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– DOSSIÊ –

FUNK CARIOCA E EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA BÁSICA:
UMA PROPOSTA CONTRA-COLONIAL
Pedro Mendonça1
MC Mano Teko 2
Resumo: Acreditando que determinadas práticas negras, baseadas, produzidas e
protagonizadas pela população de favelas e periferias da cidade do rio de Janeiro,
apresentam para nós, educadores, existências que confrontam diretamente com a
colonialidade, logo contra-coloniais em sua essência, propomos aqui uma discussão sobre
suas presenças e (in)visibilidades na escola básica, nomeadamente nas aulas de educação
musical. Trabalhamos na perspectiva de que o Funk Carioca é um destes gêneros que nos
apresentam, na diáspora africana do Rio de Janeiro, ferramentas que confrontam com os
saberes coloniais que ainda hegemonizam os currículos e práticas educativas.
Debateremos então, a partir dos encontros de saberes de dois educadores, um professor
do ensino institucional, e um MC de reconhecida carreira no gênero Funk Carioca, como o
gênero pode contribuir na construção de alternativas contra-coloniais na educação musical
da escola básica.
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URL Live: https://youtu.be/Agc2rMcyPAA?t=632
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