
   
 

  1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

ESTER DANTAS REIS NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

“PERIFERIA É PERIFERIA”: 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES JUVENIS NA MÚSICA 

RAP E O CONTEXTO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DA PERIFERIA EM SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARULHOS 

2021 



   
 

  2 
 

 

 

 

 

 

ESTER DANTAS REIS NUNES 

 

 

 

 

 

“PERIFERIA É PERIFERIA”: 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES JUVENIS NA MÚSICA 

RAP E O CONTEXTO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DA PERIFERIA EM SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial  

para obtenção do título de Licenciatura em História 

Universidade Federal de São Paulo 

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva 

 

 

 

 

 

 

GUARULHOS 

2021 



   
 

  3 
 

 

 

 

Na qualidade de titular dos direitos autorais, em consonância com a Lei de 

direitos autorais nº 9610/98, autorizo a publicação livre e gratuita desse trabalho no 

Repositório Institucional da UNIFESP ou em outro meio eletrônico da instituição, sem 

qualquer ressarcimento dos direitos autorais para leitura, impressão e/ou download 

em meio eletrônico para fins de divulgação intelectual, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNES, Ester Dantas Reis. 
 

“Periferia é periferia”: O processo de construção das identidades juvenis na música rap e o contexto de formação 

da periferia em São Paulo.   
  

Trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em História. – Guarulhos: Universidade Federal de São 

Paulo. Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Orientador: José Carlos Gomes da Silva 
  
 



   
 

  4 
 

 

 

ESTER DANTAS REIS NUNES 

“PERIFERIA É PERIFERIA:   

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES JUVENIS NA MÚSICA 

RAP E O CONTEXTO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DA PERIFERIA EM SÃO 

PAULO. 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial  

para obtenção do título de Licenciatura em História 

Universidade Federal de São Paulo 

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva 

 

 

Aprovação: ____/____/________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva 

 Universidade Federal de São Paulo 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Fábia Barbosa Ribeiro  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Doutorando Carlos Eduardo Malagutti Camacho   

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 



   
 

  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À toda comunidade pobre da Zona Sul 

  



   
 

  6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me sustentado durante os seis últimos 

anos, quando decidi entrar na graduação. Houve momentos difíceis em que pensei 

em desistir, mas Ele, em toda Sua bondade, me abençoou para que chegasse até 

aqui. Quando estava na metade da graduação, decidi que iria estudar música - o 

grande amor e motor da minha vida – na EMESP Tom Jobim e com isso, conciliar o 

estudo de música e História. Com muito esforço e dias pesados, chego ao fim do curso 

com muita felicidade em poder concluir a graduação com uma pesquisa voltada à 

música, em especial o rap.  

Agradeço minha família, em especial minha mãe Alda, minha avó Ruth e minha 

tia Drica (Adriana Reis), professora e doutora em História na Universidade Estadual 

de Feira de Santana na Bahia. Mulheres fortes e batalhadoras, as quais me inspiram.  

Agradeço as minhas amigas que vêm me acompanhando nessa jornada desde 

2015: Bruna, Bianca, Vitória, Luanna, Cíntia, Júlia e as que chegaram na minha vida 

um pouco depois, Lara e Gabizinha. Com certeza vocês tornaram essa caminhada 

muito mais leve e divertida – e como! Obrigada por sempre me apoiarem e por estarem 

comigo nos dias difíceis... Amo cada uma com todas as suas particularidades e 

peculiaridades e quero tê-las sempre em minha vida. 

Agradeço ao professor Luís Ferla e todo o Grupo Himaco, o qual faço parte 

desde 2017. Essa participação me rendeu ótimas experiências acadêmicas, além de 

muito amadurecimento. O professor Ferla sempre se dispôs a atender cada um do 

grupo, além de fazer o possível e o impossível para ajudar seus orientandos. Obrigada 

professor! Com certeza você foi essencial nessa jornada.  

Agradeço também ao meu orientador, o professor José Carlos por toda 

prestatividade e auxílio durante a pesquisa.  

Por último, quero agradecer ao Rodrigo, meu companheiro que, além de ter me 

feito muito feliz nos últimos nove meses, apoia meus sonhos e objetivos. Nos 

momentos de ansiedade ao escrever essa pesquisa, sempre trouxe palavras de 

otimismo e coragem. É um prazer dividir a vida com você!   

 



   
 

  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E a profecia se fez como previsto 

1997, depois de Cristo 

A fúria negra ressuscita outra vez” 

Racionais MC’s - Capítulo 4, versículo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  8 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo estudar como é construída as identidades 

juvenis através do rap, procurando entender como ocorre o processo de formação da 

periferia paulistana, principal palco para a consolidação do gênero em âmbito 

nacional. A partir  dessa perspectiva, vamos abordar o contexto histórico da cidade de 

São Paulo tomando como ponto de partida a formação da periferia em meados de 

1940, período em que começou  o descentramento da cidade; a música como um fator 

determinante para a construção de uma identidade entre os jovens da periferia; as 

origens do movimento Hip-Hop em São Paulo; as transformações espaciais em São 

Paulo entre 1980-90 e como o rap se consolida como voz da juventude periférica 

através do grupo Racionais MC’s.   

Palavras-chave: periferia; Hip-Hop; música; negritude; rap; identidade; juventude.  
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Capítulo 1: Processo de formação da periferia paulistana 

 

Durante a década de 1940, a cidade de São Paulo passava por uma aceleração 

no processo de industrialização que gerava a necessidade de multiplicar a força de 

trabalho para seu funcionamento (GROSTEIN, 1990).  Em consequência disso, a 

cidade recebia um intenso fluxo migratório interno vindo do campo “provocado pelas 

novas condições econômicas” (BONDUKI, 1994, p. 721). A partir desse período, se 

altera o modelo de ocupação urbana da cidade que, segundo Teresa Caldeira, até a 

década de 1940, “os diferentes grupos sociais se comprimiam numa área urbana 

pequena e estavam segregados por tipos de moradia” (CALDEIRA, 2000, p. 211). 

Para melhor compreendermos essas mudanças urbanas, precisamos antes entender 

o contexto histórico da década de 1940.  

O país estava sob o Governo Vargas, que promovia medidas para a questão 

habitacional, assumindo o problema da habitação como uma questão social 

(BONDUKI, 1994), visto que até esse momento, a maioria dos trabalhadores eram 

inquilinos. Em 1942, foi promulgada a Lei do Inquilinato que congelou todos os 

aluguéis, regulamentando as relações entre proprietários e inquilinos. De acordo com 

Nabil Bonduk, a Lei do Inquilinato “foi uma medida de enorme alcance e que provocou 

grandes consequências na produção, distribuição e consumo de moradias populares” 

(BONDUKI, 1994, p. 719). No entanto, gerou uma grave crise de habitação devido ao 

intenso fluxo migratório e a redução drástica de construções de casas de aluguel. Em 

São Paulo, o despejo se tornou comum visto o grande aumento dos aluguéis e a 

dificuldade dos trabalhadores de encontrar um aluguel compatível com o salário. 

Assim, começa a se consolidar na cidade o padrão periférico de crescimento urbano, 

em que o próprio morador constrói a sua casa (BONDUKI, 1994) em lotes afastados 

do centro. A casa própria autoconstruída acaba sendo uma saída dos trabalhadores 

diante da crise habitacional. Bonduki ainda acrescenta que,  

as primeiras favelas de São Paulo ocorrem exatamente nesta conjuntura nos 

primeiros anos da década de 40, ocupando terrenos públicos e abrigando 

famílias despejadas ou migrantes recém-chegados [...] as favelas não logram 

expandir-se em larga escala até a década de 70, tanto em decorrência da sua 
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estigmatização como pelo fato de que a alternativa da casa própria em 

loteamentos periféricos tornou-se viável. (BONDUKI, 1994, p. 729)  

É importante salientar que não foi apenas a Lei do Inquilinato que contribuiu 

para o padrão periférico de crescimento urbano. De acordo com Gabriel Bolaffi, o 

empobrecimento da população e emergência de grandes contingentes da população 

marginal a partir de 1930 também são fatores que contribuíram para isso (MARICATO, 

1982).  São nas áreas periféricas que se encontram os lotes mais baratos – muitas 

vezes irregulares e clandestinos -, permitindo que os trabalhadores possam construir 

suas casas por si mesmos durante os finais de semana ou dias de folga. Assim, a 

população vai resolvendo o problema da habitação a partir da autoconstrução - que 

se torna a arquitetura possível para a classe trabalhadora - sem a mediação do poder 

público. Ermínia Maricato argumenta que  

O assentamento residencial da população migrante em meio urbano, 

fundamental para a manutenção da oferta larga e barata de mão-de-obra, se 

faz às custas do seu próprio esforço, sem que o orçamento ‘público’ se desvie 

de outras finalidades, na aplicação. (MARICATO, 1982, p. 79)  

A autoconstrução também se estende para a produção do espaço urbano, 

abrangendo também a construção de escolas, igrejas, entre outros. Assim, a periferia 

urbana vai se consolidando através de uma ocupação sem planejamento urbano. A 

periferia se tornará espaço de residência da classe trabalhadora e popular, se 

estendendo por áreas ocupadas por pequenos lotes, longe dos centros, sem 

equipamentos e infraestrutura urbana (MARICATO, 1982). Esse processo resulta em 

um padrão periférico de crescimento urbano em todos os âmbitos: “baixa densidade 

de ocupação do solo urbano, aumento das distâncias, ineficiência dos transportes, 

elevação dos custos sociais e privados da urbanização e comprometimento 

irreversível da eficiência da administração pública” (MARICATO, 1982, p. 60). De 

acordo com Gabriel Bolaffi, São Paulo constitui um exemplo “de como as 

consequências do padrão periférico de crescimento da metrópole não são transitórias 

e nem se limitam a bairros e distritos específicos, mas implicam um processo 

irreversível de deterioração de todo o habitat urbano” (MARICATO, 1982, p. 60).  

O loteamento periférico torna-se então a forma predominante de habitação de 

baixa renda em São Paulo (MARICATO, 1982) e a periferia vai se constituindo como   
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espaço de residência da classe trabalhadora ou das camadas populares, 

espaço que se estende por várias áreas ocupadas por pequenas casas em 

pequenos lotes, longe dos centros de comércio ou negócios, sem equipamento 

ou infraestrutura urbanos, onde o comércio e os serviços particulares também 

são insignificantes enquanto forma de uso do solo” (MARICATO, 1982, p. 83).  

A partir desse processo de urbanização, passamos a ter diferentes visões a respeito 

da periferia, sendo uma geográfica, como “os espaços que estão distantes do centro 

metropolitano e na faixa externa da área urbanizada” (MARICATO, 1982, p. 83); e 

uma sociológica, em que vemos “os locais onde a força de trabalho se reproduz em 

péssimas condições de habitação” (MARICATO, 1982, p. 83).  

De acordo com Sampaio e Pereira, a maior extensão territorial clandestina de 

São Paulo se localizava na Zona Sul, tendo 161 loteamentos clandestinos ocupando 

áreas dos mananciais (PEREIRA; SAMPAIO, 2003), devido a presença das represas 

Guarapiranga e Billings, construídas no início do século XX inicialmente para compor 

o parque hidrelétrico da São Paulo Railway Light and Power Company e 

posteriormente, incorporadas ao sistema público de abastecimento de água, 

transformando suas bacias em áreas de proteção de mananciais (JORGE, 2020).  

A Zona Sul de São Paulo é compreendida pelos distritos de Santo Amaro, 

Cidade Ademar, Campo Limpo, Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Parelheiros (Anexo 

1). Até 1935, a região sul de São Paulo, pertencia à cidade de  Santo Amaro1, fundada 

em 1832. Em 1934, Santo Amaro chegou a ter vinte e sete mil habitantes e no ano 

seguinte, foi anexada à capital2.  

Anexo 1 – Zona Sul de São Paulo 

 
1 Santo Amaro, uma memória perdida. YouTube, 2016. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=FRrhKF00d-U> Acesso em dez. 2020. 

 

2PAES, Marcela. Santo Amaro preserva passado independente. Folha de São Paulo, 2017. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/03/1865528-santo-amaro-preserva-passado-

independente.shtml> Acesso em dez. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=FRrhKF00d-U
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Fonte: Wikipédia 

Janes Jorge argumenta que mesmo antes que as represas ficassem prontas, 

já havia especulação imobiliária por moradores ricos em seu entorno (JORGE, 2020). 

No entanto, apesar de ser uma área destinada à uma classe abastada, “no final da 

década de 1940, a região da Guarapiranga acolheu um bairro destinado 

principalmente aos funcionários do setor público e da Light, em terras adquiridas junto 

à empresa Auto-Estradas S.A” (JORGE, 2020, p. 268). A Auto-Estradas S.A possuía 

grandes planos para a região, como abertura de avenidas, construção de loteamentos 

para ricos, entre outros. Nesse mesmo período, a partir da década de 1950, ocorre 

uma difusão dos automóveis - ônibus e lotações - que favorecia a expansão em 

direção as áreas extremas, o que estimulava ainda mais os loteamentos periféricos 

(JORGE, 2020, p. 268). 

A ocupação da bacia do Guarapiranga compunha um quadro maior em que a 

população era empurrada cada vez mais para os extremos da cidade. Por toda 

São Paulo, a zona rural cedia lugar aos loteamentos urbanos, pois a procura 

por moradia era intensa. A situação era agravada e ficava fora de controle 

devido à ausência de uma política oficial de construção massiva de habitação 

popular (JORGE, 2020, p. 270).  
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Embora uma determinada área da represa Guarapiranga fosse 

progressivamente destinada e ocupada por loteamentos de alto poder aquisitivo, em 

outras, a ocupação ia se dando de forma precária - como em outras áreas da cidade. 

Trabalhadores em busca de lotes baratos onde pudessem construir suas casas e 

assim, sair do aluguel fluíram intensamente para a localidade. Estima-se que entre 

1940 e 1950 “aproximadamente 100 mil famílias (ou cerca de 500 mil pessoas) 

passaram a morar em casas próprias nos extremos da cidade” (JORGE, 2020, p. 270). 

Entre 1970 e 1980, a região de Santo Amaro foi se consolidando como um 

importante polo industrial, impulsionando a expansão urbana para a Zona Sul. 

Empresas como Semp Toshiba, Walita, Wap e Gradiente se instalaram na região e, 

de acordo com relatos, levaram muitos moradores para lá (JORGE, 2020, p. 270). Nas 

imediações da Guarapiranga havia bairros consolidando sua infraestrutura urbana, o 

que era referência para moradores das ocupações que foram surgindo. No entanto, 

estas ocupações foram sendo feitas de forma totalmente marginalizada, em áreas 

precárias e carentes de saneamento, gerando prejuízos à saúde dos moradores e à 

natureza.   

Estima-se que 48% dos loteamentos irregulares - com informação da data de 

implantação fixaram-se entre 1970 e 1989 (PASTERNAK, 2010). De acordo com 

Suzana Pasternak,   

Este crescimento, aliado à falta de provisão de moradias populares – o Banco Nacional 

de Habitação (BNH), principal provedor, faliu em 1986 –, fez com que tanto favelas 

como loteamentos irregulares tivessem crescimento exponencial nos últimos 30 anos 

do século XX. Instrumentos urbanísticos bastante elitistas, como a Lei de Zoneamento 

e mesmo a Lei de Parcelamento do Solo de 1979, além da deterioração dos salários 

na época, tiveram como uma das consequências um aumento da irregularidade 

(PASTERNAK, 2010, p. 147). 

Levando em conta que a ocupação da periferia se deu, de forma geral, sem 

planejamento, acabou por gerar um “espaço confuso e mal equipado” (CALDEIRA, 

1984, p. 19). Assim, 

A regra parece sempre ter sido a de ocupar primeiro e cuidar da infraestrutura depois, 

ficando o primeiro passo por conta da iniciativa privada e o segundo, presumivelmente, 

por conta do poder Público (...) A expansão da cidade feita com base nesse processo 
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segregador, do ponto de vista social, e caótico, do ponto de vista urbano, teve como 

resultado a criação de um espaço claramente diferenciado e a exacerbação das 

marcas sociais (CALDEIRA, 1984, p. 19; 23). 

No entanto, ao estudarmos os moradores periféricos, devemos ter em mente que 

estes são sujeitos que agem e interagem no processo histórico (SADER, 1980) e não 

apenas trabalhadores que vivem apenas em torno do seu trabalho. Afinal de contas, 

é no bairro “onde está assentada a sociabilidade, baseada nas redes de parentesco, 

vizinhança e coleguismo; é aí onde transcorre a ’vida ‘“(CALDEIRA, 1984, p. 115).  

As populações dos bairros periféricos são constituídas majoritariamente por 

trabalhadores de baixa renda, de origem rural, “inseridos de diferentes maneiras no 

aparelho produtivo capitalista” (MAGNANI, 1998, p. 30). Com isso, vai se formando 

uma cultura popular na periferia, que por muito tempo foi negligenciada como objeto 

de estudo. O deslocamento dessa população significa grandes alterações em seu 

modo de vida, assim, surge a necessidade de reconstruir novas identidades. As 

práticas cotidianas das populações periféricas não foram por longa data levadas em 

conta ou consideradas obstáculos, no entanto, se tornaram objeto de interesse e 

análise quando protagonizam lutas populares a partir de meados dos anos 1970. De 

acordo com Magnani, pioneiro no estudo,  

“Desconhecer essas formas mediante as quais se expressa seu universo simbólico ou 

pensá-las como irrelevantes e até mesmo como empecilhos à ação política imediata 

pode, entretanto, introduzir um viés na análise dos próprios movimentos 

reivindicativos, responsável por uma visão distorcida ou superdimensionada de seu 

alcance político” (MAGNANI, 1998, p. 27).  

Ao fazer uma análise dos movimentos populares entre 1970 e 1980 em São 

Paulo, Eder Sader3 procurou focar nas experiências populares e como o 

desenvolvimento dessas politizam seu cotidiano. Assim, o autor afirma que os 

movimentos sociais não deveriam ser tratados como revolucionários, mas que 

deveríamos compreendê-los como sujeitos que os compõem em sua subjetividade, 

visto que são atores históricos que atuam em espaços e lugares que não são prontos. 

É preciso compreender a interação e ação desses sujeitos nos lugares em que vivem. 

No entanto, nada é falado a respeito da juventude enquanto categoria social 

 
3 SADER, 1980. 
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expressiva. A literatura antropológica que se dedicou aos movimentos sociais urbanos 

dos anos 1970/1980 teve um caráter adultocêntrico.  

O principal foco foram as lutas empreendidas pelas lideranças dos movimentos 

sociais reivindicativos, pouco espaço foi concedido à cultura popular. O lazer foi 

interpretado como parte integrante na vida cotidiana, sendo o momento em que o 

trabalhador se “esquece” das dificuldades – o que por muito tempo foi considerado 

irrelevante devido a este fato. No entanto, como observaria José G. Magnani é nesse 

momento que o trabalhador pode falar e ouvir sua própria língua (MAGNANI, 1998). 

Assim, o universo simbólico periférico foi se formando de forma fragmentada,” onde 

coexistem tradições de origem rural, crenças religiosas, conhecimentos empíricos, 

valores próprios da sociedade industrial” (MAGNANI, 1998, p. 30).  

As opções de lazer na periferia foram apreendidas por meio do registro das 

atividades internas como bares, botequins, futebol de várzea, bailes populares (forró, 

samba, funk, soul), excursões para o litoral, tradições religiosas como o catolicismo, 

umbanda e candomblé, e opções vindas de fora, como por exemplo o circo, que se 

torna muito comum nos bairros populares por ser uma modalidade tradicional de 

diversão (MAGNANI, 1998) e envolver vários fatores de arte como teatro, arte circense 

e produtos da indústria cultural. No entanto, é preciso salientar que todas essas 

atividades eram coordenadas e produzidas pelos adultos.  

Pouco se fala sobre os jovens e quais eram as opções de lazer para estes. De 

acordo com Teresa Caldeira, "a música parece ser um dos componentes essenciais 

de lazer dos jovens” (CALDEIRA, 1984, p. 131), visto que suas opções se 

concentravam ou em ir à bailes do bairro, ou ficar em suas casas ouvindo discos de 

cantores como Roberto Carlos e músicas de discoteca em suas vitrolas ou no rádio. 

A música gravada, de certa forma, também aparece como uma forma de resolver 

conflitos entre gostos de jovens e adultos, visto que se pode intercalar quais se quer 

ouvir. Todavia, embora os jovens se inserissem nas opções de lazer disponíveis em 

seus bairros, não havia opções que fossem produzidas especificamente para jovens 

e por jovens. Suas identidades e identificações - inclusive musicais - ainda se 

encontravam nos registros dos pesquisadores como fenômenos periféricos, que 

despertavam pouca atenção, sendo, portanto, desconsiderados.    
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Capítulo 2 - Música na constituição da identidade negra entre jovens da 

periferia. 

Entre o fim da década de 1950 e início de 1960, houve um crescimento da 

influência cultural dos Estados Unidos e um maior acesso a aparelhos eletrônicos e 

dos bens culturais, como por exemplo vitrolas e discos de vinil. Assim, de acordo com 

Macedo, “os negros paulistanos experimentam um maior contato com a musicalidade 

dos negros norte-americanos” (MACEDO, 2007, p. 7). Então, nesse mesmo período, 

cujo contexto brasileiro encontrava-se marcado pelo “milagre econômico "e 

experimentando o auge da ditadura militar (FELIX, 2006), começa a surgir em São 

Paulo os chamados bailes black, que consistiam em festas que tocavam músicas 

negras americanas como jazz, soul, funk, R&B, entre outros. Esses bailes “surgiram 

de festas de negros pobres, organizadas em quintais e garagens existentes na 

periferia de São Paulo” (FELIX, 2006, p. 174). 

Impedidos de frequentar os bailes de orquestras, devido ao preço proibitivo ou 

a restrição deliberada de negros nesses espaços de lazer, esses indivíduos 

começaram a improvisar suas próprias festas, algo possibilitado pela inovação 

tecnológica das vitrolas e dos discos de 78 RPMs (MACEDO, 2007, p. 7).  

Nesses bailes costumava-se tocar músicas de cantores negros americanos 

como Ray Charles, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Marvin Gaye entre outros 

identificados com o período da soul music que teve como principal suporte a Motown 

Records, especializada em gravar músicos negros norte-americanos. Conforme foi se 

difundindo entre os jovens negros brasileiros, os bailes começaram a ser realizados 

no centro da cidade. Na virada dos anos 1960 e 1970, organizados por equipes que, 

além de irem profissionalizando os próprios bailes, atingiam um contingente muito 

maior de jovens que não tinham muita opção de lazer em seus bairros. Os 

frequentadores destes eventos eram majoritariamente negros periféricos, 

provenientes das camadas populares (MACEDO, 2007).  Assim, os jovens negros vão 

se constituindo como uma categoria identitária e, dialogando com Felix, a identidade 

vai se configurando também como um fenômeno político (FELIX, 2006). Figuras como 

James Brown e todo o universo de músicos negros norte-americanos iriam 

transformar a melodiosa soul music introduzindo sonoridades novas que passaram a 
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ser identificadas como funk. Este trazia além de um som mais agressivo, uma 

acentuação do pulso e quebras rítmicas, aliados a uma estética que era marcada por 

calças bocas de sino, camisas de seda, chapéus, boinas e a difusão do penteado 

black power. No entanto, embora fosse surgindo essa força de identidade negra na 

cidade através dos bailes, não havia um objetivo, como argumenta o discotecário 

Eduardo no documentário Mil Trutas, Mil Tretas4, nem uma relação direta entre 

negritude e consciência política. Os jovens queriam em sua maioria apenas ”curtir o 

som”, o que faz com que os bailes se  constituíssem como lazer e lócus identitário 

inicial, pois a presença de um conjunto de jovens negros nos bailes black nos anos 

1970 ouvindo e repetindo o refrão “Say It loud, I’m black and I’m proud” (James Brown, 

1968) contrastava com os antigos bailes negros dos anos 1930 desenvolvidos pela 

Frente Negra Brasileira, cujo ideal era o assimilacionismo aos valores hegemônicos 

brancos como foram de “integração racial” (FELIX, 2006). 

O baile, para a FNB [Frente Negra Brasileira], era visto como um mero apêndice 

e não como um instrumento na construção de uma identidade negra, ou mesmo 

que podia ajudar na luta pela melhoria da vida da população negra. Ele, além 

de divertir, também, trazia o risco, na opinião dos dirigentes negros, de levar o 

frequentador à acomodação. Assim, para a direção da Frente Negra Brasileira, 

o lazer não tinha importância na luta contra a discriminação, o preconceito e o 

racismo. Por outro lado, como a entidade pretendia a inclusão social, a questão 

da identidade não constituía um tema da agenda política (FELIX, 2006, p. 32). 

O termo “black” é usado, a princípio, para denominar essas festas devido a 

presença das músicas negras americanas. No entanto, dialogando com Macedo, o 

termo também pode ser lido como uma admiração dos negros paulistanos em relação 

aos estadunidenses “numa tentativa de reelaboração da imagem do grupo e inserção 

numa suposta ‘modernidade’” (MACEDO, 2007, p. 8). Para Macedo,  

As transformações econômicas trazidas pelo processo de globalização, o boom 

de ritmos como o rap, o R&B, o raggamufin, aliados à crescente influência da 

mídia televisionada e escrita, promoveram uma estética negra renovada do 

ponto de vista plástico, ligada ao consumo e que reelabora velhos estereótipos 

sobre a representação da população de origem negra (MACEDO, 2007, p. 9). 

 
4 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=slwalSi03g8> acesso em janeiro/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=slwalSi03g8
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Embora não houvesse uma preocupação política nos bailes black, não se pode 

deixar de destacar sua importância no processo de construção da identidade negra 

paulistana.  

O público desses eventos está consciente de que frequenta um local próprio 

para a população negra, logo não seria de se espantar se uma parcela dele 

fosse sensível aos discursos críticos, à discriminação, ao preconceito racial e 

ao racismo existente na sociedade brasileira (FELIX, 2006, p. 175). 

Desse modo, os bailes black também atuam como precursores do movimento Hip-

Hop nacional.  

O movimento Hip-Hop surgiu na década de 1970 no distrito do Bronx em Nova 

York e se define como expressão da cultura de rua a partir de três elementos: dança 

representada pelo break; artes visuais expressa pelo grafite; música simbolizada pelo 

rap. A rua, espaço muitas vezes caracterizado pelo medo e segregação social, torna-

se o palco para a cultura Hip-Hop (SILVA, 1998). A partir de colaborações de jovens 

negros, latinos e migrantes, o Hip-Hop vai surgindo de forma heterogênea, em que 

esses jovens ressignificam as artes, trazendo um discurso juvenil para a cidade. O 

movimento Hip-Hop se apresenta como “forma de lazer, e politicamente, como 

sistema orientador através do qual os jovens adquirem o ‘autoconhecimento' em 

relação ao processo social e promovem intervenções práticas no plano mais imediato” 

(SILVA, 1998).  

No Brasil, “com a intensificação do processo de globalização, com os avanços 

das tecnologias da informação e dos meios de comunicação e o processo de 

redemocratização” (BASTOS, 2008, p. 67), o movimento chega pelos meios de 

comunicação de massa, pelas importadoras de disco e casas noturnas da periferia 

(SILVA, 1998) - cujas realizavam os bailes black - através da dança de rua (break). 

Em São Paulo, a cena do Hip-Hop emerge em meados dos anos 1980 no centro da 

cidade e aos poucos, vai amadurecendo a consciência da juventude negra enquanto 

movimento social. De acordo com Bastos, o Hip-Hop” se distingue de outros 

movimentos de juventude por conciliar o caráter social e político com o cultural e 

simbólico de maneira imbricada, com destaque para a dimensão política das 

produções artísticas” (BASTOS, 2008, p. 69).  
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O rap se consolida como o elemento mais expressivo do Hip-Hop. De acordo 

com Felix, o rap foi “importado” dos Estados Unidos através dos bailes black (FELIX, 

2006). 

Alguns frequentadores se interessaram em compor versões nacionais desse 

estilo musical e, para tanto, procuraram um espaço público onde pudessem 

ensaiar suas novas composições. A escolha foi a estação São Bento do metrô, 

na cidade de São Paulo (FELIX, p. 175). 

Assim, os bailes black contribuíram para o desenvolvimento do rap paulistano, visto 

que ali as músicas eram veiculadas. De acordo com Silva,  

o rap surgia integrado ao universo dançante [...] integrava-se a um espaço 

ideologicamente distanciado do movimento Hip-Hop, que estava se 

constituindo através das ruas [...] de certa forma, traduzia nos termos locais 

experiências relacionadas aos clássicos do rap americano (SILVA, 1998, p.70).  

Os bailes e as ruas estiveram separados até o início da década de 1990, no entanto, 

ambos foram fundamentais para a consolidação do rap paulistano pois tanto o público, 

como os organizadores e produtores de eventos” tinham em comum a 

afrodescendência, a origem migrante e a condição segregada de moradores de 

bairros periféricos” (SILVA, 1998, p. 84).  

No final da década de 1980, a estação São Bento ia se consolidando como um 

espaço de breakers, rappers e grafiteiros, definindo a primeira geração do rap 

paulistano. Nesse primeiro momento, o rap não tinha uma preocupação com os 

problemas sociais e os que abordavam temas como racismo, preconceito e 

discriminação, não foram bem recebidos pelo público a princípio (BASTOS, 2008.  De 

acordo com Félix,  

a primeira geração do Hip-Hop só decidiu assumir com mais força a sua 

condição de “negritude” por causa dos contínuos ataques desferidos pela 

polícia militar que dava suas batidas nos bailes somente pela suspeita de que 

marginais frequentavam (FELIX, 2006, p. 176). 

Entre o fim da década de 1980 e início de 1990, a praça Roosevelt iria se tornar 

o centro produtor do rap, sendo muito importante para a construção do estilo nos anos 

90, visto que a temática racial foi se tornando central, coincidindo com o novo 

momento vivido pelo rap norte-americano. A partir de 1990,  
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a nova geração de rappers passou a referir-se de forma mais agressiva a 

explicitar a temática racial, à luta pelos direitos civis e ao nacionalismo negro. 

A partir desse momento, a textura musical também se adensa com a introdução 

da tecnologia digital via uso do sampler (SILVA, 1998, p. 64). 

E é nesse mesmo período que o rap ganha mais visibilidade, se expande para as 

regiões periféricas e vai se consolidando como o elemento mais expressivo do Hip-

Hop, sendo uma “autoconsciência” dos bairros periféricos.   

Em São Paulo, o rap se constitui em meio a experiências diferenciadas e por 

vezes conflitivas. Foi produto de um jogo de experimentações no qual várias 

questões e possibilidades estavam postas. Todas essas práticas contribuíram 

para que a música e a organização política fossem se constituindo de 

experiências específicas reinventadas internamente a despeito da referência 

norte-americana. Por vezes um ou outro segmento ainda reivindica a opção 

mais correta, mas o movimento em si resultou de uma somatória de 

experiências diferenciadas que mesclaram-se no tempo e no espaço (SILVA, 

1998, p. 84).  

Por ter surgido nos bailes black paulistanos, o Hip-Hop “é uma expressão 

cultural que foi construída e absorvida como negra” (FELIX, 2006, p. 191). O Hip-Hop 

foi criando condições em que foi assumindo cada vez mais uma postura política que 

ia em confronto com as condições de vida dos negros periféricos brasileiros. Por ter 

uma experiência social comum – negros, periféricos e de origem migrante -, os rappers 

vão se posicionando de forma enfática como porta-vozes da periferia. 
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Capítulo 3 – O rap e a periferia: Racionais MC’s como voz da juventude negra 

A partir da década de 1980, São Paulo começa a passar por um novo processo 

de transformação socioespacial. Até então, os grupos sociais eram separados por 

grandes distâncias, onde a classe média e alta se concentrava nos bairros centrais, e 

os pobres, nas periferias. No entanto, entre a década de 1980 e 1990, a cidade passa 

a experimentar um processo de desindustrialização em que, embora a periferia tenha 

melhorado sua infraestrutura, em especial pelo ativismo dos movimentos 

reivindicativos, a renda dos trabalhadores se reduz, as profissões tradicionais na 

metalurgia desaparecem, o trabalho informal recrudesce e a capacidade dos mesmos 

de se tornarem proprietários através da autoconstrução, processo que marcou a 

formação da Grande Periferia se reduz. O resultado principal foi o aumento do número 

de favelas na cidade, conforme registrou Caldeira (CALDEIRA, 2000).  

Nesse período, começa a surgir em São Paulo um novo conceito de moradia 

que combina segurança, isolamento, homogeneidade social, equipamentos e 

serviços, materializada na edificação de condomínios fechados. Foi assim que surgiu 

na cena urbana esse grande contingente de condomínios fechados que Caldeira 

definiu como “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000). Para Caldeira, enclaves 

fortificados  

são propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado 

e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na 

cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços 

vazios e detalhes arquitetônicos (CALDEIRA, 2000, p. 258). 

Assim, a desigualdade se aprofunda. Processualmente as camadas mais ricas 

também passam a deixar o centro urbano, seja edificando condomínios fechados de 

alto padrão, especialmente na região oeste (Alphaville, Tamboré, Aldeia da Serra) seja 

edificando enclaves fortificados próximos às periferias urbanas e favelas, como se 

verifica no caso do Portal do Morumbi, um enclave fortificado que se situa nas 

proximidades dos bairros periféricos. Segundo esta lógica, condomínios de alto 

padrão serão edificados às margens da Av. Giovanni Gronchi, na divisa com a favela 

do Paraisópolis. Tudo isto foi possível, segundo Caldeira graças ao investimento em 

tecnologia de vigilância e formação de um exército de seguranças armados.  Desse 



   
 

  23 
 

modo, diferentes grupos sociais puderam conviver muitas vezes próximos, mas 

separados por muros e sistemas de segurança (CALDEIRA, 2000).  

São Paulo vai então se tornando uma cidade de muros, na medida em que os 

enclaves fortificados vão se afirmando como status da classe média e alta. A rua, 

elemento central da vida pública, vai sendo eliminada.  

É importante lembrar que na periferia também vão sendo construídos prédios 

de apartamentos, no entanto, em escala muito menor do que nos bairros de classe 

média e alta. Os apartamentos para as classes trabalhadoras na periferia 

normalmente são financiados em geral pela COHAB (Cia. Metropolitana de Habitação 

de São Paulo) e são extremamente estigmatizados, sendo associados ao crime e as 

drogas no imaginário urbano (CALDEIRA, 2000).      

Na década de 1990, São Paulo possui muito mais favelas e cortiços, somados 

ao desemprego, crescimento demográfico das periferias e a violência permeando as 

relações sociais (D’ANDREA, 2013). “As distâncias físicas que costumavam separar 

diferentes grupos sociais podem ter encolhido, mas cujos muros cercando 

propriedades são mais altos e os sistemas de vigilância, mais ostensivos” 

(CALDEIRA, 2000, p. 255). Essa década ficou conhecida como “a década que mudou 

tudo” (D’ANDREA, 2013, p. 50), visto que as transformações urbanas ficam mais 

evidentes na vida cotidiana nesse período. 

A respeito do contexto político, social e econômico, D’Andrea define a década 

de 1990 como um “caldeirão explosivo no plano social” (D’ANDREA, 2013, p. 54). O 

avanço do neoliberalismo no Brasil pelo governo Collor gerou um processo de 

privatizações em empresas públicas, fazendo com que decaísse a qualidade dos 

serviços, somados à queda dos empregos formais - e, consequentemente, o aumento 

dos informais - e quedas de salários (D’ANDREA, 2013). Na metrópole paulistana, as 

transformações socioeconômicas foram se tornando mais visíveis. De acordo com 

Silva, em São Paulo,     

A reestruturação econômica colocada em prática a partir dos anos 90 

promoveu rupturas ainda mais profundas da perspectiva econômica. A 

introdução de novas tecnologias transformou o perfil da cidade historicamente 

industrial para o de uma cidade de características pós-industriais. O mercado 

de bens de consumo foi ampliado, os meios de comunicação se sofisticaram, 
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mas paralelamente acentuou-se a crise do emprego no segmento juvenil 

(SILVA, 1998, p. 141).  

Do “outro lado”, a periferia vai sendo gestada sob novas relações de equilíbrio e poder. 

O Estado, por sua parte, se mantém ausente nessas áreas, utilizando a força fora dos 

parâmetros legais, possibilitando “a emergência de uma nova rede de poderes locais 

que têm redefinido as relações cotidianas” (SILVA, 1998, p. 155). 

A década de 1990 também é conhecida como a década dos massacres. Em 2 

de outubro de 1992, ocorre o massacre do Carandiru, considerado o mais violento do 

sistema prisional brasileiro com intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

resultando em pelo menos cento e onze mortes. Um pouco depois, em 1993, 

ocorreram dois massacres no Rio de Janeiro – chacina da Candelária, resultando em 

oito mortes e dezenas de feridos; chacina de Vigário Geral, resultando em vinte e um 

mortos - que chocaram o país5. Ainda que em contextos diferentes, todas essas 

mortes foram promovidas pelo Estado através da Polícia Militar.  

No cenário paulistano, diante da nova rede de poderes que emerge, a periferia 

convive com uma violência expressiva. Repressão policial,” bocas de fumo", 

traficantes e justiceiros acabam se tornando figuras do cotidiano com as quais 

convivem o cidadão comum6 (SILVA, 1998, p. 158). Os bairros da Zona Sul possuíam 

índices de assassinatos análogos à países em guerra civil. Os bairros Jardim Ângela, 

Jardim São Luís e Capão Redondo eram considerados o Triângulo da Morte 

(D’ANDREA, 2013).  De acordo com Oliveira,  

A série de episódios trágicos configurava-se como um verdadeiro projeto de 

gerenciamento da miséria por meio da violência. O que a periferia percebeu 

antes de todos é que esse modelo genocida de organização social, ancorado 

numa série de mecanismos herdados da escravidão e aperfeiçoados durante a 

ditadura, não se voltava apenas contra aqueles considerados “criminosos”, 

tendo se convertido em norma geral, com aprovação quase irrestrita da opinião 

pública (OLIVEIRA, 2018, p. 20).  

 
5 OLIVEIRA, Acauam Silvério de. O Evangelho marginal dos Racionais MC‘s. In: MC’s, Racionais. Sobrevivendo no 
inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
6 SILVA, 1998, p. 158. 
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Simultaneamente, nesse mesmo cenário também ocorria o crescimento impetuoso 

das igrejas neopentecostais nas periferias, cujos cidadãos estavam aderindo em peso 

religião ante a incertezas econômicas e à violência. Em contrapartida, movimentações 

culturais, políticas e sociais começara a emergir nas periferias, buscando por 

alternativas de sobrevivência no interior de um Estado neoliberal7. 

Nesse contexto, os jovens periféricos não tiveram como “evitar” a rua, visto que, 

em sua maioria utilizam o transporte público e, muitas vezes, trabalham nas próprias 

ruas, a vida pública nas comunidades é experimenta igualmente nas ruas, pois as 

moradias se comprimem em pequenos espaços, becos e vielas. Esses jovens 

normalmente se reúnem em espaços da própria periferia e apreciam certos estilos de 

música que normalmente a classe média não compartilha como por exemplo rap, funk, 

etc. No entanto, “eles vivenciam violência e assédio no seu uso da cidade e em seus 

bairros” (CALDEIRA, 2000, p. 323). De acordo com Caldeira, para os jovens das 

classes trabalhadoras, a experiência da cidade é de injustiça e não de privilégio 

(CALDEIRA, 2000).    

Começa então a surgir nas periferias as chamadas posses, uma organização 

específica do movimento Hip-Hop, isto é, “associações locais de grupos de jovens que 

têm como objetivo reelaborar a realidade conflitiva das ruas nos termos da cultura e 

do lazer” (SILVA, 1998, p. 162). As posses organizavam festas e demais atividades 

artísticas, levando aos jovens uma dimensão artística e política, dando a estes uma 

oportunidade de não se submeterem aos efeitos cruéis que aconteciam no momento 

- violência, desemprego, drogas etc. Todavia, nesse contexto o movimento Hip-Hop 

cresce nas periferias enquanto referência identitária da juventude (D’ANDREA, 2013), 

sendo expressão desses jovens excluídos,” reelaborando em termos artísticos e 

culturais a consciência do processo” (SILVA, 1998, p. 134). Assim, os jovens que vão 

se integrando o movimento Hip-Hop atuam como porta-vozes da juventude. A arte 

começa a atuar, nesse contexto, como denúncia e crítica e uma forma de buscar 

alternativas.   

 
7Racionais: Sobrevivendo no Inferno por Acauam Oliveira. YouTube, 2018. Disponível em 

<https://youtu.be/sMF62jwfNL0> Acesso em fev. 2021. 

https://youtu.be/sMF62jwfNL0
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No início dos anos 1990, o rap se consolidava cada vez mais e em 

contrapartida, se construía uma imagem negativa em seu entorno. No entanto, entre 

1990-94, o rap se difundiu de tal forma que alcançou a programação do sistema FM. 

Os rappers iam se consolidando enquanto “intelectuais orgânicos” da comunidade 

(SILVA, 1998), visto que deixavam explícito nas músicas o pertencimento à periferia 

e os relatos de seu cotidiano. “A ‘comunidade’ foi tomada como parâmetro seguro para 

o discurso e a ação dos rappers” (SILVA, 1998, p. 90). É importante lembrar que a 

periferia possui uma forte presença de negros, fruto das migrações do nordeste do 

país e Minas Gerais que afluiu maciçamente para a cidade nas décadas de 1960-70, 

tema discutido no capítulo 1. Contudo, até 1990, não existia uma relação definida entre 

o Movimento Negro e os rappers. A consciência racial no Hip Hop foi alcançada pelos 

jovens por meio da audição dos rappers norte-americanos e autorreflexão sobre a 

realidade que viviam. A partir desse momento, em que uma parte desses jovens se 

aproximou do Geledés, Instituto da Mulher Negra, a relação com a militância adulta 

negra se fortaleceu. De qualquer forma, “a temática racial impregna a estética das 

letras dos grupos de rap paulistas” (MACEDO, 2016, p. 31).  A parceria breve com o 

Movimento Negro (Geledés) contribuiu para que os rappers aprofundassem os seus 

princípios organizacionais de estratégias de intervenção, autoconhecimento e 

explicitação de conflitos. De acordo com Silva,   

Em meio ao processo de expansão, pressões e desafios, a temática étnica e a 

origem periférica firmaram-se como referenciais simbólicos através dos quais 

os rappers se auto representam. Durante a primeira metade dos anos 90, os 

rappers viveram experiências no plano musical e político que foram centrais 

para a construção dessa autoimagem [...] o discurso étnico surgiu como forma 

de se diluir, de não perder os referenciais sociais e políticos em um contexto 

diferenciado (SILVA, 1998, p. 91).  

O termo “preto” começa a se difundir nas músicas como forma de valorizar e 

reafirmar a negritude de maneira positiva, o que acentuava o peso político, fazendo 

com o que o rap atuasse como um posicionamento e autoconhecimento da juventude 

negra diante da temática racial (SILVA, 1998). Assim, através da música, o Hip-Hop 

vai alcançando parcelas da juventude negra em que o Movimento Negro tinha 

dificuldades. 
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As transformações produzidas pelo movimento Hip-Hop na autoestima dos 

jovens da periferia tem sido mediadas pela estética ou estilo e por um tipo de 

discurso formalmente diferente da retórica política. O questionamento do mito 

da democracia racial permanece comum, mas os rappers falam em uma 

linguagem poético-musical. Os termos utilizados possibilitam a empatia que 

verificamos através do som sampleado do rap (SILVA, 1998, p. 107).  

Por ter surgido nas ruas, o rap fala a “linguagem das ruas”. Utilizando-se de gírias e 

expressões comuns da juventude desse período, expõe sem filtros a violência, os 

abusos da polícia, homicídios, racismo e desrespeito. 

Nesse contexto, no ano de 1988, surge o grupo Racionais MC’s, um dos 

pioneiros do rap nacional. Formado por Paulo Eduardo Salvador (Ice Blue), Paulo 

Soares Pereira (Mano Brown) - moradores do extremo sul de São Paulo -, Edivaldo 

Pereira Alves (Edi Rock) e Kleber Geraldo Lelis Simões (KL Jay) - moradores da Zona 

Norte – os membros se conheceram na cena Hip-Hop que acontecia no centro da 

cidade.  

Eles impressionaram de imediato com a realidade de suas letras nas quais 

narram a dura vida de quem é negro e pobre no Brasil. O discurso dos rappers 

tem a preocupação de denunciar o racismo e o sistema capitalista opressor que 

patrocina a miséria que está automaticamente ligada com a violência e o 

crime8. 

Em entrevista, os integrantes disseram que o nome “Racionais” foi extraído do 

álbum Racional (1975) de Tim Maia, grande referência musical para o grupo9. Em 

1990 os Racionais MC’s  lançaram seu primeiro álbum, Holocausto Urbano, que 

vendeu cerca de duzentas mil cópias, “tornando-se conhecido em todas as periferias 

paulistanas” (OLIVEIRA, 2018, p. 21). Em 1992, lançaram o LP Escolha seu caminho 

alcançando o mesmo sucesso junto aos jovens da periferia. No entanto, foi em 1993 

que o grupo produziu aquilo que seria um marco “para a história do movimento Hip-

Hop e para o processo de autorreconhecimento das comunidades periféricas 

brasileiras“ (OLIVEIRA, 2018, p. 21): o álbum Raio X do Brasil, que mostra uma nova 

postura do grupo diante da sua comunidade.  

 
8 Disponível em < http://www.racionaisoficial.com.br/timeline/?p=502> acesso em out. 2020. 
9 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=NslbaH9s-1w&feature=emb_logo> acesso em fev.2021.  

http://www.racionaisoficial.com.br/timeline/?p=502
https://www.youtube.com/watch?v=NslbaH9s-1w&feature=emb_logo
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O álbum conta com 8 faixas, sendo essas: “Introdução”; “Fim de semana no 

parque”; “Parte II”; “Mano na Porta do Bar”; “Homem na Estrada”; “Júri Racional”; “Fio 

da Navalha” e “Agradecimentos”.  De acordo com Marcos Napolitano, a canção é 

termômetro das mudanças sociais e das sociabilidades e sensibilidades mais 

profundas (NAPOLITANO, 2002). Ao analisarmos uma canção, devemos levar em 

conta sua estrutura geral, o que tange seus aspectos musicais e poéticos, visto que 

“toda obra de arte é produto do encontro de diversas influências, tradições históricas 

e culturais, que encontram uma solução provisória na forma de gêneros, estilos, 

linguagens, enfim, na estrutura da obra de arte” (NAPOLITANO, 2002, p. 79).  

Partindo desse princípio, o primeiro fator que podemos observar no álbum é a 

influência da música black. As músicas contam com samples de artistas consagrados 

da música black norte-americana como Marvin Gaye, The Meters e Curtis Mayfield e 

nacionais, como Jorge Ben e Tim Maia10.  Na primeira faixa,” Introdução”, Edi Rock 

nos apresenta um panorama geral da década de 1990 e do que vamos escutar ao 

longo do álbum: 

“1993, fudidamente voltando, Racionais 

Usando e abusando da nossa liberdade de expressão 

Um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país  

Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão 

Esse é o Raio-X do Brasil, seja bem-vindo” 

O álbum se desenvolve narrando o cotidiano periférico. Ao mesmo tempo que 

denuncia o descaso do Estado com a periferia, os Racionais fazem questão de 

mostrar como, muitas vezes, os cidadãos já estão habituados a conviver com a 

violência, como podemos ver na faixa “Fim de semana no parque”:    

“A número, número 1 em baixa renda da cidade 

Comunidade Zona Sul é, dignidade 

Tem um corpo no escadão, a tiazinha desce o morro 

Polícia a morte, polícia socorro 

 
10 Disponível em <https://www.whosampled.com/album/Racionais-MC%27s/Raio-X-Brasil/> acesso em 

fev.2021. 

https://www.whosampled.com/album/Racionais-MC%27s/Raio-X-Brasil/
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Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo 

Pra molecada frequentar, nenhum incentivo 

O investimento no lazer é muito escasso 

O centro comunitário é um fracasso” 

E também na faixa “Homem na estrada”: 

“Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou 

Até o IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] passou aqui e nunca mais 

voltou 

[...] 

Faltou água, já é rotina, monotonia 

Não tem prazo pra voltar, há!  

Já fazem cinco dias” 

O álbum também retrata experiências pessoais como a faixa “Mano na porta 

do bar”, cuja relata a experiência de alguém que entrou para o crime. A faixa seguinte, 

“Homem na estrada”, atua como uma espécie de “justificativa” à faixa anterior: 

“Me digam quem é feliz, quem não se desespera 

Vendo nascer seu filho no berço da miséria 

Um lugar onde só tinham como atração 

O bar e o candomblé pra se tomar a bênção 

Esse é o palco da história que por mim será contada 

Um homem na estrada” 

Também vemos no álbum duras críticas ao racismo, ao mesmo tempo que fazem uma 

chamada aos pretos para reafirmarem sua identidade, como podemos ver em “Juri 

Racional”:   

“Então! Olhe pra você e lembre dos irmãos! 

Com o sangue espalhado, fizeram muitas notícias! 

Mortos na mão da polícia, fuzilados de bruços no chão. 

Me causa raiva e indignação 

a sua indiferença quanto à nossa destruição! 

Mas, o nosso júri é racional, não falha! 

[...] 
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Do que vale a negritude, se não pô-la em prática? 

A principal tática, herança de nossa mãe África! 

A única coisa que não puderam roubar!” 

Na faixa “Fio da navalha”, os Racionais encerram o disco com os seguintes 

versos: 

“A música negra é como uma grande árvore, com vários galhos e tal 

O Rap é um, o Reggae é outro, o Samba também 

Agora vamos mostrar mais um deles então 

Racionais MC's, Fio da navalha” 

A música segue até o final com um sample da música "Main Theme from Trouble 

Man", de Marvin Gaye, o que atua no álbum como uma referência aos bailes black 

dos anos 70 e 80, que foram o berço pro rap, e não obstante, forte influência para o 

grupo.  Partindo dessa atitude, os Racionais se colocam como uma ramificação da 

música negra tão potente quanto as demais.  

É interessante observar como em muitas músicas os rappers cantam em 

primeira pessoa, tornando o relato realista.  Em algumas músicas, são colocados sons 

de tiros e das ruas, produzindo no ouvinte uma experiência de estar presenciando 

pessoalmente tudo o que acontece nas histórias narradas. Assim, os Racionais vão 

se consolidando na cena do Hip-Hop nacional, assumindo o papel de cronistas da 

periferia (SILVA, 1998), mudando a maneira de se enxergar os bairros populares.  

No ano 1997, os Racionais MC’s já eram considerados um dos grupos mais 

influentes do Hip-Hop nacional (OLIVEIRA, 2018). Nesse mesmo ano lançaram o 

álbum Sobrevivendo no inferno, considerado a obra mais importante do grupo e uma 

das grandes obras-primas da música popular brasileira. O álbum vendeu um milhão e 

meio de cópias, atingindo todas as camadas sociais,” de manos a playboys” 

(OLIVEIRA, 2018, p. 21) e fez os Racionais ganharem prêmios de Melhor Grupo de 

Rap e Escolha de Audiência no Vídeo Music Brasil, produzido pela emissora MTV em 

199811.  

 
11Disponível em: < 
http://www.racionaisoficial.com.br/timeline/?p=527#:~:text=O%20%C3%A1lbum%20alcan%C3%A7ou%20a%2
0marca,RAP%20e%20Escolha%20de%20Audi%C3%AAncia.> acesso em fev.2021.  

http://www.racionaisoficial.com.br/timeline/?p=527#:~:text=O%20%C3%A1lbum%20alcan%C3%A7ou%20a%20marca,RAP%20e%20Escolha%20de%20Audi%C3%AAncia
http://www.racionaisoficial.com.br/timeline/?p=527#:~:text=O%20%C3%A1lbum%20alcan%C3%A7ou%20a%20marca,RAP%20e%20Escolha%20de%20Audi%C3%AAncia
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O álbum possui doze faixas, sendo essas “Jorge da Capadócia”; “Gênesis 

(Intro)”; “Capítulo 4, versículo 3”; “Tô ouvindo alguém me chamar”; “Rapaz comum”; 

“...”; “Diário de um detento”; “Periferia é periferia (em qualquer lugar)”; “Qual mentira 

vou acreditar”; “Mágico de Oz”; “Fórmula mágica da paz”; “Salve”. Assim como em 

Raio X do Brasil, as músicas possuem samples de artistas da música black norte-

americana. A inovação é que nesse álbum, as músicas também contam com samples 

de músicas de outros artistas do Hip-Hop nacional, como Thaíde e DJ Hum, Sistema 

Negro e GOG12.  

Algo muito interessante que ocorre em Sobrevivendo no inferno é sua relação 

com o cristianismo. Como dito anteriormente, durante os anos 1990, houve um grande 

crescimento das igrejas evangélicas nas periferias. Assim, o grupo acaba 

incorporando alguns elementos cristãos ao longo da obra, a começar pela capa, cuja 

exibe uma cruz e um versículo bíblico, que foi escrito pelo rei Davi ao se ver cercado 

pelos seus inimigos. 

 

 

Fonte: Wikipedia 

A primeira faixa, “Jorge da Capadócia”, além de fazer uma releitura da obra de 

Jorge Ben, é um pedido de proteção e invocação, além de abrir os caminhos para o 

 
12 Disponível em < https://www.whosampled.com/> acesso em fev.2021.   

https://www.whosampled.com/
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que vem adiante no disco. Os nomes das faixas - “Genesis” e “Capítulo 4, versículo 

3” - também reforçam o imaginário cristão presente no disco. Inclusive, o refrão da 

música “Capítulo 4, versículo 3” é “Aleluia” com um órgão ao fundo, remetendo à um 

culto evangélico. No entanto, os rappers exploram e expõem ao longo da obra as 

contradições que ocorriam nas periferias: crime, neopentecostalismo e rap, como 

podemos ver na faixa “Genesis”:  

Deus fez o mar, as árvore, as criança, o amor. 

O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as arma, as bebida, as puta 

Eu?! Eu tenho uma bíblia véia, uma pistola automática e um sentimento de revolta 

Eu tô tentando sobreviver no inferno  

Sobrevivendo no inferno segue a mesma linhagem de Raio X do Brasil de 

denúncia, exposição do cotidiano periférico, dos problemas que o cercam, o 

autorreconhecimento e o racismo. No entanto, as músicas são mais longas, com letras 

ainda mais duras. Os sons de tiros e gritos são mais constantes nas músicas, dando 

um realismo ainda maior para as histórias narradas. A música “Diário de um detento” 

é um relato verídico de Jocenir, um sobrevivente do massacre do Carandiru em 1992. 

Apesar da dureza nas letras, os rappers sempre procuram passar uma mensagem 

aos ouvintes – principalmente os jovens periféricos - de não seguirem o “caminho 

errado”:  

Aí moleque, me diz: então, cê qué o quê? 

A vaga tá lá esperando você 

Pega todos seus artigos importados 

Seu currículo no crime e limpa o rabo 

A vida bandida é sem futuro 

Sua cara fica branca desse lado do muro 

As críticas ao racismo e à violência policial são ainda mais duras, como 

podemos ver nas faixas “Rapaz comum”: 

Quantos manos iguais a mim se foram? 

Preto, preto, pobre, cuidado, socorro! 

[...] 
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Os preto sempre teve fama. 

No jornal, revista e TV se vê. 

Morte aqui é natural, é comum de se ver; 

“Periferia é Periferia”: 

Muita pobreza, estoura a violência 

Nossa raça está morrendo mais cedo 

Não me diga que está tudo bem; 

“Em qual mentira vou acreditar”: “Quem é preto como eu, já tá ligado qual é, nota 

fiscal, RG, polícia no pé”;  

E em “Mágico de Oz”: 

A polícia sempre dá o mau exemplo 

Lava minha rua de sangue, leva o ódio pra dentro 

Pra dentro de cada canto da cidade 

Pra cima dos quatro extremos da simplicidade. 

De acordo com D’Andrea, os Racionais formulam e sintetizam “ideias e 

subjetividades que perpassavam a periferia no período em que se inicia a década de 

1990” (D’ANDREA, 2013, p. 135). Inclusive, é a partir da década de 1990 que o termo 

periferia começa a ser utilizado de forma mais intensa pelos moradores da mesma, 

principalmente pobres e negros. Antes, o termo era utilizado apena por pesquisadores 

que estudavam a questão urbana para se referir às áreas mais afastadas da cidade. 

Assim,” a experiência social compartilhada do sentir-se periférico é fundamentalmente 

urbana. Morar na periferia se contrapõe a habitar regiões mais bem estruturadas da 

cidade e com melhor poder aquisitivo“ (D’ANDREA, 2013, p. 139). Na faixa” Periferia 

é periferia”, os Racionais sintetizam essas questões e ainda acrescentam que periferia 

é igual em todo lugar: 

Aqui a visão já não é tão bela 

Não existe outro lugar 

Periferia é periferia 

[...] 

Periferia é tudo igual 

Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal 
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[...] 

Periferia é periferia  

Milhares de casas amontoadas 

[...] 

Periferia é periferia (em qualquer lugar) 

Gente pobre 

[...] 

Periferia é periferia 

E a maioria aqui se parece comigo 

A faixa “Fórmula mágica da paz” encerra o disco falando sobre a importância 

em se distanciar da violência e do que mina a vida dos pretos periféricos, deixando 

uma mensagem de paz: 

Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz 

De encontrar a fórmula mágica da paz 

[...] 

Eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar 

Eu vou procurar, você não bota uma fé, mas eu vou atrás 

(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 

Da minha fórmula mágica da paz 

[...] 

Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho, 

entre no trem da humildade, o meu rap é o trilho. 

Assim, depois de explicitar todos os problemas que envolvem a periferia - 

crime, violência policial, descaso do Estado e racismo - os Racionais incentivam os 

ouvintes a procurarem o caminho da paz e ainda apresentam o rap como uma solução, 

sendo uma esperança para os jovens periféricos com os quais os rappers têm uma 

vivência em comum.   

O rap nacional ressignificou suas raízes na música black  veiculada entre as 

décadas de 1960 a 1980, mas que não explicitava a questão racial ou reivindicava a 

elaboração da identidade negra recorrendo ao discurso crítico e a denúncias. No 
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entanto, os rappers introduzem um novo paradigma na música popular brasileira por 

construírem uma identidade que rompe com a tradição conciliatória, que se firma no 

mito da democracia racial, promovida por outros estilos musicais como samba, bossa 

nova e MPB. Explicitando na íntegra a realidade das camadas marginalizadas, os 

Racionais MC’s assumem uma posição de porta-vozes da juventude periférica, 

ressignificando o termo e trazendo assim autoconsciência que estes explicitem e 

afirme a identidade de jovens negros. A partir deles, o rap elabora não apenas uma 

representação musical da periferia, mas uma reflexão política sobre o racismo e suas 

implicações no contexto da juventude.     

Acauam Silvério de Oliveira, professor de Literatura Brasileira na Universidade 

de Pernambuco, disse em entrevista que os Racionais MC’s foram responsáveis por 

salvar vidas, visto que o grupo fortaleceu culturalmente e politicamente grupos 

marginalizados das grandes cidades13, falando de igual pra igual com essas 

populações. Os Racionais iniciam um movimento de” dentro pra fora” sendo e dando 

voz a uma juventude segregada. Através da música, romperam com as fronteiras 

sociais ressignificando a identidade periférica, deixando um legado de resistência e 

representatividade, formulando novas identidades na música brasileira e na juventude.   

  

 
13 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=sMF62jwfNL0> acesso em fev.2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=sMF62jwfNL0
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