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O dinheiro tira um homem da 
miséria, mas não pode arrancar 
de dentro dele a favela. 
 
                       Racionais mc’s 
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Resumo 

 
 
 
 

 

 

Esta monografia discuti o Rap como música de protesto, partindo da analise 

das letras do grupo Racionais mc’s no ano de 1990, que abordam três temas, 

favela, menor e sistema penitenciário. A discussão feita aqui é sobre os fatores 

que influenciam a entrada do menor no mundo do crime, serão apontados 

também soluções possíveis para que esse índice de criminalidade diminua, 

como o governo lida com a questão do menor e quais são as medidas tomadas 

para a retirada desses menores da criminalidade. A crise no sistema 

penitenciário, que tem deixado os presos amontoados em celas pequenas 

devido a super lotação, e também o abandono das favelas por parte do estado, 

como vivem seus moradores e quais os problemas enfrentados por eles, e com 

o a analise das letras dos racionais mc’s será possível compreender melhor 

esse ambiente que para muitos é visto como a escola do crime. As letras do 

grupo Racionais mc’s que serão analisadas fazem parte dos seguintes CDs: 

Raio X do Brasil (1993), Sobrevivendo ao inferno (1998), Holocausto Urbano 

(1990).  
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Introdução 

  

   

 

Se torna impossível falar de Rap sem antes fazer um recorte 

histórico e, para isso, é preciso apresentar o movimento Hip Hop, no qual 

o Rap esta inserido. Sendo dividido em três expressões artísticas, a música 

(Rap), a dança (Break) e a pintura (Grafite). O Hip Hop  teve início nos anos 70 

pelo Dj Áfrika Bambaataa, que ao dançar movimentava os quadris 

gritando Hip e saltava gritando Hop, daí veio o termo Hip Hop. A difusão do 

movimento se deu quando, ao perceber o grande número de rixas entre as 

gangues de Nova Iorque ele sugeriu que essas rixas fossem resolvidas através 

de batalhas musicais (Rap) e competições de dança (Break), esses encontros 

aconteciam nas esquinas, que se tornaram ponto de encontro das pessoas que 

aderiram ao movimento; grande parte eram negros mas havia também 

imigrantes latinos e africanos. Enquanto o Rap e o Break ganhavam espaço 

nas comunidades negras da cidade de Nova Iorque; o Grafite que, inicialmente, 

era símbolo de gangues pichado em vagões de trem, veio ganhando proporção 

no mundo da arte, Jean Michael Basquiat representante desta expressão 

artística, expôs suas obras em grandes galerias de arte, acabando com a ideia 

de que o grafite fosse um ato de vandalismo.   

          Este tema me interessa desde a infância, pois fui criada em um ambiente 

tomado pelo rap, nasci no Distrito Federal e lá praticamente só se ouvia rap 

nessa época. Meus irmãos mais velhos sempre foram fãs do grupo Racionais 

mc’s, no começo confesso que não gostava achava que aquilo era só barulho, 

mas por volta dos meus 13 anos de idade me tornei uma leitora assídua, como 

lia poemas e gostava muito das rimas logo parei para analisar o que eles 

estavam cantando, e percebi que aquilo não era barulho e sim uma maneira 

que os rappers acharam para dizerem o que pensam, ou seja descobri que eu 

tinha muito o que ouvir. 
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Este trabalho não abrange todo o movimento Hip Hop, mas sim um de 

seus elementos, o Rap, que segundo o dicionário é um monólogo ritmado, 

declamado sobre uma base musical, geralmente contendo críticas à 

sociedade. A sociedade marginaliza o Rap e seus intérpretes, pois se negam a 

ouvir a triste realidade vivida, dia após dia, dentro das periferias. As letras 

de rap são impactantes, mais não fogem da realidade, muito pelo contrário, 

elas expressam todas as injustiças vividas pelos moradores das periferias, que 

são sujeitos à violência, descriminação e violação dos direitos humanos.   

O Rap é mais que um gênero musical, ele atravessa fronteiras, sendo usado 

para expor a realidade vivida por milhares de pessoas nas grandes periferias, 

que convivem diariamente com a miséria, o preconceito e o 

descaso. O Rap tem que ser pensado e entendido como música de 

protesto, ele veio para expor e questionar o descaso do governo, e se 

consolidou no Brasil na década de 1990. Não será fácil desconstruir a ideia que 

as pessoas tem de que o rap faz apologia ao crime, pois o Rap ainda não 

conseguiu espaço suficiente na mídia e nos meios de comunicação. Segundo 

Antônio Leandro da Silva os rappers tornam-se '' porta vozes '' da periferia:  

[...] as letras de um rap estão permeadas de subjetividades dos 

seus intérpretes, porque nelas encontramos elementos 

essenciais a uma narrativa, tais como: os personagens reais, o 

tempo e lugar, as causas que determinaram as situações vividas, 

o modo em que acontecem as situações, e as consequências 

que, eventualmente, poderão trazer às famílias, aos amigos, 

enfim, ao próprio bairro e à cidade, num contexto mais amplo. 

Portanto, os jovens narram fatos que revelam suas emoções, 

sentimentos e pensamentos, demonstrando, portanto, que 

também fazem parte do enredo. (SILVA, 2006, p. 19)  

  

 O Rap deve ser expandido para ser entendido, normalmente as 

pessoas que dizem não gostar de Rap, são aquelas que não ouvem, e que 

nunca pararam para analisar, mesmo que de forma superficial, as mensagens 

trazidas nas letras.  

          Os grupos de rap encontraram dificuldades na divulgação, 

devido as letras de rap serem de longa duração, ou seja, enquanto se 
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executava uma música de rap, era possível se executar três músicas de outro 

estilo. E ao se deparar com essa dificuldade, resolveram criar o que seria a 

grande porta de entrada do rap aos meios de comunicação. Segundo Celestino 

Neto Guimarães(2005)   

Essa aproximação do rap com a sociedade periférica paulistana 

deu-se em um segundo momento de uma forma mais ampla, 

através das rádios comunitárias que não possuíam tanto 

interesse comercial e econômico, como as Fm's convencionais 

que entre uma música e outra, se tem os comerciais afim de 

gerar algum retorno financeiro para a rádio.(GUIMARÃES, 2005, 

p. 16)   

 Amailton Magno Azevedo, também fala sobre esse momento tão 

importante, não só para os Racionais, mas também para todo o movimento Hip 

Hop.   

Com o passar da década de 90, os rappers ampliam seus modos 

de atuação artística, usando outros instrumentos para dar 

visibilidade a sua música, as suas imagens pessoais e aos 

lugares onde moram. Gravações de LP's, CD's, e videoclipes, 

publicação de revistas específicas, entrevistas concedidas em 

mídia escrita e falada de veiculação nacional, oficinas 

organizadas em casas de cultura na cidade de São Paulo, 

fundação de diversas posses e rádios comunitárias por inúmeros 

grupos de rap, criação de selo/gravadoras, foram novos meios 

encontrados pelos artistas para difundir a arte. (AZEVEDO, 

2001, p. 366)    

            As letras do grupo tem como objetivo mostrar a desigualdade social 

brasileira, abordando diversos temas como crime e injustiça. Segundo 

Celestino Neto Guimarães,   

[...] é possível perceber que a maioria das letras estão falando de 

drogas, violência, miséria, exclusão social, falta de assistência 

dos poderes públicos, dentre outros, o que se percebe é que o 

compositor trabalha simplesmente com o cotidiano da periferia 

marcada por uma forma ou uma linguagem também do dia-a-dia, 

com gírias conhecidas pela periferia, a linguagem no caso 

aproxima autor e público [...]. (GUIMARÃES, 2005, p.18)   
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 Toda a violência expressa nas letras de rap do grupo Racionais Mc's, 

são relatos do que eles presenciam no lugar onde vivem. Para Marcos 

Napolitano o compositor tem sim a intenção de passar uma mensagem através 

de suas letras, e ela pode ser interpretada de diversas maneiras por pessoas 

distintas, mas a mensagem central da letra para o compositor continua sendo a 

mesma:   

A questão central é que, em que pese a estrutura interna da obra 

e as intenções subjetivas do compositor, o sentido social, 

ideológico e histórico de uma obra musical reside em 

convenções culturais que permitem a formação de uma rede de 

escutas sincrônica e diacrônica. Sincrônica, pois uma obra 

erudita ou uma canção popular têm um tempo/espaço de 

nascimento e circulação original, caso contrário não seria uma 

fonte histórica. Diacrônica, pois como património cultural, ela 

será transmitida ao longo do tempo, sob o rótulo de obra-prima 

ou obra medíocre, e suas releituras poderão dar-lhe novos e 

inusitados sentidos ideológicos e significados 

socioculturais.(NAPOLITANO, 2005, p. 259)   

O movimento Hip Hop como também o Rap são tipos de manifestações 

culturais, que fazem parte da história cultural, de acordo com 

Sandra Jatahy Pesavento   

Trata-se, antes de tudo, de pensar a cultura como um conjunto 

de significados partilhados e construídos pelos homens para 

explicar o mundo. A cultura é ainda uma forma de expressão e 

tradução da realidade que se faz de forma simbólica, ou seja, 

admite-se que os sentidos conferidos às palavras, às coisas, às 

ações e aos atores sociais se apresentem de forma cifrada, 

portando já um significado e uma apreciação valorativa. 

(PESAVENTO, 2003, p.8)  

  

Existe alguns desafios no estudo da história cultural da música, Marcos 

Napolitano fala a respeito disso ao escrever sobre a relação história e música.   

O problema da recepção cultural tem sido um dos grandes 

desafios dos estudos culturais[...] e se torna mais difícil ainda no 

caso da história cultural da música, na medida em que o objeto 

se encontra distante no tempo, construído a partir de uma 
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diacronia que implica na impossibilidade de “reconstituir” ou 

mapear a experiência cultural dos agentes que tomaram parte no 

processo estudado.  (NAPOLITANO, 2002, p. 56)  

Pretendo através desta pesquisa, desconstruir a ideia que a grande 

maioria das pessoas têm, de que, o Rap faz apologia ao crime, e entender 

quais os fatores que influenciam os jovens da periferia a entrarem para o 

mundo do crime. Serão desenvolvidos dois capítulos tendo como suporte as 

letras do grupo Racionais mc’s.  
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CAPÍTULO I 

Favela 

 

Serão analisados neste capítulo, três letras compostas pelo grupo 

Racionais mc’s na década de 90. A favela não é um tema exclusivo do Rap, ela 

está presente em outros gêneros musicais, como o samba, o pagode e o funk. 

Jane Souto de Oliveira e Maria hortense Marcier falam sobre a origem do termo 

favela e de sua entrada na música popular. 

É fato conhecido que o termo favela evoca em suas origens o 

local do sertão baiano onde se concentravam os seguidores de 

Antônio Conselheiro, tendo-se difundido no Rio a partir da 

ocupação do morro da Providência por soldados que voltavam 

da campanha de canudos e começaram a chamá-lo de morro da 

favela. [...] a entrada da favela no cancioneiro popular se fez, no 

entanto, apenas pela melodia. Na verdade, seria preciso esperar 

mais de uma década para que a favela passasse a permear 

também as letras musicais, o que só ocorreu ao final dos anos 

20, mais precisamente em 1928, [...]. (OLIVEIRA & MARCIER, 

1998, p. 64)  

          A favela está presente em grande parte do território nacional, sendo uma 

espécie de quilombo do século XXI, pois o quilombo era o lugar onde os 

escravos se refugiavam, o que é a favela senão o lugar onde os excluídos da 

sociedade se refugiam, eles estão à margem da sociedade, eles não são 

aceitos, e também não são ouvidos pelos governantes. Suzana Pasternak trata 

sobre o surgimento das primeiras favelas em São Paulo.  

Em São Paulo julga-se que as primeiras favelas apareceram na 

década de 1940, onde pesquisas feitas pela Divisão de 

Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo 

enumeram informações sobre as favelas e favelados na Mooca 

(favela do Oratório), Lapa (na rua Guaicurus), Ibirapuera, Barra 

Funda (favela Ordem e Progresso) e Vila Prudente (na zona 

leste, existente até hoje). “Em 1957 apurava-se na capital de São 

Paulo um total de 141 núcleos, com 8.488 barracos e cerca de 

50 mil favelados”. [...]Embora presente, o fenômeno favela em 

São Paulo só vai se desenvolver em larga escala nos anos 

70. (PASTERNAK, 2002, p. 4).  
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             Na letra do grupo Racionais Mc's ''Favela'' o compositor mano Brown 

diz:  

[...] O povo que sobe a ladeira ajuda a fazer mutirão/ Divide a 

sobra da feira e reparte o pão, reparte o pão/ Como é que essa 

gente tão boa, é vista como marginal/ Eu acho que sociedade 

está enxergando mal/ Minha favela (RACIONAIS Mc´s, 1998, 

Sobrevivendo ao inferno)  

 A partir destes versos é possível compreender a ligação que existe 

entre o grupo e a favela, eles se auto declaram cronistas, sendo assim eles 

passam a relatar em suas letras as aflições pelas quais o seu povo 

passa. Podemos ainda destacar os valores solidários, o compositor classifica 

essa gente como sendo “gente tão boa”, gente que até divide a sobra, que 

reparte o pão, mas que ainda assim é vista pela sociedade dita “normal”, como 

marginal.  

A favela faz parte da identidade dos rappers, o grupo reconhece em 

suas letras as problemáticas da periferia, mais em nenhum momento 

expressão um desejo de saírem deste lugar, mesmo com toda a violência, o 

descaso, e as necessidades enfrentadas por eles.  

A favela, vista pelos olhos das instituições e da classe média, 

seria por excelência o local da desordem, território urbano dos 

pobres, tradução espacial da exclusão social. A nível de 

representação social, o favelado pertence não apenas ao mundo 

dos pobres, mas também ao mundo dos problemas sociais. [...]a 

imagem da favela com enclave pobre e problemático, 

reafirmando a noção de que pobreza só gera mais pobreza e 

problemas. (PASTERNAK, 2002, p. 13)  

           Pasternak fala sobre a maneira que a favela é vista pelas instituições e a 

classe média, na verdade por grande parte da sociedade em geral. Quando se 

fala em favela o que vem a mente é pobreza e problemas sociais segundo 

Pasternak.  

           Isto esta explícito na canção'' A fórmula mágica da paz'':  

[...] A minha vida é aqui e eu não consigo sair/ É muito fácil fugir 

mas eu não vou/ Não vou trair quem eu fui, quem eu sou/ Eu 

gosto de onde eu vou e de onde eu vim/ Ensinamento da favela 
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foi muito bom pra mim. (RACIONAIS Mc´s, 1998, Sobrevivendo 

ao inferno)  

No trecho da canção a " fórmula mágica da paz" o autor mostra no verso 

" A minha vida é aqui e eu não consigo sair", que, quem nasce e cresce na 

favela tem suas raízes  que, quem nasce e cresce na favela tem suas 

raízes firmes nela. " Não vou trair quem eu fui, quem e sou", sair da favela seria 

o mesmo que negar suas raízes, trair a si próprio. " Ensinamento da favela foi 

muito bom pra mim", podemos questionar, qual ensinamento a favela pode dá? 

A resposta esta na canção "Favela" que fala sobre dividir o a sobra da feira, do 

povo que ajuda a fazer mutirão, esses são alguns dos ensinamentos da  favela, 

dividir o pouco que tem, ajudar o vizinho a levantar seu barraco, respeitar e 

valorizar o lugar de onde vivem, mesmo que a sociedade só a veja como um 

lugar de pobreza e problemas.  

Os rappers se identificam com o lugar onde vivem, mesmo com todas as 

dificuldades eles não querem ir embora, mas querem melhorias, a favela não é 

o problema, e sim, o descaso que eles sofrem, pelo simples fato de viverem 

nela ou seja estarem a margem da sociedade. Eles ressaltam que as músicas 

são feitas para o povo da periferia, e eles reforçam esse pensamento trazendo 

no encarte do CD coletânia Racionais mc's de 1994 a seguinte frase: '' Nosso 

verdadeiro público está na periferia, eles nos colocaram no topo, eles é que 

precisam ouvir o que temos a dizer, não vamos abandona-los''.   Neste trecho 

está bem clara, a maneira que o compositor trata a exclusão de quem vive na 

favela e a valorização da vida desses indivíduos.  

Neste trecho fica claro o que os rappers pensam sobre as leis e 

o valor da vida dos moradores da favela. É assustador o numero de jovens que 

são mortos por policiais nas favelas, para os rappers a lei não é igual para 

todos, o jovem da favela é sempre o principal suspeito em casa de crime, 

mesmo que esse crime tenha sido cometido por um jovem branco da zona sul.  

[...] Cada lugar uma lei, eu tô ligado/ No extremo Sul da Zona Sul 

tá tudo errado/ Aqui vale muito pouco a sua vida/ A nossa lei é 

falha, violenta e suicida/ Se diz que, me diz que, não se revela: 

parágrafo primeiro na lei da favela/ Legal... Assustador é quando 

se descobre que tudo dá em nada e que só morre o pobre/      
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           Este trecho trata da violência entre eles, e ele afirma que eles são 

iguais, quando ele diz " o meu RAP é o TRILHO", ele esta falando da 

transformação que o Rap é capaz de fazer na vida deles.  

A gente vive se matando irmão, por quê ? Não me olhe assim, 

eu sou igual a você/ Descanse o seu gatilho, descanse o seu 

gatilho, entre no trem da humildade, o meu RAP é o 

TRILHO. (RACIONAIS Mc´s, 1998, Sobrevivendo ao inferno)  

           Segundo Alessandra de Andrade Rinaldi a favela é perigosa 

e fogi ao padrão, ou seja tem  uma formação diferente, sendo uma ameaça 

para a classificação social.  É bem verdade que na maioria das favelas existem 

regras impostas geralmente pelos chefes do tráfico que proíbem a  entrada de 

pessoas que não pertencem a favela.  

[...] a favela é um lugar de grande perigo. Isso porque ela não 

confirma as expectativas normativas ideais que essa sociedade 

formulou. Por ''fugir ao padrão'', apresenta-se como uma espécie 

de ameaça ao esquema classificatório de nossa estrutura social. 

[...] A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de 

ameaçar os que nela não se incluem. (RINALDI, 1998, p. 306).  

Em '' homem na estrada'', eles descrevem uma típica moradia, um 

ambiente inóspito para qualquer ser humano, sem saneamento básico e 

esquecido pelos governantes. Grande parte das favelas 

são ocupações irregulares, eles constroem os barracos nos morros e quando 

chove ocorrem os deslizamentos de terra, quando o rapper fala " se 

chover será fatal", ele esta se referindo a essa falta de estrutura dos barracos, 

ele ironiza no trecho " até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou ", que o 

IBGE vai em todo canto do Brasil, então o fato dele não ir mais lá significa que 

eles estão sendo esquecidos socialmente segundo o rapper.  

Equilibrado num barranco um cômodo mal acabado e sujo/ 

porém, seu único lar, seu bem e seu refúgio/ Um cheiro horrível 

de esgoto no quintal/ por cima ou por baixo, se chover será fatal/ 

Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou/ Até o IBGE passou 

aqui e nunca mais voltou/ Numerou os barracos, fez uma pá de 

perguntas/ Logo depois esqueceram, filha da 

puta! (RACIONAIS Mc’s, 1993, Raio x do Brasil)  
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           A estrutura dos barracos nas favelas é precária, e só vem crescendo 

nos últimos anos o número de mortos e desabrigados devido aos 

deslizamentos. Segundo Pasternak essa estrutura tem mudado.  

Em são Paulo, há menos de 2 décadas, a favela transformou-se 

de frágeis barracos de madeira com piso em terra socada, em 

conjunto de unidades de alvenaria, com cobertura de laje, muitas 

vezes verticalizadas; segundo o Censo de 1991, 66,5% das 

casas tinham paredes externas de alvenaria (74,2% pela FIPE), 

87,5% cobertura de telhado ou laje (97,1% pela FIPE). 

As condições sanitárias domiciliares também já não 11 são tão 

ruins com há 2 décadas: em 1973, 65,8% das casas faveladas 

não tinham sanitário ou utilizavam sanitário 

coletivo. (PASTERNAK, 2002, p. 11)  
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CAPÍTULO II 

Menor e Sistema 
Penitenciário 

 

  

 Pensando agora a questão do menor, que também vem sendo retratado 

nas canções do grupo, podemos destacar o fascínio, pelo o que, o mundo do 

crime pode proporcionar, é importante ressaltar que, o traficante é resultado 

desse menor, que sofreu privações, abuso e descriminação, e que, na busca 

por uma vida sem miséria acaba entrando para o tráfico, não que isso 

justifique, mas sem dúvida esses são fatores que influenciam essa entrada. De 

acordo com Cecília M. B. Coimbra e Maria Lívia do Nascimento:  

Os pobres considerados “viciosos”, por sua vez, por não 

pertencerem ao mundo do trabalho – uma das mais nobres 

virtudes enaltecidas pelo capitalismo – e viverem no ócio, são 

portadores de delinquência, são libertinos, maus pais e vadios. 

Representam um “perigo social” que deve ser erradicado. Daí a 

necessidade de medidas coercitivas principalmente para essa 

parcela da população, pois são criminosos em 

potencial. (COIMBRA e NASCIMENTO, 2003, p. 5)  

Na canção ''Tempos Difíceis'', Edy Rock, um dos integrantes do grupo 

continua falando do menor carente que entra no mundo do crime, e que é 

tratado como delinquente pela sociedade, ele deixa transparecer toda sua 

indignação nos últimos versos da canção  

Menores carentes se tornam delinquentes/ E ninguém nada faz 

pelo futuro dessa gente/ A saída é essa vida bandida que levam/ 

Roubando, matando, morrendo/ Entre si se acabando/ Enquanto 

homens de poder fingem não ver/ Não querem saber/ Faz o que 

bem entender/ E assim... aumenta a violência[...] E o futuro eu 

pergunto, confuso: "como será?"/Agora em quatro segundos irei 

dizer um ditado: "Tudo que se faz de errado aqui mesmo será 

pago"/ O meu nome é Edy Rock, um rapper e não um otário/ Se 

algo não fizermos, estaremos acabados.  (RACIONAIS Mc´s, 

1990, Holocausto Urbano)   

Edy Rock nos põem a pensar no menor como carente, ou seja esse 

menor não nasce delinquente, ele se torna, sem perspectivas para o futuro e 
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vivendo em situação precária a saída que eles encontram é a vida do 

crime. Edy Rock termina a canção deixando um alerta "Se algo não fizermos 

estaremos acabados", o que ele quer dizer é que, eles não podem aceita essa 

condição, que ao contrário do que COIMBRA e NASCIMENTO dizem os 

pobres não são portadores de delinquência e nem representam um perigo 

social, pois existem muitos jovens pobres da favela que não tem envolvimento 

com o mundo do crime, mais que trabalham, participam de projetos sociais e 

alguns conseguem se destacarem até mesmo fora do Brasil. O abandono do 

menor pelo estado também é um fator que influencia a vida destes, sem 

investimento na educação, na saúde e em saneamento básico, o menor cresce 

em um ambiente precário. Antônio Luiz Paixão, fala sobre essa falta de 

investimento   

Quanto mais o Estado ampliar seus investimentos em educação, 

bem-estar, saúde, habitação ou emprego, tanto maior será o 

vigor da força de atuação da ordem social sobre os indivíduos, 

inibindo os efeitos 

moralmente desintegradores e criminógenos da pobreza e da 

marginalidade.(PAIXÃO, 1997, p. 21)  

           Segundo Cecília M. B. Coimbra e Maria Lívia do Nascimento referindo a 

FORRESTER (1997)  

Para esses “jovens”, destinados de antemão a esse problema, 

fundidos com ele, o desastre é sem saída e sem limites (...) 

Marginais pela sua condição, geograficamente definidos antes 

mesmo de nascer, reprovados de imediato, eles são os 

“excluídos” por excelência (...) Por acaso eles não moram 

naqueles lugares concebidos para se transformar em guetos? 

Guetos de trabalhadores, antigamente. De sem-trabalho, de 

sem-projeto, hoje (...) Que podem eles esperar do futuro? Como 

será a sua velhice, se chegarem até lá? (...) Bloqueados numa 

segregação (...) eles têm a indecência de não se 

integrar. (FORRESTER, 1997 apud COIMBRA e 

NASCIMENTO, 2003, p. 8)  

          Na canção ''Magico de Oz'', ele retrata a história de um jovem que se 

deslumbra pelo tipo de vida que o tráfico proporciona: roupas de marca, carro e 

dinheiro fácil.  
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Um dia ele viu a malandragem com o bolso cheio,/ Pagando a 

rodada risada e vagabunda no meio,/ a Impressão que dá, é que 

ninguém pode parar,/ um carro Importado, som no talo, Homem 

na Estrada/ Eles gostam, só bagaceira só, o dia inteiro só,/ como 

ganha o dinheiro, vendendo pedra e pó,/ rolex ouro no pescoço a 

custa de alguém,/ uma gostosa do lado pagando pau pra 

quem?[...] (RACIONAIS Mc´s, 1998, Sobrevivendo ao inferno)  

          Esse menor retratado na canção é o resultado do descaso do governo, 

que só volta o olhar para ele quando esse mesmo se torna infrator, ao invés de 

adotar medidas de prevenção para que esse menor não seja no futuro um 

traficante, um assassino ou um morador de rua.  

A exclusão e a alienação dos jovens pobres, pelo envolvimento 

com a ilegalidade, têm produzido fortes marcas em suas 

existências: os que conseguem sobreviver aos extermínios, 

certamente não escapam do recolhimento em internatos e 

prisões. Atualmente, a maioria da população carcerária dos 

presídios brasileiros é jovem. De acordo com dados do Ministério 

da Justiça estima-se “que os presos de 18 a 25 anos são cerca 

de 60% do total de presidiários (...) Somados aos adolescentes 

internados em instituições de correção (como a Febem) ou 

submetidos a outras punições previstas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, o contingente de jovens infratores no país chega 

a 143 mil pessoas” (COIMBRA e NASCIMENTO, 2003, p. 8)  

        A redução da maioridade penal seria a solução para esses menores 

infratores? não segundo declara a subprocuradora da república Raquel Elias 

Ferreira Dodge a Carta Capital publicada 31/03/2015. 

 "Há uma sensação social de descontrole que é irreal. Os 

menores que cometem crimes violentos estão ou nas grandes 

periferias ou na rota do tráfico de drogas e são vítimas dessa 

realidade", diz. Atualmente, roubos e atividades relacionadas ao 

tráfico de drogas representam 38% e 27% dos atos infracionais, 

respectivamente, de acordo com o levantamento da Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Crianças e do 

Adolescentes. Já os homicídios não chegam a 1% dos crimes 

cometidos entre jovens de 16 e 18 anos. Segundo a Unicef, o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância da ONU, dos 21 
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milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% cometeu 

atos contra a vida. Ao mesmo tempo, não há comprovação de 

que a redução da maioridade penal contribua para a redução da 

criminalidade. Do total de homicídios cometidos no Brasil nos 

últimos 20 anos, apenas 3% foram realizados por adolescentes. 

O número é ainda menor em 2013, quando apenas 0,5% dos 

homicídios foram causados por menores. Por outro lado, são os 

jovens (de 15 a 29 anos) as maiores vítimas da violência. Em 

2012, entre os 56 mil homicídios em solo brasileiro, 30 mil 

eram jovens, em sua maioria negros e pobres.   

  

           É possível perceber tanto nas letras dos Racionais quanto nas citações 

dos autores, qual o perfil desse menor, pobre, morador da favela e negro. 

Pode-se entender então  que a condição financeira, o ambiente onde vive e a 

cor da pela, são características de  um menor infrator, e o que dizer então do 

menor branco  de classe média que sobre o morro para pegar drogas com os 

traficantes para revenderem nas boates.  

   

        O sistema penitenciário é alvo de muitas críticas nas canções do grupo, 

visto como um sistema corrupto e desumano, a relação do morador da favela 

com a polícia nunca foi das melhores, pois eles são alvos constantes da 

violência e das injustiças cometidas por alguns policiais, não digo todos mais a 

grande maioria, que ao invés de parar na rua um branco, para um negro. O 

numero de presos no Brasil só tem aumentado a cada ano, segundo 

o levantamento nacional de informações penitenciárias o Brasil tem 

622.202  presos, houve um aumento de 167% desde o ano 2000. 

         Devido a esse aumento as penitenciárias estão super lotadas e os presos 

se encontram em situação precária, e isso tem sido abordado nas canções do 

grupo Racionais mc´s, nesse trecho o autor fala sobre o policial corrupto que 

recebe dinheiro do tráfico para que ele possa ocorrer livremente. Ele ainda nos 

faz refletir sobre esses dois personagens, o moleque e o policial, e diz que, a 

diferença entre eles é que o moleque não tem diploma.  
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A polícia passou e Fez o seu papel/ dinheiro na mão/ corrupção 

à luz do Céu,/ que vida agitada hein?[...] se diz que moleque de 

rua rouba,/ o governo, a polícia no Brasil/ Quem não rouba? 

Ele só não tem diploma pra  

Roubar/ele não se esconde atrás de uma farda suja/ é  

Tudo uma questão de reflêxção irmão. (RACIONAIS Mc´s, 1998, 

Sobrevivendo ao inferno)  

             Segundo Antônio Luiz Paixão  

Presídios e penitenciárias são organizações que evocam 

imagens socialmente degradantes, das quais a mais imediata e 

óbvia é a do local de provação. [...] Prisão significa 

aprendizagem do isolamento. Segregado da família, dos amigos 

e de outras relações socialmente significativas, o preso, espera-

se, vai cotidianamente refletir sobre o ato criminoso. (PAIXÃO, 

1987, p.09)  

  

            Na canção Diário de um detento, o compositor conta como é o sistema 

penitenciário pela visão de um detento, entre os temas abordados na canção, 

está a questão do tempo, que para os detentos é lento e penoso, lá dentro o 

tempo se arrasta e os dias parecem ter mais horas.  

 tic, tac, ainda é 9h40/ o relógio da cadeia anda em câmera 

lenta[..] tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá.../ tanto faz, 

os dias são todos iguais./ acendo um cigarro,/ vejo o dia passar./ 

mato o tempo pra ele não me matar. (RACIONAIS Mc´s, 1998, 

Sobrevivendo ao inferno)  

           O compositor continua criticando a visão que a sociedade tem sobre 

eles, ele faz uma comparação do presídio com um zoológico, pois, segundo ele 

a sociedade os veem como animais enjaulados. Segundo ele a sociedade é 

hipócrita, não se importam com que acontecem ao seu redor apenas observam 

de longe a realidade deles, pois a vida deles não custam mais que um celular, 

um computador.  

Ratatatá, mais um metrô vai passar/ Com gente de bem, 

apressada, católica./ Lendo jornal, satisfeita, hipócrita./ Com 

raiva por dentro, a caminho do Centro./ Olhando pra cá, 

curiosos, é lógico/ Não, não é não, não é o zoológico/ Minha vida 
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não tem tanto valor/ quanto seu celular, seu 

computador. (RACIONAIS Mc´s, 1998, Sobrevivendo ao inferno)  

          Fala também do valor do detento para o estado e a superlotação dos 

presídios, segundo ele o estado não se preocupa em saber nomes, pois são 

apenas números. O Estado através das penitenciárias exerce o direito de punir 

todos que praticam um crime, porém, o sistema prisional não obtém êxito 

satisfatório, por falta de estrutura carcerária, pois na maioria das vezes os 

presos são amontoados nas celas que não têm capacidade de suportar uma 

grande quantidade destes.  

Aqui tem mano de Osasco, do Jardim D'Abril, Parelheiros, Mogi, 

Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Angela, Heliópolis, Itapevi, 

Paraisópolis./ Ladrão sangue bom tem moral na quebrada./ Mas 

pro Estado é só um número, mais nada/ Nove pavilhões, sete mil 

homens./ Que custam trezentos reais por mês, 

cada. (RACIONAIS Mc´s, 1998, Sobrevivendo ao inferno)  

          Toda a história caminha para o grande desfecho, a rebelião, 

está implícito nos trechos a seguir, o interesse do estado em que ocorra essas 

rebeliões. Nesse trecho que ele diz ser um depoimento que ninguém vai 

acreditar, ele deixa bem clara a importância, o valor do preso para o estado.  

Dois ladrões considerados passaram a discutir/ Mas não 

imaginavam o que estaria por vir/ Traficantes, homicidas, 

estelionatários/ Era a brecha que o sistema queria/ Avise o Iml, 

chegou o grande dia/ Depende do sim ou não de um só homem/ 

Que prefere ser neutro pelo telefone[...] Cachorros assassinos, 

gás lacrimogêneo.../ quem mata mais ladrão ganha medalha de 

prêmio/  

          

 

          O estado tem por obrigação garantir a integridade física destes detentos, 

mas não o faz. Devido a superlotação dos presídios essas rebeliões acabam 

sendo favoráveis para o governo. De acordo com Bruna Rafaela Fernandes e 

Luiz Eduardo Cleto Righetto  
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As rebeliões, embora organizados pelos presos de forma 

violenta e destrutiva, nada mais são do que um clamor de 

reivindicação pelos seus direitos, chamando a atenção das 

autoridades e da sociedade para situação subumana à qual eles 

são submetidos dentro das prisões. (FERNANDES e 

RIGHETTO, 2013, p. 126)  

               

  

      Essa última parte da canção se refere a rebelião ocorrida no presidio 

Carandiru onde foram mortos 120 detentos. Os que vivem na exclusão social 

também tem suas historias contadas  pelo grupo em forma de música, isso 

mostra quão grande é  extensão do grupo.    

 

O ser humano é descartável no Brasil/ Como modess usado 

ou bombril/ Cadeia? Claro que o sistema não quis/ Cadáveres no 

poço, no pátio interno/ Adolf Hitler sorri no 

inferno/ O Robocop do governo é frio, não sente pena/ Só ódio e 

ri como a hiena[...] Mas quem vai acreditar no meu depoimento?/ 

Dia 3 de outubro, diário de um detento." (RACIONAIS Mc´s, 

1998, Sobrevivendo ao inferno)  
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Considerações finais 

 

         A partir das analises das letras do grupo Racionais mc’s, conseguimos 

entender quem são esses menores e quais os fatores que influenciam sua 

entrada no mundo do crime, os rappers por sua vez vem denunciar em suas 

letras todo o descaso e abandono que esse menor sobre durante a vida por 

parte do estado.  

        Os três temas estão interligados, fazem parte da realidade de grande 

parte da população brasileira, que vive em condições desumanas, sem a 

assistência necessária por parte do estado. Esse menor criado em tais 

condições estará propício a ser mais um número dentro do sistema 

penitenciário, sendo assim se torna um ciclo vicioso. 

         O grupo  Racionais Mc’s em suas letras vem expor ao público estas 

questões, dentre tantos outros temas, estes são os mais presentes nas 

canções, mostrando ser esses os fatores que mais inquietam os rappers. O 

estado ao deixar de dar assistência ao menor, e ao se esquecer da favela 

deixando esse menor crescer passando privações e sem um ensino de 

qualidade, ele colabora para a formação de um delinquente, um assassino, 

um traficante, ou seja o estado puni sua própria criação. Por fim entendemos 

que o rap nos permite discutir sobre os problemas sociais de uma maneira mas 

clara, mas direta e mais poética.    
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