, visando a dificultar o 

controle exercido pelas instituições e meios de comunicação sobre a opinião 

pública. Este processo deve se realizar por meio de uma participação crítica 

no cotidiano dos setores populares, rompendo com os moldes tradicionais de 

pesquisa e análise; 

c. Potencialização das virtudes dos povos, tais como a solidariedade e o 

sentido comunitário. 

 

2. OBJETIVOS  

Estudar o potencial emancipatório das “batalhas de rap” através das 

composições dos finalistas, buscando compreender – por meio da identificação 

das representações sociais e de mundo em que se fundamentam – se estas 

organizações populares podem contribuir para a libertação histórica por 

propiciarem reflexão crítica sobre temas e afecções cotidianas e contribuírem 

para processos de desideologização. 

4.  MÉTODO 

A pesquisa foi realizada com 6 participantes homens, maiores de idade, 

esclarecidos e livremente acordados. Foram excluídos da pesquisa os rappers 

desclassificados da competição ou menores de idade.  

A coleta de dados aconteceu na zona leste de São Paulo, em locais 

públicos onde, em determinados dias e horários, acontecem os eventos 

conhecidos como “batalha de conhecimento”, ou seja, competições de rimas 

que se pautam em temas diversos que são propostos pelo público presente. 

Os dados coletados são as composições espontâneas dos rappers 

finalistas da competição, a partir da sensibilização dos participantes acerca dos 

temas propostos pelos pesquisadores; são eles: 



1º dia: “A Escola”; 

2º dia: “O Trabalho”; 

3º dia: “O Dinheiro”. 

Tendo em vista a necessidade de mais dias para a etapa de coleta de 

dados, um tema foi repetido em locais diferentes. 

5. RESULTADOS 

A composição espontânea dos rappers frente aos temas indicados serão 

reproduzidos ipisis litteris, tomando o cuidado de preservar a estética das 

produções. 

5.1 Tema: Escola 

5.1.1 Composição 1 

Aê, já que é escola, eu não vou pagar de moleque, 

Foi no fundão da sala que eu escrevi os meus rap. 

Aê, pichava até o caderno, 

Cê tá ligado mano que eu mando uns bagulho que não é interno 

Porque 

Eu não pago de otário, 

Foi na primeira série mesmo que eu aprendi o abecedário. 

Mas cê sabe que eu sigo na palinha 

E na terceira série que eu conquistei a minha namoradinha 

Mas aê, namoro de escola é foda, 

Cê ta ligado isso daí não sai da moda, 

Mas 

Agora eu vou explicar, 

Foda o menor que sai do barraco e ir pra escola pra merendar 

Porque 

Cê ta ligado que essas ideias me arrasa, 

Menor vai pra escola merendar, pois não tem comida em casa. 

 

 

5.1.2 Composição 2 

Nessa escola da vida insana 

Aonde eu aprendi tudo aquilo que eu percorri 

Tudo aquilo que eu vivi eu resisti 

Já nem sei se a escola da vida que me trouxe 

Ou se eu que trouxe ela vivida pelas esquinas 

Pelos fundos a rua me atraia mais do que a escola 

Queria empinar pipa, jogar uma bola 

 

Mas o barato é embaçado 

Na instituição do estado, deslocado 

Não conseguia entender o porque 



Todos tinham que seguir os mesmos padrões 

Avaliados como mocinhos e vilões. 

 

5.2 Tema: Trabalho 

5.2.1 Composição 3 

Eu gosto de fazer o que eu faço, que é o rap, é meu trabalho 

Mas venho tocando coração, não por um salário 

Isso que é foda, demorô, eu vou te falar 

Tem gente que vai ou volta de outro estado pra rimar 

Isso que é foda, demorô, chega rapaziada 

É isso mesmo, você tem que ir trilhando a estrada 

Mano, porque a estrada tem que ser percorrida 

Porque isso é mais que um trabalho, isso é minha vida 

Mas é isso mesmo, então agora já embrasa 

Pensa numa mãe solteira que trabalha pra sustentar a casa 

É isso mesmo, e eu vou falar de novo, 

Mãe solteira que trabalha fora e quem tem irmão mais velho cuida do irmão mais novo. 

 

5.2.2 Composição 4 

Pode crer, armando um plano lá, não importa 

O lugar, se não dá trabalho nós trampa por conta própria. 

Lançando as track na net, cê sabe nós não é moleque 

Porque é foda, é tipo o Tupac 

Aê, você sabe moleque, aqui é trabalho 

Infelizmente essa palavra, no Brasil, tá precário 

Porque tá foda irmão ascensão, 

Por isso que a gente vem na condução 

Vários mano vendendo no busão 

“Desculpa tá atrapalhando a viagem de vocês 

Mas pela cara já tenho vários freguês” 

Deu pra entender? É foda, eu vou além 

É na rua, no farol, no busão e também no trem. 

 

5.3. Tema: Dinheiro 

5.3.1 Composição 5 

Ouvi falar que Deus é uma nota de cem 
Infelizmente no Brasil vários vão morrem sem 

Mano, infelizmente Igreja Católica 
Talvez tenha na mente um plano diabólico 

Meu mano e eu te falo, lá no planalto 
E querem falar que nós tomamos de assalto 
Enquanto eles roubam e roubam várias vez 

Roubam e nós sem conseguir pagar as contas do mês 
 

Mano, como é que eu vou falar pra você? Até dá branco 
Meu mano, quanto é que tem no banco? 

Os salafrários que roubam o nosso salário 



E roubam até na cara dura, fazem o povo de otário 
Meu mano quanto tempo que a gente vai deixar 

Os caras dizer, os caras comandar 
Dinheiro, cuidado meu parceiro não é real 

Cuidado porque o ouro nunca vai entrar no céu 
Cuidado ai meu mano, valorize o que não é material mano 

Melhor você valorizar o que é espiritual, tio. 

 

5.3.2 Composição 6 

Aê [participante 5] você passou o papo reto 
E eu também queria jogar em uma poça de merda 

O primeiro cara que forjou a primeira moeda 
Você tá ligado que desde que ele criou, pá 
O ser humano foi lá, começou a se matar 
Pra poder saquear, poder pegar na aflição 

Cê tá ligado parceiro, pega a visão 
Mas eu não sei o que seria nóis sem essa chacota 

Seria só moeda de troca 
Eu tenho o meu, cê tem o seu, então, vamos trocar 

Não sei se assim funcionaria, não sei se ia dar 
Com esse tanto de casa, essa globalização 

Tinha que criar outro sistema, mas eu penso que não 
Que tinha falsa exclusão irmão, na moral 

Cê tinha que trampar, mas não tinha que ganhar igual 
Mas aqui eu chego no argumento 

Tinha que ter dinheiro pelo menos pra poder ter o próprio sustento 
Ter o próprio lazer, mas sabe né moleque 

Que no Brasil não é a realidade que acontece. 

 

6. DISCUSSÃO 

Pelas composições é possível identificar a estética que é própria do 

freestyle – vertente do rap que é utilizada nas batalhas e na qual o improviso é 

valorizado. De acordo com Walter ONG (2002, p. 60 apud TEPERMAN, 2013, 

p.144), é possível compreender a repetição de palavras nas produções, pois: 

 

a necessidade de continuar falando enquanto procura em sua mente 
o que vai dizer em seguida também encoraja a redundância. No 
discurso oral, ainda que uma pausa possa ser eficaz, a hesitação é 
sempre desmobilizadora. Por isso é melhor repetir alguma coisa, se 
possível de maneira astuciosa, ao invés de simplesmente parar de 
falar enquanto se pesca a próxima ideia. Culturas orais estimulam a 
fluência, a efusão, a volubilidade. 

 

Isto posto, além de servirem de apoio ao MC, as palavras repetidas e os 

chavões afirmam um estilo que reflete as tradições do RAP (TEPERMAN, 

2013). 

 



7.1 Tema: Escola 

Analisando os conteúdos simbólicos das composições sobre o tema é 

possível identificar uma postura opositora por parte dos rappers em relação ao 

sistema tradicional de ensino. Dewey (1997 apud CUPERTINO, 2008) destaca 

que a qualidade da experiência é o alvo e o resultado de qualquer processo 

educacional. Ele identifica que a educação apresenta duas alternativas, tidas 

como opostas: o modelo tradicional e o progressista. Segundo ele, em 

oposição às imposições autoritárias, há a expressão da individualidade; em 

oposição à disciplina há a atividade livre; em oposição ao aprendizado por 

conteúdos de textos, há o aprendizado pela experiência.  

Dayrell (2003) apresenta a escola como uma obrigação que os alunos 

apenas suportam. Deste modo, é possível supor que a composição do rapper 

expressa uma atitude contestatória do modelo tradicional de ensino, que sofre 

uma crise por conta do descompasso em relação às formas atuais de 

expressão e aquisição de conhecimentos.  

Este aspecto fica ainda mais evidente na segunda composição, na qual 

o participante expressa o sentimento de inadequação que era suscitado pelo 

modelo tradicional de ensino, que preza pela obediência, pelas normas, por 

padrões de comportamento, além de avaliar quem é digno de notas e prestígio 

e aqueles que devem ser excluídos e desvalorizados. 

 Assim sendo, o aluno passou a procurar por reconhecimento na rua. 

Segundo Simões e Campos (2016), “é na rua, e através da rua, que as redes 

se firmam e reforçam, que as expressões ganham vida e que, portanto, o 

reconhecimento e o prestígio entre pares se adquirem” (p.295). 

 

7.2 Tema: Trabalho 

As formas de recompensa salarial – que é a razão pela qual os homens 

se submetem às condições de exploração – são colocadas em questão pelo 

primeiro participante a versar sobre o tema trabalho. Espinosa (1957, apud 

SAWAIA, 2009) afirma que “os homens se submetem à servidão porque são 

tristes, amedrontados e supersticiosos”, assim, “anulam suas potências de vida 

e ficam vulneráveis à tirania do outro, em quem depositam a esperança de 

suas felicidades” (p. 366). 



Ao dizer que faz rap tocando o coração e que gosta do que faz, torna 

clara a característica afetiva e volitiva de sua ação, expressando ainda que isto 

é mais do que um trabalho – ou mera execução de tarefas – mas que é sua 

vida, ou seja, aquilo que dá sentido, que o mobiliza. Pode-se entender esta fala 

como um sentimento de felicidade pública, que é descrita por Sawaia (2004, p. 

105) como sendo a “vitória como conquista da cidadania e da emancipação de 

si e do outro, e não apenas de bens materiais circunscritos”. 

O outro participante que rimou sobre o mesmo tema complementa essas 

ideias fazendo menção à dificuldade de ascensão na sociedade brasileira. Este 

aspecto envolve o processo de estratificação de papéis sociais – que naturaliza 

as relações assimétricas de poder – e a desigualdade de acesso às 

oportunidades. O participante cita também a condição de precariedade do 

trabalho no Brasil, que cada vez mais nega acesso aos meios de produção, 

culminado na busca por vias informais e autônomas para suprir necessidades 

materiais. (GUARESCHI, 1996) 

Ambos os participantes relatam situações cotidianas de trabalho 

remunerado que não são vividas por eles, mas que são alvo de sua atenção, 

trazendo-as para a reflexão como algo que também os afeta, e “por afetos, 

entendo as afecções do corpo pelas quais a potência de agir desse corpo é 

aumentada ou diminuída, secundada ou reprimida e aí mesmo tempo as ideias 

dessas afecções” (ESPINOSA, 1957 p. 144 apud SAWAIA, 2004 p. 101). Trata-

se, portanto, de uma consciência da espécie humana, uma abertura de sua 

humanidade que permite indignar-se com o mundo, com o sofrimento do 

excluído. 

 

7.3 Tema: Dinheiro 

O primeiro participante a versar sobre o tema conduz a uma reflexão 

sobre as relações de poder profundamente assimétricas na nossa sociedade, 

implicando crítica às instituições que submetem a população à exploração, 

mencionando a dialética da exclusão.  

Quando parafraseia o grupo de rap Racionais Mcs dizendo que “Deus é 

uma nota de cem”, faz uma crítica à sociedade de consumo e à lógica dos 

opressores que têm o dinheiro como a medida e o fim de todas as coisas. 

Segue com a crítica denunciando a relação de exclusão suscitada pela 



ideologia dominante, que prega o ideal da meritocracia como uma verdade, 

assim sendo, o fracasso dos indivíduos é justificado como falta de vontade e a 

caridade dos opressores para com os oprimidos é tida como um gesto de amor. 

Entretanto, as doações ‘generosas’ de uma instituição que visa a suprir 

carências da população funcionam mais como um desserviço à superação da 

condição de oprimidos, pois assim ela mantém os sujeitos submissos e 

dependentes. É assim que podemos pensar o “plano diabólico” que a Igreja 

Católica historicamente coloca em prática na sociedade. (FREIRE, 2001) 

O questionamento sobre até quando vamos suportar esta relação de 

dominação e exploração, implica suposição de que são os cidadãos que 

sustentam a desigualdade e que, portanto, podem transformá-la.  O trocadilho 

usado pelo rapper quando diz que “o dinheiro não é real” aponta para a ideia 

de que ele é uma construção social, um instrumento de mediação que compra 

a força de trabalho dos homens.   

O segundo participante complementa as ideias, dizendo que gostaria de 

coagir aquele que inaugurou este sistema capitalista de exploração e 

dominação. Fica clara a concepção que o participante tem do mundo como 

uma construção dos homens, e a violência como a consequência de uma 

ordem injusta, que não satisfaz as necessidades de toda a população, gerando 

sofrimento. 

Em seguida, passa a refletir sobre as possibilidades de emancipação do 

sistema econômico baseando-se em formas históricas de organização social, 

como as trocas de mercadorias, mas não o faz de maneira inocente, e, na sua 

análise, contrapõe com a realidade contemporânea: a densidade demográfica e 

a globalização que podem dificultar a efetividade do sistema. 

Nota-se que o participante, em sua busca por um argumento, uma ideia, 

uma resolução que faça suprir a carência de meios satisfatórios e legítimos 

para uma ordem social justa, acaba em uma contradição que conduz à 

explicação – o desvelamento, o insight – da falsa exclusão, da desigualdade e 

contradição que funda nossa sociedade. Conclui com a ideia de que o trabalho 

é necessário, mas deve supor igualdade de acesso aos direitos básicos, bem 

como à cultura e ao lazer. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O arranjo das normas de conduta que produz a organização social na 

qual nos inserimos não preconiza a satisfação de necessidades comuns a 

todos os seres humanos, pelo contrário, a classe dominante dita regras que lhe 

são convenientes. Isto é, visam ao acúmulo de bens que é conseguido pela 

exploração do trabalho dos dominados e, para tanto, prega para toda a 

sociedade um encargo de produtividade e competitividade em que todos 

devem se encaixar, encontrar um lugar e ali permanecer. 

Pela pesquisa, é possível notar que nem todos encontram um lugar 

neste sistema e, vivendo na oposição entre o que é melhor para si versus o 

que a sociedade espera, têm de lidar com uma série de barreiras, enfrentar 

crenças, valores, representações sociais que lhes são impostas. 

A produção simbólica deste grupo expressa essa contradição que vivem. 

E, nas ‘batalhas de conhecimento’ – um encontro social repleto de energia e 

disposição – unem-se a outros em um movimento que convida a pensar e 

refletir sobre a vida, questionando e criticando tudo aquilo que lhes oprime. 

Este tipo de organização favorece a potencialização de virtudes, tal como 

sugere Sawaia (2004).  

A escola, o trabalho e o dinheiro foram colocados em pauta e foram 

pensados, discutidos e elaborados pelos rappers. Analisando qualitativamente 

as composições é possível identificar a efetivação dos três eixos de ação para 

uma prática que viabilize a libertação dos povos, conforme apontado por Martín 

Baró: o desvelamento de ideologias é posto em prática quando se coloca em 

questão aspectos do cotidiano em que a injustiça se faz presente; o resgate da 

memória histórica se faz ao nível pessoal e cultural, têm-se clara a noção de 

um mundo historicamente constituído e, portanto, passível de transformação; 

este movimento social, por si, já é capaz de resgatar o sentido comunitário e 

recompor laços entre os sujeitos sociais e na medida em que interagem e 

expõem suas percepções sobre o mundo, alargam seu campo de ação e 

sensibilizam consciências para uma visão crítica da realidade social. Tal 

constatação corrobora a hipótese de que o movimento é capaz de contribuir 

para a emancipação social dos indivíduos na sociedade 
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