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INTRODUÇÃO 

 

                                     O artista dionisíaco apresentará                                                 

de modo imediatamente inteligível                                                                                                                       

a essência do fenômeno:                                                                                              

ele domina deveras sobre o caos da Vontade ainda não conformada                                

e pode, a partir dele, em cada momento criador,                                                       

engendrar um novo mundo – mas também o antigo,                                             

conhecido como fenômeno1.                                                                                      

Em sentido derradeiro, ele é músico trágico                                                       

(NIETZSCHE, 2010, p. 12)2. 

 

           Inspirando-me nas ideias de Nietzsche a respeito do sentido da música, 

especificamente a partir de sua compreensão da “essência do fenômeno”, começo a 

introdução deste trabalho atendo-me ao “poder comovedor do som” (NIETZSCHE, 

2010) 3, que o filósofo identificou nos rituais da antiguidade. Tal fenômeno suscitado 

pela música ocupava uma função relevante nesses cultos destinados a Dioniso, em 

que a “embriaguez dionisíaca (...) torna a unir os seres isolados e os deixa se 

sentirem como um único”. Diferentemente da homogeneização da consciência das 

massas promovida pela cultura que se transformou em mercadoria na modernidade 

e que sobrepuja as pulsões, a música dionisíaca suscita a “embriaguez do sofrer” 

(NIETZSCHE, 2010, p. 12)4. Tal embriaguez reúne os indivíduos para que 

expressem suas emoções, pois “a onipotência de sua essência, penetra nos mais 

íntimos pensamentos da natureza, conhece a terrível pulsão (Trieb) para a 

existência e ao mesmo tempo a contínua morte de tudo o que chegou à existência” 

(NIETZSCHE, 2010, p. 12)5.  

 

           A leitura trágica que o autor faz sobre “a essência do fenômeno” musical nos 

dá uma chave para o entendimento dos modos de percepção e recepção musicais 

capazes de sensibilizar os sentidos. Mas se trata de uma sensibilização originada da 

consciência da dor e da finitude da existência que se converte em força vital. Para 

                                                           
1 Grifo meu. 
2 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A visão dionisíaca do mundo, e outros textos de juventude. – 

São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
3  Op. Cit. 
4  Op. cit., p. 18. 
5  Op. cit., pp. 18-19. 
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Nietzsche, os deuses que engendram essa embriaguez do sofrer “são bons e maus, 

assemelham-se ao acaso, assustam com os seus planos que emergem 

subitamente, não têm compaixão nem o prazer no belo” (NIETZSCHE, 2010, p. 19)6. 

 

           As ideias de Nietzsche acerca da essência do fenômeno musical foram 

relevantes para a presente dissertação, uma vez que um dos eixos principais refere-

se à potencialidade imanente à música, de sensibilizar ou “comover” o receptor, tal 

qual acreditava Nietzsche. Trazendo suas ideias para iluminar as reflexões 

propostas acerca do rap – outro eixo fundamental desta dissertação –, este gênero 

musical pode ser compreendido como importante expressão artística que possibilita 

a elaboração das dores e a construção da identidade dos jovens, a partir de sua 

estética. Esta, por sua vez, rompe com a tendência tradicional a cultuar o belo, uma 

vez que sua essência brota dos terrores da existência que assolam as periferias e 

favelas. A verdadeira beleza do rap é de outra ordem, diferente das artes eruditas, 

pois provém desse cotidiano. O rap fala da barbárie social que assola as periferias e 

favelas, incidindo sobre seus habitantes que são, em sua maioria, indivíduos 

discriminados por sua cor e condição social. Além dos problemas atuais, o rap 

também evoca os antepassados negros que sofreram com os horrores e violência 

cometidos no período da escravidão no Brasil.  

 

           Nesse sentido, a questão central que norteou todo esse trabalho remete à 

potencialidade da música, especificamente do rap, em fornecer ao jovem7 pobre, 

negro e morador das periferias de São Paulo, meios para expressar suas dores e 

traumas impressos em suas subjetividades. Dores essas que são originadas por 

questões históricas e sociais que se perpetuam e alimentam a desigualdade social 

desde a formação da sociedade, ainda no Brasil Colônia.  

 

          A análise que será desenvolvida ao longo dos capítulos propõe uma 

discussão sobre possíveis modos de levar a música a esses jovens no ambiente 

escolar. Mas não se trata da música considerada “adequada” à doutrinação ou à 

                                                           
6 Ibidem, p. 19. 
7 A despeito das diferentes conceituações atribuídas nos campos psicológico e sociológico referentes 

à adolescência e juventude, optou-se pelo termo “juventude” para tratar da questão da identidade 
sociocultural e “adolescência” para se referir à dimensão psíquica do crescimento que se impõe a 
partir da puberdade. 
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moralização dos jovens, e sim, da música que fala de suas vidas, realidades, dores 

e anseios. Por isso, busquei nas características imanentes ao rap, partindo de toda 

sua dimensão trágica e dionisíaca, caminhos para sensibilizar os jovens enfatizando 

uma escuta voltada à reflexão, para que, posteriormente, pudessem despertá-los 

para uma consciência crítica acerca de suas vidas e da sociedade da qual fazem 

parte.  Conforme foi observado na pesquisa de campo que será detalhada ao longo 

do texto, essa música “dionisíaca” – seja o rap ou o funk – pode sensibilizar os 

jovens, pois se direcionam às suas realidades sociais. Cabe salientar que as vidas 

desses jovens, desde a tenra idade, são marcadas por circunstâncias histórico-

sociais que, muitas vezes, os levam a sucumbir à criminalidade, ou noutro extremo, 

à conformidade e submissão diante da opressão advinda da exclusão social.  

 

          A “essência do fenômeno” musical na antiguidade, tal como assinalado por 

Nietzsche, pode ser identificada na estética do rap que reúne a vontade de dar 

vazão aos sentimentos e a capacidade de inserir o receptor em um “novo mundo”. 

Esse novo mundo a que se referiu Nietzsche pode ser interpretado, na presente 

análise, como a emancipação crítica desses jovens que lhes permite transformar 

suas realidades. As dimensões dionisíaca e trágica presentes no rap manifestam-se 

a partir de um ritmo contundente, da letra que fala da realidade vivida pelos sujeitos 

excluídos, da sonoridade que incomoda os ouvidos adaptados às músicas-

mercadoria e do movimento corporal que expressa uma postura aguerrida, como se 

os sujeitos envolvidos pelo fenômeno comovedor suscitado pelo rap, estivessem 

prontos para um combate. 

 

           Em uma sociedade atravessada por um individualismo exacerbado e por uma 

consciência crítica cada vez mais rarefeita, há pouco espaço para se pensar a 

respeito das condições, ainda hoje difíceis, vividas pelos jovens pobres, negros e 

moradores nas periferias das grandes cidades. Tais circunstâncias os expõem ao 

descaso social, ao preconceito racial e às tendências mercadológicas que visam a 

homogeneização das massas, sacrificando, desse modo, as subjetividades dos 

indivíduos em razão de fins lucrativos. Considerando as necessidades sociais e 

subjetivas que afetam esses jovens, propus-me a investigar como a música, 

especificamente, o rap, pode propiciar experiências capazes de resgatar a 

autoestima dos mesmos ao remetê-los às suas raízes afrodescendentes.   
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Com formação em música popular, o meu interesse em estudar o rap foi 

despertado a partir da configuração estética do gênero, por nele identificar uma 

relação tensa e até mesmo de ruptura, em certa medida, com as músicas 

massificadas. A inquietação com a dimensão mercadológica - que descaracteriza e 

padroniza a música popular, esta, por sua vez, dotada de grande diversidade de 

ritmos, gêneros e estilos musicais - orientou meus estudos em direção a novas 

possibilidades de composição e produção musical, levando-me a analisar como este 

aspecto incidia sobre o rap. Ao entrar em contato com esse gênero musical urbano e 

juvenil, identifiquei a autonomia que o mesmo mantinha diante da homogeneização 

e esvaziamento crítico das músicas populares, utilizando-se de alguns mecanismos 

da indústria cultural8 referentes à produção e à distribuição para sustentar suas 

produções fora dos domínios por ela controlados. Tal compreensão acerca do 

caráter emancipatório do rap fundamentou minha hipótese de que esse gênero 

musical urbano dotado de potência crítica pudesse ser pensado a propósito da 

formação de jovens na rede pública de ensino.  

 

A elaboração e desenvolvimento da pesquisa de campo, aliados à 

fundamentação teórica, representaram um enorme desafio quando adentrei nas 

leituras de pensadores que ainda não havia tido um contato mais aprofundado, tais 

como Friedrich Nietzsche e Theodor W. Adorno. As atividades voltadas à percepção 

musical que desenvolvi junto com os jovens em sala de aula também modificaram 

profundamente minha compreensão acerca do sentido da música, visto que, até 

então, minha experiência musical limitava-se ao campo profissional. Ao iniciar esta 

pesquisa, passei a compreendê-la como fenômeno capaz de tocar na subjetividade 

e transformar a vida dos jovens com quem trabalhei. Desse modo, aos poucos fui 

incorporando o perfil de educadora, deixando de atuar somente como musicista. Os 

jovens, assim como as leituras, foram os responsáveis por essa modificação interna, 

pois exigiram de mim uma entrega que seria impossível sem essa mudança e 

abertura em minha percepção acerca do ilimitado “poder comovedor do som”, 

retomando as ideias de Nietzsche mencionadas no início. 

                                                           
8 Conceito desenvolvido e amplamente aprofundado por Adorno e Horkheimer no livro Dialética do 

Esclarecimento (2006), em que os autores refletem acerca da manipulação exercida pelos meios 
de comunicação de massas, fazendo com que a arte e a cultura adquiram atributos mercadológicos 
transformando-se, desse modo, em mero produto comercializável e passível de reprodução 
irrefletida. 
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Entretanto, no esforço de alcançar o sentido amplo dessa dimensão musical, 

a fundamentação teórica foi fundamental nesse processo, que se deu a partir das 

leituras de algumas obras do filósofo Theodor W. Adorno, Filosofia da Nova Música 

(2009)9, Educação e Emancipação (2010)10, e ainda Dialética do Esclarecimento11 

(2006), escrita em coautoria com Max Horkheimer. As leituras das obras de 

Nietzsche me auxiliaram no sentido de repensar os valores imanentes à música 

enquanto “fenômeno”, como A visão Dionisíaca de mundo (NIETZSCHE, 2010)12. Já a 

leitura do livro Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro (2011)13, do 

mesmo autor, tornou possível – tanto a mim, quanto aos jovens alunos – questionar, 

a partir do rap, sobre nossas vidas e valores, como forma de exercitar o pensar 

autônomo no sentido de desconstruir valores enrijecidos, que limitam a 

compreensão acerca da realidade social que nos cerca. Conforme os estudos 

avançaram, foi necessário recorrer a autores que fazem uma abordagem 

contemporânea das ideias de Nietzsche, como Osvaldo Giacoia14 e Mônica do 

Amaral15.  

 

O referencial teórico que sustentou a elaboração e o desenvolvimento das 

oficinas na ONG Casa do Zezinho foi concebido anteriormente ao seu início e 

durante a realização das atividades com os adolescentes, conforme adquiriram 

novos contornos, os quais exigiam análises específicas. O primeiro autor estudado 

nesta fase foi Theodor W. Adorno, cujas obras foram mencionadas no parágrafo 

anterior, além do ensaio intitulado “O fetichismo na música e a regressão da 

                                                           
9  ADORNO, Theodor W. Filosofia da nova música. – São Paulo: Perspectiva. 2002, 3ª reimp. da 3. 

Ed. em 2009. 
10ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. – Rio de janeiro: Paz e Terra. 1995, 5ª 

reimpressão, 2010. 
11ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos / 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. Reimpressão em 2006. 
12 Ibidem. 
13 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Porto 

Alegre, RS: L&PM, 2011. 
14GIACOIA, Oswaldo. Modernidade e economia pulsional: para a psicofisiologia do excesso. 

Revista Ide, São Paulo, vol. 35 [35], nº 55, 2013, pp.103-116. 
15 AMARAL, Mônica do. A estética transgressora do rap e do funk: em direção à reversão dialética da 

educação pública nas metrópoles brasileiras. In:  Educação Pública nas Metrópoles Brasileiras: 
impasses e desenlaces. I. Amaral, Mônica G. T. do; II. Souza, Maria Cecília Cortez C. de, (orgs). – 
Jundiaí, SP: Paco Editorial; São Paulo: Edusp, 2011a. 
Ibidem. O rap, o hip-hop e o funk: a "eróptica" da arte juvenil invade a cena das escolas públicas 
nas metrópoles brasileiras In: Psicol. USP vol. 22 no. 3. pp. 593-619. São Paulo, 
July/Sept. 2011b. Epub Sep. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
65642011000300009&script=sci_arttext. Último acesso em: 28/07/2015. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642011000300009&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642011000300009&script=sci_arttext
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audição”16. Os escritos de Adorno possibilitaram uma análise aprofundada acerca da 

formação do gosto musical dos alunos que sugeria uma tendência à 

homogeneização induzida pela indústria cultural, cuja poder de ação tem se 

expandido cada vez mais da televisão e rádio à internet. Também foram essenciais 

para se pensar em que medida essa escuta homogeneizada poderia ser rompida por 

meio de uma estética musical que se forja distanciada dos domínios e 

padronizações da indústria cultural. Embora no livro Filosofia da Nova música (2009) 

o autor tenha se debruçado sobre a técnica dodecafônica por identificar nela alguma 

autonomia estética, suas ideias iluminaram a análise sobre o distanciamento que 

alguns gêneros populares mantêm das fórmulas mercadológicas, entre eles o rap do 

grupo Racionais MC´s. As ideias de Adorno voltadas a uma educação emancipatória 

foram fundamentais para o desenvolvimento de atividades que possibilitassem trazer 

seus conceitos referentes à escuta musical para o campo da experiência dentro da 

sala de aula. Desse modo, esses estudos me auxiliaram a identificar potencialidades 

da música que pudessem contribuir para uma educação voltada à resistência diante 

dos mecanismos de repressão.  

 

As obras do filósofo Nietzsche também mencionadas anteriormente trouxeram 

para a pesquisa uma mudança substancial acerca do olhar que o educador 

necessita ter sobre o educando. De acordo com Nietzsche, essa transformação 

precisa ocorrer a partir da desconstrução do preconceito moral arraigado no seio da 

civilização que “penetrou profundamente no mundo mais espiritual, aparentemente 

mais frio e mais desprovido de pressupostos – e, como é óbvio, causando danos, 

tolhendo, ofuscando, distorcendo”17.  

 

Foram fundamentais, ainda, as leituras de estudiosos que, de algum modo, 

inspiraram-se nas ideias dos autores mencionados para desenvolver suas ideias. A 

começar pelas reflexões de José Miguel Wisnik presentes em seu livro O som e o 

sentido: uma outra história das músicas (2009) 18, que me auxiliaram a pensar na 

“essência do fenômeno” musical, a partir da sensibilização da escuta e da percepção 

                                                           
16 ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: Os Pensadores -Textos 

escolhidos, Ed. Abril Cultural, 1980. 
17 Ibidem. 
18 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo:  Companhia   

das letras, 2009. 
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sonora. O estudo desse autor trouxe para esse momento inicial da pesquisa uma 

contribuição histórico-cultural para a análise teórica referente ao desenvolvimento da 

música ocidental. Esta, por sua vez, foi permeada por proibições e recalques em 

razão dos efeitos que determinados aspectos imanentes ao som suscitavam no 

receptor. Algumas características do fenômeno sonoro-musical como o ritmo e 

determinados instrumentos foram considerados por filósofos da antiguidade 

inapropriados ao desenvolvimento moral, ameaçadores à coesão da pólis e 

desagregadores de valores éticos e, posteriormente, pela Igreja, como elementos 

demoníacos. Tais ideias repercutem até os dias atuais, interferindo na aceitação de 

gêneros musicais compreendidos como cultura menor e considerados nocivos ao 

desenvolvimento intelectual, como no caso do rap e do funk. 

 

Os aspectos estético-musicais imanentes ao rap, particularmente os 

referentes ao grupo Racionais MC’s, entre outros, foram analisados e enfatizados 

com o intuito de compreender em que medida produziam efeitos de ruptura nas 

representações construídas socialmente a respeito do jovem negro, pobre e morador 

da periferia das metrópoles. Nesse sentido, busquei compreender como suas 

configurações estéticas são concebidas a partir da percepção da realidade social, 

traduzindo-a sonoramente por meio de recursos tecnológicos, de modo a apreender 

a tensão suscitada pela explosão de violência, criminalidade e morte que assola, 

ainda hoje, as regiões periféricas de grandes cidades brasileiras, como São Paulo. 

 

Além desses aspectos musicais, o rap forneceu elementos essenciais para o 

desenvolvimento do meu trabalho com os jovens em razão da dimensão formativa e 

até mesmo pedagógica do gênero, derivada do teor crítico de suas músicas. Este 

aspecto crítico, e também político, tem fundamentado ações sociais e movimentos 

de resistência há décadas na cidade de São Paulo. A difusão e manutenção dessas 

iniciativas vêm sendo realizadas por rappers, grupos de rap e agentes do hip-hop. 

Importantes grupos como os Racionais MC’s, por meio de suas letras vêm alertando 

a juventude negra e apreciadora do rap, desde o final dos anos 80 quanto aos riscos 

e consequências da criminalidade. A obra musical desses grupos tem propiciado a 

milhares de jovens das periferias e favelas a formação da consciência de si, 

necessária para que cada indivíduo atue como sujeito transformador de sua 

realidade e da sociedade em que vive.  
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O conteúdo das letras dos raps apresentados nas oficinas problematiza as 

heranças africanas e o preconceito racial presentes em nossa cultura, além de trazer 

à luz questões relacionadas ao universo do crime e violência que assolam as vidas 

das populações negras e de baixa renda. Seu potencial de denúncia abrange 

terrenos evitados e negados na sociedade vigente ao dar voz ao indivíduo em 

situação de opressão. Esse indivíduo, por sua vez, pode ser desde um presidiário 

que de alguma maneira sucumbiu à lógica da sociedade capitalista, até um jovem 

que se vê excluído dessa mesma sociedade por motivos raciais.  

 

As oficinas de música com ênfase no rap e destinadas a adolescentes entre 

13 e 15 anos em fase escolar constituiu minha pesquisa de campo. Inicialmente as 

atividades fundamentaram-se em três aspectos essenciais: a percepção musical, a 

criação autônoma e a emancipação crítica. Os três aspectos foram pensados de 

modo articulado, porém tendo como viés principal o rap e seu caráter de crítica e de 

denúncia social.  

  

          A participação no grupo de pesquisa Hip-hop e Culturas Afro-brasileiras na 

Educação, coordenado pela Profª. Drª Mônica do Amaral, na Faculdade de 

Educação da USP, instigou-me a fazer leituras que inspiraram o processo de 

construção e elaboração das atividades realizadas nas oficinas. Estas, por sua vez, 

fizeram parte de um amplo projeto de Políticas Públicas realizado pelo grupo de 

pesquisa, intitulado Rappers, os novos mensageiros urbanos da diáspora africana 

na periferia de São Paulo: a contestação estético-musical que emancipa e educa19.  

 

O objetivo dessas oficinas foi levar o rap para a sala de aula visando explorar 

sua potencialidade crítica junto aos adolescentes moradores das periferias. Nesse 

sentido, as oficinas foram concebidas visando propiciar um espaço dentro da escola 

voltado a experiências que envolvessem a sonoridade do rap e de outros gêneros 

musicais pouco difundidos nas mídias, como músicas de vanguarda, músicas 

dodecafônicas, atonais e minimalistas. Esses gêneros e técnicas musicais pouco 

difundidos em nossa cultura foram apresentados aos jovens no início da pesquisa 

                                                           
19  Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) como 

parte do Programa de Políticas Públicas (Processo 2010/52002-9), no período de 2011 a 2014. 
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para que suscitassem um estranhamento sonoro capaz de provocar fissuras na 

escuta condicionada pelos padrões musicais mercadológicos, vigentes na cultura de 

massas.  A exposição desses gêneros de vanguarda aos jovens visou expandir, por 

meio da escuta, a sensibilização e a percepção sonoro-musical, para que 

adquirissem alguma autonomia criativa e do gosto musical, muitas vezes, induzidos 

pela indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 2006)20 e por seus campos de 

atuação, que incluem a televisão, o rádio e, em escala crescente, a internet.   

 

As oficinas de música com ênfase no rap ocorreram entre os anos de 2011 e 

2013 em duas etapas distintas. Na primeira etapa do Projeto de Políticas Públicas, 

realizada junto à ONG Casa do Zezinho, as oficinas foram concebidas como 

pesquisa-piloto e contaram com o apoio de educadores dessa instituição. A ONG 

Casa do Zezinho desenvolve trabalhos de formação por meio de vários projetos e 

atividades, principalmente nos campos da arte e dos esportes, para cerca de 1700 

crianças e jovens entre 6 e 21 anos provenientes dos bairros do Capão Redondo 

(Região dos Racionais MC´s), Parque Santo Antônio e Jardim Ângela. Nesse 

primeiro momento, o conteúdo desenvolvido nas oficinas foi elaborado 

gradativamente junto com os jovens, conforme estes me apresentavam questões 

relevantes relativas às suas realidades e respondiam às atividades propostas. Esta 

etapa foi realizada com duas turmas diferentes: uma, em 2011 e outra, em 2012. 

 

Nas atividades iniciais, foi dada ênfase à questão do estranhamento sonoro e 

à desconstrução da escuta massificada dos jovens, assim como às conversas e 

reflexões amadurecidas nas oficinas acerca dos critérios de julgamento do valor 

artístico das músicas por eles apreciadas, bem como do juízo de gosto musical que 

orientava suas preferências. Paralelamente às discussões, os adolescentes 

participaram de experiências musicais que se baseavam na recepção e na criação 

de raps, envolvendo, inicialmente, a improvisação musical e, posteriormente, a 

elaboração de letras e bases acústicas. Nesse processo, os jovens usaram os 

seguintes instrumentos de percussão: 

                                                           
20 Ibidem. 
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a) Agogô, reco-reco, afoxé, timba e xequerê, instrumentos de origem africana, 

que são empregados no samba; alguns desses instrumentos também são 

empregados no candomblé e no maracatu.  

b) Pandeiro também é utilizado no samba, embora seja de origem árabe;  

c) Caxixi, que pertence à capoeira;  

d) Chocalho e ganzá, que são de origem indígena; 

e) Cajón, que é de origem peruana;  

f) Também foram utilizados instrumentos melódico-harmônicos, como a 

escaleta, o cavaquinho (que tem origem portuguesa) e a viola caipira que é 

um instrumento típico do interior do Brasil, também descendente das violas 

portuguesas. 

 

Os resultados obtidos com as oficinas realizadas na ONG Casa do Zezinho 

nos anos de 2011 e 2012 demonstraram pequenas diferenças entre as duas fases. 

No primeiro momento referente ao ano de 2011, a ênfase recaiu sobre as atividades 

voltadas à formação da consciência crítica, à percepção da estética musical 

imanente ao rap e aos processos de criação poético-musicais por meio da 

improvisação musical livre. Também ocorreu nesse período o processo de 

construção da minha relação de proximidade com o universo dos adolescentes, 

conquistada lentamente. Os trabalhos de criação poético-musical apresentados por 

estes nesta fase, apresentaram um conteúdo mais ingênuo, como se pode observar 

nas produções das letras, desenhos e criação de bases rítmico-acústicas que serão 

detalhadas no primeiro capítulo.  No segundo ano da pesquisa que ocorreu em 2012 

também na ONG Casa do Zezinho foi possível avançar com os jovens no sentido de 

um aprofundamento crítico e político de suas percepções de mundo. Esse 

aprofundamento crítico e intelectual foi possibilitado por meio de exibições e 

audições de videoclipes. Entre os temas tratados, obteve relevância a vida e 

trajetória de heróis nacionais, como Marighella, apresentado por meio do videoclipe 

do grupo Racionais MC’s21, e Zumbi dos Palmares, por meio da música “Zumbi”, de 

Jorge Benjor22.  

                                                           
21 Mil Faces de um Homem Leal (Marighella). Direção: Daniel Grinspum. Produção Preta Portê 2012. 

In: Documentário Marighella, de Isa Grinspum Ferraz. (6’10 min). Digital estéreo. Disponível em 
http://www.racionaisoficial.com.br. Último acesso em 17/08/2015. 

22 BENJOR, Jorge. A tábua da esmeralda. Philips Records. 1974. 1 LP (38:09) 518 111-2. 
Remasterização em digital: Universal Music. Estéreo. Cabe ressaltar aqui a contribuição do Prof° 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isa_Grinspum_Ferraz
http://www.racionaisoficial.com.br/
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No segundo momento do Projeto de Políticas Públicas, as oficinas referentes 

à minha pesquisa de campo foram desenvolvidas em uma Escola Pública de Ensino 

Fundamental, a EMEF Amorim Lima e foram intituladas “Percebendo sons, criando 

rap”.  As atividades ocorreram durante o segundo semestre de 2013 e exigiram uma 

mudança teórica e empírica devido às características que distinguiam a escola 

pública da ONG onde se deu o início do trabalho de campo.  

 

No que se refere aos estudos teóricos empreendidos nesta fase da pesquisa, 

as características específicas da escola e principalmente dos alunos, exigiram 

leituras de autores que se debruçaram sobre os comportamentos advindos com a 

pós-modernidade e com o avanço da tecnologia.  Nesse sentido, os autores Michel 

Maffesoli (2003)23, Gilles Lipovetsky (2006; 2011)24, Stuart Hall (2012)25 e Paulo 

Arantes (2014)26 ajudaram a trazer as reflexões desenvolvidas por Adorno para os 

tempos atuais, acerca da individuação do sujeito na modernidade e como tal 

transformação incide nas formas de dominação suscitadas pela hegemonia 

mercadológica. Os estudos do autor Marc Lamont Hill (2014)27 foram necessários 

para desenvolver, na pesquisa de campo, as ideias de Adorno referentes à 

educação emancipatória. Recorri, ainda, aos estudos de Nestor Garcia Canclini 

(2013)28 sobre hibridismos a fim de aprofundar minha análise sobre a estética 

musical do rap. Do mesmo modo, as disciplinas cursadas29 ao longo do Mestrado 

                                                                                                                                                                                     
Dr. Walter Garcia, que me alertou para a existência de uma versão da mesma música, porém de 
caráter mais contundente, cujo arranjo bem mais agressivo que a primeira versão, sugere um 
chamamento para um combate. Esta versão encontra-se presente no disco do mesmo compositor, 
intitulado África Brasil. Philips Records. 1976. 1 LP (40:10) 73145181162. Remasterização em 
digital: Universal Music. Estéreo.  

23 MAFFESOLI, Michel. O Instante Eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas.  São 

Paulo: Zouk, 2003.  
24 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas.   

São Paulo: Companhia das letras, 2006.  
Idem. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Editora Barcarolla, 2011.  

25 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (org. e trad.). Identidade e  

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2012. 
26 ARANTES, Paulo Eduardo. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da 

emergência.  – 1ª Ed. – São Paulo: Boitempo, 2014 – (Estado de sítio). 
27 HILL, Marc Lamont. Batidas, rimas e vida escolar: pedagogia hip-hop e as políticas de 

identidade. – Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2014. 
28 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da modernidade. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013 (Ensaios latino-americanos,1). 
29 As disciplinas cursadas no início do mestrado foram: “Formas da Canção Popular no Brasil: análise 

e interpretação” (Instituto de Estudos Brasileiros - Universidade de São Paulo), ministrada pelo Prof. 
Drº Walter Garcia; “Expressões Estéticas Contemporâneas de Resistência da Juventude Urbana: 
uma leitura a partir de Nietzsche, Freud e Adorno” (Faculdade de Educação da Universidade São 
Paulo), ministrada pela Prof. Drª Mônica G. T. do Amaral; “Literatura Brasileira Contemporânea” 
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foram essenciais para o delineamento da pesquisa, fornecendo-me suporte teórico 

para iluminar a análise dos dados obtidos com as oficinas.   

 

O livro Pedagogia do oprimido30 de Paulo Freire foi essencial para que eu 

adentrasse no universo dos adolescentes da EMEF Amorim Lima como educadora e 

não somente como pesquisadora. As ideias de Freire possibilitaram um 

redirecionamento empírico da pesquisa por meio dos “temas geradores” (FREIRE, 

2011)31. De modo diferente da primeira etapa da pesquisa em que trabalhei com a 

música no âmbito da percepção sonora, a partir dos temas geradores, foi possível 

posicionar a música no âmbito intelectual, suscitando discussões com os alunos por 

meio das letras de rap. Para adensar as análises sobre as respostas dos alunos 

para as atividades propostas, foi necessário recorrer aos estudos de Mônica do 

Amaral voltados à psicanálise com ênfase na adolescência e nas culturas juvenis, 

como no caso do hip-hop. As reflexões de Philippe Jeammet32 auxiliaram-me na 

compreensão acerca desse processo de diferenciação do outro, que se aguça frente 

à fragilização narcísica própria da idade, mas também em razão da fluidez dos 

tempos atuais apontadas por Lipovetsky (2006; 2011) e por Maffesoli (2003; 2005). 

 

Outra distinção fundamental para a elaboração das atividades propostas que 

observei entre as duas etapas refere-se à localização espacial de cada instituição: 

enquanto a ONG Casa do Zezinho situava-se no extremo da zona sul da cidade de 

São Paulo – Capão Redondo; a EMEF Amorim Lima situava-se na zona oeste, num 

bairro de classe média – Butantã. Essa diferenciação territorial e social entre as 

duas regiões pode ser explicada a partir da análise de Carril (2006): 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade de São Paulo), ministrada pelo 
Prof. Dr. Jaime Ginzburg. Frequentei como ouvinte a disciplina “As mediações tecnológicas da 
indústria cultural” (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo), ministrada pela Prof. Drª 
Iray Carone e “O pensamento trágico de Machado de Assis” (Faculdade de Educação da 
Universidade São Paulo), ministrada pelo Profº Dr. Rogério de Almeida. 

30 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 
31 A ideia de temas geradores sustentada por Paulo Freire foi fundamental para traduzir algumas 

noções de teóricos da música como José Miguel Wisnik e de filósofos que estudaram o fenômeno 
do som e seus efeitos na escuta como Friedrich W. Nietzsche e Theodor W. Adorno. O objetivo de 
seu emprego foi provocar rupturas numa escuta reificada de modo a ampliar o espectro da 
percepção sonora, que, de algum modo, pudesse propiciar novos olhares estéticos e sócio-políticos. 

32 JEAMMET, Philippe. Adolescência: o espelho da sociedade. Revista  Ide. nº 41 – julho de 2005. 
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Entre as cinco regiões da cidade de São Paulo (...), a Zona Sul corresponde 
a 45,5% de seu território, ou seja, 686,87 Km². Em 1991, essa área 
comportava 2.961.713 habitantes e, em 2005, 3.510.141. A extensão 
territorial e demográfica é acompanhada por grande diversificação de 
paisagens e segregação socioespacial interna, produto da expansão 
capitalista na metrópole. A infra-estrutura urbana e os equipamentos estão 
concentrados, principalmente, nas Zonas Oeste e Central, enquanto na Sul 
e no extremo sul, há escassez e podem ser até inexistentes, como é o caso 
do Capão Redondo, ligado à administração de Campo Limpo (OLIVEIRA, 
1996 apud CARRIL, 2006, p. 109)33. 

 

 

A presente dissertação divide-se em quatro capítulos nos quais exponho a 

análise do potencial crítico e de formação do rap para a juventude da periferia, bem 

como de sua relação, permeada por tensões e ambiguidades, com o jovem em 

questão, sob diferentes ângulos. O primeiro capítulo é dedicado à pesquisa de 

campo e ao processo de elaboração da metodologia empregada. São relatadas 

algumas experiências vividas nas oficinas realizadas em duas situações e 

momentos distintos: a primeira tinha características de uma pesquisa-piloto e 

ocorreu na ONG Casa do Zezinho; a segunda foi desenvolvida na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Amorim Lima, tendo como base as experiências e 

resultados obtidos anteriormente. Relato as principais atividades realizadas em sala 

de aula que envolveram improvisação musical livre, composição de letras e raps e 

discussões acerca de temas geradores suscitados durante as audições de rap e 

exibição de documentários e videoclipes com temáticas voltadas à discriminação do 

indivíduo afrodescendente34, aos movimentos de resistência, bem como suas raízes 

históricas. Foi dada ênfase à dimensão de “cura de feridas” imanente ao rap, que foi 

amplamente explorado em sala de aula como propiciador do compartilhamento das 

histórias. As histórias narradas pelos rappers são as mesmas vividas por boa parte 

                                                           
33CARRIL, Lourdes. Quilombo, Favela e Periferia: a longa busca da cidadania. – São Paulo: 

Annablume; Fapesp, 2006. 
34 O termo “afrodescendente”, de acordo com o Dicionário Aurélio (8ª Ed.,2010), significa: “pessoas 

que descendem de africanos, trazidos para a América como escravos”. Na presente dissertação o 
termo foi empregado ao longo do texto para se referir a “definições culturais” (HALL, 2014, p. 17), 
enquanto conceito, opondo-se a uma categorização que pode recair em uma interpretação 
puramente biológica ou racial. De acordo com a explicação de Hall em seu livro A identidade cultural 
na pós-modernidade (2014), “nos últimos anos, as noções biológicas sobre raça (...) têm sido 
substituídas por definições culturais, as quais possibilitam que a raça desempenhe um papel 
importante nos discursos sobre nação e identidade nacional” (2014, p. 37). O autor salienta, ainda, 
que “a raça não é uma categoria biológica ou genética que tenha qualquer validade científica (...). A 
raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto é, ela é a categoria 
organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de representação e práticas sociais 
(discursos) que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco específico, de diferenças em 
termos de características físicas” (HALL, Stuart, 2014, pp. 36-37).   
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dos jovens que participaram das oficinas. Abordo as mudanças ocorridas durante a 

pesquisa de campo realizada na EMEF Amorim Lima, principalmente uma de grande 

relevância – a introdução do funk na metodologia desenvolvida em sala de aula, em 

razão da grande adesão dos jovens a esse gênero musical. Com a inserção do funk, 

originalmente surgido no Rio de Janeiro, mas que posteriormente desdobrou-se em 

diferentes estilos em São Paulo, como o funk “ostentação”, foi possível ampliar o 

leque temático, assim como os assuntos tratados nas oficinas junto aos jovens. 

Nesse sentido, as discussões suscitadas a partir dos funks incluíram temas ligados à 

relação do jovem com o consumo ostensivo e a construção de seus “eus”, aos quais 

atribui a função de símbolos de poder associados a determinados artigos, como 

tênis e celulares, devido à necessidade que o adolescente tem do apoio e 

reconhecimento do entorno, tal qual foi salientada por Philippe Jeammet (2005)35.  

 

O segundo capítulo destina-se à análise da individuação hedonista do jovem 

das periferias à luz do sentido trágico, inspirada principalmente pelas ideias de 

Friedrich Nietzsche e Michel Maffesoli. Para realizar um estudo de caso, analisei 

uma experiência vivida em uma das oficinas em que uma aluna adolescente 

defendeu de maneira contundente o consumo de artigos caros a qualquer custo, 

referindo-se, no caso, a um tênis de uma marca famosa. O incômodo suscitado pelo 

debate em torno dessa questão levou-me a reavaliar o percurso teórico e empírico 

empregado até então, bem como minha própria percepção acerca da realidade 

daquela jovem em questão e de seus colegas que participaram das oficinas. Desse 

modo, o consumo deixou de ser compreendido como causa para ser analisado como 

efeito, que pode ser suscitado pela necessidade de autovalorização e afirmação da 

identidade social do jovem que sofre discriminação racial e social. Para encerrar 

este capítulo, analiso o modo como o grupo Racionais MC´s aborda a realidade do 

jovem pobre e negro da periferia na perspectiva do herói que luta por sua 

sobrevivência, dispondo dos recursos que a vida lhe ofereceu.  

 

O terceiro capítulo destina-se à análise da estética musical do rap a partir de 

seus aspectos imanentes, buscando identificar neles a força motriz que potencializa 

criticamente seu conteúdo, principalmente o que é produzido pelo grupo Racionais 

                                                           
35 Ibidem. 
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MC´s. Para contextualizar a questão da estética em razão de sua ampla 

abrangência sobre diferentes campos artísticos e linhas de pensamento, saliento o 

recalque que a música sofreu, inicialmente na antiguidade, sendo endossado, na 

Idade Média, pela Igreja Católica. Esse recalque determinou o rumo da música 

ocidental, consolidando padrões de beleza e de pureza estética que excluem, muitas 

vezes, manifestações artísticas populares, entre elas, o rap e o funk. Para 

compreender essas formas de produção musical que escapam dos domínios desses 

padrões de estética e do conceito de belo, abordo os hibridismos que configuraram a 

música popular brasileira e que até a atualidade originam diferentes gêneros. Os 

hibridismos que ocorrem no campo da música mostram de que modo o rap rompe 

com o status de “arte pura”, ou seja, a arte que não recebeu influências externas, 

culturais ou regionais, tão valorizada nos meios acadêmicos ou da alta cultura. Para 

melhor compreensão das diversas formas de hibridismo e suas incorporações nas 

culturas locais, recorri às ideias de Nestor Canclini (2013)36. Contrariamente a essa 

ideia de pureza estética, a produção do rap consiste na mistura de sonoridades e 

gêneros musicais, na incorporação do ruído e do ritmo que foram expurgados da 

música, nos primórdios da civilização ocidental. O rap explora as inúmeras 

possibilidades de hibridação entre diferentes estéticas musicais e informações 

sonoras na construção das bases musicais. O rap também acrescenta às suas 

bases rítmicas, os sons das cidades, as lamentações, os choros das mães diante de 

seus filhos mortos e todo um universo sonoro que pertence ao cotidiano das 

periferias, minuciosamente detalhado pelos Racionais MC´s. 

 

A título de conclusão, o último capítulo foi nomeado como “Mixando as 

ideias”, onde busquei alinhavar os eixos que sustentaram minha análise: o rap, a 

juventude, a sociedade e a escola. A analogia entre a conclusão do texto com o 

processo de mixagem se deve à função que este exerce nas performances dos DJs. 

É preciso observar que quando estes últimos mixam as músicas, unindo-as umas às 

outras, fusionando-as por alguns segundos, para depois, separá-las. Nesse sentido, 

a pesquisa de campo propiciou o terreno fértil para trabalhar esses temas de modo 

conjugado, na prática, em sala de aula, como num processo de “mixagem”. Porém, 

no campo teórico, procurei me deter em cada um de seus desdobramentos, em 

                                                           
36  Ibidem. 
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decorrência da imbricação de temas que era preciso articular ao longo da pesquisa. 

A ênfase dada inicialmente aos aspectos musicais do rap se desdobrou em uma 

variedade de temas relacionados ao universo do jovem pobre, morador de periferia e 

afrodescendente em sua maioria. Daí a discussão em torno da relação entre o rap, o 

adolescente e a escola ter envolvido aspectos, não só musicais, mas também 

relacionados à própria vida do jovem em questão, que passou a iluminar toda a 

análise teórica, bem como as atividades realizadas nas oficinas de música que serão 

relatadas ao longo dos capítulos que se seguem. 
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1 O RAP EM SALA DE AULA COMO POTÊNCIA CRÍTICA DE FORMAÇÃO DO      

ADOLESCENTE NA PERIFERIA 

 

Neste capítulo, apresentarei uma reflexão acerca do caráter emancipatório do 

rap nacional, que se manifesta por meio de uma estética multifacetada, da qual 

fazem parte narrativas que envolvem a crítica social e a denúncia do preconceito 

racial que atinge, principalmente, jovens afrodescendentes e moradores de periferias 

e favelas. De acordo com uma leitura discriminatória feita pela atual sociedade 

excludente formada principalmente por uma elite dominante, branca e racista, esses 

jovens são considerados “suspeitos” em razão de sua cor e condição social. A vida 

desses jovens que já é marcada pela pobreza e inúmeras privações, também 

carrega o trauma da exclusão e da invisibilidade social.  Tais circunstâncias fazem 

com que os jovens em questão sejam atingidos frequentemente pela violência 

policial, pelo assédio da criminalidade e pelo desprezo da sociedade e do Estado. 

 

Todas essas forças opressoras provocam “feridas” profundas na subjetividade 

dos jovens afrodescendentes. Para enfrentá-las, muitas pesquisas apontam para a 

importância do hip-hop e no caso específico do trabalho que aqui exponho, do rap 

que possui a função de “curador” dessas feridas, conforme salienta Amaral (2014)37 

a propósito do livro Batidas, rimas e vida escolar, de Marc Lamont Hill (2014)38, no 

prefácio desta mesma obra: 

  

De acordo com Hill, o hip-hop não é um subgênero cultural, mas é 
expressão de uma identidade libertadora e de afirmação dos jovens afro-
americanos das periferias das grandes cidades dos Estados Unidos, e, por 
extensão, das periferias das metrópoles espalhadas pelo mundo. É com 
esta postura que ele propõe a Pedagogia Crítica do Hip-Hop, como 
expressão de uma política de identidade para esta população (AMARAL, 
2014, p. 9). 
 
 

                                                           
37 AMARAL, Mônica G. T. do: revisão e prefácio à edição brasileira do livro Batidas, rimas e vida 

escolar: pedagogia hip-hop e as políticas de identidade, de HILL, Marc Lamont – Petrópolis, RJ: Ed. 
Vozes, 2014. 

38 HILL, Marc Lamont. Batidas, rimas e vida escolar: pedagogia hip-hop e as políticas de identidade, 
de HILL, Marc Lamont – Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2014. Marc Lamont Hill é professor-associado 
da Teachers College Columbia University, atuando nos campos de Educação em Inglês e de 
antropologia.  
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Cabe ressaltar que o rap é um dos quatro elementos constituintes do hip-hop, 

ao lado do break, do grafite e do DJ. Baseando-se nas análises de Hill que 

desenvolveu amplo trabalho com jovens em sala de aula explorando as 

potencialidades do hip-hop, Amaral discorre acerca dessa potencialidade de curar 

feridas, imanente ao gênero musical analisado: 

 

O autor compara seu trabalho com os jovens, por meio do 
compartilhamento de histórias sofridas por eles, como condição de “cura”, 
com a história de Chiron, deus da mitologia grega – metade homem, 
metade animal – conhecido por seus dotes de professor, médico e 
curandeiro. Tendo sido atingido acidentalmente por uma flecha de Hércules, 
com o sangue de Hydra, teve que continuar praticando a cura suportando a 
dor de sua ferida. Por isso, ficou conhecido como woundedhealer. Tomando 
este mito como referência para o seu trabalho com os jovens, interpreta-o 
como um “sofrimento que cura”, que também se fez presente quando 
compartilhavam suas narrativas no grupo, permitindo que cada um 
suportasse as cicatrizes de suas feridas junto com os outros, propiciando 
alívio e conforto (AMARAL, 2014, pp. 11-12)39.  

 

Instigada por tais reflexões, busquei compreender de que modo a estética do 

rap, por sua vez, construída a partir da necessidade de resistência e autoafirmação 

de negros segregados e massacrados pela violência urbana no Bronx, EUA, na 

década de 70, pode ser usada na formação dos jovens da periferia, dadas as suas 

características sonoras e de crítica social. Por acreditar que esse potencial crítico 

imanente ao rap se manifesta esteticamente por meio das batidas, da rima, do 

movimento corporal, bem como por uma narrativa crítica, direcionei meus estudos 

para pensar sobre formas de empregá-lo em sala de aula de modo a suscitar no 

adolescente o interesse por suas raízes afrodescendentes. Este interesse pelas 

temáticas e pela estética do rap poderia, a meu ver, despertar no jovem uma 

conscientização crítica com relação à sua vida e ao ambiente social que o cerca. 

 

A hipótese inicial da pesquisa fundamentou-se neste interesse que poderia 

ser desencadeado no jovem por meio de atividades envolvendo o rap no âmbito 

escolar. Busquei desenvolver, a princípio, uma metodologia fundamentada na 

estética do rap – que, ao dar voz a uma necessidade histórica e política de 

autoafirmação dos jovens negros do Bronx, acabou se expandindo por todo o mundo 

- por acreditar que esta pudesse fortalecer igualmente a autoestima abalada do 

                                                           
39 Ibidem, pp. 11-12. 
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jovem afrodescendente nas periferias de metrópoles brasileiras, como São Paulo. 

No entanto, não se trata de um fortalecimento ingênuo, no sentido de um método de 

autoajuda, mas, sim, do resgate da autoestima dos jovens das periferias por meio do 

conhecimento da história negada da diáspora negra do Atlântico e do passado 

escravista, bem como de suas consequências nefastas que se fazem sentir ainda 

hoje em práticas discriminatórias e excludentes, motivadas por racismo ou 

discriminação social, ainda presentes em nossa sociedade e que os atingem 

cotidianamente. 

 

Cabe lembrar que tais ações motivadas pelo racismo são efetuadas de modo 

cada vez mais difuso nas relações sociais, no mercado de trabalho, entre outros 

setores da sociedade. Há ainda o mascaramento das práticas discriminatórias, que 

na atualidade em muito se deve ao acesso ao consumo por indivíduos que viviam na 

linha da extrema pobreza, propiciado pelas políticas sociais que transformaram a 

sociedade brasileira nas últimas décadas. O fenômeno da inserção desses 

indivíduos na categoria de consumidores vem provocando a ilusão da diminuição da 

desigualdade social pela via da aquisição de bens de consumo, do acesso a 

moradias populares e do financiamento de itens diversos. Entretanto, o que se 

observa é exatamente o acirramento da desigualdade social e do racismo que volta 

à tona, eclodindo em declarações racistas explícitas nas redes sociais e até na mídia 

televisiva e impressa, por meio de opiniões emitidas por apresentadores e jornalistas 

que exploram a violência urbana para garantir audiência. Tais veículos de 

comunicação ao invés de esclarecer a violência urbana a partir de suas raízes 

históricas, distorcem as informações transmitidas de modo a depreciar e apontar o 

jovem pobre e afrodescendente como protagonista do cenário atual de violência 

urbana, além de ser condenado pelo consenso popular como culpado por instaurá-la 

na sociedade.  

 

Ainda existe um problema que vem aumentando substancialmente nos 

últimos anos: a intolerância para com as religiões de matrizes africanas, fazendo 

com que crianças, jovens e adultos praticantes de tais religiões sejam ameaçados 

fisicamente. Seus espaços dedicados aos rituais religiosos vêm sendo destruídos 

por indivíduos de religiões de origem judaico-cristãs, principalmente pelas que 

surgiram mais recentemente, de orientação pentecostal, muitas delas responsáveis 
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por incentivar a demonização dos rituais religiosos afrodescendentes. Isso 

demonstra a ira contida nas práticas do racismo que vem se perpetuando desde a 

escravidão e adquirindo maior potência na sociedade atual, apesar da falsa 

aparência de igualdade, questão que já foi, inclusive, analisada por Chauí40. A 

autora, na época das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil 

questionou os motivos para a celebração, pois conforme sua argumentação, o mito 

que transformou a mestiçagem e as belezas naturais em um semiófaro encobre o 

preconceito racial e as diversas formas de dominação e opressão. Sua análise 

também aborda as implicações desse mito para as tensões apontadas por ela entre 

as classes sociais, que permearam o próprio projeto de modernidade brasileiro, 

como assinalara autores como Sérgio Buarque de Holanda (1997)41, Antônio 

Cândido (1997)42 e Roberto Schwarz (1997)43.   

 

Essa onda de preconceitos que se levanta novamente na atualidade traz 

consigo um profundo temor social que aflige indivíduos das classes média e alta por 

se sentirem ameaçados em face da criminalidade. Por essa razão, trancafiam-se 

cada vez mais em condomínios protegidos por sistemas ultramodernos de 

segurança privada ou em casas cercadas por grades e cercas elétricas. Desse 

modo, “protegem-se” da violência urbana que cada vez mais advém, de acordo com 

a ótica do “medo branco”, dos meninos pobres, afrodescendentes e moradores de 

favelas e periferias. Diante da miséria que incide sobre suas vidas, esses jovens, 

marginalizados pela sociedade excludente e abandonados pelo Estado tornam-se 

vulneráveis perante o assédio do crime organizado. Esse temor social vem 

suscitando polêmicas nos últimos tempos, quanto ao engajamento das classes 

média e alta e predominantemente branca na campanha a favor da redução da 

maioridade penal.   

 

O medo provocado pelo preconceito contra jovens pobres e afrodescendentes 

é o corolário de um profundo rancor histórico motivado pelo preconceito racial e 

                                                           
40 CHAUÍ, Marilena. Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. 4. ed. São Paulo: Fund. Perseu 

Abramo, 2012. 
41 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
42 CÂNDIDO, Antônio. Prefácio à 3ª edição de HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
43 SCHWARZ, Roberto. Duas Meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
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social, potencialmente capaz de deflagrar ações violentas que aumentam cada vez 

mais a tensão social. Além do preconceito racial e social, a onda de temor contra 

esses jovens evidenciou, ainda, o descrédito em relação à educação no Brasil. 

Quando uma sociedade passa a achar que a redução da maioridade penal é uma 

solução mais eficaz do que investimentos na educação e na formação de crianças e 

jovens, demonstra seu atraso no desenvolvimento da democracia e dos direitos 

humanos. A ideia que prevalece é que a solução mais fácil seria se livrar de um 

problema histórico, encarcerando e separando do convívio social, crianças e jovens, 

negando-lhes o acesso a uma formação de qualidade, cultura e expectativas de um 

futuro sem tantos sofrimentos e privações. A percepção que esse jovem pobre e 

afrodescendente tem do medo que provoca no outro, provoca dores profundas em 

sua subjetividade.  

 

A mesma sociedade discriminatória para quem o jovem quando não é 

invisível, constitui-se em uma ameaça, exige que o mesmo seja “pacificado” e até 

mesmo “satisfeito” em seus anseios de ascensão social, com as vagas no mercado 

de trabalho que lhes são destinadas, na maioria dos casos, caracterizadas por 

excessiva jornada de tarefas pesadas, ou mesmo repetitivas e sem sentido, 

associada a baixos salários. Refletindo a propósito da “pacificação” desses jovens, 

cabe aqui ressaltar a análise de Arantes (2014)44 acerca da “prática da pacificação 

armada do social”, efetuada contra jovens considerados suspeitos, em operações de 

pacificação das favelas e na vigilância das manifestações populares como as que 

marcaram o mês de junho de 2013. Para questionar tais práticas que são 

perpetuadas no país sob o argumento de que elas existem para estabelecer a ordem 

social, o autor aponta que “‘isso não é democracia; pode ter eleição, mas 

democracia não é’. É pacificação permanente” (ARANTES, 2014, p. 432)45.  

  

Além das questões apontadas, o adolescente não encontra, na sociedade da 

qual faz parte, lugar para explicitar seus anseios e interesses além das redes 

sociais. Seus gostos e comportamentos muitas vezes rebeldes são repreendidos 

pelos adultos, família, escola, sociedade etc. Os gêneros musicais apreciados pelos 

                                                           
44 Ibidem. 
45 Op. Cit., p. 432. 
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jovens como o rap e o funk, assim como suas formas de entretenimento, que 

incluem os “rolezinhos” em shoppings, são vistos com maus olhos pela sociedade. A 

rejeição à cultura do jovem pobre e afrodescendente, bem como suas atitudes, em 

grande parte, são fruto do preconceito racial e de classe misturados a um moralismo 

do qual foi se impregnando a sociedade brasileira. O preconceito contra a cor e a 

cultura dos jovens, muitas vezes, direciona as suas próprias escolhas e caminhos a 

serem escolhidos. Os padrões impostos pela sociedade dominante que rebaixavam 

o afrodescendente e pobre, enclausurando-os em favelas, periferias e presídios, já 

não condizem mais com suas vidas atravessadas pela dinâmica do momento 

histórico atual pautado pelo efêmero e pelo hiperconsumo, apresentado por 

Lipovetsky como característico da “hipermodernidade”46: 

 

Não estamos mais no tempo das grandes tragédias coletivas sangrentas, mas o 
trágico se vive doravante no subjetivo, a dificuldade de viver aumenta, o futuro 
nunca pareceu tão ameaçador. A hipermodernidade não é nem o reino da 
felicidade absoluta, nem o reino do niilismo total. Em certo sentido, não é nem o 
resultado do projeto das Luzes, nem a confirmação das sombrias previsões 
nietzschianas (...). É evidente que a sociedade hipermoderna, ao exacerbar o 
individualismo e dar cada vez mais importância aos discursos tradicionais, 
caracteriza-se pela indiferença para com o bem público (LIPOVETSKY, 2011, p. 
43)47. 

 

  

1.1 O amadurecimento teórico e as reflexões que antecederam as oficinas 

 

 No início da pesquisa, durante algum tempo, dediquei-me à leitura dos 

autores Theodor W. Adorno, José Miguel Wisnik, dentre outros, cujos estudos 

referem-se às culturas urbanas. Com esses estudos, busquei compreender os 

aspectos imanentes à estética do rap e sua relação com a indústria cultural à luz da 

teoria crítica. Outra questão relevante para minha pesquisa em relação aos aspectos 

musicais do rap refere-se à tradição musical eurocêntrica que expurgou da música o 

ritmo e o ruído presentes na Antiguidade e, posteriormente, na Idade Média, 

conforme será abordado no terceiro capítulo. Esses aspectos receberam atenção 

especial em razão da configuração estética do rap que se pauta por ritmo, ruídos de 

scratchs48 produzidos pelas pick-ups e samples, além das rimas, contrariando, 

                                                           
46 Ibidem.  
47 Ibidem, p. 43. 
48 Ruídos produzidos a partir da fricção feita pelas mãos do DJ ao realizar um movimento de vai e 

vem nas pick-ups entre a agulha do toca-discos e o disco de vinil. 
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desse modo, a tradição elitista da música erudita e também popular, perpetuadas, 

principalmente pelos conservatórios e cursos universitários de música que 

desconsideram o rap como um gênero musical que faz parte dos que se utilizam de 

recursos digitais e tecnológicos. Nesses casos, só se concebe como “música” a 

música eletrônica de vanguarda produzida principalmente por Stockhausen, 

conhecida também no meio erudito como música contemporânea49. 

 

O amadurecimento das ideias e a construção de uma metodologia inspirada 

nas potencialidades críticas e estéticas do rap foram possíveis graças às atividades 

de campo e às leituras e estudos realizados pelo grupo de pesquisa do qual faço 

parte. Após algum tempo de meu ingresso no grupo de pesquisa e da familiarização 

com as questões nele discutidas e problematizadas a partir da literatura abordada, 

iniciei meu entrosamento com a ONG Casa do Zezinho situada no bairro do Capão 

Redondo por meio de visitas e conversas com os educadores e com a coordenação 

pedagógica da instituição. Esse contato inicial tanto com a ONG Casa do Zezinho, 

quanto com o bairro do Capão Redondo me levou a territórios urbanos e áreas do 

conhecimento que até então desconhecia ou conhecia superficialmente. A partir de 

minha primeira ida ao bairro do Capão Redondo para conhecer a ONG, iniciou-se, 

não só minha pesquisa de campo, mas também minha inserção crítica naquela 

realidade social tão diferente da que participo, até então meu principal referencial. 

 

Minha pesquisa inicialmente centrou-se no adolescente pobre e morador das 

periferias e sua relação com a realidade social, cujo processo de formação poderia 

ser mediado pelo rap. No entanto, questões relacionadas à subjetividade do 

adolescente exigiram-me um estudo aprofundado sobre como sua realidade envolta 

por violência e pobreza se relacionava com problemas histórico-raciais. Eu mal 

conhecia a zona sul de São Paulo e nunca havia atravessado a ponte que dá acesso 

ao bairro do Capão Redondo, que inspirou o rap “Da ponte pra cá”50 dos Racionais 

                                                           
49 ROSS, Alex. O resto é ruído: escutando o século XX. São Paulo: Companhia das letras, 2009, p. 

481. De acordo com Ross, “em 1960, Stockhausen completou Kontakte, em que sons eletrônicos e 
ao vivo se afastam ou se misturam num borrão. Enquanto criava o trabalho, o compositor se 
aproveitou do método recém-descoberto de gerar círculos de fitas invertendo as cabeças de um 
gravador. Mostrou também como esses sons encontravam-se relacionados com batidas periódicas”.  

50 BROWN, Mano. Da ponte pra cá. In: RACIONAIS MC´S. Nada como um dia após outro dia. Cosa 
Nostra fonográfica; Radar Records. 2002. 2 CDs (110’ min.). CD Ri depois. Faixa 10 (8’48 min.). 
Digital estéreo. 
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MC`s, grupo reconhecido por denunciar a segregação territorial e social na cidade 

de São Paulo. Por desconhecer a realidade social com a qual iria me deparar e 

trabalhar, foi necessário buscar, inicialmente, na literatura os primeiros contatos com 

esse passado escravocrata visando compreender seus efeitos na sociedade atual e 

como incidiam sobre a vida desses jovens. 

 

1.2  Na ONG Casa do Zezinho 

                        

          A primeira etapa da pesquisa de campo, que ocorreu em 2011 na ONG Casa 

do Zezinho, tinha como objetivo pensar sobre as possibilidades de uma formação 

voltada à emancipação crítica do jovem afrodescendente e morador das periferias. 

Esse objetivo fundamentou e inspirou muitas ações colocadas em prática nas 

oficinas de música que foram realizadas com os jovens ao longo dos quase três 

anos de pesquisa de campo. Entretanto, o processo de construção do método só se 

iniciou quando foi possível ter clareza sobre o desafio da pesquisa que era 

aproximar-me culturalmente da realidade social dos jovens que participariam das 

oficinas.  

 

Além dos estudos teóricos, a metodologia foi inspirada inicialmente nas 

experiências suscitadas pelo convívio com o cotidiano das populações periféricas, 

propiciadas pelas viagens semanais até a ONG para realizar as oficinas de rap. O 

trajeto percorrido até a Casa do Zezinho iniciava-se na estação de metrô da Vila 

Madalena – bairro de classe média e alta da cidade de São Paulo – e terminava na 

estação final Capão Redondo – bairro periférico da zona sul, incluindo uma 

integração entre metrô (linha verde e amarela) e trem (linha esmeralda). A viagem 

durava cerca de 1h20 minutos. Tudo o que era observado dentro do vagão e do lado 

de fora, no caso, as imagens vistas pela janela, fornecia-me valiosas informações 

sobre a realidade dos jovens. 

 

O contraste social se tornava evidente ao se observar os usuários da linha 

verde do metrô que atravessava a Av. Paulista, e depois, os usuários do trem em 

direção ao extremo da zona sul, habitado em sua maioria por uma população de 

baixa renda. O contraste observado durante o trajeto deixava claro que a 

concentração do trabalho e do capital se dava no centro e nos bairros de classes 
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média e alta. Do embarque feito na estação Cidade Universitária da CPTM – zona 

Oeste – em diante, a viagem de trem mostrava da janela uma paisagem bem 

diferente da que se apresentava no centro da cidade, além de muito distante dos 

modernos projetos arquitetônicos e de urbanização existentes nos bairros nobres da 

cidade. Conforme o trem se dirigia para o interior da imensa zona sul, surgiam 

favelas incrustadas em vales e entre os morros verdes, compostas por barracos de 

uma cor homogênea de tijolo que se destacavam em meio à natureza que envolvia 

os condomínios de luxo do Morumbi – bairro nobre da zona sul.  

 

          Saindo do trem e caminhando em direção à ONG, até mesmo a parada para o 

café na padaria que ficava próxima do metrô do Capão Redondo fornecia 

informações sobre o cotidiano opressor dos jovens e dava pistas acerca dos “temas 

geradores” – termo empregado por Paulo Freire –, que poderiam ser trabalhados 

com os jovens. Nesse local, pude observar algumas vezes policiais fortemente 

armados em situação de vigia na porta de entrada do estabelecimento, logo pela 

manhã, denunciando o clima tenso que predominava na região. Aliás, nessa mesma 

padaria Mano Brown já havia sido visto várias vezes pela equipe de pesquisa 

tomando o café da manhã tranquilamente enquanto lia seu jornal demonstrando sua 

íntima vinculação com as temáticas que aborda em suas letras, música e clipes. Em 

suas composições, Mano Brown participa como protagonista e como narrador, como 

membro e observador daquela comunidade tão presente em suas composições de 

rap.  

 

Após esse contato inicial com o ambiente social que envolvia os jovens, iniciei 

meu trabalho de campo na ONG Casa do Zezinho. As oficinas foram realizadas no 

ano de 2011 e 2012 com jovens entre doze a quinze anos que pertenciam à “sala 

Oriente”51 e contaram com a colaboração de dois educadores da instituição – um em 

cada ano. Aos poucos fui construindo junto com os jovens a metodologia 

desenvolvida durante as oficinas, orientando-me pela escuta sobre o que era 

comentado durante as atividades. As carências demonstradas pelos jovens eram 

muitas e relacionavam-se a determinados aspectos sociais, educativos, econômicos, 

e, sobretudo, emocionais. Em época de chuva forte, por exemplo, muitos jovens não 

                                                           
51 A ONG Casa do Zezinho divide as turmas por faixa etária e as classifica por nomes, como no caso   

da sala Oriente, destinada a adolescentes. 



36 

 

iam para a ONG, pois ficavam desalojados ou sem roupa limpa para vestir devido à 

situação precária dos barracos onde moravam, conforme relatado mais de uma vez 

pelos educadores da instituição. As queixas e opiniões dos jovens transformavam-se 

em temas geradores para serem discutidos em sala de aula ou para posteriormente, 

inspirar as produções de letras e composições de rap que seriam elaboradas pelos 

jovens.  

 

A primeira turma tinha cerca de dez jovens de aproximadamente treze anos e 

a frequência variava conforme advinham as mais variadas circunstâncias adversas. 

Embora houvesse um grupo de alunos que participava regularmente das oficinas, 

inúmeros fatores externos à ONG impediram que ocorresse uma participação regular 

dos mesmos. No entanto, mesmo com essa inconstância da participação dos jovens, 

este foi um momento bastante profícuo e que forneceu dados importantes para 

serem analisados acerca dos problemas sociais, históricos e subjetivos imanentes 

às suas vidas. 

            

1.2.1 Experiências sonoro-musicais: ampliando a percepção musical e 

descobrindo os processos de criação poético-musicais  

 

Neste primeiro momento da pesquisa de campo enfatizei as seguintes 

questões: a) a construção da consciência crítica por meio das temáticas abordadas 

pelo rap nacional; b) a percepção da estética musical do rap; c) os processos de 

criação poético-musicais e a composição de raps. Pautadas nessas três questões, 

as atividades desenvolvidas suscitavam temas geradores extraídos das letras de 

rap, principalmente os do grupo Racionais MCs, bem como de videoclipes e 

documentários que tratavam de assuntos histórico-sociais. Para que os temas 

geradores fossem suscitados nas oficinas e identificados pelos jovens, foram 

realizadas audições de grupos de rap, tais como os Racionais MC’s, Consciência 

Humana e Facção Central. 

 

Além do rap nacional, os jovens tiveram contato com alguns gêneros musicais 

construídos a partir de diferentes técnicas e estéticas tais como músicas 

dodecafônicas, minimalistas e atonais (sem tonalidade definida). Os compositores 

apresentados aos jovens por meio de audições e exibição de vídeos foram Arrigo 
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Barnabé, Hermeto Pascoal, Antenor Ferreira, Steve Reich e Arnold Schöenberg. O 

contato com essas sonoridades visava o despertar do processo de criação e 

desenvolvimento da percepção musical junto aos jovens que, gradativamente, 

adquiriam certa autonomia criativa. As audições de rap e dos gêneros de vanguarda 

eram seguidas de discussões feitas com os jovens que expressavam as impressões 

suscitadas por tais sonoridades. Inicialmente, essas sonoridades, até então 

desconhecidas dos jovens, causava-lhes um estranhamento que já era previsto, mas 

cujo emprego objetivava aguçar a curiosidade dos jovens para novos sons e 

possibilidades estético-musicais. Durante os inúmeros momentos de reflexão e 

atividades, os jovens foram convidados a questionar as razões que os levavam a 

gostar ou não de determinados gêneros musicais.  

 

A seguir, algumas das músicas e gêneros apresentados: 

 

1) Rap dos Racionais MC’s “Capítulo 4 versículo 3”;  

2) Rap dos Racionais MC’s “Vida Loka parte II”; 

3) Faixa nº 46 do CD “O som e o Sint”, de Hélio Ziskind que52 é parte integrante 

do livro O som e o sentido, de Miguel Wisnik53: “Piano faz as doze notas da 

escala cromática, formadas por intervalos de semitom. Sampler54 (Ná Ozzeti) 

“canta” as doze notas com as sílabas da palavra ‘cro-má-ti-ca’” (WISNIK, 

2009, p. 276);  

4) Faixa nº 49 do mesmo CD: Música produzida a partir de samplers que 

reproduzem sons de máquina de escrever, máquina de fotocópia e 

sobreposição de vozes; 

5) Faixa nº 47 do mesmo CD: Composição de Schöenberg, opus 33a feita para 

piano: do “tipo minimalista, aplicado aqui ‘artificialmente’ à peça 

dodecafônica” (WISNIK, 2009 p. 277)55. 

6) Música “Infortúnio” do álbum Clara Crocodilo, de Arrigo Barnabé.   

                                                           
52 ZISKIND, Hélio. O som e o sint – uma trilha para o Som e o sentido. 2009. 1 CD. Parte integrante 

do livro O Som e o Sentido, de WISNIK, José Miguel. Companhia das Letras. Faixa nº 46 (0’44 
seg); Faixa nº 47 (2’43 min); Faixa nº 49 (2’22 min). 

53 Ibidem. 
54 A palavra sample em inglês significa amostra. Dela advém a expressão sampler, que se refere a 

softwares ou equipamento analógico capazes de armazenar as amostras de áudio para serem 
processadas, editadas e transformadas em trechos sonoros que são inseridos em outra obra 
musical, no caso, nas bases de rap. 

55 Ibidem, p. 277. 
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Após a sensibilização da escuta dos jovens por meio das sessões de audição 

das músicas mencionadas acima, os jovens experimentaram nas rodas de 

improvisação o processo de criação musical para, posteriormente, se dedicarem às 

composições coletivas de rap. 

 

1.2.2  As “rodas” de improvisação musical livre 

 

Após as audições seguidas de reflexões, os jovens realizavam as “rodas” de 

improvisação musical livre. Digo livre, uma vez que o processo criativo envolvido nas 

atividades com música realizadas pelos jovens independia de conhecimentos 

prévios musicais ou domínio técnico dos instrumentos de percussão e demais 

instrumentos melódicos (apesar da importância destes estudos). As atividades de 

improvisação foram destinadas à criação musical e ao desenvolvimento da 

percepção musical. Desse modo, foi possível realizar atividades musicais utilizando 

apenas a intuição e a imaginação, para que tais exercícios pudessem ser 

executados por qualquer aluno ou educador, mesmo que não fossem músicos. Os 

alunos tocavam os instrumentos em conjunto, porém de modo que cada um deles 

sobrepunha-se aos demais criando uma sonoridade rica de timbres e motivos 

rítmico-melódicos. Cada roda de improvisação gerava uma sonoridade espontânea e 

peculiar, pois não se repetia em outras atividades do mesmo modo e com o mesmo 

formato. Os jovens criavam variações rítmicas e melódicas que adquiriram diferentes 

configurações conforme se familiarizavam com os instrumentos e a atividade em si, 

que era algo novo para eles. 

 

As rodas de improvisação musical livre possibilitaram, ainda, o contato com a 

tradição musical africana e indígena visto que os instrumentos de percussão 

populares em sua maioria eram originados dessas culturas. Os instrumentos de 

percussão empregados nas práticas de improvisação e, posteriormente, de 

composição, foram adquiridos pela pesquisa tendo como critério para suas escolhas 

a diversidade de sonoridades e classes de timbres. Foram usados afoxés, maracas, 

caxixi, agogôs, cocos, chocalhos, reco-reco, ganzá, cajóns, timbas, pandeiros, além 

de alguns instrumentos melódicos e harmônicos, como: cavaquinho, viola caipira, 

escaletas e metalofones. A diversidade sonora dos instrumentos possibilitou o 

desenvolvimento e a criação de motivos rítmicos e melódicos nas rodas de 
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improvisação de modo sutil, favorecendo o refinamento da percepção musical e a 

espontaneidade criativa a partir da criação musical coletiva e de modo espontâneo. 

Quanto à classificação dos timbres, foram utilizados instrumentos graves e agudos, 

rítmicos e melódicos para criar contrastes e texturas sonoras diversas. O objetivo 

dessas atividades era preparar os jovens para as composições coletivas de rap, 

propiciando-lhes um novo repertório de ideias e possibilidades variadas de criação 

musical.  

 

Alguns alunos que se identificaram mais com esta atividade traziam para as 

“rodas” de improvisação, interessantes ideias musicais que atraiam os mais tímidos 

propiciando maior interação com o grupo, e cada um, à sua maneira, interferia com 

seu instrumento buscando diferentes combinações rítmicas e melódicas. Também 

foram desenvolvidas noções de dinâmica e pulso de maneira diluída nos exercícios, 

visando preparar o alicerce para a prática da composição de rap que envolve a 

criação de uma base rítmica e de letras.  

 

1.2.3 Processo de criação das bases acústicas e elaboração coletiva das letras 

dos raps  

 

Após esse período destinado à elaboração e desenvolvimento da percepção e 

improvisação musical, os jovens passaram a criar as bases acústicas de rap com os 

instrumentos de percussão. A ideia de criar bases de rap “acústicas” com 

instrumentos de percussão em substituição aos recursos eletrônicos visava oferecer 

aos jovens outras possibilidades de composição além dos recursos eletrônicos (aos 

quais não tinham acesso), dado o alto preço dos mesmos, além de permitir que se 

apropriassem dos instrumentos afro-indígenas. Desse modo, as bases de rap foram 

desenvolvidas num formato acústico, pois em lugar dos samplers e pick-ups 

entraram os instrumentos de percussão com os quais os jovens reproduziam os 

ritmos e os tipos de “levada”56 de rap e, principalmente de funk, usando a 

diversidade dos timbres para alcançar este efeito. Embora tenha usado nas oficinas 

algumas bases prontas como referência, os alunos elaboraram nesta etapa, linhas 

                                                           
56  Variações rítmicas que caracterizam os gêneros musicais. 
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rítmicas e melodias57 com um pouco mais de autonomia, criando suas próprias 

combinações sonoras. Devido à sonoridade dos instrumentos e seu uso recorrente 

na cultura popular, os alunos introduziam em alguns momentos determinados ritmos 

que remetiam ao samba e ao baião, o que de algum modo os remetia às suas 

origens africanas e nordestinas, evidenciando-se a presença destas culturas em 

suas referências musicais. 

 

Após as atividades musicais, a outra metade do tempo empregado nas 

oficinas destinava-se à elaboração coletiva de letras e rimas pelos jovens, para que 

posteriormente fossem inseridas nas bases rítmico-acústicas desenvolvidas 

coletivamente ao longo das oficinas. Desse modo, gradativamente as produções dos 

jovens iam adquirindo a estrutura de rap.  

 

          A partir da sugestão de algum tema relacionado ao cotidiano dos jovens bem 

como de suas realidades sociais, iniciava-se uma discussão em torno dessas 

questões. Durante o processo de troca de ideias e criação das letras os jovens 

manifestavam suas necessidades, gostos e desejos. Provavelmente, alguns desses 

sentimentos só eram expressos naquele momento de compartilhamento de opiniões 

sobre suas histórias de vida, por mais superficial que pudesse soar a ideia 

manifestada pelo jovem nas conversas ou construção das letras. A partir dessa 

“intersubjetivação” – termo usado por Paulo Freire (2011)58 – os jovens colocavam 

no papel suas impressões acerca de suas vidas, onde cada aluno apresentava suas 

ideias e contribuía com uma pequena frase ou palavra referente ao assunto 

abordado. Como se tratava de uma letra de rap, os jovens buscavam adequá-la e 

sincronizá-la ao pulso intrínseco à base rítmica, facilitando, posteriormente a 

execução da música.   

 

                                                           
57  Para criar e executar as melodias, os jovens usavam bastante a escaleta – instrumento de sopro 

com teclado similar ao de um piano, porém com duas oitavas, na maioria dos casos. Divertiam-se 
ao criar seus próprios motivos melódicos que geralmente surgiam de modo aleatório, pois como 
não reconheciam as notas no teclado, guiavam-se mais pelo som que cada tecla produzia. Sendo 
assim, tocavam acordes dissonantes como clusters ou intervalos da mesma natureza (2ª menos 
ou trítono). 

58 Ibidem, p. 227.  Paulo Freire acreditava na união ou intersubjetivação de sujeitos para a construção 
de um processo revolucionário: “há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a 
sua transformação”. 
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A seguir, destaco algumas letras produzidas coletivamente pelos jovens, 

como parte de suas composições de rap que, conforme observei, apresentam 

características peculiares. Vejamos, a seguir, as diferenças entre as produções das 

turmas de 2011 e a de 2012. 

 

A letra produzida pela turma do primeiro ano, 2011, demonstra uma 

consistência pueril, sem aprofundamento crítico, mas que fala do cotidiano dos 

jovens, de modo vinculado à ONG: 

 RAP DA ORIENTE (2011) 

Vamos acordar, vamos levantar 

Vamos escovar os dentes para o dia começar 

Vou pra casa do Zezinho aprender e brincar 

Também vamos ensaiar pro Rap continuar 

Tem gente que tá com sono não quer saber de cantar 

A Leila tá na janela olhando a gente rimar  

Renatinho no chocalho e a Juliane no cajón 

O nosso rap é louco, chega aí sangue-bom 

Tio Agenor na gaita e o Ricardo no agogô 

Roberlan tá no tantan e o Lucas no tambor 

Esse RAP é do Zezinho, a Oriente que criou 

A galera tá contente, pois todo mundo rimou! 

Nossa turma reunida faz um rap bem maneiro 

Cantando com o coração nosso rap é verdadeiro 

O Lucas puxa o bonde para a rima começar 

A Alessandra fica alegre para a Dani se animar 

Ezequiel está dançando e ao mesmo tempo está cantando 

A Amanda está olhando o Thiago representando 

Tia Raquel organizando e tio Agenor filmando 

O sorriso está chegando e o Paulo está agitando                                                   
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Se liga nessa rima que a Joyce vai falar                                                                     

O David chegou agora para se comunicar                                                                  

A Myla é nossa amiga e a Analy é nossa irmã                                                          

Nós somos todos unidos e do Zezinho somos fã. 
 

  

          Na próxima letra os jovens ressaltam a estima que nutrem pelo seu bairro, 

porém já apontando para a questão da violência que os cerca, como também 

remetem à territorialidade ao destacarem a zona sul e alguns bairros onde moram. A 

imigração recorrente em São Paulo ganha destaque ao ser mencionada no refrão:  

 
RAP DO AGITO (2011) 

Aqui no Capão as pessoas são unidas                                                                                                                                       

Contamos nossa história através de uma rima                                                                                                                    

No Capão, na Zona Sul existem vários talentos                                                                                                                                                                                                                                            

Praticando esportes tivemos grandes momentos                                                                                                                                           

O Paulo, O Régis, O Rennan e o Luis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sonham em ser jogador e um dia ser feliz. 

Lá no Jardim Rosana mora o mano Lucas                                                                                                                                   

Moleque bem guerreiro ele é verdadeiro                                                                                                                                                    

Na Casa do Zezinho ele toca o dia inteiro                                                                                                                                     

A Joice e a Mylla moram lá também                                                                                                                                                

Assim como a Analy como sempre se dão bem                                                                                                                                           

Já a Juliana mora no Jardim modelo                                                                                                                                                           

Ela acorda cedo e além do cavaquinho                                                                                                                                                       

Ela também toca pandeiro 

Lá no Capão Redondo mora o Paulo e a Ariane                                                                                                                               

Jardim Rosana é grande, mora o povo do bang-bang                                                                                                         

No Jardim Itaoca também mora a Kauana                                                                                                                                          

Ela quer respeito pra vila dos parceiros                                                                                                                                                   

Os parceiros são firmão, eles curtem um sabadão                                                                                                                               

Junto com os irmãos, no domingo tem bolão                                                                                                                                        

Onde joga o Sorriso que sempre faz um golzão 
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Aqui em São Paulo têm muito estrangeiro                                                                                                                                         

Eles vêm de outro país para também ser brasileiro                                                                                                                           

Aqui na Zona Sul todo mundo é parceiro                                                                                                                                         

Moro no Capão Redondo canto Rap o dia inteiro.                                                                                            

No fim de semana a gente vai no museu                                                                                                                                                           

A gente quer ver arte e a criatividade   Da nossa sociedade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Que veio dos africanos, dos índios e portugueses                                                                                                                              

São Paulo tem baiano, africano, mexicano                                                                                                                                   

Boliviano, peruano,  italiano, pernambucano                                                                                                                                             

Eles moram no Centro e também na Cohab                                                                                                                              

Buscam um futuro melhor na nossa comunidade                                                                                                                                  

Eles querem emprego pra ganhar algum dinheiro                                                                                                                             

Pra ajudar os filhos e também o bairro inteiro 

 

           No caso da letra da turma de 2012, é possível observar um conteúdo imbuído 

de algum sentido crítico, embora deixando transparecer um teor moralizante, do 

mesmo modo, relacionado à ONG:                

 

APRENDER A LIÇÃO (2012) 

Fui na escola e não sabia o que fazer                                                                                                                                    

fui na Casa do Zezinho pra tentar aprender                                                                                                                                           

Todo mundo, eu e você, aprender a ler,  escrever                                                                                                              

Aprender coisas novas e o preconceito entender                                                                                   

Pois a vida não é fácil com a discriminação                                                                                                                                                                                   

Pois sem paz e consciência não existe liberdade.                                                                                                                  

O mundo vive da ilusão                                                                                                                                                                

Que a cor da pele tem superioridade                                                                                                                                                

e que faz a diferença na nossa sociedade                                                                

Vamos mudar o futuro da nossa sociedade                                                                                                                         

Pro racismo acabar, pra violência terminar 

Vou mandar um papo reto pra Oriente aprender                                                                                                                                                        

Que melhor do que a violência é o amor de família                                                                                                                
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Quando os pais nos passam sua experiência                                                                                                                               

A cada dia com a convivência                                                                                                                

Hoje estou aqui para representar                                                                                                                                                    

A sala Oriente e um pouquinho eu vou rimar                                                                                                                               

Se você não tá ligado pode prestar atenção                                                                                                                        

Porque vamos ensinar com o rap uma lição                                                                                                                              

Uma vida de respeito, educação e amor,                                                                                                                                                      

Pois o mundo de hoje só tem droga e muita dor                                                                                 

Ainda tem criança que não tem o que fazer,                                                                                                                                      

fica na rua não sabe ler e escrever                                                                                                                                  

Queremos que a escola nos dê uma oportunidade                                                                                                                         

Pra poder crescer e ser pessoas de verdade 

Vamos mudar o futuro da nossa sociedade                                                                                                                          

Pro racismo acabar, pra violência terminar 

Presenciamos o racismo por todos os lugares 

Que começou há muitos séculos atrás 

Com os negros que vieram da África  

Para trabalhar e não recebiam nada 

E se não trabalhasse levava chicotada  

Usavam a capoeira para se defender 

Como uma dança para o branco não entender 

Viviam em um galpão com muitos cidadãos  

Tratados como objetos sem nenhuma condição 

Comendo aquilo que sobrava dos seus patrões 

Causando sofrimento dentro dos seus corações 

 

Processo de criação dos arranjos para as bases acústicas  

 

Após a elaboração das letras, os jovens deram início ao processo de criação 

das músicas. Nesta fase, elaboraram em conjunto os arranjos, ou seja, no sentido 

de dar uma forma mais definida ao rap, pois desse modo é possível estabelecer um 

entendimento entre os executantes além de facilitar a compreensão por parte do 

ouvinte. Inicialmente, os jovens faziam uma leitura coletiva da letra batendo palmas 
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ou estalando os dedos para perceber o pulso contido nas palavras. Em seguida, 

enquanto um grupo tocava a base, outro falava a letra, encaixando-a no ritmo em 

andamento. Depois que a letra ficava bem ajustada à base, eram definidas as 

introduções (variações rítmicas e melódicas que antecedem o início da música), os 

refrãos (trecho que se repete e se destaca do restante da letra) e as convenções 

(pausas, variações e outras combinações que ocorrem durante a música.     

 

Atenção: gravando! 

 

A última etapa envolveu o processo de gravação das composições de rap no 

estúdio de gravação que a ONG Casa do Zezinho disponibilizava dentro de suas 

instalações. A turma que participou da oficina no ano de 2011 gravou os dois raps 

compostos por eles: o Rap da “Oriente” e o Rap do Agito. A turma do ano de 2012 

gravou apenas um: Aprender a lição. Embora a primeira turma tivesse apresentado 

uma produção maior, o conteúdo das letras ainda era muito vinculado ao discurso 

predominante na ONG permeado por um viés conservador, porém vazio de sentido 

para aquela comunidade. Já na segunda turma, a produção do único rap se deu de 

maneira mais aprofundada, principalmente no que diz respeito ao potencial crítico 

apresentado pelos jovens que elaboraram gradativamente a letra de modo 

concomitante às exibições de material audiovisual seguidas de conversas realizadas 

nas oficinas.   

 

Com o registro em áudio das composições dos jovens foi possível produzir 

um CD contendo dois raps feitos pelos alunos que participaram efetivamente deste 

processo tocando os instrumentos e cantando as letras. Para todos eles, esta foi a 

primeira experiência com gravação em áudio, o que causou grande euforia e 

surpresa ao ouvirem suas próprias vozes e o som de seus instrumentos 

reproduzidos em caixas de som.  
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Elaborando as capas dos CDs 

 

          Após o processo de gravação em estúdio, os jovens se dedicaram à produção 

dos desenhos para ilustrar a capa do CD com suas composições de rap. A produção 

do CD com as composições de rap dos jovens teve a finalidade de sintetizar as 

atividades realizadas e convertê-las num produto final para apreciação dos alunos e 

de seus familiares. Os desenhos produzidos pelos jovens para ilustrar a capa do CD 

reproduziam símbolos e lugares relacionados aos seus cotidianos. Ao comparar as 

capas das turmas entre si, percebe-se que os desenhos feitos pelas duas turmas 

apresentam diferenças relacionadas às suas percepções de mundo. Os desenhos 

feitos pela turma de 2011 para a capa do CD apresentam imagens e formas 

ingênuas e a maioria dos alunos desenhava apenas a casinha que é o logotipo da 

ONG.  

 

 

Capa do CD da turma Oriente, produzida em 2011. 

 

          No ano seguinte, o trabalho foi centrado na formação crítica dos jovens a 

partir do aproveitamento da estética e do caráter crítico do rap. O resultado que a 

mudança na metodologia suscitou pode ser observado tanto nas letras quanto nos 

desenhos que passaram a sugerir alguns temas relacionados às suas realidades 

sociais conforme foram problematizados em sala de aula. Os temas envolviam 

desde questões como o racismo, as culturas afro-brasileiras até as que traziam o 

próprio jovem como protagonista do enredo de seus raps. 
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Capa do CD da turma Oriente, produzida em 2012. 

          Os jovens participaram de todas as etapas da produção do CD – desde as 

composições dos raps, execução dos instrumentos e interpretação nas gravações, 

até a confecção da capa. Esta atividade também serviu como estímulo e modelo 

para que os jovens viessem a conceber suas próprias produções de rap de modo 

autônomo, utilizando de maneira criativa os recursos disponíveis.  

 

1.2.4 Desenvolvendo o pensamento crítico 

 

          No segundo ano da pesquisa referente a 2012, ainda na Casa do Zezinho, foi 

introduzida a metodologia desenvolvida nas oficinas realizadas em 2011, porém 

associada a outras atividades que se voltaram à potencialização da capacidade 

intelectual e criativa dos alunos. As oficinas realizadas no segundo ano foram 

elaboradas a partir das experiências e resultados obtidos com as atividades 

realizadas anteriormente. Ao comparar os dois momentos, pode-se perceber que o 

conteúdo que produziram no ano de 2012 era dotado de maior aprofundamento 

crítico e mais próximo de suas realidades. Ocorreu um pequeno, porém relevante 

desenvolvimento nas improvisações musicais, na criticidade das letras e na escolha 

dos temas para os desenhos. Em parte, esse melhor aproveitamento dos jovens das 

atividades propostas se deve à maior ênfase dada ao conteúdo político e crítico do 

rap, assim como devido a um maior entrosamento que consegui estabelecer, aos 

poucos, com os jovens que participavam das oficinas. 
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Desenhando o som 

 

          O processo de formação crítica desenvolvido em sala de aula junto aos jovens 

envolveu outras atividades artísticas, além das atividades musicais, tais como o 

desenho e a pintura, que por sinal constituíram-se em práticas muito apreciadas por 

eles. Aproveitando esse interesse pelas artes gráficas, as oficinas de rap também 

abriam espaços para que os jovens se expressassem por meio de desenhos. Em 

uma determinada oficina foi realizada uma atividade que denominei “Desenhar o 

som”. Enquanto os alunos ouviam o rap “Suburbano”, de Rappin Hood, cuja letra diz 

respeito ao cotidiano dos moradores de periferia e de sua luta diária para trabalhar e 

sobreviver na sociedade excludente atual, os jovens desenharam em um papel as 

imagens que a música lhes sugeria, sem nenhuma preocupação com técnica ou 

parâmetros de beleza. A maioria dos desenhos mostrava favelas, casinhas 

amontoadas e lugares que frequentavam no bairro onde moravam.  

 

          Por meio desta atividade lúdica, busquei deixar o jovem livre para se 

expressar de acordo com as impressões que aquele rap lhe sugeria. Outras 

atividades semelhantes a essa foram desenvolvidas, buscando despertar-lhe o 

interesse por sua própria realidade, a partir da qual poderia refletir sobre a origem da 

discriminação racial e de como foram construídos os padrões de beleza impostos 

pela grande mídia. Ao desenvolver um pensamento crítico enfrentando assuntos 

referentes às suas próprias vidas, muitas vezes dolorosos, os jovens permitiam que 

a dúvida provocada pelas reflexões os estimulasse a buscar as respostas, ou pelo 

menos, a pensar sobre elas.   

 

1.2.5 Compartilhando as dores e curando as feridas por meio do rap             

  

          As oficinas eram realizadas em duas etapas distintas, que se 

complementavam: a primeira parte destinava-se às atividades musicais, à 

elaboração de letras como também de desenhos. A segunda parte era dedicada às 

conversas onde os jovens falavam sobre suas percepções acerca do que viram e 

ouviram e, em alguns momentos, falavam sobre suas vidas. Cabe salientar as 
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contribuições das experiências relatadas por Hill (2014)59 a respeito de sua pesquisa 

de campo junto a jovens afro-americanos, sustentadas por essas conversas que, de 

acordo com sua análise, tinham “o poder de curar as feridas”: 

 

Por cura de feridas, refiro-me não só às dimensões terapêuticas de contar 
histórias pessoais e coletivas, mas também a um engajamento crítico, com 
narrativas majoritárias, que expõe e produz novas possibilidades. Por meio 
desta prática, os alunos formaram uma comunidade de contação de 
histórias em que a adesão foi baseada na capacidade de um indivíduo e 
disposição para “expor as suas feridas” (compartilhar suas histórias) para o 
restante do grupo (HILL, 2014, p. 130)60. 

 

          Esta argumentação de Hill remeteu-me a um episódio ocorrido em uma das 

primeiras oficinas realizadas na Casa do Zezinho, ainda no ano de 2011 que irei 

relatar a seguir. 

 

Vamos abraçar nosso amigo que chora?      

 

          Os jovens que frequentavam a oficina eram muito amigos e mesmo havendo 

algumas implicâncias entre eles, gostavam muito de ficar juntos. Havia certa 

altercação entre meninos e meninas, mas parecia-me algo próprio da idade, pois 

apesar das brigas constantes, também se divertiam bastante quando estavam 

juntos. Nesse grupo de aproximadamente dez alunos, havia um aluno especial e 

afrodescendente que irei aqui chamá-lo “R”. Esse jovem frequentava a instituição 

desde a infância. Era o mais velho da turma e tinha mais de 15 anos, porém 

apresentava um modo de ser infantilizado. Suas roupas parcas denunciavam que 

era bastante pobre. Conforme me foi comunicado pelo educador da ONG que o 

conhecia desde sua chegada lá, “R” fazia o mesmo desenho desde sua infância até 

a ocasião em que conversamos. Seu desenho era composto de pássaros e nuvens, 

cujos traços eram infantis. 

 

                                                           
59  Ibidem, p. 130. 
60  Op. Cit., p. 130. 
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          Falava com certa dificuldade e apenas quando alguém lhe perguntava algo, 

mas participava de todas as atividades realizadas na oficina, mesmo com as 

limitações impostas por algum problema de ordem emocional. Apesar do olhar vago 

e da fala silenciada, “R” parecia-me bastante afetuoso assim como os seus amigos 

eram com ele. Certa vez, ele ofereceu-me os únicos biscoitos que trazia no bolso, 

numa profunda demonstração de carinho. 

 

          Em determinada oficina após as audições de rap, sentamo-nos em roda para 

conversarmos, como era de costume, sobre as temáticas abordadas nas letras dos 

raps apresentados. Neste dia, uma das educadoras mais antigas da instituição 

participou da oficina. Esta educadora era responsável por alfabetizar e auxiliar os 

jovens mais velhos que tinham dificuldades para ler. Devido ao seu longo tempo de 

trabalho naquele espaço, conhecia intimamente a rotina daqueles jovens. Mas 

voltando ao episódio, pedi para que cada aluno, em sequência, falasse de suas 

rotinas fora da instituição e sobre suas famílias. As respostas foram superficiais, 

porém não exigi mais do que eles queriam expor. Os meninos disseram que 

jogavam bola e os que podiam, jogavam videogame. As meninas, em sua maioria, 

disseram que ficavam na internet, especificamente, no Orkut – rede social muito 
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popular na época. Algumas expuseram que chegavam a ficar até seis horas por dia 

especulando a vida das celebridades em sites diversos.  

 

          Observei que todos eles evitavam expor a relação com a família. Quando 

chegou sua vez de falar, “R” disse que gostava de ajudar sua mãe a arrumar a casa. 

Perguntei se ele fazia outra coisa além dessa atividade, mas eis que num rompante 

R “explodiu” em um choro tão arrebatador que o fez tremer por inteiro. O restante da 

turma ficou bastante assustada, pois conforme o que a educadora me disse, ele 

nunca havia tido uma reação parecida. A educadora imediatamente o abraçou e 

disse-lhe que todos daquela instituição o amavam e que ele era importante para 

todos; ao mesmo tempo, que ela lhe dirigia aquelas palavras de conforto, também o 

abraçamos durante seu choro convulsivo. Os jovens lhe falaram que ele era legal, 

que gostavam muito dele e um colega disse-lhe que ele iria arrumar até uma 

namorada. Toda a turma riu muito da piada, inclusive “R” que, aos poucos, foi se 

acalmando.  

 

          Após esse acontecimento, a educadora disse-me que aquela reação talvez 

tivesse sido muito boa para “R”, que nunca manifestava seus sentimentos. Eu voltei 

para casa bastante assustada e preocupada, pensando que se a educadora não 

estivesse presente, talvez não soubesse dar um desfecho adequado para aquela 

situação, bastante inusitada para mim. Mas, ao mesmo tempo, ao lembrar do pranto 

aprisionado que explodiu e extravasou no peito de “R”, pensei que somente 

situações extremas são capazes de suscitar os sentimentos mais recônditos da 

alma, propiciando a “cura” a que Hill (2014)61 se referira. Todos os jovens presentes 

tinham suas vidas marcadas por dores profundas de ordem social, emocional e 

familiar. Mesmo assim, todos eles confortaram o amigo e abraçaram-no num gesto 

profundo de solidariedade. Mesmo trazendo seus próprios sofrimentos, ajudaram a 

curar as dores do amigo, tal qual a história de Chiron, deus da mitologia grega que 

inspirou a Pedagogia Hip-Hop de Hill (2014)62. Após este episódio, em conversa com 

os educadores conheci um pouco da história de vida de “R”, que é filho de uma mãe 

ausente e que sofria de transtornos psíquicos. 

                                                           
61 Ibidem. 
62 Op. Cit. 
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O “silenciamento da cor” 

 

          Ainda sobre a questão do racismo, entre outros temas costumeiramente 

pouco discutidos ou sequer mencionados nos ambientes escolares, tais como a 

morte originada pela violência e as drogas - assuntos também evitados na referida 

ONG - recorro mais uma vez às ideias de Hill (2014)63 referentes ao que o autor 

denominou de “silenciamento da cor” que, segundo ele, dificultaria o “envolvimento 

coletivo quanto às questões raciais” (HILL, 2014, p. 114)64. Este fenômeno foi 

observado por Hill em meio às atividades propostas no âmbito da disciplina de 

literatura em inglês que ministrava para os jovens, intitulada Literatura Hip-hop, em 

uma escola alternativa dos EUA. Incialmente, o autor e, nesse caso, 

professor/pesquisador, tinha o intuito de engajar criticamente os jovens afro-

americanos por meio da Pedagogia Hip-Hop. Mas viu seu empenho transformar-se 

em um espaço que, ao invés de problematizar o racismo, enfatizava-o 

negativamente ao tentar contornar ou evitar o sofrimento por ele originado. A seguir, 

a descrição desse silenciamento da cor que observou em suas aulas: 

 

 
Embora eu tivesse selecionado textos particulares com a expectativa de que 
eles permitissem conversas profundas sobre a raça, a noção de que a 
classe era um espaço autêntico negro, alterou radicalmente as formas do 
discurso racializado em que a sala de aula poderia ter se engajado. 
Consequentemente, as conversas na sala de aula, foram, muitas vezes, 
deslocadas para longe de conversas diretas sobre raça e mais para 
conversas sobre como iríamos falar sobre raça (HILL, 2014, p. 114)65. 
 
 

          Este fenômeno do “silenciamento da cor” também foi observado por mim ao 

longo do desenvolvimento das oficinas de rap que realizei na ONG Casa do Zezinho 

e Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima. Como as oficinas de rap 

eram destinadas à problematização de temas ligados ao racismo junto aos jovens 

por meio das atividades musicais, leituras, elaboração de letras e das conversas que 

surgiam estimuladas pelos temas geradores, em determinados momentos 

instaurava-se um incômodo tanto nos jovens quanto no corpo docente. Alguns 

temas diretamente ligados à discriminação racial eram evitados pelos educadores e 

                                                           
63 Ibidem. 
64 Op. cit., p. 114. 
65 Op. cit., p. 114. 
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coordenadores em ambas as instituições que sediaram as oficinas. Tal ação era 

endossada pela justificativa de que causariam ainda mais dor e constrangimento nos 

jovens em decorrência das condições desfavoráveis de ordem emocional e social 

que atingiam suas vidas. 

  

           O mal-estar suscitado por tais questões evidenciou um complexo problema a 

ser enfrentado: como elaborar a dor sem tocar na ferida? A percepção da dificuldade 

dos jovens em lidar com o racismo que se faz fortemente presente em seus 

cotidianos, me fez buscar uma abordagem cuidadosa, porém aprofundada sobre o 

tema no decorrer das oficinas. Entretanto, por mais cautela que se tenha ao tocar e 

despertar o jovem para as raízes do sofrimento, suscitar a dor é um “mal” necessário 

para que ocorra o “processo de cura” do sofrimento causado pelas dores de 

natureza emocional presentes na construção da subjetividade desses jovens.  O 

objetivo das reflexões em torno do racismo consistiu em fornecer aos alunos 

discernimento crítico para que pudessem elaborar e curar suas dores provenientes 

da discriminação racial e social a princípio, para posteriormente, transformá-las em 

letras de rap de modo um pouco mais espontâneo e crítico. 

 

          As razões para o enfrentamento da questão do racismo e seus 

desdobramentos na sociedade se mostram cada vez mais urgentes e não devem 

mais ser evitadas, pois como já havia salientado Fanon (2008)66, “o comportamento 

do homem não é somente reativo. Sempre há ressentimento em uma reação” 

(FANON, 2008, p. 184)67. Trazendo a reflexão de Fanon para a presente análise 

acerca do jovem afrodescendente, reforço a hipótese de que ao invés de recuar 

diante da reação de rejeição do jovem quanto ao racismo, é necessário enfrentá-la. 

Mas que seja um enfrentamento no sentido de buscar compreender a vivência 

subjetiva e a origem desse ressentimento, muitas vezes extravasado pelos jovens 

em forma de agressividade e violência. Quando me imaginei na pele desses jovens 

que veem diariamente o preconceito racial estampado no olhar de rejeição ou de 

medo do “outro” em razão de sua cor, tive uma pequena percepção da dimensão do 

sofrimento que os acomete e que, muitas vezes, permanece silenciado, assim como 

o foi por séculos com seus antepassados desde o Brasil Colônia. 

                                                           
66 FANON, Franz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA. 2008. 
67 Op. Cit., p. 184. 
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          Na ONG Casa do Zezinho, esse silenciamento era ainda mais agudo, pois um 

dos pilares da “Pedagogia do Arco-íris”, desenvolvida e praticada por essa 

instituição, visava exatamente poupar jovens e crianças do sofrimento vivido por eles 

do lado de fora daquele espaço, provendo-lhes entretenimento, alimentação e 

alguns cursos técnicos. Embora essa prática fosse dotada de uma intenção 

socialmente justificável, faltava ali o verdadeiro enfrentamento que se encontrava na 

raiz de todo aquele sofrimento e violência: o racismo e a discriminação social. 

Durante as oficinas, em diversos momentos, os jovens demonstraram e revelaram 

sentir vergonha de suas raízes afrodescendentes ao se classificarem como brancos 

ou identificando-se com celebridades de cor branca. 

 

          O resultado desse silenciamento da cor e, consequentemente, de seus efeitos 

sociais sobre a vida dos jovens foi observado em uma das oficinas cujo tema 

gerador trabalhado foi “o cotidiano nas favelas”, surgido após a exibição do 

videoclipe68 referente ao rap “A vida é desafio”, que faz parte do DVD 1000 trutas 

1000 tretas, dos Racionais MC’s.  As imagens do vídeo causaram um desconforto 

nos jovens, possivelmente suscitado pelas imagens que davam uma visão 

panorâmica de uma enorme favela, mostrada de diferentes ângulos, que se 

intercalavam com imagens de homens negros, escravos, líderes e pessoas, 

símbolos de resistência. O vídeo ilustrava a letra que abordava a questão do 

preconceito racial. A reação negativa dos jovens parecia refletir uma recusa ao se 

depararem com as agruras de sua própria realidade, exibidas naquele vídeo e 

narradas na letra, visto que muitos deles viviam naquelas mesmas condições sociais 

retratadas no videoclipe.  

 

          As imagens aéreas da enorme favela mostrada no vídeo provavelmente 

retratavam os territórios dos próprios adolescentes, pois os integrantes do grupo 

Racionais MC´s nasceram e ainda moram na região do Capão Redondo. Para 

melhor compreender o mal-estar demonstrado pelos alunos ao visualizarem as 

imagens desses espaços, apesar de fazerem parte de seus cotidianos, recorro a 

uma descrição de Carril referente à região do Capão Redondo onde, segundo a 

                                                           
68 MC´s, Racionais. A vida é desafio. In: Racionais MC´s. 1000 trutas 1000 tretas. Cosa Nostra. 

2006. 1 DVD. Faixa 10 (6’44). Digital estéreo. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=52NT9cSWC_8. Último acesso em 26/06/2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=52NT9cSWC_8
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autora, ”o que sobra é o concreto, o entulho nas esquinas e as casas inacabadas e 

justapostas” (CARRIL, 2006, p. 109)69: 

 

O Capão Redondo forma uma estranha paisagem. São desenhos 
irregulares de casas ainda não totalmente prontas que se unem umas às 
outras, deixando parcos espaços vagos. A paisagem retrata a justaposição 
de barracos, vielas, ruas, becos e morros unidos a córregos poluídos 
formando a imagem nítida de obra inacabada (CARRIL, 2006, p. 130)70. 

 
 

          Um aluno comentou na sala em tom de voz muito baixo que não gostava 

daquele tipo de música, recusando-se a dizer o motivo e mostrando-se bastante 

contrariado. Alguns disseram que não gostavam de ver aquelas cenas, nem daquela 

música. Talvez olhar para aquelas cenas significasse olhar para suas histórias de 

vida, ou nas palavras de Paulo Freire, uma forma de identificar o opressor fora de si, 

e, assim, ter acesso a uma espécie de “clareza de opressão” (FREIRE, 2011, p. 

222)71. Nesse caso narrado, apesar do incômodo suscitado, os jovens não se 

afastaram das atividades, pelo contrário, vincularam-se ainda mais a elas.  Cabe 

lembrar as reflexões de Freire acerca da “consciência hospedeira” que se concebe 

quando o sujeito hospeda em si a “consciência opressora” (FREIRE, 2011, p. 46)72. 

De acordo com Freire, o sujeito só poderá negar seu opressor, se for capaz de 

reconhecê-lo por meio de um despertar crítico: “localizando-o, se reconhecem, em 

nível crítico, em antagonismo com ele” (FREIRE, 2011, p. 221)73. 

 

O silenciamento da dor 

 

          Em outra oficina realizada na mesma ONG, foi exibido para os jovens um 

vídeo da música “Negro drama”74 que também integra o CD 1000 trutas 1000 tretas 

dos Racionais MC’s, cujo rap era conhecido pela maioria deles. Após a exibição do 

vídeo, um jovem comentou que não gostava daquele tipo de música devido aos 

assuntos abordados nas letras, pois não “entendia nada”, e que por isso não queria 

ouvi-la. Outro jovem o criticou dizendo que ele não gostava de rap por que era 

                                                           
69  Ibidem, p. 109. 
70  Op. Cit., p. 130. 
71  Ibidem, p. 222. 
72  Op. cit., p. 46. 
73  Op. cit., p. 221. 
74  MC´s, Racionais. Negro drama. In: Racionais MC´s. 1000 trutas 1000 tretas. Cosa Nostra. 2006. 1 

DVD. Faixa 3 (5’18 min.). Digital estéreo. 
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branco e que rap era música de preto e falava de preto. Cabe lembrar que embora 

houvesse um planejamento prévio para cada oficina, que incluía a escolha dos 

materiais usados e algumas propostas de atividades, os temas geradores brotavam 

de acordo com a interpretação dos jovens sobre os assuntos levantados. Essa 

dinâmica propiciava uma adesão ou uma rejeição à ideia em discussão, ou seja, os 

alunos, muitas vezes, discordavam das reflexões mostradas nos conteúdos 

trabalhados e eram estimulados a argumentar a propósito de suas opiniões. 

 

          Esse mesmo jovem que declarou não gostar de rap porque não entendia a 

letra, em determinada oficina sugeriu que escutássemos o rap “Eu não pedi pra 

nascer”75, do grupo Facção Central. A letra falava de maus tratos sofridos por um 

menino cuja mãe traficava e era usuária de drogas. O desenrolar da narrativa, assim 

como o desfecho dessa história, apesar de ser gravíssimo, é vivenciado por milhares 

de jovens em situações sociais precárias, sendo expostos à violência nas periferias 

e favelas do país. Procuramos esse rap no site Youtube e passamos à audição 

coletiva. Abaixo, transcrevo alguns trechos da letra: 

 

Minha mão pequena bate no vidro do carro 

No braço se destacam as queimaduras de cigarro                                                                                     

a chuva forte ensopa a camisa e o short 

Qualquer dia a pneumonia me faz tossir até a morte 

Uma moeda, um passe me livra do inferno                                                                                                  

Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro 

O meu playground não tem balança, escorregador                                                                                   

sua mãe Vadia perguntando quanto você ganhou 

Jogando na cara que tentou me abortar                                                                                                

Que tomou umas 5 injeções pra me tirar 

Quando eu era nenê tentou me vender uma pá de vez                                                                            

Quase fui criado por um casal inglês 

Olho roxo, escoriação, porra, que foi que eu fiz?                                                                              

Em vez de tá brincando tá colecionando cicatriz 

                                                           
75 CENTRAL, Facção. Eu não pedi pra nascer. In: FACÇÃO CENTRAL. Direto do campo de 

extermínio. Face da morte Produções. 2003. 2 CDs. Faixa 12 (5’40 min.) CD1 (01’13’’43). Digital 
Estéreo. 
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Porque não pensou antes de abrir as pernas                                                                               

filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra Terra 

(...) 

Qualquer um ora pra Deus pra pedir que ele ajude                                                                                       

Dê dinheiro, felicidade, saúde  

Eu oro pra pedir coragem e ódio em dobro                                                                                                   

Pra amarrar minha mãe na cama pôr querosene e meter fogo 

(...) 

O seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim                                                         

Não espancar, torturar, machucar, me bater, eu não pedi pra nascer 

(...)                     

A noite as costas arderam no coro da cinta                                                                                           

Tacou minha cabeça no chão 

Batia, batia, me fez engolir figurinha por figurinha 

Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha 

Olhei pro teto vi as armas num pacote                                                                                                  

Subi na mesa catei logo a Glock 

Mãe, devia te matar mas não sou igual você                                                                                             

Ao invés de me sujar com seu sangue eu prefiro morrer....Bum! 

 

          Como eu não conhecia esse rap fui atingida de surpresa pela profundidade e 

tragicidade desse relato expresso na letra devido ao alto teor de crueldade cometido 

contra alguém indefeso que, de tanto sofrer, comete um suicídio. Conforme nos 

mostra a letra desse rap, apesar de todo o sofrimento causado por sua mãe, o filho 

sacrifica-se em seu lugar, ao invés de matá-la movido pelo rancor acumulado. 

Também me causou estranhamento a reação do jovem que apresentou esse rap 

para mim e para o restante da turma, de uns treze anos aproximadamente, que 

cantou junto com o vídeo a letra inteira, porém de modo descontraído e 

aparentemente alheio à tensão suscitada pela letra. A temática descreve com 

detalhes a vida do personagem marcada por dor física e psicológica, castigo, 

ausência de carinho materno, abandono, ódio, crime, drogas e suicídio. Tudo em 
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uma única letra, conhecida de cor por um menino de uns treze anos que dizia não 

gostar de rap. A reação desse aluno despertou meu interesse em saber um pouco 

sobre a sua vida fora da ONG, principalmente em sua casa. Mas o jovem era muito 

reservado em relação à sua vida particular. Talvez ele conhecesse intimamente 

aquela dor expressa na letra que narrava uma história tão terrível, mas não quisesse 

explicitá-la em público. 

 

1.3  Na EMEF Amorim Lima 

 

Continuando o silenciamento da cor...   

  

Ainda analisando a questão do silenciamento da cor, usarei como exemplo 

para ser pensado uma experiência ocorrida em uma das oficinas na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima, na segunda etapa da pesquisa de 

campo no ano de 2013. As oficinas eram realizadas uma vez por semana com duas 

turmas distintas, em horários consecutivos. A primeira oficina ocorria com os alunos 

do 9º ano e a segunda com os do 8º ano, ambas no período da tarde.  

 

Esta segunda turma do 8º ano exigia maior esforço e cuidado para executar 

as atividades, pois os alunos eram excessivamente agitados e arredios, dificultando, 

desse modo, o despertar de qualquer interesse em participar das tarefas propostas. 

Eu dividia a turma com a professora de artes Clarissa Suzuki que colaborou comigo 

em boa parte das oficinas realizadas. Porém, a bagunça era tamanha naquela turma 

que inviabilizava qualquer tentativa de realizar a maioria das atividades propostas 

como, por exemplo, uma roda de improvisação musical com os instrumentos de 

percussão. Mesmo assim, tentávamos estabelecer um compartilhamento de ideias 

com esses jovens por meio de audição de raps e exibição de vídeos e 

documentários. No meio da confusão que sempre se instaurava durante as oficinas 

realizadas nessa turma, ocorreu um lento e pequeno processo de amadurecimento 

de ideias, pois as temáticas ligadas às realidades daqueles jovens os instigavam a 

falar sobre suas vidas também. 

 

          Diante da impossibilidade de realizar as oficinas em decorrência da bagunça, 

em determinada oficina, a diretora e a tutora da turma acompanharam pela primeira 
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e única vez a realização de uma oficina de rap na turma do 8º ano. Esta visita “dos 

de fora” se deu justamente no dia em que tratávamos de uma questão 

extremamente delicada: a rejeição de muitos jovens afrodescendentes, 

principalmente as meninas de seus próprios cabelos, fazendo com que os 

alisassem, escondendo, desse modo, sua descendência africana. A temática 

discutida partiu da leitura de uma letra de rap “Autovalorização”, do CD Enchergue 

seus próprios erros76, lançado pelo grupo Consciência Humana, que discute sobre 

qual deveria ser a postura do indivíduo negro diante da opressão imposta pelas 

classes dominantes, herdada do passado escravocrata e pela dominação do homem 

branco.  

 

          O debate que ocorreu após a audição e leitura da letra do rap em questão 

suscitou um incômodo entre os jovens e, para minha surpresa, também entre os 

educadores e a diretora que assistiam a oficina. Cabe salientar que ao longo das 

oficinas foi-se construindo e efetuando todo um processo continuado de reflexão 

junto aos alunos acerca de questões históricas e culturais ligadas à escravidão e ao 

racismo, até que houvesse uma condição favorável para o envolvimento desses 

jovens com estas questões. Essa turma foi a que mais exigiu de mim um cuidado e 

uma escuta atenta, pois os jovens eram extremamente agitados e desconectados do 

ambiente escolar, apesar de pertencerem a ele. Esta turma, embora tenha sido a 

que menos aderiu às atividades propostas nas oficinas, foi a que apresentou mais 

resultados para serem analisados, pois os jovens expressavam-se por meio de 

expressões faciais e corpóreas, rejeições explícitas dos temas expostos, palavras e 

atitudes. 

 

          A letra trabalhada do rap “Autovalorização” se caracteriza por um aguçado 

senso de realidade ao trazer à luz o passado de submissão dos indivíduos negros 

escravizados, cujos traços ainda se mantêm latentes na sociedade atual ao 

submeter os indivíduos, negros, sobretudo, das camadas desfavorecidas, conforme 

é denunciado no seguinte trecho: 

 

                                                           
76 Primeiro álbum lançado pelo grupo Consciência Humana, no ano de 1994, de acordo com 

o site http://www.rapnaveia.com.br/consciencia-humana/11. DEE, W; APLIKE. 
Autovalorização. In: Consciência Humana. Enchergue seus próprios erros. MA Records. 1993. 1 
CD (51'19). Faixa 1 (5'10). Digital estéreo. 

http://www.rapnaveia.com.br/consciencia-humana/11
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O passado continua neste mesmo presente                                                                                        

Em favelas habitadas por nossa gente;                                                                                                         

106 anos agora foram decretados de libertação;                                                                                 

mas parece que ainda estamos escravizados. 

 

          Entretanto, o ponto nevrálgico da letra em questão que suscitou os temas 

geradores foi o seguinte: 

 

Você se compara a playboys de TV                                                                                                                                

Alisa seu cabelo e finge não ser 

 

Este trecho fez emergir um tema gerador referente ao cabelo do negro como 

expressão de autovalorização que desencadeou um debate em torno da questão. O 

tema causou incômodo principalmente nas meninas, pois muitas alisavam os 

cabelos por considerá-los feios. Durante a discussão foi possível observar que para 

muitos jovens o referencial de beleza ainda se pautava no modelo do homem ou da 

mulher branca, de cabelos lisos e olhos azuis, próximos do biotipo europeu. Ao 

longo das oficinas, pude verificar esse pensamento arraigado nos padrões de beleza 

seguidos pelos jovens, principalmente entre as meninas, já que os meninos 

eliminam o “problema” do cabelo crespo, cortando-os curtos. 

 

Cabe aqui abrir um parêntese para a análise de Braga (2015)77 que auxilia na 

compreensão acerca da questão do cabelo do negro e de suas representações 

originárias de um padrão eurocêntrico de beleza: 

 

Se temos, por um lado, os discursos afirmativos que consagram uma 
identidade negra – e, por extensão, uma estética negra – positiva, temos, 
por outro lado, a atuação de uma memória discursiva que propõe, desde o 
momento escravocrata, a preferência por um cabelo liso em detrimento de 
um cabelo crespo. À esteira desta última, teríamos uma continuidade em 
relação às práticas de alisamento incitadas ao negro: primeiramente, 
durante os séculos em que tivemos regime de escravidão, pela necessidade 
de submeter-se a uma seleção eugênica no interior do sistema 
escravocrata; posteriormente, no decorrer do século XX, pela associação 
feita entre cabelo liso, modernidade, elegância (BRAGA, 2015, p. 238)78.  
 

                                                           
77 BRAGA, Amanda Batista.  História da beleza negra no Brasil. – São Carlos: EduFScar, 2015.  
78 Op. Cit., p. 238. 
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          A autora apresenta em seu livro diversos exemplos de propagandas de 

revistas e anúncios diversos que incitam o alisamento, como no caso de um anúncio 

publicitário lançado no ano de 1929 intitulado Cabelisador: “Qual é a pessoa que não 

quer ser elegante e moderna? Pois o nosso ‘CABELISADOR’ alisa o cabelo o mais 

crespo sem dor” (BRAGA, 2015, p. 238)79. A autora argumenta que esse teor 

pejorativo com relação ao cabelo do negro perdura até os dias atuais e que é 

sustentado pelas novelas, revistas, informes publicitários entre outras mídias.  

 

            Conforme sustenta Braga, a rejeição ao cabelo do negro se iniciou ainda no 

Brasil Colônia. Nos países africanos, os diferentes penteados simbolizavam “um 

misto de estética, identidade e status” (BRAGA, 2015, p. 82)80 e eram usados para 

“indicar o estado civil, a origem geográfica, a idade, a religião, a identidade étnica, a 

riqueza e a posição social das pessoas” (GOMES, 200681 apud BRAGA, 2015, p. 

82)82. A autora salienta que os comerciantes de escravos raspavam os cabelos dos 

negros com a intenção de apartá-los das suas origens étnicas e culturais. A partir de 

então, iniciou-se uma seleção eugênica pautada pela beleza do negro, 

especificamente, pelo cabelo, que cada vez mais seguia padrões europeus em 

razão da miscigenação: 

 

Essa seleção criaria não apenas a preferência por um tipo de cabelo que já 
não era crespo, mas cacheado, herança da miscigenação, como também a 
prática – o desejo – de alisar os cabelos, além de uma certa hierarquização 
entre os escravos. Nascia, aqui, um olhar sobre sua estética que partia não 
de sua origem, de sua identidade, como antes, mas partia do olhar do outro. 
Entre os dois modelos, estava a busca por um status social (BRAGA, 2015, 
p. 83)83. 

 

A discussão permitiu aos jovens manifestar e compartilhar suas opiniões 

acerca do referencial de beleza brasileiro forjado culturalmente, como também sobre 

a importância da autoafirmação racial por meio do cabelo. Essa discussão 

evidenciou a importância não só da valorização do cabelo do afrodescendente, mas 

também da arte e da cultura de um povo. Esse tema gerador desembocou em outro 

                                                           
79 Ibidem, p. 238. 
80 Op. Cit.,p. 82. 
81 GOMES, N. L. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolo da identidade negra. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006. 
82 Op. Cit., p. 82. 
83 Op. Cit., p. 83. 
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tema correlacionado: a manipulação exercida pela mídia responsável por consolidar 

os padrões de beleza já mencionados.  

 

          O trecho do rap “Autovalorização” destacado acima expõe essa manipulação 

e chama o receptor para que se insira criticamente em sua história real de vida, sem 

a necessidade de se pautar nos padrões da TV, orquestrados pela indústria cultural.  

 

Voltando à visita dos “de fora” à nossa oficina, além da recusa de algumas 

meninas a debater a respeito do cabelo do afrodescendente, o fato mais 

surpreendente foi o incômodo que a discussão causou em alguns membros do corpo 

docente da escola que assistiram à oficina naquele dia para tentar organizar a 

bagunça que se instaurava sempre nessa segunda turma. A diretora demonstrou 

não haver compreendido a proposta pedagógica da pesquisa, por sua vez elaborada 

a partir das temáticas apontadas pelos raps nacionais, talvez por não ter a noção de 

todo o processo que vinha sendo realizado até aquele momento.  Em parte, isso se 

deve ao fato de que, conforme mencionei anteriormente, a diretora da escola só 

havia assistido àquela oficina.  

 

O incômodo foi posto às claras em uma reunião posterior à oficina entre os 

professores e pesquisadores, onde a diretora perguntou à equipe do projeto de 

pesquisa se não havia outro meio menos direto de abordar determinadas questões 

que eram doloridas para os jovens. A diretora comentou que havia considerado 

aquele conteúdo trabalhado, no caso a letra do rap em questão como algo imposto 

pela pesquisadora, referindo-se a mim. É verdade que o conteúdo do rap tocava 

diretamente no problema, e que era exatamente essa característica que sustentava 

a sua inserção nas atividades. Por mais que incomodassem os jovens, a 

problematização de determinados assuntos manteve as discussões e produções de 

letras em um nível aprofundado, apesar da dispersão provocada pela bagunça.  

 

A questão abordada na reunião ficou sem conclusão, pois parecia fazer parte 

da cultura daquela escola, e talvez de outras tantas, dar voltas no tema sem tocar 

em seu núcleo duro: a ferida aberta pelo preconceito racial.  Mais uma vez repito a 

pergunta: como elaborar a dor sem tocar na ferida? Na ocasião foi perguntado à 

diretora se havia outro meio de abordar a questão do racismo sem suscitar 



63 

 

ressentimentos, mas ninguém soube responder. A tutora dessa turma que é 

considerada na escola como a “mais problemática” disse-me que dá muitas voltas 

até chegar nesse assunto. Essa estratégia me fez duvidar de sua eficácia, pois ao 

dar tantas voltas, pode ser que o cerne da origem desse sofrimento não seja 

alcançado. 

 

          O incômodo gerado pela atividade junto aos jovens e corpo docente introduziu 

na pesquisa mais um ponto nodal a ser analisado: como abordar certos assuntos 

negados histórica e culturalmente? O “silenciamento da cor” de fato pouparia os 

jovens do sofrimento originado pelo preconceito, ou favoreceria a perpetuação desse 

mesmo preconceito? Embora o preconceito atue no campo da consciência como um 

pensamento herdado da elite branca dominante que rebaixa e desvaloriza o 

indivíduo afrodescendente, e a discriminação seja efetuada sob a forma de práticas 

excludentes chegando a atos de violência, ambos causam traumas e marcas 

profundas na subjetividade, além de afetar a vida em sociedade dos jovens 

afrodescendentes. Para aprofundar esta questão, recorro às análises de Hill (2014)84 

referentes à sua vivência com jovens afro-americanos em sala de aula orientada por 

sua Pedagogia Hip-Hop. Alguns aspectos evidenciados durante o trabalho 

executado por Hill junto aos jovens se assemelham aos resultados observados nas 

oficinas que realizei, tais como a rejeição ou recusa a enfrentar discussões sobre a 

questão do racismo: 

 

Evitar a conversa entre eles sobre raças reflete o que Pollock (2004) se 
refere como “silenciamento da cor” ou a eliminação de rótulos raciais 
durante conversas comuns. Como Pollock (2004) argumenta, a supressão 
dos marcadores raciais dentro do discurso cotidiano não elimina as 
hierarquias raciais, mas mascara as várias maneiras pelas quais a 
desigualdade racial funciona dentro dos espaços educativos (HILL, 2014, p. 
114)85. 
 

 

          As reações dos jovens diante das atividades realizadas nas oficinas tornaram-

se um importante objeto de estudo, pois ampliaram o trabalho de exploração do 

campo musical para além da escuta e criação, passando a abarcar também a 

percepção crítica das suas realidades, no interior do diálogo vivo que 

compartilhamos nas oficinas.  

                                                           
84 Ibidem. 
85 Ibidem, p. 114. 
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1.3.1 Mudando os processos e objetivos metodológicos a partir da observação 

dos interesses expressados pelos adolescentes 

 

Os jovens da Escola Amorim Lima, principalmente os da turma do 8º ano, 

demostravam-se, quase que na maior parte do tempo, agressivos entre eles e com 

os educadores e demais funcionários da escola. O comportamento reativo dos 

jovens fez com que toda a metodologia empregada anteriormente fosse repensada, 

pois os interesses demonstrados pelos jovens apresentavam características 

peculiares, possivelmente originadas de uma situação social e territorial específica e 

da própria dinâmica pedagógica adotada na escola. A EMEF Amorim Lima é 

conhecida por desenvolver um projeto político-pedagógico inspirado na Escola da 

Ponte, de Portugal. Esse projeto foi implantado no ano de 2005 após ser 

apresentado ao corpo docente pela psicóloga Rosely Sayão86. O espaço físico da 

escola se caracteriza pela ausência de paredes entre as turmas de diferentes séries. 

Entretanto, apesar de se tratar de um projeto arrojado e atual que visava romper 

com as segregações e autoritarismo de professores, apresentava sérios problemas 

em relação à questão da autoridade, resultando, muitas vezes, na falta de limites 

que deixava os jovens desamparados a ponto de praticarem atos de rebeldia para 

serem percebidos naquele ambiente.  

 

          Nessa escola, foram desenvolvidas oficinas com duas turmas que 

apresentaram resultados muito diferentes nos modos de produção e de recepção 

das atividades realizadas, embora os jovens fossem de classes sociais parecidas e 

frequentassem o mesmo ambiente escolar.  

 

          Esse dado trouxe para a pesquisa a necessidade da análise acerca das 

motivações dessas distinções estabelecidas entre os jovens de uma mesma escola 

que se separavam em decorrência do preconceito social, conforme observei. Essas 

pequenas diferenças eram capazes de promover conflitos possivelmente originados 

da discriminação entre os próprios jovens, gerando uma relação de tensão entre 

eles. Os fenômenos internos observados naquele ambiente escolar demandaram um 

                                                           
86 Informações do site da EMEF Amorim Lima, disponível em:               

http://amorimlima.org.br/institucional/31-2/. Último acesso em 31/05/2014. 

http://amorimlima.org.br/institucional/31-2/
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olhar mais aprofundado sobre as diferentes realidades presentes ali, para que a 

partir de então, fosse delineada uma metodologia específica. Nessa etapa, os 

desafios apresentados foram muito maiores em relação à etapa anterior realizada na 

Casa do Zezinho, no sentido de estabelecer uma vinculação com os jovens, e estes, 

por sua vez, de se vincularem à proposta da oficina.  

 

          Nesse sentido, o foco principal da pesquisa deixou de ser direcionado 

unicamente aos elementos estéticos do rap e à emancipação crítica dos jovens 

afrodescendentes, passando a priorizar a própria vida desse jovem. Desse modo, o 

objeto de estudo passou a ser o próprio sujeito – o jovem com o qual estava 

compartilhando conhecimento nas oficinas, ao invés de limitar meus estudos e 

análises apenas ao campo da experiência a partir da prática musical e do 

envolvimento dos jovens com a estética do rap. A partir de uma observação, na 

medida do possível isenta de preconceitos moralizantes sobre os comportamentos, 

interesses, reações e percepções que os jovens apresentavam de suas próprias 

vidas, reavaliei a metodologia e fiz alguns ajustes necessários devido à nova 

demanda apresentada por esses jovens. Na fase inicial, esse processo se deu “de 

cima para baixo”, ou seja, partia de uma fundamentação teórica para alcançar a 

subjetividade do jovem. No caso dessa turma específica da EMEF Amorim Lima, a 

realidade social e emocional dos jovens passou a ser o núcleo duro de onde 

emanavam temas diversos, porém todos ligados às suas realidades. 

 

1.3.2 Lidando com a intolerância e discriminação social no interior da própria 

escola 

 

           Além da discriminação social estabelecida entre e pelos jovens das diferentes 

turmas em que realizei as oficinas, havia também certa intolerância de todo o 

restante daquela escola para com essa turma do 8º ano, que, por sua vez, respondia 

a essa forma de discriminação agindo com mais intolerância e agressividade. Esta 

intolerância entre ambas as partes provocava uma segregação que evidenciava a 

ausência de sentido da formação dada na escola para os jovens da turma em 

questão. A escola, por sua vez, demonstrava não saber como lidar com a situação 

caótica que havia se instaurado em seu interior. Observei ao longo das oficinas que 
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o comportamento rebelde desses jovens pudesse ser um “contra-ataque” que 

alimentava um ciclo de ressentimentos dentro daquele ambiente. 

 

          Havia um nível alto de dispersão nas oficinas por parte dos jovens que 

usavam constantemente o celular e conversavam sobre assuntos pessoais, 

inviabilizando, desse modo, a realização de muitas atividades propostas. Desse 

modo, precisei adequar as atividades para aproximá-las do universo de interesses 

que os jovens demonstravam para mim, que se referisse mais diretamente às suas 

realidades. Por isso, as atividades que mais apresentaram resultados e 

aproveitamento por parte dos jovens foram as reflexões suscitadas após as análises 

de vídeos e da audição de rap e funk.  

 

          Apesar do caos aparente, os jovens se esforçavam para compreender 

algumas questões que lhes eram apresentadas, porém, as discussões eram breves, 

pois os jovens se cansavam rapidamente alegando que “pensar cansava”. Diante 

disso, foi preciso durante toda a oficina, ficar atenta ao tempo curto e volátil no 

interior do qual o jovem refletia sobre as ideias abordadas. Às vezes, era necessário 

despertar-lhes o interesse para a atividade em andamento visando mantê-los num 

fluxo de atenção mínimo e necessário a fim de que conseguissem produzir alguma 

reflexão, mesmo que ocorresse durante a bagunça que se instaurava em forma de 

brincadeiras, brigas e “bate-bocas”. 

 

          Ao contrário do que ocorreu na segunda etapa anterior, realizada na ONG 

Casa do Zezinho, os jovens da escola, principalmente os da segunda turma do 8º 

ano, interessaram-se bem menos pelos instrumentos de percussão e tampouco 

pelas atividades musicais de um modo geral. As únicas atividades musicais que 

despertavam algum interesse por parte desses jovens se referiam à exibição de 

videoclipes e audição de determinados raps que eram mais conhecidos por eles, 

como alguns do grupo Racionais MC´s. Dentre as preferências musicais dos jovens, 

encontrava-se em primeiro lugar o funk “ostentação” e com forte teor erótico.  

 

          Já no caso da primeira turma do 9º ano, a maioria dos jovens dizia que odiava 

o funk e que gostava de pop-rock, MPB e música eletrônica. Os jovens dessa 

mesma turma viviam em conflito com os da segunda turma (8º ano). As roupas 



67 

 

usadas pelos jovens da primeira turma demonstravam que viviam em condição 

financeira um pouco melhor que os da segunda turma, pois eram de marcas caras, 

que exerciam uma espécie de fascínio sobre os adolescentes.  

 

           As duas turmas demonstraram inúmeras diferenças que se transformaram em 

outro objeto de estudo para pesquisa: compreender as razões que originavam essa 

segregação social seguida de intolerância entre jovens de classes sociais 

semelhantes. As diferenças se iniciavam no tamanho das turmas: a do 9º ano era 

composta por uma média de sete a oito alunos, enquanto que a segunda turma tinha 

mais de vinte alunos. A primeira turma demonstrava um rendimento maior nas 

atividades e maior aprofundamento nas reflexões. A segunda turma era 

extremamente agitada e demonstrava sérias dificuldades para analisar conteúdos e 

refletir sobre algum tema exposto. Devido à agressividade com que muitos jovens 

reagiam a qualquer tipo de contato, foi necessário relativo distanciamento para lidar 

com a situação sem recorrer a atitudes autoritárias e julgamentos moralizantes. Os 

jovens da segunda turma traziam de fora da escola graves problemas sociais, 

familiares e financeiros. Além desses problemas pessoais, ainda sofriam com a 

rejeição por parte dos outros jovens e de alguns educadores e funcionários.  

 

           Por tais razões, as atividades empregadas nessa turma exigiram maior 

empenho de minha parte para alcançar a adesão dos jovens, ampliando, desse 

modo, as possibilidades de contato com suas realidades. Conforme pude observar, 

o preconceito da primeira turma com relação à segunda era motivado pelo 

comportamento agressivo e, muitas vezes, debochado da segunda turma. Enquanto 

os alunos da primeira turma achavam-se superiores do ponto de vista intelectual e 

mesmo quanto ao “comportamento social”, os da segunda turma os consideravam 

chatos por serem “bonzinhos” e adaptados às regras impostas pela escola. 

 

1.3.3 O funk e os temas geradores 

 

Embora o eixo central da pesquisa fosse o rap nacional, uma das mudanças 

na linha metodológica previamente estabelecida foi a inserção do funk nas oficinas. 

A mudança de enfoque ocorreu devido à admiração que os jovens da segunda 

turma, que pertenciam ao 8º ano, tinham pelo funk. Aliás, esse gosto pelo funk 
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conhecido por “ostentação” e com conteúdo erótico era um dos motivos da 

intolerância e conflitos entre os jovens e educadores que rejeitavam esse gênero 

musical. 

 

No início, houve muita resistência por parte desses jovens para entrar em 

contato com outros gêneros e sonoridades, incluindo o rap. Por esse motivo foi 

necessário buscar informações sobre esse estilo de funk, o que demandou uma 

escuta despida de preconceitos, visto que o estilo “ostentação” é alvo de fortes 

críticas em função das letras que defendem o consumo de marcas caras de tênis, 

óculos, roupas, relógios, carros, etc. Diante disso, o funk passou a ser um tema 

gerador, que desencadeou outros temas correlacionados.  

 

          Os jovens daquela escola, ao defenderem o funk “ostentação”, sugeriam que 

também desejavam consumir aquelas grifes citadas nas letras, como os garotos 

mais abastados, embora não possuíssem recursos financeiros para adquiri-los. 

Desse modo, o funk “ostentação” permitia-lhes vivenciar no campo da imaginação, o 

fetichismo do consumo. A partir dos exemplos de funk sugeridos pelos jovens, as 

oficinas incluíram no debate os temas que se desdobraram em diversas temáticas 

relacionadas às suas realidades sociais, à sua cultura, à política e à história do 

Brasil. 

 

          O funk ao ser empregado como tema gerador inicial desencadeou ao longo 

das oficinas os seguintes temas: 

 Intolerância cultural: O tema foi desenvolvido por meio de debate entre os 

jovens sobre o jogo virtual Mate o Mc DaLeste. Este jogo foi denunciado em 

blog da revista Carta Capital87, cuja matéria discutia o perigo da intolerância 

cultural, cada vez mais presente na sociedade brasileira. Uma das frases 

mais chocantes desta matéria é: “funkeiro bom é funkeiro morto”. O debate se 

deu em torno da morte de um famoso MC de funk, o MC Daleste, como 

também sobre o preconceito que estigmatizava esse gênero musical.  

                                                           
87 Acessível em http://www.cartacapital.com.br/blogs/speriferia/mc-daleste-o-perigo-da-intolerancia-

cultural-7202.html. Último acesso em 28/07/2015. 
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 Manifestações populares: A exibição do clipe do funk “O gigante acordou”88, 

composto e interpretado pelo MC Daleste, foi inspirada pelas manifestações 

populares de junho de 2013 e era muito apreciada pelos jovens. Esse funk 

possibilitou um rico debate sobre as razões sociais e políticas que motivaram 

as manifestações, que na época suscitavam muitas dúvidas entre os jovens. 

 Consumo: Este tema foi amplamente abordado em vários momentos da 

oficina, tanto na ONG Casa do Zezinho, quanto na EMEF Amorim Lima, pois 

estava intimamente relacionado às expectativas de autovalorização dos 

jovens. 

 Criminalidade: A temática foi explorada a partir das letras dos funks– “Mãe de 

traficante”89, do MC Daleste e “Mãezinha”90, do MC G3, sugeridos pelos 

próprios alunos.  

 

          Essa abertura do “leque temático” enriqueceu a pesquisa, pois além da 

revisão da metodologia, que teve sua estrutura teórica e prática ampliada, exigiu, 

antes de tudo, uma mudança na maneira de enxergar diferentes aspectos que 

constituem a subjetividade do jovem, partindo de suas preferências musicais e 

comportamento, tão desconhecidos e criticados pelos adultos. Também demonstrou 

que gêneros populares como o funk, muito desvalorizados em razão de um 

referencial artístico embasado em critérios de cunho moralizante e discriminatório, 

muitas vezes, importado de outras culturas, podem mediatizar a troca de 

conhecimento entre o educador e os alunos.  

 

Minha aproximação do universo dos jovens por meio dos funks introduzidos 

nas oficinas propiciou-lhes maior liberdade para se expressarem. Desse modo, a 

entrada do funk apresentou maiores resultados do que a introdução de 

determinados conteúdos programados previamente. Esta estratégia permitiu-me 

apreender quão importante era tomar em consideração os interesses expressos 

pelos próprios jovens. A partir dessas mudanças na orientação das oficinas, foi 

                                                           
88 DALESTE, MC. O gigante acordou. Videoclipe independente. 2013. (2’37). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3tavFBcH4E. Último acesso em 28/07/2015. 
89 DALESTE, MC. Mãe de traficante. Videoclipe independente. 2011. (4’12). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jTv7SCNRi8. Último acesso em 28/07/2015. 
90   G3, MC. Mãezinha. Videoclipe independente. 2011. (2’10). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DRljJlF-o0E. Último acesso em 28/07/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=r3tavFBcH4E
https://www.youtube.com/watch?v=4jTv7SCNRi8
https://www.youtube.com/watch?v=DRljJlF-o0E
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possível estabelecer uma vinculação com os jovens, que, por sua vez, começaram a 

ver algum sentido na relação entre o conteúdo explorado nas oficinas e suas 

realidades. 

 

O consumo e a construção dos “eus”  

 

          A relevância do funk “ostentação” para os jovens evidenciou uma questão que 

exigiu uma análise aprofundada: a importância que determinados artigos caros como 

tênis e celulares exerciam sobre eles, como forma de sustentação de seus “Eus”, 

usualmente instáveis nessa fase da vida. Para pensar sobre essa questão à luz da 

psicanálise, recorri aos escritos de Jeammet (2005)91 que salientam o fato de que “a 

fragilidade narcísica desses adolescentes faz com que as respostas sociais tenham 

um papel muito importante” (JEAMMET, 2005, p. 139)92. Quanto mais o adolescente 

sofre de uma “insegurança interna”, mais vai depender da “resposta do entorno” 

(JEAMMET, 2005, p. 139)93.    

 

          Essa necessidade de resposta do entorno salientada por Jeammet ajudou-me 

a entender a necessidade de consumo do adolescente como uma forma de superar 

sua fragilidade narcísica.  O adolescente se vê submerso numa avalanche de ofertas 

de consumo e acesso à tecnologia, cujo impacto sobre sua vida é originado do efeito 

de tendências contemporâneas que incidem sobre seu comportamento e 

subjetividade, obrigando-o o tempo todo a ser produtivo, a superar desafios, a se 

especializar, a consumir, a se divertir etc. Esse fenômeno poderia comprometer o 

desenvolvimento emocional desse jovem, na medida em que abdica de seus 

próprios desejos, para se submeter, de algum modo, à padronização imposta pelas 

tendências do mercado. Consequentemente, é levado a imitar padrões e tendências 

comportamentais veiculadas pela mídia, que são tomados como seus.  Conforme 

observei nos relatos e comportamento dos jovens, é possível que tais tendências 

comportamentais que se caracterizam pelo excesso podem originar instabilidades 

emocionais atravessadas por ansiedade ou angústia. 

 

                                                           
91 Ibidem. 
92 Op. cit., p. 139. 
93 Op. Cit., p. 139. 
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O excesso que está impregnado em todas as instâncias da ordem social foi 

tratado por Lipovetsky (2011)94 como “hiper”, que originou seu conceito de 

“hipermodernidade”: 

 

Hipercapitalismo, hiperclasse, hiperpotência, hiperterrorismo, 
hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto – o que mais não é hiper? O 
que mais não expõe uma modernidade elevada à potência superlativa? Ao 
clima de epílogo segue-se uma sensação de fuga para adiante, de 
modernização desenfreada, feita de mercantilização proliferativa, de 
desregulamentação econômica, de ímpeto técnico-científico, cujos efeitos 
são tão carregados de perigos quanto de promessas (LIPOVETSKY, 2011, 
p. 53)95. 

 

          As ideias de Lipovetsky, embora ultrapassem o âmbito da análise que 

desenvolvo, fornecem algumas pistas acerca da dimensão da estrutura 

mercadológica que praticamente absorve o campo do vivido por esse jovem 

afrodescendente morador da periferia. Exigir desse jovem, que convive com 

privações sociais e emocionais capazes de fragilizá-lo, uma postura engajada e 

crítica diante de uma força hegemônica dessa magnitude, chega a ser um ato de 

pura (ir)racionalidade. É preciso buscar entender também, por que determinadas 

circunstâncias fazem com que esses jovens, ao invés de se engajarem criticamente, 

buscam na felicidade momentânea a satisfação de seus interesses depositados na 

diversão, no consumo e até no flerte com a criminalidade e a morte. 

 

1.3.4 Crítica social por meio dos desenhos  

 

          Neste sub-ítem descrevo e analiso uma das oficinas realizada na EMEF 

Amorim Lima, que contou com o apoio da Professora de artes Clarissa Suzuki e foi 

extremamente significativa para a pesquisa, devido à relevância do tema: 

desigualdade e invisibilidade social. Nessa oficina foi apresentado o videoclipe do 

rap “Lion Man” que faz parte do álbum Nó na Orelha de 201196, do rapper Criolo. 

Tratava-se de um desenho animado em forma de mangá – desenho japonês – cuja 

personagem principal era o super-herói Lion Man, que era o próprio Criolo. As cenas 

que exibiam personagens simbólicos (porém reais na nossa sociedade) - como um 

                                                           
94 Ibidem. 
95  Ibidem, p. 53.  
96 GOMES, K. Lion Man. In: CRIOLO. Nó na orelha. Oloko Records. 2011. 1CD (38 min). Faixa 9 

(3’25 min.). Digital estéreo. 
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magnata poderoso e desonesto, um menino de rua que fazia malabares no farol e 

um catador de lixo - eram carregadas de realismo e teor crítico. O roteiro faz uma 

aguda crítica ao desenvolvimento da sociedade brasileira, como também ao ideal de 

ascensão social que esvazia de sentido a crítica social. A invisibilidade social é 

abordada por meio da importância dos catadores de lixo para a cidade, apesar da 

falta de reconhecimento dessa atividade. Como ocorreu na experiência relatada 

anteriormente, o videoclipe suscitou um debate sobre temas, como: a) capitalismo e 

sociedade de consumo; b) corrupção; c) banalização da morte e da violência juvenil; 

d) conscientização ecológica e importância dos catadores de lixo; e) passividade e 

alienação da sociedade diante da barbárie social. 

 

          Inspirados pelo rap do cantor Criolo, na oficina seguinte, os jovens produziram 

desenhos relacionados aos temas geradores suscitados pelo vídeo referente ao rap 

Lion Man, que serão mostrados a seguir. 

 

a) O desenho abaixo ilustra o Lion Man, herói da história – e em segundo plano, 

um menino que fazia malabares no farol e que surge algumas vezes no vídeo 

em situações diferentes. 

 

 

 

 

b) O desenho a seguir reproduz uma cena do clipe que mostra uma planta 

sendo regada em uma janela no meio da cidade cercada por edifícios. A cena 
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chama a atenção para a questão da sobrevivência da natureza em meio ao 

asfalto ou ao cimento das edificações.  

 

 

c) O próximo desenho reproduz uma frase que aparece algumas vezes no vídeo 

como uma pichação nos muros da cidade de São Paulo: “O amor é 

importante, porra”. Trata-se de um apelo contra a violência e o individualismo 

que assola a cidade de São Paulo. A mesma frase foi pichada nos muros de 

alguns bairros de São Paulo por ocasião das manifestações de junho de 2013 

e também obteve popularidade nas redes sociais como o Facebook por meio 

de hashtags97. Alguns jovens demonstraram apreço por essa frase, talvez 

motivados por sua popularidade evidenciada nas redes sociais e nas ruas da 

cidade. Outra frase semelhante a essa que se tornou muito popular no 

mesmo período e também saiu das letras de Criolo foi “não existe amor em 

SP”, que inspirou a formação de um movimento iniciado por estudantes 

intitulado “Existe amor em SP”.  

 

 

                                                           
97 Hashtags são palavras-chave que possuem alguma relevância ou se referem a um tópico ou 

discussão para serem compartilhadas em redes sociais. Essas palavras-chave ao serem 
precedidas pelo símbolo cerquilha (#), transformam-se em hiperlinks indexáveis pelos 
mecanismos de busca da internet e, desse modo, conectam os usuários com interesses comuns 
dentro da rede. 
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d) O próximo desenho apresenta uma interessante síntese de alguns dos 

problemas sociais abordados no videoclipe: a corrupção e a miséria, 

simbolizadas por personagens presentes na letra, tais como um catador de 

lixo, um mendigo e um menino que fazia malabares no farol. O desenho feito 

pelo aluno se divide em duas partes; a de cima mostra pessoas ricas 

tomando sol em confortáveis cadeiras de praia, enquanto que a cena de 

baixo, mostra catadores de lixo que garantem seu sustento com essa função, 

realizando, desse modo, o trabalho que caberia ao Poder Público referente a 

coleta de lixo reciclável. O desenho aponta para a importância da profissão de 

catador de lixo, que além de cumprir uma tarefa essencial do ponto de vista 

ecológico, garante a sobrevivência de muitos indivíduos em situação de 

extrema pobreza.  A imagem expressa certa dose de ironia e perspicácia do 

jovem, ao identificar a diferença ideológica e social entre os políticos e a 

camada desfavorecida da população. Neste caso, a disparidade é 

simbolizada pela acomodação dos políticos que acumulam dinheiro e pelo 

trabalho árduo dos catadores de lixo que, em grande parte, não possuem 

nenhum poder aquisitivo. 
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e) O desenho a seguir mais uma vez se refere ao menino que fazia malabares 

no farol. Esta personagem possivelmente despertou a atenção dos jovens em 

decorrência de sua posição que se alterna durante o desenrolar da trama. Em 

uma dessas cenas, o menino aparece fazendo malabares calçando um 

chinelo semelhante ao de uma marca famosa, “Havaianas”, com uma 

bandeira do Brasil enfeitando uma de suas tiras. Esta cena desencadeou uma 

discussão entre os jovens acerca do abandono dos meninos pobres e negros 

pelo poder público, como também sobre a questão da desigualdade social 

motivada por racismo. Ao final, esse mesmo menino reaparece fazendo 

malabares, porém vestindo um uniforme que parece ser de uma empresa ou 

alguma instituição. A cena sugere que o menino se tornou visível aos olhos 

da sociedade ao mudar sua aparência, passando a se vestir como os demais 

cidadãos de bem, e carregando em sua camisa a marca de alguma empresa 

ou instituição a qual se vinculou. Porém continuou sendo discriminado e 

vivendo na extrema pobreza, pois conforme mostra o vídeo, continuou 

fazendo malabares no farol, embora estivesse uniformizado.  
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f)  O desenho a seguir foi inspirado em uma das cenas mais significativas do 

videoclipe, onde um personagem representando um indivíduo corrupto 

aparentemente rico e poderoso, abre a porta de sua limusine e vomita maços 

de dinheiro, como se estivesse intoxicado pela corrupção. 

 

 

g) O desenho abaixo mais uma vez remete ao catador de lixo, que no videoclipe 

é apresentado como um agente transformador da sociedade, muito mais 

importante e influente que os políticos e empresários corruptos. 
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1.3.5 O que é ser adolescente hoje? 

 

          Em uma das últimas oficinas realizadas na EMEF Amorim Lima, havia poucos 

jovens na sala e a maioria era formada por meninas. O tema gerador sugerido para 

os jovens foi: O que é ser adolescente hoje? Algumas meninas se dispuseram a 

digitar no computador as respostas conforme fossem surgindo. De início, uma jovem 

respondeu que ser adolescente era: “fumar maconha, usar lança-perfume, ir para o 

baile, mexer no Facebook, arrumar muitos encontros com namorados, fazer sexo, 

mandar mensagens pelo celular, fazer putaria na escola e roubar também”. Essa 

resposta foi registrada pelas amigas no computador, embora discordassem dessa 

definição. Perguntei às meninas como imaginavam o futuro do adolescente diante de 

tais respostas.  As meninas digitaram o seguinte: “gravidez precoce, prisão, morte, 

infecção por doenças sexualmente transmissíveis, ficar sem instrução ou estudo, 

não conseguir bons trabalhos, não conseguir sustentar a família”.  

 

          As respostas escritas pelas outras meninas irritaram a jovem que me 

perguntou se eu queria transformá-la em “nerd” – expressão usada para qualificar 

jovens estudiosos e, de algum modo, “bem comportados”. Respondi à jovem que as 

oficinas não tinham esse propósito e que o único objetivo era mostrar-lhes outras 

formas de interagir com o mundo, de modo mais simples talvez, mas que poderiam 

ser até mais interessantes do ponto de vista lúdico e desbravador, característica 

intrínseca ao conhecimento. Um jovem que também se mostrou irritado disse que a 
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vida do crime poderia propiciar muitas vantagens, como o acesso ao consumo e que 

nem todos os criminosos iam para a prisão. Após um intenso debate, os dois jovens 

saíram contrariados da sala. Diante das questões que surgiram, foi perguntado às 

jovens que permaneceram na sala, qual seria então a maneira mais segura de viver 

a adolescência. A resposta que elas deram foi a seguinte: “vale a pena fazer um 

pouco de bagunça, mas também vale a pena estudar para ter um futuro melhor”. 

               

          Esse momento demandou muita cautela para que, diante da reação de ataque 

e de defesa dos jovens, não houvesse possíveis julgamentos morais que pudessem 

interferir na discussão. Neste caso relatado, talvez a linha tênue que separa o 

questionamento de ideias de um julgamento moral tenha se dissolvido no calor da 

discussão e da defesa de opiniões de ambas as partes envolvidas. Essa tensão 

evidenciou a importância da compreensão acerca do universo juvenil para que 

houvesse diálogo e intersubjetivação na relação que eu buscava estabelecer com 

aqueles jovens. Pude observar no interior daquela escola que a relação educador-

educando, em muitos casos, mostrava-se bastante desgastada. Nos dias atuais, as 

tendências sociais levam a crer que julgamentos morais são inúteis diante dos 

efeitos da dinâmica capitalista que atua sobre a vida desses jovens, potencializando 

as desigualdades sociais.  

 

          Esta oficina mostrou-me com que facilidade os julgamentos morais podem 

interferir na análise das opiniões juvenis e até mesmo na postura do 

educador/pesquisador no debate acirrado que se instaurou devido a reações 

emotivas de todos ali presentes, por sua vez, suscitadas pelas respostas dos jovens 

que eram explicitamente provocativas. Por essa razão, todo cuidado é pouco ao se 

buscar compreender as atitudes dos jovens que apresentam um modo de se 

expressar e de se relacionar em tom agressivo e contundente. Cabe ressaltar que 

muitos jovens considerados agressivos, são do mesmo modo tratados com uma 

agressividade talvez até maior, disfarçada pelo exercício da autoridade – outro 

problema grave – praticado por educadores, familiares e pela sociedade de um 

modo geral. 

 

          Entretanto, considerando que entre os jovens envolvidos nas oficinas havia 

alguns que vivenciavam situações-limites ou que adotavam comportamentos 
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considerados de risco, cabe analisá-los de acordo com a perspectiva de Jeammet 

(2005)98, que considerava os adolescentes como um “revelador da sociedade e da 

representação que os adultos têm de si e dos próprios adolescentes” (JEAMMET, 

2005, p. 139)99. Tal argumentação remete-nos à dependência que o adolescente 

tem do entorno, que se encontra dividida, por sua vez, entre a “necessidade que os 

jovens têm dos outros e a necessidade de preservar sua própria autonomia” 

(JEAMMET, 2005, p. 139)100. 

 

          Essa relação ambígua com o universo externo simbolizado pelas relações 

familiares e sociais que desencadeia alterações/distúrbios de comportamento, torna-

se um modo de os adolescentes se expressarem para se protegerem da “angústia 

de abandono e de não serem vistos” (JEAMMET, 2005, p. 139)101. Tais 

comportamentos revelam uma “fragilidade narcísica” que se refere “ao nosso ser, 

nossa auto-estima, adquiridas durante a infância, e que, com a necessidade, na 

puberdade, de estabelecer uma distância com os objetos de ligação, obrigarão o 

sujeito a entrar em contato com seus recursos internos” (JEAMMET, 2005, p. 

139)102. Para Jeammet, quanto mais frágeis forem as bases narcísicas de um 

indivíduo, mais dependente este se tornará da resposta do entorno, transformando-

se em um “ambiento-dependente”. 

 

          Suas análises auxiliam na compreensão da subjetividade dos adolescentes 

envolvidos no caso ocorrido na oficina. Embora não tenha sido feito um 

levantamento do histórico sociocultural e psicológico desses jovens, demonstravam 

pertencer a uma classe desfavorecida economicamente. No âmbito da escola, era 

comum a presença de “adolescentes-limite”, ou melhor, em situações-limite, 

conforme observações feitas por professores e funcionários. Os problemas 

encontravam-se, em sua maioria, relacionados ao envolvimento dos jovens com a 

criminalidade e o uso de drogas, além dos problemas de ordem familiar, como pais 

em situação carcerária e mães ausentes.  

 

                                                           
98 Ibidem. 
99 Op. cit., p. 139. 
100 Op. cit., p. 139.  
101 Op. cit., p. 139. 
102 Op. cit., p. 139. 
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          Ponderei que, na segunda turma frequentada pelos alunos do 8º ano, os 

jovens que mais demonstravam agressividade e comportamento considerado 

intolerável pela sociedade, possivelmente traziam problemas de casa para a escola, 

relacionados às suas bases narcísicas. Esta hipótese foi sustentada pelas ideias de 

Jeammet. Provavelmente, por não encontrarem segurança suficiente em seus lares, 

capaz de lhes garantir uma segurança interna necessária para se afirmarem como 

sujeito, aqueles jovens pediam socorro a pessoas da escola por meio de atos de 

rebeldia.  No entanto, sem nela encontrar tampouco esse apoio, rebelavam-se como 

podiam. De acordo com Jeammet, os adolescentes-limites são o espelho da 

sociedade, os quais, em busca de um “Ideal de Eu”, fazem uma espécie de “culto da 

performance” (JEAMMET, 2005, p. 140)103, que veio a substituir o “espelho no qual 

poderíamos nos olhar” (JEAMMET, 2005, p. 140)104. Esse esvaziamento provocado 

pelo culto da performance pode demonstrar uma falta de limite interior: “nesses 

sujeitos que não têm limite interior, a sociedade pode agravar suas angústias 

dizendo-lhes que eles sempre podem fazer mais, uma vez que não há limite para a 

performance” (JEAMMET, 2005, p. 140)105. Para Jeammet, o problema se 

encontrava no “Eu” desse adolescente e na “relação que tem de si mesmo, do seu 

valor e das ligações com os outros” (JEAMMET, 2005, p. 140)106. A ausência de 

preocupação dos indivíduos em relação ao outro, também incide sobre o 

adolescente como um reflexo, tornando-o do mesmo modo desconectado com o 

outro e consigo: “se os outros não têm importância, tampouco ele tem” (JEAMMET, 

2005, p. 140)107. Essa falta de autoestima que acomete o adolescente como reflexo 

da frieza social, motiva-os a buscarem os referenciais de valores em outras 

instâncias fora da família e no mundo externo ao seu.  

 

           O questionamento da jovem diante da pergunta “o que é ser adolescente 

hoje” pode ser compreendido com uma reação ao ter percebido na frase algum 

sentido moral oculto de natureza tendenciosa e conservadora. Ao sensibilizar-se 

com o tema, sentiu a necessidade de afirmar sua subjetividade, declarando suas 

opiniões publicamente e, assim, inserir-se naquele debate que excluía suas 

                                                           
103 Ibidem, p. 140.  
104 Op. cit., p. 140. 
105 Op. cit., p. 140.  
106 Op. cit., p. 140.  
107 Op. cit., p. 140. 
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preferências e interesses. Esta mesma jovem desencadeou um estudo de caso que 

fundamentou a análise que será apresentada no capítulo seguinte, no qual será 

chamada de “D”. 
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2  ANALISANDO O UNIVERSO SUBJETIVO E SOCIAL DO ADOLESCENTE 

AFRODESCENDENTE E POBRE A PARTIR DA PERSPECTIVA DO SENTIDO 

TRÁGICO 

 

2.1 Reflexões sobre a individuação hedonista do adolescente afrodescendente nas 

periferias da Cidade de São Paulo 

 

Eu daria todo o meu dinheiro pra ter um tênis desse. 

(e o que é que você, educador, tem a ver com isso?) 

 

          Começo este capítulo com a frase acima que se refere à declaração 

contundente de uma garota de 15 anos de idade em uma das oficinas. Tal 

declaração intrigou-me a ponto de exigir uma análise acerca das estratégias de 

afirmação do “eu” pela via da autovalorização, por sua vez, proporcionada pelo 

consumo de artigos de marcas famosas que assumem a função de signos de poder. 

Nesse sentido, surgiu a necessidade de examinar a dimensão trágica da realidade 

social e existencial da jovem em questão, com um olhar voltado especificamente 

para suas inquietações, vontades, preferências musicais, interesses, ou mesmo a 

falta de interesse pelos conteúdos transmitidos nas oficinas, assim como pela 

escola. 

 

          Para aprofundar os estudos acerca do sentido trágico e da relação deste com 

os excessos contemporâneos – de algum modo encarnados por esta jovem - recorri 

aos estudos de Nietzsche, em particular à leitura do livro A Visão Dionisíaca de 

mundo (1870, 2010), bem como a seus escritos sobre a tragédia grega108, que 

antecederam O nascimento da tragédia a partir do espírito da música (1872), aos 

quais acrescentei algumas ilações apoiadas na leitura das obras do último período 

da reflexão nietzschiana, com base nas reflexões de Giacoia (2013)109. Este 

sustenta que Nietzsche é decididamente um “filósofo do excesso”, uma vez que 

busca pensar a filosofia do ponto de vista da “plenitude e da abundância”, opondo-se 

à patologia dos estados de “penúria, esgotamento, estado de necessidade 

                                                           
108  Ibidem, pp. 47-70 e pp. 71-93. 
109  Ibidem. 
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psicofisiológica”, que em mais de um de seus escritos associa à “intranquilidade 

moderna” (2013, p.103)110. O artigo de Amaral “O rap, o hip-hop e o funk: a 

"eróptica" da arte juvenil invade a cena das escolas públicas nas metrópoles 

brasileiras”111, por sua vez, forneceu-me novas chaves de leitura para a 

compreensão sobre a maneira como a dimensão trágica pode provocar rupturas no 

campo da educação, manifestando-se por meio dos comportamentos juvenis 

considerados extremos, assim como por intermédio de suas formas de expressão 

estética, entre elas, o rap e o funk.  

 

           A leitura dos livros Os tempos hipermodernos112 (2004) e O império do 

efêmero113 (2006), de Gilles Lipovetsky, bem como O instante eterno: o retorno do 

trágico nas sociedades pós-modernas114 de Michel Maffesoli, além dos artigos de 

Amaral115 (2011) e de Almeida116 (2010), contribuíram para que eu aprofundasse a 

reflexão acerca dos comportamentos juvenis que atuam em sua própria 

subjetividade os “limites estendidos”, impostos pela sociedade pós-moderna, entre 

eles, o consumo excessivo, que, muitas vezes, os faz percorrer a linha tênue que 

separa o lícito do ilícito.     

                    

          Proponho, então, que retomemos o assunto tratado na oficina de rap relatada 

anteriormente realizada na EMEF Amorim Lima na turma do 8º ano, em 2013, que 

desencadeou um debate em torno da questão do consumo, envolvendo dois alunos, 

entre eles, a adolescente que será chamada aqui de “D”. Os questionamentos 

surgidos a partir desse debate, que serão relatados adiante, suscitou-me a 

necessidade de uma análise acerca da constituição da subjetividade do adolescente 

a partir da perspectiva do sentido trágico da existência do sujeito pós-moderno. 

 

 

 

                                                           
110 Ibidem, p. 103. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem, p. 64.  
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 ALMEIDA, Rogério de. Machado de Assis: imaginário trágico e ética da ocasião. In: MONTEIRO, 

Sueli Aparecida Itman (org.) Culturas contemporâneas, imaginário e educação: reflexões e 
relatos de pesquisas. São Carlos, RiMa Editora, 2010. pp. 227-238. p. 230.  
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Como tudo aconteceu... 

 

As atividades desenvolvidas nas oficinas realizadas na EMEF Amorim Lima, 

basicamente consistiam em audições e análises de rap de vários grupos, como os 

Racionais MC´s, Facção Central, Consciência Humana e Crioulo – tanto em seus 

aspectos musicais quanto da letra, seguidas de momentos de reflexão envolvendo 

os alunos. Esse processo visava desencadear nos alunos o interesse em criar seus 

próprios raps. A produção dos três primeiros grupos de rappers se destaca por 

mimetizar o real, ao denunciar e relatar minuciosamente casos de homicídios de 

jovens negros, a violência policial, o cotidiano de miséria das periferias e favelas, 

bem como os interstícios da vida do crime, sob a “ótica do bandido”, cuja voz nunca 

tem vez. 

 

          Em uma determinada oficina de rap realizada no segundo semestre de 2013, 

havia apenas dois alunos em sala de aula – a “D”, com 13 anos de idade, na época, 

e um menino, seu colega da escola, de aproximadamente 15 anos de idade, que 

pertencia a outra turma. Os dois jovens ouviram o rap “Capítulo 4 versículo 3”117, 

enquanto liam a letra exibida no telão. Este rap faz parte do álbum Sobrevivendo no 

inferno, do grupo Racionais MC´s. 

 

           O objetivo da audição desse rap, concomitantemente à leitura de sua letra, 

era propiciar uma discussão, junto aos participantes, sobre as diferentes “escolhas” 

que os jovens negros moradores de periferias poderiam fazer ao se depararem com 

as adversidades que a vida lhes impunha. Tais “escolhas”, em muitos casos, são 

definidas conforme as circunstâncias desfavoráveis da vida, de natureza social e 

subjetiva. Os jovens se deparam com “chamados”, que, conforme sugere a letra, 

incluem, desde o envolvimento com drogas, até a criminalidade como via de acesso 

ao consumo, ou mesmo, como estratégia de reparação social. A narrativa, em meio 

a esses chamados, caminha no sentido de convocá-los a uma inserção crítica no 

real: “Seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama”118. 

 

                                                           
117  BROWN, Mano. Capítulo 4, versículo 3. In: RACIONAIS MC´S. Sobrevivendo no inferno. Cosa 

Nostra fonográfica. 1997. 1 CD (72 min). Faixa 3 (8’09). Digital estéreo. 
118  Op. cit. 
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           Após a audição e leitura da letra, os dois alunos expuseram seus diferentes 

pontos de vista acerca de um trecho específico que lhes provocou um incômodo 

especial, apesar da grande quantidade de versos e diversidade de situações 

narradas no rap apresentado. A seguir, o trecho referido: 

 

Pelo rádio, jornal, revista e outdoor 

Te oferece dinheiro, conversa com calma                                                                                           

Contamina seu caráter, rouba sua alma 

 

           A partir deste trecho, busquei discutir com os jovens o conceito de indústria 

cultural, de Adorno e Horkheimer119, referindo-me aos métodos por ela empregados 

que padronizam a criação artística, objetivando, desse modo, criar um público 

adaptado às tendências disseminadas para fins mercadológicos. A proposta era 

refletir com os jovens sobre, em que medida, a propaganda veiculada na TV e outras 

mídias poderiam influenciar nossas escolhas ou diminuir a autonomia das mesmas. 

Para iniciar a discussão, propus aos alunos que mencionassem exemplos de artistas 

famosos com destaque na mídia ou celebridades que ditavam modas, tendências e 

comportamentos.   

 

          No entanto, ao contrário da reação esperada, os jovens apresentaram uma 

argumentação discordante dessa ideia, principalmente a jovem “D”, que saiu em 

defesa de suas preferências por determinadas marcas caras de tênis que usava ou 

desejava ter, entre outros artigos caros. Esta divergência de opiniões entre os jovens 

e eu, tornou o debate tenso e acirrado, fazendo com que os alunos se 

posicionassem de modo crítico e mais intransigente na defesa de seus desejos de 

possuir determinados bens de consumo.  

 

          A jovem questionou a ideia, por mim salientada, de que o desejo por 

determinados bens de consumo era apenas fruto da manipulação das mídias, 

conforme sugeria a letra do rap apresentado. Embora eu tenha argumentado a 

respeito do quão perverso parecia-me ser esse apelo ao consumo de artigos de 

                                                           
119  Ibidem, p. 100. Conceito criado para definir o fenômeno da “disseminação de bens padronizados 

para a satisfação de necessidades iguais”.  
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luxo, especialmente quando dirigido aos jovens de classes desfavorecidas 

economicamente, a aluna insistia na afirmação de que não se importava com isso. 

Para a jovem, era normal que todos desejassem ter um tênis de uma determinada 

marca que custava aproximadamente mil reais, dizendo também desejar adquirir um. 

Mostrando-se irritada perante o questionamento em relação à aquisição de bens 

caros, a jovem disse que seria capaz de dar todo o seu dinheiro, caso o tivesse, 

para possuir o tênis mencionado, pois assim todas as pessoas olhariam para ela e 

sentiriam inveja. Argumentou ainda, que ninguém notaria a presença de um jovem 

numa “balada”120 ou num “rolê”121, caso não estivesse usando um tênis desse e que 

por isso alguns eram capazes de roubar para possuí-lo.  

 

          Sua argumentação caminhava no sentido contrário ao que eu pensava – 

parecendo a personificação de um discurso ideológico na sua forma, a mais crua. 

Minhas intervenções e compreensão guiaram-se, inicialmente, pela leitura 

propiciada pela teoria crítica da indústria cultural, que apontava as transformações 

ocorridas na cultura e ideologia sob o capitalismo tardio. O conceito da indústria 

cultural norteou meus estudos sobre o rap, no sentido de analisar em que medida, 

sua difusão e distribuição ocorriam às margens do mercado fonográfico e de que 

forma uma relativa autonomia garantia sua criticidade. De outro lado, interessava-me 

as ideias de Adorno e Horkheimer (2006)122 sobre a redução da consciência das 

massas a uma “massa amorfa”, que se efetuava por meio da massificação da arte, 

provocando no indivíduo a perda da autonomia crítica.  

 

          No entanto, quando a jovem rejeitou minha hipótese e questionamentos e 

defendeu a sua própria posição, obrigou-me a deslocar o foco da análise acerca da 

manipulação das consciências empreendida pela indústria cultural, para a análise da 

realidade social e existencial da jovem que sustentava seu discurso. Desse modo, 

ao invés de orientar a análise pelo conceito de indústria cultural, passei a repensar o 

discurso da jovem sob outra perspectiva – a dimensão do trágico e o modo como 

este incide sobre sua vida.  

 

                                                           
120  Na gíria dos jovens, balada significa sair à noite, ir para bares ou casas noturnas para dançar. 
121 Passeio realizado por grupos de jovens em espaços voltados ao entretenimento, como shoppings 

ou locais públicos.  
122 Ibidem. 
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          Cabe ressaltar que a adolescente em questão, embora fosse aparentemente 

de cor branca, carregava consigo algumas marcas psicossociais, semelhantes às da 

maioria dos jovens negros no Brasil, em razão de sua condição financeira, de 

habitação e, sobretudo, social. Embora não sofresse discriminação racial, 

apresentava um comportamento arredio, algum grau de agressividade e relativa 

resistência às atividades escolares. Porém, o que chamou minha atenção neste dia, 

foi o grande apreço que a jovem demonstrava ter por um padrão de consumo 

desenfreado, apesar de aparentar possuir poucos recursos financeiros, seguindo a 

tendência dos demais jovens de sua idade que frequentavam a escola, os quais, por 

sua vez, imitavam os jovens de classe média /alta e os que se destacavam na mídia, 

tais como os MC´s do funk, cantores (as) internacionais e atores/atrizes jovens 

famosos.         

                

          Para a jovem, o que importava naquele instante era a defesa de sua 

“verdade”, diante da qual de nada adiantaria aquela discussão, pois conforme sua 

argumentação, “o mundo só vivia de aparência e por isso todos os garotos pobres 

deveriam consumir coisas caras”. Eis aqui o ponto chave que me motivou a recorrer 

ao sentido trágico da existência pós-moderna, e daquela jovem em particular, para 

iluminar a análise desse caso: o jogo da aparência simbolizado pelo consumo 

extremo que fazia parte da construção de uma identidade social, o qual parecia 

sustentar a afirmação da vida dos jovens pobres, permitindo-lhes defender-se da 

invisibilidade ou da indiferença social. 

 

           No livro Cabeça de porco, os autores, Soares, Bill e Athayde (2005), abordam 

o problema da indiferença social que vem no rastro da invisibilidade. De acordo com 

os autores, milhares de indivíduos pobres, negros e miseráveis tornam-se para a 

sociedade, “seres socialmente invisíveis” (SOARES; BILL; ATHAYDE, 2005, p. 

176)123, dentro do cenário urbano. Os autores referem-se ao olhar do sujeito que não 

consegue enxergar o semelhante em situação desprivilegiada, agindo muitas vezes 

de maneira inconscientemente preconceituosa, mesmo que seja sensível aos 

dramas humanos. Trata-se de um mecanismo que o protege do sofrimento alheio e 

                                                           
123 SOARES, Luiz Eduardo; ATHAYDE, Celso; BILL, MV. Cabeça de porco.  Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2005, p. 176. 
 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luiz+Eduardo+Soares%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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da ameaça que esses sujeitos “invisíveis” ou “diferentes” representam para sua 

integridade física e social. Para os autores, esse comportamento é uma forma de 

“amnésia seletiva que cauteriza os canais da recepção, sempre seletivamente” 

(SOARES; BILL; ATHAYDE, 2005, pp. 178-179)124.  

 

          Durante a discussão ocorrida na oficina em torno da questão do consumo, a 

jovem defendeu seu grupo formado por jovens pobres, incluindo negros e brancos. 

Esse episódio me mostrou que a análise de uma situação particular pode iluminar 

questões mais gerais: o consumo de artigos de marcas caras e famosas e a 

reparação social e emocional a ele associadas em uma sociedade marcadamente 

desigual como a nossa. Desse modo, foi necessário ampliar o escopo de minha 

análise que se voltou para as razões que levaram a jovem “D” a depositar no tênis “o 

mais caro de todos” a significância de sua própria vida, ao declarar que faria 

qualquer coisa para adquirir um deles. Para adentrar nessa questão, foi necessária 

uma análise despida de preconceitos, centrando-me na compreensão da 

subjetividade da jovem e de sua relação com os símbolos de poder, entre eles o 

consumo, o corpo erótico, a música, cujo teor, fortemente carregado de 

sensualidade e ostentação,  “incomoda” – no caso, o funk. 

 

          A questão que passou a nortear minha análise consistiu em atentar para as 

razões pelas quais determinados comportamentos juvenis incomodam e ao mesmo 

tempo são incompreendidos pela sociedade, neste caso específico, o consumo e o 

desejo por artigos caros. Por que será que, cada vez mais, os adolescentes 

expõem-se aos riscos e aos excessos para afirmarem sua presença no mundo, 

demarcando seu espaço com músicas, roupas, arte e fazendo-se notar por meio de 

comportamentos coletivos configurados a partir de tendências e modas? 

Representam e defendem suas tribos, agindo até mesmo de maneira agressiva para 

expressar, em tom alto e em cores vibrantes, cultura e música apreciada por eles – 

no caso o funk e o rap – independentemente da crítica ou rejeição que possam 

suscitar nos ouvintes da música considerada “de qualidade”, cujas preferências não 

estão isentas, por sua vez, da manipulação do gosto empreendida pela indústria 

cultural. 

                                                           
124  Ibidem, p. 178-179. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luiz+Eduardo+Soares%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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Sobre a alma interior e a alma exterior - um debate sobre a constituição da 

identidade social 

 

           Para adentrarmos na questão da aparência e de seu papel na formação da 

elite brasileira, cabe lembrar o célebre conto “O espelho”, de Machado de Assis125 

(MANGABEIRA, 1954, pp. 134-136), cujo enredo gira em torno de uma conversa de 

amigos, em que um deles, Jacobina, relata uma parte de sua juventude, abordando 

indiretamente, a relação entre a identidade pessoal e a identidade social126. Estas 

identidades concebidas por Jacobina, no conto, como “alma interior e alma exterior”, 

são simbolizadas pelo posto que ocupava de Alferes da Guarda Nacional, cuja 

imagem representada por sua farda conferia-lhe poder e prestígio entre seus 

familiares, escravos e pessoas de seu convívio. De acordo com a narração de 

Jacobina, “a alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos 

homens, um objeto, uma operação” (MANGABEIRA, 1954, p. 135)127. 

 

           A descrição de Jacobina sobre o período em que ocupou o posto de Alferes 

demonstra a angústia que sentiu quando ficou sozinho na fazenda de sua tia, sem a 

adulação dos parentes e escravos.  A dor que sentiu pela perda de sua alma exterior 

representada pela farda e prestígio proporcionado por sua patente só foi amortecida 

quando o mesmo se pôs diante do espelho e reconheceu na imagem refletida sua 

alma exterior. Ao analisar este conto, Bosi128 (2014) aborda essas duas identidades, 

a pessoal e a social, que de acordo com sua leitura, refere-se à “identidade do 

sujeito forjada pelo olhar social”: 

 

A teoria de Jacobina corta, cerce a crença na unidade coesa da alma: esta 
passa a ser não mais uma entidade espiritual, una e indivisível, mas tão só 
um polo dominado por objetos de interesse que atraem o eu como 
poderosos ímãs, estímulos de vida, numa palavra, desejos. A alma interior 
se entrega à imagem do objeto querido (BOSI, 2014, p. 238). 

                                                           
125 MANGABEIRA, Octavio. Machado de Assis. Editora Civilização Brasileira S/A.: Rio de Janeiro – 

São Paulo – Bahia, 1954. 
126 O conto O Espelho – esboço de uma nova teoria da alma humana, de Machado de Assis foi 

analisado na disciplina “O Imaginário Trágico de Machado de Assis: elementos para uma 
Pedagogia da Escolha”, ministrada pelo Prof. Dr. Rogério de Almeida, na Faculdade de Educação 
da USP, no segundo semestre de 2014.  

127  Ibidem, p. 135.  
128 BOSI, Alfredo. O duplo espelho em um conto de Machado de Assis. In: Estudos Avançados. 

Estud. av. vol. 28, nº. 80. pp. 237-246.  São Paulo Jan./Apr. 2014. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142014000100020.  Último acesso em 30/01/2014. 
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          Nesse sentido, a alma exterior do Alferes configurava-se a partir do “olhar dos 

outros que o constituíam e sustentavam a sua nova identidade” (BOSI, 2014, p. 

239)129. Ao se olhar no espelho e ao se ver com aquela farda, o sujeito “passa a 

existir publicamente em termos de identidade psicossocial” (BOSI, 2014, p. 239)130.  

 

          Ponderando sobre a análise de Bosi, podemos inferir que o consumo do tênis 

caro, considerado “inapropriado” para as classes desfavorecidas economicamente, 

de acordo com uma leitura preconceituosa e até mesmo discriminatória, pode ser a 

única forma visualizada pelo sujeito, invisível socialmente, de obter o 

reconhecimento social que lhe é negado. Daí a importância do tênis para a jovem, 

assim como para o seu grupo, que identifica no olhar do outro a reação que sua 

aparência pode causar, seja ela de repulsa, medo, tolerância ou até mesmo de 

admiração e inveja. Sem o tênis caro ou demais artigos de marcas famosas como 

roupas e bonés, a alma exterior revelaria a jovem pobre e moradora da favela, 

deixando de dar a sustentação “ideológica” à sua alma interior. Vestindo esses 

artigos caros, a alma exterior elevaria sua autoestima e a tornaria visível aos olhos 

da sociedade de consumo.  

 

          Pautando-me na necessidade da identidade social, por sua vez, traduzida pela 

aparência, que pode propiciar ao jovem afrodescendente uma estratégia de 

autoafirmação, busco compreender o tênis como um objeto de ligação entre o jovem 

segregado e a sociedade segregadora. Sem a intenção de defender o consumo, 

mas pensando no fenômeno como estratégia de elevar sua autoestima e com isso, 

obter visibilidade, e não apenas como um comportamento alienado induzido pela 

propaganda, como eu pensava inicialmente. 

 

          A questão da identidade social ou pessoal tornou-se relevante para o assunto 

abordado, pois se refere ao fenômeno sociológico que Bosi chamou de “força 

incoercível do papel social, segunda natureza do ser humano” (BOSI, 2014, p. 

241)131. Uma função social que envolve a construção de valores configurados a 

                                                           
129  Ibidem, p. 239.  
130  Op. cit., p. 239. 
131  Op. cit., p. 241.  
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partir da “percepção dos outros e de si”. Conforme as ideias do autor: “o objeto do 

olhar do outro é também uma construção social” (BOSI, 2014, p. 241)132.  

 

          Esta temática vem sendo bastante discutida em diversas áreas do 

conhecimento, cujas críticas, de acordo com Hall (2012)133, remetem à “ideia de uma 

identidade integral, originária e unificada” (2012, p. 103). De acordo com o autor, “na 

linguagem do senso comum, a identidade é construída a partir do reconhecimento 

de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas com outros 

grupos ou pessoas, ou ainda, a partir de um mesmo ideal” (HALL, 2012, p. 106)134. 

Nesse sentido, o tênis desejado por tantos jovens, exerce o papel simbólico que 

suscita no jovem um sentimento de pertencimento a um grupo específico.  

 

             As reflexões de Bosi (2014)135 e Hall (2012)136 acerca da identidade nos dá a 

medida da função que a aparência pode exercer na constituição desse sujeito social, 

como bem se pode depreender das palavras da jovem “D”, a qual só se torna visível 

diante dos outros através da roupa que veste. Nesse caso, a marca e o tênis seriam 

o elemento de conexão entre os jovens pobres que buscam, nos elementos 

exteriores à sua subjetividade, a identificação que fortalecerá essa subjetividade. O 

grupo, ao usar o mesmo tênis ou roupas de uma mesma marca famosa, busca 

afirmar suas identidades com os recursos que dispõem no momento histórico-social 

do qual fazem parte, sendo este, por sua vez, pautado pela lógica do consumo 

extremo e do excesso.  

 

          A cada época, os jovens buscam suas maneiras de afirmar sua identidade, 

seguindo determinadas tendências comportamentais que incluem a vestimenta, a 

música, a gestualidade, a gíria, entre outros. Esta identidade, em constante 

mutação, revela-se a partir de sua “alma exterior” que se manifesta a partir do olhar 

do “outro”. Um “olhar” sobre o jovem pobre e negro, que em muitos casos vive às 

margens da sociedade, o qual se configura a partir de fatores históricos, sociais e 

                                                           
132  Ibidem, p. 241. 
133  Ibidem, p. 103. 
134  Op. cit., p. 106. 
135  Op. cit. 
136  Op. cit. 
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culturais, de acordo com os quais se forjou o projeto de modernidade brasileiro, 

marcadamente desigual e racista. 

 

          Desse modo, a autonomia crítica desse olhar vê-se sobreposta por valores 

morais e éticos pré-concebidos, tornando-se refém de critérios exteriores à realidade 

do sujeito. O olhar amedrontado das classes superiores economicamente, perante o 

jovem da periferia, causa profundo sofrimento neste último, deixando-lhe marcas 

emocionais, oriundas do sentimento de rejeição e de insignificância de sua vida para 

o “outro”.  

 

          No decorrer das oficinas de rap, pude perceber graves problemas em relação 

à baixa autoestima dos adolescentes afrodescendentes e os de origem nordestina, 

principalmente entre os jovens da ONG Casa do Zezinho. A vergonha que estes 

sentiam de suas origens foi uma das vivências que mais me sensibilizou nesse 

processo, pois senti na pele, junto com eles, esse olhar de desdém, de 

desvalorização da sociedade em relação, não apenas às suas origens, mas à sua 

cultura e linguagem, que acaba sendo experimentada pelo jovem como algo 

imantado em sua subjetividade. Cada vez mais foi se evidenciando para mim que o 

jovem pobre e segregado socialmente recorre à aparência para suprir carências, as 

mais diversas, bem como para fazer face à desvalorização, decorrentes do 

abandono do Estado, que não lhe propicia dignidade e condições sociais igualitárias. 

Carências sociais e emocionais que geram profundo sofrimento. Um sofrimento que 

possui raízes históricas e que, por esse motivo, a reparação, pela via da política, da 

educação e da cultura, demanda tempo e muita ação política e educativa. No 

entanto, a urgência da cura das dores profundas desses jovens não lhes permite 

esperar.   

 

           Quem vive cotidianamente o sofrimento causado pelas privações, pelo olhar 

de repulsa do “outro”, ou simplesmente pela falta do mesmo, busca nos símbolos de 

poder, alcançados pela via do consumo, a afirmação de sua vida. Inseridos em um 

cotidiano precário e violento, transformam o sofrimento em força motriz de uma 

visibilidade social possível; e, desse modo, afirmam suas identidades, nem que, para 

isso, seja necessário usar uma roupa ou um tênis caro.  
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          Nisto consiste seu sentido trágico: o sofrimento transformado em força ou 

potência. Somente uma filosofia do excesso, como advoga Nietzsche, que saiba 

distinguir a “penúria” da “plenitude e abundância”, é capaz de conferir uma dimensão 

trágica à vida. Nietzsche, em sua obra, A Gaia Ciência137, retoma suas ideias a 

respeito da visão dionisíaca de mundo para elucidar esses dois registros:  

 

“...existem dois tipos de sofredores, primeiro os que sofrem de abundância 
da vida, que querem uma arte dionisíaca e também uma visão e 
compreensão trágica da vida – e depois os que sofrem de empobrecimento 
da vida, que buscam silêncio, quietude, mar liso, redenção de si mediante a 
arte e o conhecimento, ou a embriaguez, o entorpecimento, a convulsão, a 
loucura” (NIETZSCHE, 2001, aforismo 370, pp. 272-273)138. 

 

          O sofrimento trágico não se refere a um “mal” ou qualquer tipo de 

autopunição. Ao contrário, olhar a dor sem vitimizar-se ou culpabilizar o outro ou a si 

mesmo, faz com que o sofrimento deixe de ser um “mal” para transformar-se em 

força.  

 

          Retornando à questão central da análise aqui proposta: a relação entre o 

sentido trágico e a reparação moral e social pela via do consumo por jovens de 

baixa renda. O viés que perpassa tantas questões imbricadas, neste caso, é o 

sofrimento convertido em excesso. No caso da jovem em questão, trata-se de um 

sofrimento trágico que talvez lhe encoraje a “dar todo o seu dinheiro” para possuir o 

tênis mais caro da loja e, desse modo, se fazer visível. Ou entrar na vida do crime, 

mesmo que isto lhe custe a vida, movida, paradoxalmente, pelo intuito de “ter 

identidade”.  

 

          Em relação à questão da reparação do sofrimento, observei nas tendências 

juvenis atuais alguns aspectos que remetem à perspectiva trágica trazida da 

Antiguidade. Tais aspectos referem-se a um fenômeno que reúne dois períodos 

extremos da civilização – antiguidade e pós-modernidade – por apresentarem um 

ponto comum: a necessidade do sujeito de satisfazer desejos arcaicos, os prazeres 

e os excessos a estes vinculados, por meio de ações extremas e da afirmação da 

vida.  

                                                           
137 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. 
138 Op. cit., pp 272-273. 
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          A juventude atual, especificamente os adolescentes, mostra-nos que prefere 

buscar satisfazer seus desejos no instante presente, do que viver sua vida de modo 

ordenado, idealizado ou demarcado por barreiras ou limites. As gerações passadas 

pautavam suas ações pela lógica que predominava na modernidade, ou seja, por um 

projeto de vida que garantisse estabilidade, acúmulo de capital, progressão na 

carreira, etc. Os filhos dessa geração – os jovens de hoje – vivem alheios aos 

conceitos morais ou religiosos que ainda vigoram até os dias atuais e almejam o 

gozo instantâneo, a satisfação imediata de suas vontades, alcançadas, muitas 

vezes, por meio de ações extremas, atendendo, por exemplo, ao “chamado” do 

crime.  

 

          A ruptura com os valores morais transmitidos pela família e escola, parece ser 

o modo encontrado pelo jovem para romper com a lógica de penúria, e dar ensejo 

ao “acolhimento de si como destino”, conforme salientara Nietzsche (1995, p. 32)139. 

Nietzsche (1995) salienta que, para não se deixar consumir pelo ressentimento, é 

preciso ser rico, até para ser perdulário, e desse modo, ser capaz de renunciar à 

retaliação. E o adolescente parece levar a sério esta tarefa, ainda que de modo 

ilusório. 

 

           A busca pelo prazer momentâneo a qualquer preço não é um comportamento 

observado apenas em adolescentes, mas, também, manifesta-se em indivíduos de 

diferentes idades, como resultado de um momento histórico pautado pelo excesso e 

pelas emoções arrebatadoras, tais como a ira, a intolerância, a volúpia, dentre 

outras formas de afetos que se manifestam de maneira excessiva.  

 

          Em seus escritos sobre a tragédia, Nietzsche revela o mundo da antiguidade 

grega, onde a arte se pautava, essencialmente, pela “força inconsciente de uma 

pulsão natural” (NIETZSCHE, 2010, p. 48)140. No entanto, essa força inconsciente foi 

solapada pelo “moderno desenvolvimento musical” (NIETZSCHE, 2010, p. 48)141 

que teve como consequência o processo de descaracterização da tragédia ao ser 

transformada em “poesia livresca” ou “música literária”. Para Nietzsche, “a grande 

                                                           
139 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce Homo: como alguém se torna o que é (Paulo César de 

Souza, Trad.). São Paulo: Companhia das Letras. 1995. 
140  Ibidem, p. 48. 
141  Op. cit. 
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tragédia grega apresentava, como característica, o saber místico oriundo da unidade 

da vida e da morte e, nesse sentido, constitui uma “chave” que abre o caminho 

essencial do mundo” (NIETZSCHE, 1991, p. XI)142. A grande tragédia, segundo o 

autor, é uma arte brotada inconscientemente do povo, que passou por um processo 

de racionalização, cuja efetivação fora atribuída pelo filósofo, em grande parte, a 

Eurípedes, que por sua vez, teria seguido os ensinamentos de Sócrates e Platão. 

Essa mudança eliminou da tragédia sua principal potencialidade que era exprimir os 

afetos e mostrar os horrores da existência, passando, desse modo, a predominar em 

sua configuração, a técnica e a bela aparência. Quando a arte se torna 

racionalizada, o expectador mantém sua consciência alerta, antes para a lógica 

sobre a qual se configura seu conteúdo estético, do que propriamente para a 

experiência estética fundamental do vivido. 

 

           Nessa perspectiva, o sentido trágico evidencia-se tanto pelos 

comportamentos e atitudes juvenis, quanto por meio das músicas e expressões 

estéticas ligadas ao universo dos jovens, como o rap, o funk e o grafite. Tais 

manifestações artísticas e urbanas rompem com os limites impostos pela sociedade 

e com o estereótipo de belo no campo estético, perpetuado pelas artes eruditas. Tal 

ruptura ocorre, por exemplo, por meio da demarcação do território, como fazem os 

grafiteiros e dançarinos de rua, derrubando com essas ações, os limites espaciais 

urbanos instituídos pelas diferenças de classe. 

 

          O caos artístico toma conta da cidade por meio dos alto-falantes que fazem 

ressoar os ritmos do rap e do funk, pelos grafites coloridos que brotam do cimento e 

por meio da dança de rua. Essa efervescência, por sua vez, atinge o jovem 

afrodescendente, cuja existência se vê atravessada por tecnologias, pelo assédio da 

mídia, do consumo e do crime, e pelo esvaziamento dos valores morais, que se 

distanciam cada vez mais da realidade vivida por esse jovem. A vida diante da moral 

não tem razão de ser por ser essencialmente amoral, conforme sustentara 

Nietzsche. De acordo com Giacoia (2013), em oposição ao homem rebanho, 

medíocre, ergue-se, para Nietzsche, o herói trágico, que é “capaz de suportar e 

                                                           
142 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A Gaia Ciência. In: Os Pensadores - Obras incompletas. São 

Paulo: Nova Cultural, 1991. 
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bendizer a mais extrema tensão no arco de suas possibilidades existenciais” 

(GIACOIA, 2013, p. 114)143. 

 

          Para compreender a relação entre o sentido trágico e as manifestações 

artísticas juvenis que rompem com as artes tradicionais, Amaral (2011b)144 analisa 

os conceitos de “‘visão dionisíaca de mundo’, ‘estética extrema’ e ‘transvaloração 

dos valores’, de Nietzsche”, bem como o “erotismo, segundo Bataille’” (AMARAL, 

2011b, p. 593)145. A autora identifica nessas expressões juvenis urbanas, surgidas a 

partir da segunda metade do século XX, “uma estética afirmativa e crítica, como diria 

Nietzsche, capaz de produzir uma verdadeira reversão dos valores em nossa 

sociedade e, no caso, no interior da própria escola” (AMARAL, 2011b, p. 593)146. 

Amaral considera que a “concepção trágica do homem grego, a partir da qual 

Nietzsche pretendeu construir uma nova genealogia dos valores, ou seja, o valor dos 

valores, abriria ‘a experiência humana a uma pluralidade de sentidos’” (AMARAL, 

2011b, p. 604)147. Nessa perspectiva, o hip-hop e seus elementos – rap, break, DJ e 

grafite –, são compreendidos por Amaral como manifestações artísticas derivadas 

da necessidade de os jovens estetizarem-se por si mesmos, muitas vezes, pautados 

pela “estética extrema”, a partir da qual se evidenciou, para nós, “a potencialidade 

crítica e afirmativa da estética étnico-juvenil do hip-hop e do funk, no âmbito escolar” 

(AMARAL, 2011b, p. 604)148. 

 

          Por tratar-se de uma manifestação artística com potencial crítico e afirmativo, 

o rap possui grande relevância para a juventude negra, ao denunciar a violência 

oriunda da desigualdade social e discriminação racial, como também por salientar a 

importância da inserção social, nem que para isso seja necessário apelar para o 

consumo de marcas caras; pode-se observar em diversas letras dos Racionais MC´s 

a menção às marcas e artigos de luxo. Embora o Brasil tenha avançado 

economicamente nas últimas décadas, não se pode deixar de considerar que a 

sociedade brasileira continua a carregar as marcas do atraso nos campos social e 

                                                           
143 Ibidem, p. 114. 
144 Ibidem, pp. 593-620. 
145  Op. cit., p. 593.  
146  Op. cit., p. 593. 
147  Op. cit., p. 604. 
148  Op. cit., p. 604. 
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histórico, conforme salienta Chauí (2012)149, mas que, ao mesmo tempo, vê-se 

pautada pelos traços da pós-modernidade, simbolizados pela tecnologia, pelo 

excesso, pela vida sem finalidade, pelo culto ao corpo e pelo consumo extremado.  

 

          Durante a realização das oficinas, observei nos jovens a materialização desse 

fenômeno paradoxal, em que se combinam traços retrógrados com elementos da 

pós-modernidade, pois todos eram de classe menos favorecida, moradores de 

bairros pobres, mas viviam cercados por grandes centros comerciais, locais 

destinados ao consumo e frequentados por uma classe média / alta. Além da 

precariedade do meio social em que vivem, por sua vez, ocultada pela presença dos 

símbolos de poder do capitalismo, os jovens são bombardeados pelas propagandas 

presentes em todos os lugares, que induzem o sujeito ao consumo excessivo. Este 

meio social, por sua vez, pautado pelo efêmero ou pela necessidade de ostentação, 

apresenta indícios de que a sociedade brasileira - considerando o clima em que 

vivemos de denúncias sucessivas de corrupção, portanto, marcadamente ético - 

passa, paradoxalmente, por um momento de mudança em direção à pós-

modernidade que desponta desconectada justamente de qualquer princípio ético.  

 

          Dentre as características desse sujeito pós-moderno, a que mais contribui 

para a presente análise refere-se à “ideologia individualista hedonista” que foi 

compreendida por Lipovetsky (2011)150 como um fenômeno que engloba todas as 

camadas sociais, impondo igualmente o “gosto pelas novidades, da promoção do 

fútil e do frívolo, do culto ao desenvolvimento pessoal e ao bem-estar” 

                                                           
149 Ibidem. Sobre essa questão, a autora Marilena Chauí sustentou, nesta obra, que o mito fundador, 

por sua vez, forjado na convivência pacífica das três raças num país constituído por um “povo 
pacífico” e que possui uma “beleza natural exuberante”, não condiz com os inúmeros problemas 
relacionados à desigualdade social e racial que culminou, de um lado, na privação total das 
camadas populares e de outro, nos privilégios usufruídos pelas camadas favorecidas e 
dominantes. Essa divisão teve sua raiz na “cultura senhorial” iniciada no Brasil Colônia, que na 
sociedade atual traduz-se como “autoritarismo social”, responsável por “naturalizar” as 
disparidades sociais e econômicas. 

150 Ibidem. De acordo com Lipovetsky, essa “hedonização da vida que seria acessível ao conjunto das 
camadas sociais”, faria parte de uma segunda fase do consumo, surgida em meados de 1950. De 
acordo com o autor, esse fenômeno permite que a produção e consumo de massa deixem de ser 
usufruídos por apenas uma classe social privilegiada, desencadeando um comportamento de 
massa “em que o individualismo liberta-se das normas tradicionais; e em que emerge uma 
sociedade cada vez mais voltada para o presente e as novidades que ele traz, cada vez mais 
tomada por uma lógica da sedução”.  
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(LIPOVETSKY, 2011, p. 24)151. Essas questões apontadas pelo autor relacionam-se 

diretamente ao consumo, à moda e à ostentação, simbolizados pelo tênis caro, 

mencionado no início desse capítulo.  

 

          As reflexões do sociólogo Michel Maffesoli (2003)152 acerca do “retorno do 

trágico nas sociedades pós-modernas” são essenciais para se proceder a uma 

aproximação entre as ideias referentes às pulsões “dionisíacas” salientadas por 

Nietzsche e a lógica caótica que observei nos comportamentos juvenis. As ideias do 

autor também ajudaram a iluminar a reflexão sobre o caso da jovem “D”, de modo 

que o tênis passou a ser um objeto que propicia uma felicidade momentânea, 

pautada pela satisfação do instante presente. De acordo com Maffesoli, as “atitudes 

juvenis contemporâneas” vivem sob o efeito do:  

 

Paganismo que se dedica a empunhar a vida, o que ela oferece, o que se 
apresenta. Exuberância pagã que se aproxima dos gozos do presente, 
levando a uma vida audaz, intrépida, a uma vida atravessada pela frescura 
do instante, no que este tem de provisório, de precário e, portanto, de 
intenso (MAFFESOLI, 2003, p. 27)153.   
 
                    

          De acordo com Maffesoli, a pós-modernidade fez ressurgir a “cultura do 

prazer”, que se relacionaria com a expressão da “consciência trágica”, responsável 

por enaltecer a “teatralidade cotidiana, a busca do supérfluo, sem esquecer o culto 

ao corpo sob suas diversas modulações” (MAFFESOLI, 2003, p. 25)154. O autor nos 

apresenta outra perspectiva para analisarmos a questão do consumo, que de acordo 

com sua argumentação, na atualidade, pauta-se por uma “intensa consumação”, 

claramente perceptível “nessas práticas juvenis que já não se reconhecem nesses 

‘adiamentos do gozo’ que são a ação política ou o projeto profissional, mas que quer 

tudo e de imediato” (MAFFESOLI, 2003, p. 23)155. 

 

           Voltando à discussão ocorrida durante a oficina em torno do tênis, perguntei à 

jovem “D” quem se beneficiaria com esse consumo: os fabricantes desses tênis ou o 

                                                           
151 Ibidem, p. 24. 
152 Ibidem. 
153 Op. cit., p. 27. 
154 Op. cit., p. 25. 
155 Op. Cit., p. 23. 
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sujeito que se endivida e faz propaganda de graça para a tal marca? Sem render-se 

ao meu argumento, a jovem respondeu que seria o sujeito endividado, pois apesar 

de encontrar-se nessa condição, esse sujeito obteria “vantagens” por se destacar 

entre os demais. Mesmo diante de minha insistência no assunto, a jovem afirmou 

com veemência que nada iria mudar sua opinião. 

 

          Esta jovem, conforme pude observar durante a convivência com os alunos da 

escola, compartilha com a maioria dos seus pares da mesma idade e condição 

social, um cotidiano pautado pelo “aspecto qualitativo da existência” – termo 

empregado por Maffesoli (2003, p. 21)156 para exemplificar um modo de vida que se 

traduz por uma espécie de “banalidade básica daquele que pretende fazer de sua 

vida uma obra de arte”.  Esta nova concepção para a existência que emergiu com a 

pós-modernidade, esta ainda em seus primórdios, caracteriza-se por uma vida sem 

objetivo ou sem projeção em um futuro distante.  

 

          De acordo com Maffesoli, a análise da pós-modernidade pela via do sentido 

trágico pode propiciar a compreensão de “numerosas práticas sociais, em particular 

juvenis” (MAFFESOLI, 2003, p. 8)157. Para o autor, determinadas práticas juvenis 

favorecem o “sentimento de pertença tribal, que considera a vida ordinária como 

destino” (MAFFESOLI, 2003, p. 8)158. A argumentação do autor volta-se para essa 

“vida ordinária” como uma vida repleta de sentido, e não como uma vida alienada ou 

vazia. Pelo contrário, tais comportamentos mostram-se como o resultado de uma 

passagem da modernidade marcada pela racionalidade, característica de uma 

“sociedade contratual”, para a pós-modernidade nascente, ou nas palavras do autor, 

“o trágico pós-moderno”, onde prevalecem os “grupos, ‘neotribos’ que investem em 

espaços específicos e se acomodam a eles” (MAFFESOLI, 2003, p. 8)159. Como 

parte desse processo de transformação, depreende-se um novo paradigma que 

aponta para a diferenciação necessária entre a dramaticidade do “narcisismo 

individualista” e a “tragicidade do tribal” (MAFFESOLI, 2003, p. 8)160. O autor 

depreende desta tragicidade o “retorno do Dioniso” que seria marcado pela 

                                                           
156  Ibidem, p. 21. 
157  Op. cit., p. 8. 
158  Op. cit., p. 8. 
159  Op. cit., p. 8. 
160  Op. cit., p. 8. 
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festividade, pela “potência da natureza e do entorno” e pelo “jogo das aparências”, 

tudo isso seguido de grande “intensidade”. As tendências culturais de massa, que 

consistem nas “efervescências múltiplas, tremores de diversas ordens, anomias 

inomináveis e nomadismos diversos”, expressariam “a vitalidade crescente neste 

princípio de milênio. A vida, que acreditávamos extenuada, retoma força e vigor” 

(MAFFESOLI, 2003, pp. 12-13)161. Para compreender esse vigor que se liga ao 

espírito trágico, recorri às ideias de Almeida (2010)162, pois o autor acredita que as 

formas de organização responsáveis por moldar histórica e culturalmente a 

civilização ocidental até a modernidade seriam antagônicas ao espírito trágico: “o 

desejo de permanência, de controle, de ordem, de princípios e finalidades que 

organizam imaginariamente as sociedades humanas não passa de uma recusa ao 

dado trágico da existência” (ALMEIDA, 2010, p. 230)163.  

 

          Essa busca pela satisfação do momento presente, identificada na jovem “D”, 

sem perspectivas ou planejamentos futuros, cada vez mais presente na constituição 

social e psíquica dos jovens, coloca-se em direção contrária às expectativas da 

escola, pautada por valores que entram em colisão com aqueles defendidos pelos 

alunos.      

                                 

          Observei que na EMEF Amorim Lima existia uma diferença de perfil entre os 

turnos: na parte da manhã estudavam alunos que tinham pais com maior 

escolaridade e melhor condição financeira, enquanto que no turno da tarde existia 

maior concentração de alunos afrodescendentes, de baixa renda e que moravam em 

comunidades carentes. A jovem a que nos referimos pertencia ao segundo turno e 

demonstrava um comportamento agressivo e debochado, parecido com os de seus 

colegas. O ambiente escolar vivia sob uma tensão constante, decorrente da 

agressividade dos alunos entre si e destes para com os professores e funcionários, 

deixando evidente a dificuldade de alguns educadores em lidar com sua autoridade 

em um ambiente marcadamente segregado. E o pior, cuja característica era negada 

e não explicitada. 

 

                                                           
161 Ibidem, pp. 12-13 
162 Ibidem. 
163 Op. cit., p. 230.  
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          Os jovens pobres, que sofrem preconceito racial e de classe, ao se verem 

confrontados mais diretamente com o poder de consumo de outras classes sociais, 

também querem ter acesso a esses artigos de consumo, para se sentirem iguais ou 

se fazerem visíveis por meio de suas identidades sociais. Por essa razão, muitas 

vezes esses jovens expõem suas vidas a aventuras em busca da realização desses 

desejos. É nesse lugar do desejo que as escolhas surgem e os caminhos se 

apresentam para esses jovens, negros e pobres. Enquanto alguns deles optam por 

um caminho mais seguro e por uma vida simples, muitos optam por um caminho 

ardiloso, de riscos e de busca da satisfação dos desejos, principalmente os de 

consumo. O que define suas escolhas, nesse caso, não é propriamente a 

necessidade de lutar por sua sobrevivência, mas condição de suas existências como 

seres humanos de direito. À vida, inclusive. 

 

           Ao analisar a vida marcada por perigos e privações dos jovens pobres e 

negros a partir dessa perspectiva trágica, foi-me possível obter uma compreensão 

de determinadas ações extremas que, aos olhos da sociedade, são concebidas 

como anomalias sociais. Mas, para esses jovens, que vivem em uma situação 

constante de vulnerabilidade social, muitas vezes, a criminalidade pode ser um meio 

que lhes garante, não apenas o acesso ao consumo, mas a visibilidade e o 

reconhecimento negado pela sociedade excludente, mesmo que essa escolha possa 

levá-los à morte.  

 

           A juventude negra e pobre no Brasil convive cotidianamente com o 

desamparo do Estado, com a repressão policial, com a violência e o desprezo por 

parte da sociedade. Tais circunstâncias podem provocar grande sofrimento e 

profundas marcas na subjetividade desses sujeitos. Superar todos esses desafios e 

sobreviver a eles exige desses jovens, muitas vezes, atitudes extremas, pautadas 

por ações consideradas ilegais. O que está em questão é a coragem brotada a partir 

do sofrimento e o anseio de lutar pela sobrevivência social e psíquica, que conduz o 

sujeito a determinadas escolhas de acordo com as circunstâncias que configuram 

sua subjetividade. Ou nas palavras de Maffesoli: 

 

Estar atento à necessidade, à propensão das coisas, ao destino, tudo isso 
nos obriga a considerar o indivíduo em sua globalidade, em seu contexto. É 
dizer que não o rege unicamente a razão, como ocorreu na modernidade, 
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mas que o movem, igualmente, os sentimentos, os afetos, os humores, 
todas as dimensões não racionais do mundo dado (MAFFESOLI, 2003, p. 
30)164. 
 

 

A racionalização dos instintos na contramão da subjetividade pós-moderna 

 

          A assimilação do mito ao Esclarecimento e a repressão das pulsões em 

proveito da racionalização do trabalho e da vida em sociedade fundamentaram a 

“transição da religião olímpica ao renascimento, à reforma e ao ateísmo burguês”, de 

acordo com as ideias de Adorno e Horkheimer sustentadas no livro Dialética do 

Esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 38)165. Essa repressão dos 

instintos, ao mesmo tempo em que conduziu a civilização ao progresso, produziu a 

regressão das massas como consequência da razão instrumental que determinou o 

desenvolvimento da civilização ocidental. Uma razão que levou ao conformismo das 

massas e passou a predominar sobre as pulsões e a condenar o prazer instintivo: o 

“progresso amaldiçoou, do mesmo modo aquele, que esquecido de si, se abandona 

tanto ao pensamento quanto ao prazer” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006 p. 36)166. 

A dominação técnica substituiu a imaginação, ou nas palavras de Adorno e 

Horkheimer, “a persistência da dominação determina, com a facilitação técnica da 

existência, a fixação do instinto através de uma repressão mais forte. A fantasia 

atrofia-se” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41)167. Os autores identificaram no 

desenvolvimento da civilização, o aniquilamento da vontade e dos instintos em nome 

da lei ordenadora que ao retirar a autonomia crítica do pensamento, favorece a 

violência: “os homens sempre tiveram que escolher entre submeter-se à natureza ou 

submeter a natureza ao eu”. A repressão dos instintos traduz-se na submissão da 

natureza ao eu, “sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova barbárie” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 38)168.  

 

          Para os autores, a junção da função intelectual com a capacitação técnica, 

resulta na dominação dos sentidos: “a resignação do pensamento em vista da 

produção da unanimidade, significa o empobrecimento do pensamento como 

                                                           
164 Ibidem, p. 30. 
165 Ibidem, p. 38. 
166 Op. cit., 36. 
167 Op. cit., p. 41. 
168 Op. cit., p. 38.  
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experiência” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41)169.  Adorno e Horkheimer 

analisaram o trecho da Odisséia, em que Ulisses170 expôs-se ao canto mortal das 

sereias e sobreviveu a ele, por meio da astúcia. Ulisses assistiu ao espetáculo 

proporcionado pelas sereias, porém amarrado a um mastro para que não 

sucumbisse aos seus encantos mortais, enquanto sua tripulação remava a nau com 

os ouvidos tapados de cera para não ouvir esse canto. Para os autores, o logro do 

herói já preconizava os rumos da civilização, por sua vez marcada pela 

“incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de poder tocar o 

intocado com as próprias mãos: a nova forma de ofuscamento que vem a substituir 

as formas míticas superadas” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41)171. A análise 

dos autores refere-se à lógica instrumental da vida, ou em outras palavras, a uma 

vida preenchida por finalidades utilitárias e automatismos, que ao substituir os 

sentidos pode tornar a sociedade e o indivíduo, susceptíveis à dominação que 

origina a barbárie. Ideia de algum modo prenunciada por Nietzsche, que em sua 

obra Humano, demasiado humano, referindo-se à “intranquilidade moderna”, que 

não deixa amadurecer seus frutos, faz com que nossa civilização se transforme em 

“uma nova barbárie” (NIETZSCHE, 2000, p.195)172. 

 

          Ponderando sobre as questões anunciadas por esses autores, acredito que 

“ouvir o imediato”, “tocar o intocado com as próprias mãos”, bem como as “formas 

míticas superadas”, que entendo como uma autonomia da percepção do mundo, 

pode ser o elemento que falta nas formas de vida dos jovens da pós-modernidade, 

de um modo geral. Tais mediações entre a subjetividade dos jovens e o mundo que 

os rodeia são essenciais para que não ocorra o que os autores chamaram de 

“empobrecimento do pensamento bem como da experiência” (ADORNO; 

                                                           
169 Ibidem, p. 41. 
170 O personagem principal da Odisséia, escrita por Homero, chama-se, Odisseu – ou, como ficou 

conhecido pela tradução latina, Ulisses. Após passar 10 anos fora de sua terra natal e longe de 
sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco, volta para sua terra natal depois de lutar na guerra de 
Tróia. Após a guerra, inicia-se a volta de Odisseu e seus companheiros para seu reino, em Ítaca. 
O herói, depois de passar por uma série de peripécias, tem seu regresso muitas vezes retardado, 
em decorrência de várias aventuras e perigos que precisa enfrentar durante sua longa 
permanência nos mares, junto de sua tripulação. Suas aventuras e estratagemas para se livrar 
das situações de perigo e sobreviver à morte, são notáveis, o que lhe rendeu a característica de 
herói astucioso. Fonte consultada: site Brasil Escola. Disponível em: 
http://www.brasilescola.com/filosofia/odisseia-homero.htm. Último acesso em 26/06/2015. 

171 Op. Cit., p. 41.  
172 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: 

Companhia das Letras. 2000. 
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HORKHEIMER, 2006, p. 41)173. Porém, quando me refiro aos jovens negros e 

pobres, percebo que existem muito mais obstáculos em suas jornadas existenciais 

do que a questão da autonomia da consciência derivada das mazelas histórico-

sociais sob o Capitalismo tardio. 

 

           Para um jovem negro, em muitos casos as barreiras sociais que lhes são 

quase intransponíveis, além de atrofiar as fantasias, podem aniquilar seus sonhos. 

Na melhor das hipóteses, os sonhos são adiados, mas em muitos casos, não se 

concretizam por questões de ordem histórica, racial, social, fenômeno que tende a 

se agudizar em razão do descaso político do Estado. Ao depositar seus sonhos em 

itens de consumo ou personalidades famosas passando a imitá-las e desejando ter 

uma vida semelhante à de seus ídolos, sua capacidade de ter fantasias próprias 

pode atrofiar-se, retomando as palavras de Adorno.                         

                 

As ideias acima, embora possam ser pertinentes para a compreensão acerca 

da relação entre o estereótipo, por sua vez, induzido pelas mídias televisivas e 

digitais, e a identidade social, que sustenta as bases narcísicas do jovem, há que se 

ponderar, de acordo com uma perspectiva trágica, em que medida, para os jovens 

negros e pobres, são esses símbolos que mantêm viva a fantasia ou os sonhos, 

permitindo que sejam reconhecidos pelo “outro”. Além disso, as próprias condições 

precárias em que vivem dificultam a manutenção dessas fantasias e sonhos, 

exigindo, desse modo, muito mais esforço e coragem para alimentar essas fantasias 

e realizar seus desejos.  

 

           As análises de Adorno e Horkheimer (2006)174, referentes ao personagem 

principal da Odisséia de Homero, o navegador Ulisses, cuja astúcia garantiu-lhe a 

sobrevivência perante os perigos do mar e desafios míticos em sua viagem de Tróia 

a Ítaca, podem lançar alguma luz sobre as aventuras vividas pelos jovens na 

contemporaneidade, que muitas vezes estão relacionadas à criminalidade como 

meio de acesso à riqueza e ao poder a esta associado. No entanto, algumas 

diferenças destacam-se. Enquanto para Ulisses, era preciso “furtar-se ao sacrifício, 

sacrificando-se”, e para isto recorreu à astúcia, no caso do jovem afrodescendente, 

                                                           
173 Ibidem, p. 41. 
174 Ibidem. 
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que vive entre o paradoxo do atraso histórico-social de nosso país e a pós-

modernidade, percebendo-se às margens da sociedade e excluído das 

oportunidades que propiciam o sustento e o reconhecimento social, muitas vezes, 

necessita jogar com a vida, arriscar para “ver no que dá” e, principalmente, ser 

astuto para sobreviver em meio ao ambiente hostil que o envolve. Embora a maioria 

dos jovens mencionados não tivesse relação direta com a criminalidade, alguns 

davam pistas por meio de comentários durante as oficinas, que fumavam cigarro, 

maconha e até vendiam pequenas quantidades de drogas em festas universitárias. 

Expunham-se ao risco, pelo prazer proporcionado por essas ações, sempre no 

encalço de uma vida marcada pelo excesso, nem que para isso fosse preciso 

entregar-se à “embriaguez, o entorpecimento, a convulsão, a loucura”, como 

sustentara Nietzsche, em sua obra, A Gaia Ciência (1991)175. E, desse modo, 

acolher em si a vida arriscada e violenta como destino. 

 

          Buscando iluminar a análise dessas ações juvenis sob a ótica da vivência 

trágica pós-moderna, remeto-me ao mundo helênico, onde a astúcia era 

compreendida como estratagema para garantir a sobrevivência e a reparação das 

privações. A astúcia, enquanto elemento constituinte da individuação burguesa, tal 

como interpretada por Adorno e Horkheimer, pode estar nas bases das atitudes 

juvenis que são condenadas pela sociedade, conferindo-lhe novos sentidos. De 

certo modo, as ações extremas juvenis podem originar-se do desejo do jovem em 

lograr a sociedade e quebrar as barreiras da desigualdade social pela via do 

excesso e do prazer, princípio constitutivo das sociedades do consumo 

contemporâneas. 

          É preciso observar que os jovens pobres e negros só são lembrados pela 

sociedade, quando causam incômodo com suas ações violentas ou provocativas do 

ponto de vista moral, ou quando frequentam os lugares destinados às classes 

favorecidas, como ocorreu com os chamados “rolezinhos”. Para relembrar o episódio 

ao qual me refiro, os “rolezinhos” que ocorreram em 2014 eram passeios coletivos 

de jovens da periferia aos shoppings centers frequentados pela classe média/alta. A 

ação desses jovens, que muitas vezes causaram tumulto, ao romper com a 

tranquilidade habitual desses espaços protegidos por forte esquema de segurança, 

                                                           
175 Ibidem. 
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levantou muita polêmica em torno da questão da segregação espacial ou territorial. 

Por causar incômodo aos clientes, que se sentiam ameaçados pela aglomeração de 

jovens pobres e que trajavam vestimentas de “funkeiros”, estes grupos foram 

proibidos pela iniciativa privada de realizar tais eventos coletivos nesses espaços de 

consumo. Os “rolezinhos” iniciaram-se após a Prefeitura de São Paulo passar a 

proibir bailes funks em logradouros públicos, independentemente do horário. As 

ações proibitivas aos “rolezinhos” foram uma reação ao mal-estar e ao medo 

causado nos frequentadores do shopping Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, no 

dia 7 de dezembro de 2013. Segundo a revista, o estabelecimento foi surpreendido 

pela presença de cerca de 6 mil garotos e garotas do funk que tinham como principal 

objetivo, apenas divertir-se. O medo, nesse caso, foi provocado por adolescentes 

que viviam isolados nos rincões com suas músicas proibidas. O episódio foi 

divulgado como sendo, inicialmente, um arrastão. 

 

          Ações como esta, pautadas pela discriminação racial e social, potencializam 

as dores psíquicas que levam milhares de jovens a recorrer ao crime ou às ações 

reprovadas pela sociedade, como forma de autovalorização e até mesmo de 

preservação da vida. O sofrimento causado pela segregação e privação da 

satisfação dos desejos comuns aos jovens, intimamente ligados à aparência ou à 

identidade social, pode transformar-se em rancor e ressentimento, que se volta 

contra a origem dessa dor – o espaço e o reconhecimento negados pela sociedade.  

 

          Ainda na tentativa de elucidar a fala da jovem “D”, que inspirou minha análise 

do ponto de vista da vivência trágica pós-moderna, observemos a reflexão de 

Adorno e Horkheimer176 sobre as ações heroicas de Ulisses: 

 

Ele cede sempre a cada nova sedução, experimenta-a como um aprendiz 
incorrigível e até mesmo, às vezes impelido por uma tola curiosidade, assim 
como um ator experimenta insaciavelmente os seus papéis. ‘Mas onde há 
perigo, cresce também o que salva’: o saber em que consiste sua 
identidade e que lhe possibilita sobreviver tira sua substância da experiência 
de tudo aquilo que é múltiplo, que desvia, que dissolve, e o sobrevivente 
sábio é ao mesmo tempo aquele que se expõe mais audaciosamente à 
ameaça da morte, na qual se torna duro e forte para a vida” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 50)177. 
 

                                                           
176 Ibidem. 
177 Ibidem. 
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           Eis aqui a principal contribuição dos autores que pode iluminar nossas 

hipóteses acerca do jovem que se lança em aventuras, muitas vezes perigosas, mas 

que, no entanto, é capaz de extrair desses atos, a constituição e afirmação desse 

“eu” discriminado e socialmente prejudicado. O sofrimento e o perigo da morte que 

lhe são impostos desde o nascimento e que, em muitos casos, acompanham sua 

vida marcada por miséria, bem como por tragédias pessoais e familiares, 

transforma-se em sabedoria ou astúcia para lidar com tais mazelas. Este sofrimento 

fortalece sua identidade emocional e, consequentemente, social. Quanto mais esse 

jovem expõe-se audaciosamente ao perigo da morte, paradoxalmente, mais 

resistente ele se torna para lidar com os desafios inerentes à sua origem racial e 

condição de vida, precárias. De acordo com Fonseca, ao referir-se ao sujeito da 

periferia representado nas narrativas do rap nacional, “seu destino de morte o faz 

sobreviver” (FONSECA, 2011, p. 129)178.  

 

          No caso do jovem afrodescendente, recorremos à argumentação de Maffesoli 

em relação à dimensão trágica, que seria uma “parte comum de toda situação 

mundana” (MAFFESOLI, 2005, p. 18)179. Nessa mesma direção, acredito que o 

consumo participa dessas situações mundanas, dotadas de uma força vital. Uma 

“situação mundana” que faz emergir as pulsões reprimidas pelas religiões cristãs e 

pelo conservadorismo de cunho moralizante, rompendo com os “diversos 

mecanismos de domesticação dos costumes”, os quais, conforme sustenta 

Maffesoli, traduzem-se por um esforço disciplinar: 

 

Tal esforço disciplinar visava, e visa sempre, esta parte incontrolável, esta 
parte ‘natural’, esta parte de sombra que sempre inquieta e que, sobretudo, 
dificilmente se curva ao princípio de realidade ou, em seu sentido mais 
amplo, a toda operacionalização. É por isso, e por nenhuma outra razão, 
que a moral é tirânica. (MAFFESOLI, 2005, p. 18)180 
 

 

                                   Esta parte incontrolável, natural, a sombra inquieta e arredia ao princípio de 

realidade, tal qual analisada por Maffesoli, pareceu-me elucidar as tensões 

provocadas pelos fenômenos juvenis, que causam tanto incômodo e se tornam cada 

                                                           
178 FONSECA, Ana Silvia Andreu da. Versos violentamente pacíficos: o rap no currículo escolar. 

 2011. 242 páginas. Tese de Doutorado. – Universidade Estadual de Campinas - Instituto de 
Estudos da Linguagem, Campinas/SP. 

179 Ibidem, p. 18. 
180 Op. Cit., p. 18. 
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vez mais incompreensíveis para educadores, familiares e para a sociedade, de um 

modo geral. Esta parte reprimida, ao que tudo indica, retorna com volúpia e intensa 

agressividade, seja pelas formas de consumo, seja por meio das ocupações de 

“territórios alheios”, ou ainda pela violência.  

 

                                  Tem se tornado cada vez mais comum ouvirmos ou até mesmo repetirmos 

opiniões que condenam o consumo de artigos caros por garotos pobres. Mas fica 

uma pergunta ecoando quando tal assunto ressurge: por que só os garotos pobres 

não podem consumir tais artigos, já que pertencem a uma sociedade capitalista? A 

primeira e mais óbvia resposta é a falta de recursos financeiros por parte dos 

mesmos. Sobre a questão paradoxal do consumo entre jovens pobres, em que se 

incluem “seu desejo por roupas de grife, tênis de marca, aparelhos eletrônicos de 

última geração”, Silva (2008) em sua dissertação de mestrado argumenta que: 

 

Tendemos a considerá-los incoerentes. Espera-se que o jovem saiba 
melhor utilizar seus recursos escassos para o que comumente se considere 
como suas necessidades básicas como a saúde, a alimentação, a 
educação, a formação profissional etc. É preciso questionar, contudo, se 
são essas as necessidades fundamentais colocadas pela sociedade de 
consumo, sem perder de vista que esses sujeitos compartilham os valores 
dessa mesma sociedade (SILVA, 2008, p. 43)181.   
 
                   

                                   Entretanto, acredito que tal resposta reduziria uma complexidade de assuntos 

a uma única interpretação, por sua vez, perpetuada pelo mito da convivência 

pacífica entre as diferentes classes sociais e raciais. Para melhor compreender essa 

questão, mais uma vez recorro à Chauí (2012)182 que analisa minuciosamente a 

origem do mito de que o Brasil seja o “paraíso tropical” onde três povos fundantes – 

índio, negro, europeu – convivem pacificamente. Entretanto, a mesma história que 

se manteve em segredo, revelou através da resistência e efervescência das massas, 

que essa convivência, entre brancos e negros principalmente, só era pacífica 

enquanto escondia as relações de dominação inter-raciais e de classe. Este mito, ao 

fazer parte do pensamento das massas, mantém o indivíduo negro cerceado e 

                                                           
181 SILVA, Paula Nascimento da. Desafios da inclusão do jovem na sociedade de consumo: as 

alternativas encontradas por jovens da periferia da Zona Oeste de São Paulo/SP.  São Paulo, s.n.: 
2008. Dissertação Mestrado – Programa de Pós-graduação em Educação – Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-26112008-101015/pt-br.php . Último 
acesso em 25/03/2015. 

182 Ibidem.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-26112008-101015/pt-br.php
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segregado nos piores lugares da sociedade, enquanto os brancos nascem e vivem 

em condições sociais privilegiadas. Uma relação de desigualdade, perpetuada ao 

longo do desenvolvimento da sociedade brasileira, que é reproduzida nas relações 

intersubjetivas.  

 

          Uma das principais características da modernidade refere-se ao indivíduo que 

busca expurgar sua dor ou amortizá-la, muitas vezes, recorrendo ao mundo das 

aparências, ou de acordo com Adorno e Horkheimer, ao consumo de “bens 

padronizados para a satisfação de necessidades iguais” (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 100)183. A felicidade, segundo estes, ligada a esse mundo de aparência, 

eliminaria o trágico: “o trágico dissolveu-se neste nada que é a falsa identidade da 

sociedade e do sujeito, cujo horror ainda se pode divisar fugidiamente na aparência 

nula do trágico” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 127)184. No entanto, se 

levarmos em conta a época e o contexto histórico atual, é preciso repensar esta 

hipótese do fim da dimensão trágica da existência, particularmente para a juventude 

atual, a qual, por sua vez, emerge no despontar da pós-modernidade que se pauta 

quase que exclusivamente pela aparência, fazendo com que o trágico adquira novas 

roupagens e novos sentidos. 

           

          O jovem afrodescendente em situação de pobreza busca equiparar-se à 

sociedade de consumo, misturando-se, consequentemente, à massa amorfa. Se o 

jovem não se homogeneizar primeiro ou se igualar socialmente, mesmo que 

recorrendo a uma marca ou produto, não consegue diferenciar-se posteriormente. 

Tal hipótese que me atrevo a expor pode soar contraditória, mas o jovem negro 

precisa, inicialmente, sair da invisibilidade, assemelhando-se ao outro, para 

conseguir inserir-se na sociedade excludente. A invisibilidade pode ser um dos 

efeitos do racismo mais danosos à subjetividade desse jovem em questão. Para 

melhor compreender o assunto, recorro à argumentação de Soares; Athaíde; Bill 

(2005): 

 

 

                                                           
183 Ibidem, p. 100. 
184 Op. cit., p. 127. 
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Um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande cidade 
brasileira é um ser socialmente invisível. Como já deve estar bastante claro 
a esta altura, há muitos modos de ser invisível e várias razões para sê-lo. 
No caso desse nosso personagem, a invisibilidade decorre principalmente 
do preconceito ou da indiferença. Uma das formas mais eficientes de tornar 
alguém invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma. Quando o fazemos, 
anulamos a pessoa e só vemos o reflexo de nossa própria intolerância 
(SOARES; ATHAÍDE; BILL, 2005, p. 175)185. 
 
 
 

Já inserido socialmente, o jovem afrodescendente terá que disputar por 

trabalho no mercado cada vez mais competitivo e exigente. Essa hipótese 

sustentaria a motivação da ostentação do negro. De acordo com Béthune (2003)186, 

ao se referir a este fenômeno, no caso, em relação ao negro americano, a 

ostentação em torno do capital e do status, da posse de carros de luxo, do sucesso 

obtido por meios lícitos ou ilícitos, exaltada pelo rap Gangsta, seria uma forma de 

dar uma resposta a toda uma vida de exclusão e de opressão, superestimando uma 

situação inversa à que fora experimentada por essa camada da população 

(BÉTHUNE, 2003)187. 

    
           Os dados extraídos desta oficina realizada excepcionalmente com apenas 

dois alunos neste dia, forneceram abrangentes possibilidades de análise para o 

fenômeno do consumo juvenil, especificamente o da juventude negra que pertence 

às camadas desfavorecidas economicamente. O senso comum formado por 

opiniões tendenciosas que são disseminadas nos meios de comunicação com pouca 

ou nenhuma reflexão crítica, reforçam a ideia de que jovens negros são suspeitos de 

crimes, associando a eles, o estigma de que possam constituir-se em uma séria 

ameaça à sociedade. Mas ao aprofundar meu olhar para a vida precária destes 

jovens e sua relação com o consumo, deparei-me com a miséria humana, que revela 

a face cruel do sistema de dominação vigente. Uma forma de dominação imposta 

pela burguesia, marcadamente discriminatória, que tenta a todo custo deter para si o 

prazer do gozo momentâneo, efetivado por meio do consumo extremo, o qual é 

reservado apenas a uma pequena parcela da sociedade.  

 

           Esta sociedade incomoda-se com o espelho de si visualizado no 

comportamento desses jovens e torna-se agressiva ao ter que dividir espaços 

                                                           
185 Ibidem, p. 175. 
186 BÉTHUNE, Christian. Le Rap: une esthétique hors de la loi. Paris: Autrement, 2003. 
187 Op. cit. 
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públicos, como shoppings centers e aeroportos, com pessoas de classe social 

considerada inferior, como pudemos observar em casos que se tornaram famosos 

na mídia – os “rolezinhos” citados anteriormente – ou em postagens com afirmações 

racistas e discriminatórias que circularam em redes sociais no período em que 

ocorreu a eleição presidencial de 2014. Essa reação da sociedade frente ao 

fortalecimento econômico e ideológico da população negra evidencia o paradoxo da 

pós-modernidade conforme se pode observar nos conflitos de classes cada vez mais 

acirrados que são exibidos na mídia. 

  

2.2 O jovem negro na cidade de São Paulo, retratado pelo grupo Racionais MC´s: 

atitude de herói na luta por sua sobrevivência 

 

          Este sub-ítem destina-se à análise do jovem pobre, negro e morador das 

periferias, compreendido como um herói marginal, cujas ações, muitas vezes, 

pautam-se, de modo inconsciente, pelo desejo de reparação moral e histórica pela 

via do dinheiro e da felicidade instantânea por este propiciada. 

                          

          Em relação às manifestações artísticas da antiguidade grega, que de algum 

modo ressoam nas culturas juvenis, argumenta Amaral (2011b), que estas se 

aproximam ainda da estética afro-americana, fazendo ressoar a diáspora negra do 

Atlântico: 

 

A conjunção das diversas formas de expressão plástica do homem, tal 
como teria sido observado na Antiguidade, em que, associado ao canto, 
havia o gesto da dança, que se combinava com a potência da harmonia, da 
dinâmica e da rítmica, atingindo o êxtase sentimental na lírica e evocando 
imagens, como na epopeia, abrangendo, assim, o conjunto de todas as 
formas de expressão simbólica. A nosso ver, uma ideia muito próxima das 
formas de expressão estéticas afro-americanas, que de algum modo são 
retomadas pelo conjunto de expressões artísticas do movimento hip-hop, 
em que se fazem presentes, como vimos, a dança, a música e outras 
formas de expressão plástica (AMARAL, 2011b, p. 604-605)188. 
 

 

          Mas em quais atributos este adolescente, que desde ao nascer recebeu do 

mundo o estigma da morte e da opressão, assemelha-se à figura de um herói? Eis 

aqui o ponto-chave de minha reflexão, tendo como objeto de análise o adolescente 

                                                           
188 Ibidem, pp. 604-605. 
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negro que luta pela sobrevivência com postura de herói, tal qual sustenta a temática 

presente em muitas das letras do Racionais MC´s, como no caso de “Vida Loka II” e 

“Eu sou 157”, onde as ações heróicas ocorrem às vezes no universo do crime. É 

preciso lembrar que o herói ao qual me refiro, está mais próximo do indivíduo que 

atua conforme a “sua” justiça, do que do herói massificado das telas de cinema, que 

sustenta o padrão comportamental de “bom mocinho” ou “homem de bem”, que vai 

salvar a humanidade. Este jovem negro torna-se um “herói urbano” (ou anti-herói?) 

quando arrisca sua vida e em muitos casos, também a do outro, em busca da 

realização de sonhos considerados efêmeros ou banais para quem olha de fora a 

realidade da periferia urbana; sonhos que para tais jovens, constituem o núcleo de 

sua existência, a força motriz que os mantém encorajados enquanto o mundo quer 

calar-lhes ou segregá-los. 

                                             

          Nosso herói adolescente negro é o sujeito transgressor, que encontramos 

como exemplo em diversas letras de rap dos Racionais. Esse sujeito periférico que 

se vê representado como herói urbano por meio da voz do rap, foi assunto tratado 

por Fonseca (2011)189, que analisa a figura do herói e o sentido trágico a partir da 

perspectiva das letras de rap que representam a vida do jovem negro, como fazem 

os grupos Racionais MC´s, Facção Central e Dexter, entre outros do rap nacional. 

 

           Em minha pesquisa de campo do mestrado, parti do próprio sujeito que 

sustenta o discurso do rap, no caso, o adolescente negro e morador da periferia, 

cuja realidade tive algum contato durante a realização das oficinas. Desse modo, o 

roteiro de atividades e a análise das mesmas se fizeram sob a ótica do interesse do 

próprio jovem por este estilo, para, em seguida, me voltar para a temática do rap. O 

que suscitou a investigação deste gênero musical como possível meio de formação 

nos currículos escolares, foi o sujeito que ganha voz e destaque na narrativa 

recorrente dos raps do grupo Racionais MC´s. Podemos identificar este sujeito 

negro, jovem, pobre e apartado da sociedade de consumo em grande parte da obra 

dos Racionais MC´s, como no caso da letra do rap “Fórmula mágica da paz190”:  

 

                                                           
189 Ibidem.  
190 BROWN, Mano.  Fórmula mágica da paz. In: RACIONAIS MC´S. Sobrevivendo no inferno. Cosa 

Nostra fonográfica. 1997. 1 CD (72 min). Faixa 11 (10’48). Digital estéreo. 
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Eu sei como é que é, é foda parceiro, é,                                                                                                        

a maldade na cabeça o dia inteiro,                                                                                                         

nada de roupa, nada de carro, sem emprego,                                                                                          

não tem ibope, não tem rolê, sem dinheiro 

 

Neste diálogo entre dois “manos” ou amigos, o assunto circunda a questão da 

segregação social, racial e espacial, que deflagraria uma revolta contra esta 

sociedade que os discrimina. Este rancor social demarca as classes sociais, muitas 

vezes, por meio de ações violentas. A criminalidade sempre aparece nos mass 

media tendo como protagonista algum jovem negro e pobre. Tais ações violentas 

seriam o efeito desse rancor social que atinge milhares de jovens nas periferias, 

conforme estatísticas? Ou esse rancor motivaria jovens a cometerem crimes contra 

indivíduos de outra classe social? Em ambas as possibilidades, o jovem negro torna-

se o núcleo duro desta questão.   

 

          Apesar das análises distorcidas sobre a relação do negro e da violência, a real 

situação da violência urbana é mostrada com dados estatísticos apresentados pelo 

Mapa da Violência 2014191 – pesquisa que vem sendo realizada desde 1998 com 

apoio da Unesco, Instituto Ayrton Senna e FLACSO - Faculdade Latino-Americana 

de Ciências Sociais e posteriormente publicada pelo governo brasileiro. Diante 

dessas estatísticas, torna-se impossível negar que o alto índice de homicídios contra 

jovens negros tenha raízes discriminatórias, raciais e sociais: 

 

Já de início, podemos observar uma acentuada tendência de queda no 
número de homicídios da população branca e de aumento no número 
de vítimas na população negra. Essa tendência se observa tanto para o 
conjunto da população quanto para a população jovem, como veremos a 
seguir. Efetivamente, entre os brancos, no conjunto da população, o número 
de vítimas diminui de 19.846 em 2002 para 14.928 em 2012, o que 
representa uma queda de 24,8%. Entre os negros, as vítimas aumentam de 
29.656 para 41.127 nessas mesmas datas: crescimento de 38,7%. 
(WAISELFISZ, 2014, p. 130)192. 

 

                                                           
191  WAISELFISZ, Julio Jacobo.  Mapa da Violência 2014: os jovens do Brasil. Rio de Janeiro: 

FLACSO Brasil. Disponível em:  
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf. Último 
acesso em 21/01/2015. Grifo do autor. 

192 Ibidem, p. 130. Grifo do autor. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf
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          O Mapa da Violência apresenta índices alarmantes sobre a relação 

quantitativa entre mortes de brancos e negros. A seguir, maiores detalhes sobre a 

desigualdade perversa dessa relação: 

 

No início do período analisado, as taxas de homicídio dos brancos era de 
21,7 por 100 mil brancos. A dos negros, de 37,5 por 100 mil negros. Assim, 
em 2002, o índice de vitimização negra foi de 73: morreram 
proporcionalmente 73% mais negros que brancos. Em 2012, esse índice 
sobe para 146,5. A vitimização negra, no período de 2002 a 2012, cresceu 
significativamente: 100,7%, mais que duplicou (WAISELFISZ, 2014, p. 
131)193. 
 
 

          São infindáveis as provas do massacre sofrido por indivíduos jovens, pobres e 

negros, que são registradas em jornais, revistas, livros, pesquisas, teses e demais 

fontes de informação. A revista Carta Capital do dia 14 de janeiro de 2015194 trouxe 

um artigo pertinente ao tema tratado neste capítulo, intitulado A violência tem cor, 

escrito por Atila Roque – Diretor Executivo da Anistia Internacional no Brasil. Em seu 

texto, o autor ressalta que “o Brasil não pode tolerar o extermínio dos jovens negros” 

(ROQUE, 2015, p. 36)195. Esta afirmação, apesar de sua relevância e necessidade 

urgente de uma tomada de providência, parece que não alcança os ouvidos dos 

governantes, que por sua vez mostram-se insensíveis ou omissos diante da 

violência cometida contra adolescentes e jovens negros. Sobre a questão da morte 

desses indivíduos, argumenta Roque: 

 

A sociedade convive com isso como se a morte violenta fosse o destino 
inevitável desses jovens. Não é. (...) São 56 mil homicídios no Brasil por 
ano. Do total, 30 mil vítimas têm idade entre 15 e 29 anos. É razoável lidar 
com esta naturalidade com o homicídio em massa de jovens? E por quê? 
Não nos enganemos. Os que morrem são em sua maioria negros, pobres, 
invisíveis (ROQUE, 2015, p. 36)196. 

           

          O Mapa da Violência de 2014 também apresenta dados extremamente 

preocupantes quanto à questão da “vitimização da juventude negra”, mencionada 

pelo autor: 

                                                           
193  Ibidem, p. 131. 
194  ROQUE, Atila. A violência tem cor: O Brasil não pode mais tolerar o extermínio de jovens negros. 

Revista Carta Capital. Ano XX nº 832, 14 de janeiro de 2015. pp. 36-37. 
195  Op. cit., p. 36. 
196  Op. cit., p. 36. 
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Entre os jovens a situação é mais preocupante: o número de vítimas 
brancas cai 32,3%. O número de vítimas jovens negras aumenta 32,4%: o 
diametralmente oposto. As taxas brancas caem 28,6% enquanto as negras 
aumentam 6,5%. Com isso, o índice de vitimização negra total passa de 
79,9% em 2002 (morrem proporcionalmente 79,9% mais jovens negros que 
brancos) para 168,6% em 2012, o que representa um aumento de 111% na 
vitimização de jovens negros. (WAISELFISZ, 2014, p. 167)197. 

 

 

            A partir dessas estatísticas sobre a “cor dos homicídios”, observa-se que a 

situação de barbárie que envolve indivíduos negros, continua atrelada ao passado, 

havendo mudanças apenas nas formas de violência, apesar de crescentes políticas 

afirmativas e ações sociais implantadas durante o governo do PT, como as cotas 

raciais para ingresso em Universidades Públicas. Como nos mostra o curso da 

história e seus desdobramentos na sociedade em que vivemos, as chances de um 

jovem negro ter uma vida pacífica, recebendo amparo do Estado que deveria, por 

sua vez, garantir seus direitos civis, são mínimas. Principalmente se for considerada 

a necessidade de satisfação dos desejos efêmeros da vida cotidiana, 

simbolicamente representados pelo consumo excessivo – compartilhado por muitos 

jovens de diferentes classes sociais. O Mapa da Violência aponta para algumas 

razões que expõem o jovem negro à violência urbana: 

 

As ações e a cobertura da segurança pública distribuem-se de forma 
extremamente desigual nas diversas áreas geográficas, priorizando 
espaços segundo sua visibilidade política, seu impacto na opinião pública e, 
principalmente, na mídia, que reage de forma bem diferenciada de acordo 
com o status social das vítimas. Como resultado, as áreas mais abastadas, 
de população predominantemente branca, ostentam os benefícios de uma 
dupla segurança, a pública e a privada, enquanto as áreas periféricas, de 
composição majoritariamente negra, nenhuma das duas. (WAISELFISZ, 
2014, p. 167) 198 
 
 

          Além dos dados estatísticos apresentados acima, os próprios Racionais MC´s 

denunciam, ao longo de toda a sua obra, a segregação e violência cometida contra 

jovens negros, como na introdução do rap “Capítulo 4 versículo 3”199, do álbum 

Sobrevivendo no inferno: 

 

                                                           
197 Ibidem, p. 167. 
198 Op. Cit., p. 167. 
199 Ibidem. 
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60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais                                     

já sofreram violência policial 

a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras                               

nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros     

a cada quatro horas um jovem negro morre                               

violentamente em São Paulo  

       

          Se o instinto pela sobrevivência é uma característica humana, o jovem que 

sofre discriminação racial e vive na pobreza, buscará meios para sobreviver à 

precariedade que cerceia sua vida, bem como satisfazer sua vontade, com os meios 

que o mundo lhe proporcionou. Tal questão surge no trecho da letra do rap ‘A 

fórmula mágica da paz”200: 

 

Na roda da função "mó zoeira"                                                                                                          

tomando vinho seco em volta da fogueira                       

 a noite inteira, só contando história                                                                                                     

sobre o crime, sobre as treta na escola 

Eu não tava nem aí, nem levava nada a sério                                                                                     

admirava os ladrão e os malandro mais velho 

Mas se liga, olhe ao seu redor e me diga: 

O que melhorou? Da função quem sobrou?                                                                                

Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá                                                                                                    

qual a próxima mãe que vai chorar? 

 

          Na gíria dos manos, ou em outras palavras – dos companheiros que habitam 

a mesma comunidade ou que estejam ligados entre si por uma questão étnico-

ideológica, no caso do rap – “função” significa a atuação do “bandido, fazer um 

assalto, praticar um delito”201. O trecho destacado da letra mostra mais uma parte do 

diálogo entre os manos, em que um deles relembra de sua entrada na vida do crime, 

talvez ainda na infância ou adolescência, pois frequentava a escola, mas a 

                                                           
200  Ibidem. 
201 De acordo com o “Dialeto local” – seção do site www.capao.com.br. Também significa “traje – 

roupa, estilo”: uns traje mó responsa, mó função”.  Disponível em www.capao.com.br/dialeto.asp. 
Último Acesso em: 23/01/2015.  

 

http://www.capao.com.br/
http://www.capao.com.br/dialeto.asp
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abandonou em determinado momento, deixando para trás, amigos que morreram na 

“função” ou na vida do crime. Em seguida, convoca os “manos” a repensar a vida do 

crime, fazendo-os perceber que “a maior malandragem é viver”.   

 

          Conforme mostra o trecho abaixo, a letra também mostra que o instinto de 

preservação da vida também pode vir a encorajar esse sujeito a cometer homicídio, 

em alguma situação extrema: 

 

Sexto sentido é um dom, eu estou esperto                                                                                                 

morrer é um fator, mas conforme for  

Tem no bolso e na agulha e mais 5 no tambor  

Joga o jogo, vamo lá, caiu a 8 eu mato a par 

 

          O sujeito que aparece no discurso da narrativa desta letra argumenta que, 

embora tenha abandonado o crime, defende-se, conforme a circunstância, matando 

para não morrer, fazendo alusão a um jogo de sinuca: “caiu a 8 eu mato a par”. O 

personagem da narrativa, compreendido em nossa leitura como um herói da 

periferia, defende sua vida com estratégias cujo objetivo é eliminar peças ou vencer 

o adversário, como em um jogo, nesse caso, o jogo da vida.  

 

          De acordo com as ideias de Maffesoli (2003)202, vivemos em um “mundo 

marcado pelo efêmero”, mas que adquire características específicas para cada 

classe social, que se configura do “caráter limitado da existência”: 

 

Caráter que tende à união indissociável da vida e da morte. Celebração que 
confirma a feliz aceitação do que é. Aceitação que dota de sentido o destino 
humano. Não o sentido distante, da finalidade, mas o que, com intensidade, 
se esgota no próprio ato de viver (MAFESSOLI, 2003, p. 78)203. 
 
 

          Retomando as ideias de Nietzsche acerca de sua “visão dionisíaca de 

mundo”, cabe lembrar que o mundo helênico, concebido pelos deuses gregos, 

seguia a “religião da vida, não do dever, da ascese ou da espiritualidade” 

(NIETZSCHE, 2010, p. 15)204. E sobre tais figuras mitológicas, acrescenta: “todas 

                                                           
202 Ibidem. 
203 Op. cit., p. 78.  
204 Ibidem, p. 15. 
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estas figuras respiram o triunfo da existência, um sentimento exuberante de vida 

acompanha o seu culto. Elas não apresentam exigências: nelas o existente é 

divinizado, seja ele bom ou mal” (NIETZSCHE, 2010, p. 15)205. No entendimento de 

Nietzsche, o culto a Dioniso representa a afirmação da existência por meio da 

“divinização” do existente, do mundo real, independente da qualificação de bem ou 

mal que se possa atribuir a tal realidade. Nesse sentido, os ritos da antiguidade 

dedicados a Dioniso seriam espaços simbólicos para afirmar a vida, que transcende 

a qualquer imposição de regras ou submissão a alguma ordem sagrada. A vida seria 

o principal motivo de regozijo. 

 

          Uma parte significativa dos adolescentes que participaram das oficinas de rap 

demonstrava grande euforia do viver, apesar dos graves problemas sociais que os 

afetavam; mantinham a autoestima elevada, talvez em certa medida, em decorrência 

das poucas roupas de marca que consumiam, embora fossem pobres. Para muitos 

deles, o que importava era aquele instante em que se sentiam bonitos e chamavam 

a atenção dos colegas ao usarem tais acessórios como roupas, bonés, tênis e 

celulares. Estes itens de consumo possuem a função de inseri-los nesta sociedade 

segregadora e de torná-los visíveis, nem que seja por meio do mal-estar causado 

em sujeitos racistas quando se incomodam com a presença de um negro bem 

vestido, bem formado, dirigindo um carro de luxo ou frequentando aeroportos. 

 

          O jovem negro, que se torna herói na periferia, ao lutar em sua jornada 

cotidiana por sua sobrevivência, conforme já foi mencionado, adquire forças 

provindas da dor e do sofrimento, como também da certeza da finitude da vida, que 

intensifica essa afirmação da vida, garantindo-lhe, paradoxalmente, a própria vida.  

 

          Inspirando-me em Nietzsche (2010) para pensar sobre o jovem negro, 

observo que este sujeito, assim como o grego da antiguidade, conhece os “terrores 

e horrores da existência”.206 O mundo deste jovem é isento de compaixão e seus 

parâmetros estéticos fundamentam-se em critérios próprios, derivados muitas vezes 

da dor que é transformada em manifestação artística. Este jovem também se 

                                                           
205 Ibidem, p. 15.  
206 Ibidem, p. 16. 
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entrega a essa “embriaguez do sofrer”207 que pode se tornar esclarecedora, na 

medida em que retira o falso manto da beleza e da falsa felicidade que mascara a 

percepção do mundo, deixando à luz o lado tenebroso da existência humana.  

                      

          O jovem negro quando adota uma atitude de herói para sobreviver a toda essa 

condição de desolamento e desamparo em que se inscreve sua vida, nos campos 

individual social, cultural e histórico, entra no jogo com “disposição para o bem ou 

para o mal” conforme nos mostra a letra do rap do grupo Racionais MC’s, “Capítulo 4 

versículo 3”208: 

 

Minha intenção é ruim, esvazia o lugar 

Eu tô em cima, eu tô a fim, um dois pra atirar! 

Eu sou bem pior do que você tá vendo 

Preto aqui não tem dó, é cem por cento veneno! 

 

          Este trecho evidencia o rancor originado de uma vida desgraçada, partilhada 

por milhares de jovens negros e pobres. Embora, conforme citado no capítulo 

anterior, o narrador acrescente à letra que “sua palavra vale um tiro”, o trecho 

destacado anteriormente revela um ressentimento provocado pela opressão e 

discriminação que sofreu, tornando violentos os pensamentos do sujeito. Mas a 

realidade traduzida pela letra mostra sempre que o desfecho da violência é a morte, 

independentemente da posição em que se encontre o sujeito – vítima ou criminoso. 

A posição que adotará dentro do jogo dependerá de fatores que serão tratados a 

seguir, mas quanto à atuação do herói, este poderá matar ou morrer para garantir 

sua sobrevivência e a de seus companheiros. 

 

Eu já não sei distinguir quem tá errado 

 Sei lá, minha ideologia enfraqueceu  

Preto, branco, polícia, ladrão ou eu,  

Quem é mais filha da puta, eu não sei!  

Aí fudeu, fudeu, decepção essas hora...  

                                                           
207 Ibidem, p. 18. 
208 Ibidem. 



120 

 

A depressão quer me pegar vou sair fora. 

2 de novembro era finados  

Eu parei em frente ao São Luís do outro lado 

E durante uma meia hora olhei um por um  

E o que todas as senhoras tinham em comum  

A roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura 

Colocando flores sobre a sepultura 

("podia ser a minha mãe") Que loucura 

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. 

 

          A culpa pela violência urbana que vitimiza negros e brancos sempre recai 

sobre o negro, independentemente de sua posição: assassino ou assassinado. 

Como assassino, torna-se uma ameaça para a sociedade; esta, por sua vez, é 

omissa no que se refere às motivações históricas que culminaram na guerra urbana. 

Quando é vítima da polícia, a morte do jovem negro é compreendida como 

cumprimento da lei em defesa da sociedade. “Um bandido negro a menos nas ruas 

para cometer crimes contra nós, cidadãos de bem”, provavelmente vem se tornando 

um pensamento cada vez mais recorrente entre indivíduos que se encontram em 

melhores condições socioeconômicas. 

     

          Quando os integrantes do Racionais MC’s denunciam através da sua música 

que na zona sul de São Paulo a vida vale muito pouco e que “a nossa lei é falha, 

violenta e suicida”, fazem-nos lembrar dos chamados da pulsão dionisíaca, que de 

acordo com Nietzsche, é antagônica ao caráter apolíneo, que fora fundamental para 

que os gregos se protegessem dos horrores da existência, enaltecendo o belo e 

vivendo no mundo ordenado e da aparência: 

 

Em um mundo construído dessa maneira e artificialmente protegido 
penetrou então o som extático da celebração de Dioniso, no qual a inteira 
desmedida da natureza se revelava ao mesmo tempo em prazer, em 
sofrimento e em conhecimento. Tudo o que até agora valia como limite, 
como determinação de medida, mostrou-se aqui como uma aparência 
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artificial: a ‘desmedida’ desvelava-se como verdade. Pela primeira vez 
bramia a canção popular, demoniacamente209 (NIETZSCHE, 2010, p. 23)210. 

 

 

          Tais considerações de Nietzsche sustentam a ideia de que a combinação 

entre o sentido apolíneo e o dionisíaco é necessária para a construção de uma 

estética trágica. No caso do rap, observo essas duas forças, por tratar-se de um 

gênero musical dotado de uma estética sofisticada, cuja beleza adquire um caráter 

próprio, somada a uma narrativa que evidencia aspectos atemorizantes da 

existência, tais como o sofrimento, o ressentimento e a morte.    

 

          O culto ao deus Dioniso, repleto de prazeres e excessos, manifesta a 

verdadeira essência da vida; enquanto que o sofrimento, ao ser aceito, converte-se 

em motor do conhecimento. Essa leitura dionisíaca me propiciou outra chave de 

leitura acerca dos excessos juvenis manifestos na transgressão das regras, do 

desinteresse pela escola que quer lhes impor limites, da música que enaltece a 

sexualidade, a riqueza, e em alguns casos, o crime, como o faz de algum modo o 

funk “ostentação211” ou “proibidão212”. Apesar do distanciamento histórico e cultural 

entre a antiguidade e a pós-modernidade, é possível observar semelhanças entre a 

celebração da vida nos cultos dionisíacos dos povos gregos, marcados pelo excesso 

e pela embriaguez dos sentidos, e as formas de celebração dos jovens 

afrodescendentes e pobres de hoje.  

 

          O jovem pobre e negro tem consciência de que a sociedade discriminatória 

quer vê-lo confinado nas favelas e cadeias, mas que por questões éticas, é obrigada 

a aceitá-lo e dividir seu espaço com ele. Por isso não se importa com os limites 

excludentes que lhe são impostos por essa mesma sociedade. 

 

          O último álbum do grupo Racionais MC´s, intitulado Cores e Valores213, 

lançado em 2014, que mantém um discurso aguerrido como há 25 anos, quando 

                                                           
209 Ibidem, p. 23. “Daimon”, divindade mais próxima do homem (N. do T.).  
210 Op. cit., p. 23 
211 Estilo de funk que faz referência ao consumo de marcas famosas e artigos de luxo. 
212 Estilo de funk que enaltece a criminalidade e ataca a polícia, que inicialmente, era produzido sob 

encomenda de facções criminosas. 
213 RACIONAIS MC´s. Cores e valores. Radar Records/ Boogie Naipe/ X-file Records. 2014. 1 CD 

(24’41 min). Digital estéreo. 
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iniciaram sua carreira, trata dessa questão de uma maneira objetiva e explícita. A 

primeira faixa do disco inicia-se com o refrão “Somos o que somos”, chamando o 

ouvinte para a verdadeira realidade - a que vivemos intimamente e na qual estamos 

inseridos socialmente. A letra do rap “Cores e Valores” refere-se à história de um 

grupo de indivíduos que comete assaltos e conhece com clareza sua condição 

marginal e de segregação dentro da cidade de São Paulo – a mais rica do País, 

inclusive, de contradições. A letra lança um olhar aprofundado sobre a realidade que 

os circunda:  

 

Se Deus me fez assim 

Fechou, neguinho 

Eu trouxe o do "verdim" 

Ovelhas negras desde sempre acompanham-me 

A fase negra vem, era nóis também sim 

Na linha pontilhada vou indo lindo indo 

Na terra cujo herói matou um milhão de índios 

Pelas marginais os pretos agem como reis (reis) 

Gostar de nóis tanto faz, tanto fez (fez) 

Vou me degradar pra agradar vocês? (nunca) 

Porque eu não falei eles pensam que eu não sei 

São Paulo tem dinheiro pra caraio pra trincar, né 

Sem perder o foco, olha o fluxo 

Vê, Cross Fox, Tucson, X5 é estouro 

Preto, amarelo ouro é luxo 

 

          No trecho “Pelas marginais os pretos agem como reis, gostar de nóis tanto 

faz, tanto fez”, observa-se que esta atitude de rei é atribuída à população negra e 

marginalizada, que tem seus próprios códigos de conduta e suas próprias leis, já 

que durante séculos foram colocados à margem da sociedade – nas senzalas, nos 

porões, morros, favelas e periferias:  

 

Difícil compreender sem a tua, sem as suas leis                                                                                      

Não são minhas leis nem as inventei, e eu me adaptei 

Guerra fria, muçulmanos e USA 
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Preto e branco como jogo de xadrez 

Uns corre no jogo na caça da prata e do ouro 

Rolex amarelo no braço é um estouro 

 

          De acordo com o narrador, as leis dos brancos não são compatíveis com a 

realidade do negro, que, por sua vez, se adaptou à sua real condição, criando meios 

próprios de garantir, além de sua sobrevivência, o poder propiciado pelo capital 

reservado apenas a uma pequena parcela da sociedade. A letra de “Cores e 

Valores” apresenta, no refrão “Somos o que somos”, a realidade cruel do sofrimento 

do negro, antagônica a uma representação apolínea da vida, por sua vez, pautado 

pelas noções de belo e de ordenação do mundo, conforme nos mostrou Nietzsche: 

“A visão, o belo e a aparência delimitam o domínio da arte apolínea: esse domínio é 

o mundo transfigurado dos olhos que no sonho, com as pálpebras fechadas, criam 

artisticamente” (NIETZSCHE, 2010, p. 20)214. A visão apolínea propicia ao homem a 

fuga da verdadeira essência humana através da bela aparência que não condiz com 

a verdade, conforme argumentou o filósofo: “a meta mais íntima da uma cultura 

voltada para a aparência e a medida não pode ser senão o velamento da verdade”. 

(NIETZSCHE, 2010, p. 22)215. 

 

          O último CD dos Racionais MC´s, Cores e Valores, lançado doze anos após 

“Nada como um dia após o outro”, de 2002216, traz em sua capa, imagens 

extremamente significativas do ponto de vista da criminalidade que afeta a 

sociedade em níveis alarmantes. A foto da capa mostra quatro indivíduos, 

provavelmente os integrantes do grupo, disfarçados com máscaras e uniformes 

parecidos com os usados por garis, fortemente armados e carregando malotes, 

numa cena que sugere um assalto a banco. Um deles usa máscara de palhaço, que 

se trata de um dos códigos da criminalidade. A contracapa do disco mostra o que 

seria o resultado da ação criminosa da foto da capa. Nesta segunda foto, aparece 

Edi Rock, Ice blue e KL Jay, sentados ao redor de uma mesa contando pilhas de 

dinheiro, enquanto Mano Brown mantém-se em posição de vigília olhando para a 

                                                           
214  Ibidem, p. 20. 
215  Op. cit., p. 22.  
216 CARAMANTE, André. Os quatro pretos mais perigosos do Brasil. Rolling Stones. São Paulo. – 

Spring Publicações LTDA. n° 86 – novembro de 2013. Entrevista do Racionais MC´s para a revista 
Rolling Stones.  
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janela de uma possível suíte de luxo de algum hotel, portando um fuzil empunhado 

para cima. A capa do disco já antecipa seu conteúdo, que não retrata o sujeito 

favelado como vítima do sistema, mas sim como o que quer ir para o “outro lado da 

ponte”, que quer dinheiro também, andar bem vestido, ter poder e fazer parte das 

altas camadas da sociedade. 

 

            A ponte a que me refiro é a mesma citada na letra do rap “Da ponte pra cá”, 

do disco Nada como um dia após o outro, lançado no ano de 2002. O refrão já 

prenunciava o sujeito segregado socialmente que buscava reparação pela via do 

excesso: “não adianta querer ser, tem que ter pra trocar, o mundo é diferente da 

ponte pra cá”. Nesta letra, a narrativa remete-se à segregação espacial simbolizada 

pela ponte e ao rancor social por ela originado: “outra vez nós aqui, vai vendo, 

lavando o ódio embaixo do sereno”. Embora a letra saliente que, por causa do crime, 

muitos companheiros foram parar na prisão, também se questiona sobre o que o 

teria motivado: 

 

Quem não quer brilhar, quem não mostra quem?                                   

Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém.                                         

Quantos caras bons, no auge se afundaram por fama e tá 

Tirando dez217 de havaiana?                                                                                       

E quem não quer chegar de Honda preto em banco de couro  

E ter a caminhada escrita em letras de ouro? (...)                                               

Eu nunca tive bicicleta ou videogame,  

Agora eu quero o mundo igual Cidadão Kane218.                          

                             

          Para o jovem que vive na sociedade atual, um dia de gozo, marcado pelo 

efêmero e por uma intensa felicidade, pode ter mais significado do que toda uma 

vida adaptada às condições necessárias que garantam uma existência estável e 

                                                           
217 Na gíria do crime, período de dez anos de reclusão no regime fechado. 
218 Lançado em 1941, Cidadão Kane alia drama e suspense para narrar a trajetória de Charles Foster 

Kane, um garoto que atravessa uma infância miserável, mas depois converte-se em um dos 
empresários mais ricos do planeta. SANTANA, Ana Lúcia. In: Infoescola: navegando e 
aprendendo. Página disponível em www.infoescola.com/cinema/cidadao-kane/. Acessado em: 
07/02/2015. Este filme de Orson Welles mostra a saga de Mr. Kane no sentido de transformar sua 
realidade, empenhando-se em uma luta ferrenha pelo poder; ao vencê-la, cria uma máquina 
poderosa na mídia. 

http://www.infoescola.com/cinema/cidadao-kane/
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segura. Os bens de consumo que propiciam a satisfação imediata são mais 

importantes do que bens duradouros, como imóveis ou uma profissão estável.  

 

          De acordo com a Odisséia219 de Homero, o herói Ulisses teve toda a sua 

trajetória de lutas e conquistas marcadas por ações movidas pelo anseio de 

sobrevivência e pela defesa de seus bens materiais que estavam sendo solapados 

por invasores de seu lar. Esse instinto de sobrevivência também perpassa a vida do 

jovem negro e pobre, apesar deste possuir apenas a vida e a identidade como os 

únicos bens a serem defendidos e sustentados.  

 

           São inúmeras as formas de violência contra as quais o jovem precisa lutar: 

invisibilidade, pobreza, descaso do Estado, discriminação, preconceito etc. Em 

grande parte, todas elas são distorcidas por uma imprensa superficial, cuja 

audiência é formada a partir de critérios mercadológicos, que acabam gerando uma 

reação de revolta em massa, ocasionando cada vez mais violência. A mídia e a 

publicidade reservam ao negro um espaço usado durante os “grandes momentos 

carnavalescos ou quando transgride a ordem pública com uma imagem de 

inconveniência situacional (arrastão, rebeliões, penitenciárias, bailes funk)”, de 

acordo com a análise de Jacques d’Adesky (2009, p. 108)220. 

 

          Esses novos comportamentos juvenis, especificamente os relacionados a uma 

vida de excessos e mantendo proximidade com a criminalidade, fazem emergir as 

feridas encrustadas na estrutura social na qual se insere o jovem afrodescendente e 

morador das periferias. Os conflitos verificados na escola evidenciam o pensamento 

dominante na sociedade brasileira que atribui ao indivíduo negro a culpa pela 

criminalidade, principalmente ao jovem pertencente às camadas desfavorecidas 

economicamente.  De fato, quando lemos ou ouvimos os noticiários populares, 

deparamo-nos com páginas e matérias criminais que sempre mostram jovens negros 

envolvidos em ações policiais, recebendo punição por algum crime.   

 

                                                           
219 Ibidem. 
220 D’ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e Multiculturalismo: racismos e anti-racismos no Brasil. 

Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 
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          Além da questão da criminalidade, o negro é estigmatizado por tabus como o 

cheiro e a sexualidade que despertam atração ou repulsa nos indivíduos de pele 

branca. O filósofo negro Franz Fanon escreveu em seu livro Peles negras, máscaras 

brancas221, acerca do cheiro, cujo preconceito causa sérios danos à subjetividade 

dos indivíduos negros:  

 

Chorei por muito tempo e depois recomecei a vida. Mas era perseguido por 
uma série de fórmulas desagregadoras: o cheiro sui generis do preto... o 
relaxamento sui generis do preto... a ingenuidade sui generis do preto...” 
(FANON, 2008, p. 118). 
 

 

            Franz Fanon descreveu a percepção do negro pelo homem branco, baseada 

em noções relativas à sexualidade do negro, aparência física, ao mesmo tempo em 

que se vê frequentemente associado ao mal em razão de sua religiosidade, cultura e 

cor da pele. A cultura do branco, bem como sua religião, converte-se no padrão 

dominante a partir do qual é avaliada a cultura e religiosidade do negro, atribuindo-

lhe, desse modo, uma representação distorcida do “mal”, do “feio” e do “sexo” a este 

associado:  

 

O preto é o genital. Toda a história resume-se a isto? Infelizmente não. O 
preto é outra coisa. Aqui ainda reencontramos o judeu. O sexo nos separa, 
mas temos um ponto em comum: ambos representamos o Mal. O negro 
mais ainda, pela boa razão de ser negro. Na simbólica não se diz a Justiça 
Branca, a Verdade Branca, a Virgem Branca? Conhecemos um antilhano 
que, falando de um outro, dizia: “Seu corpo é negro, sua língua é negra, sua 
alma também deve ser negra”. O negro é o símbolo do Mal e o do Feio. 
Cotidianamente, o branco coloca em ação esta lógica (FANON, 2008, p. 
154)222. 

 

          De acordo com a análise de Franz Fanon, que expressa todo o sofrimento 

gerado pela discriminação que sofreu por ser negro, tem-se uma medida 

aproximada das marcas profundas que o preconceito do homem branco incrusta na 

alma, ou modernamente falando, na subjetividade do homem negro.  

 

          Este padrão que considera o indivíduo negro como sujeito “feio” ou “símbolo 

do mal” perpetuou-se na modernidade e adquiriu uma nova roupagem, adentrando 

na pós-modernidade. Mas para entender como se deu esse processo ao longo da 

                                                           
221 Ibidem. 
222 Ibidem, p. 154. 
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história, mais uma vez recorro às análises de Braga (2015) para iluminar essa 

questão à luz dos fatos históricos que marcaram o passado escravocrata brasileiro: 

 

Os séculos escravocratas construíram uma beleza castigada, ligada ao 

corpo, e bifurcada entre o olhar do negro sobre o branco e o olhar do branco 

sobre o negro: as escarificações, as marcas tribais, os penteados africanos, 

o achatamento do nariz e a limagem dos dentes são elementos exaltados 

apenas pelo olhar do negro sobre o negro. Num olhar inverso, que faz do 

branco o observador, apenas o seu modelo deveria ser posto enquanto 

conceito de beleza, daí as seleções eugênicas (BRAGA, 2015, p. 84)223.  

 

          Na atualidade, observa-se que o juízo do homem branco em relação à beleza 

do negro, à sexualidade, assim como o estigma da criminalidade, são apenas alguns 

exemplos dentre tantos outros que perpetuam e reforçam o preconceito contra 

jovens negros e moradores de periferias. Não é difícil nos depararmos com 

situações em que o jovem negro sofre repressão policial ou formas de segregação 

social somente por ser negro e por usar vestimentas associadas ao funk ou ao hip-

hop. Por isso, são vistos como ligados à vida do crime, pois aos olhos do indivíduo 

branco, ele se torna uma ameaça à segurança da sociedade. 

  

          Não é somente a segurança da sociedade que o jovem negro ameaça; seu 

empoderamento ou ascensão à condição de consumidor das mesmas marcas 

consumidas pelas classes, média e alta, ameaça a própria manutenção destas 

classes sociais mais abastadas. Afinal, se os negros ascenderem às classes mais 

altas, quem prestará serviços a essa classe mais favorecida? Quem ocupará os 

lugares das empregadas domésticas, dos porteiros, zeladores, muitos deles, negros 

e com pouca escolaridade?   

 

           Os jovens conhecem muito bem esse preconceito arraigado, cultural e 

historicamente, pois o sentem na pele e o vivenciam em seus cotidianos. Entretanto, 

trata-se de uma consciência parcial, pois muitos dos jovens negros não conhecem a 

origem desse preconceito que foi incorporado na cultura brasileira.  

 

                                                           
223 Ibidem, p. 84. 
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           Um dos exemplos dessa incorporação do preconceito na cultura, de modo 

disfarçado pela homogeneização das raças, fez-se presente na literatura, como se 

observa no livro clássico Casa grande & senzala – escrito pelo sociólogo brasileiro 

Gilberto Freyre e publicado em 1933224. Este livro apresenta a versão de uma 

“convivência harmoniosa” entre escravos e senhores, que se beneficiam 

mutuamente nessa relação, além dos supostos benefícios da miscigenação, vista 

como fator positivo da formação cultural brasileira. Sobre as ideias endossadas pelo 

livro de Freyre que reforçaram um ufanismo nacionalista pautado na miscigenação, 

argumenta Chauí225: 

 

Dessas tradições, duas eram sublinhadas: a unidade nacional, conquistada 
no período imperial – o que levou o Estado Novo a transformar Caxias, 
soldado do Império, em herói nacional da República –, e a ação civilizatória 
dos portugueses, que introduziram a unidade religiosa e de língua, a 
tolerância racial e a mestiçagem, segundo a interpretação paternalista 
oferecida pela obra de Gilberto Freyre, Casa grande e senzala (CHAUÍ, 
2012, p. 38). 
 

 

           A análise de Freyre (1966)226 acerca da democracia racial consolidou-se em 

nossa cultura durante décadas, no século XX, além de endossar o racismo 

encoberto por uma condição forjada de boa convivência, o qual, no entanto, destina 

aos negros a posição de servidão ao homem branco, tanto nas relações sociais 

quanto nas relações de trabalho. Desse modo, os problemas de ordem racial e 

social, tornaram-se, com o passar do tempo, cada vez mais complexos e atualizados 

a partir de novas práticas de racismo surgidas na passagem da modernidade para a 

pós-modernidade do século XXI. Ao serem camufladas, as práticas de racismo, 

muitas vezes, não são reconhecidas até mesmo pelos próprios negros, que se 

conformam com o que a elite dominante lhes reserva.  

 

          A partir da análise dos fenômenos sociais ligados às práticas de racismo na 

atualidade, observa-se que essa miscigenação não ocorreu de forma tão pacífica, 

conforme vem sendo sustentada por ideologias equivocadas. O “caráter nacional”, 

de acordo com Chauí, configurou-se a partir da construção de uma “natureza 

                                                           
224 FREYRE, Gilberto. Casa grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime de 

economia patriarcal. 13ª Edição brasileira. Rio de Janeiro, Ed. Livraria José Olympio, 1966, p.38. 
225 Ibidem, p. 38.  
226 Op. Cit. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Freyre
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
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humana” atribuída às diferentes características dos grupos étnicos: índio, negro 

branco. Nesse sentido, a autora compreende tais construções como ideologias, que 

de acordo com Moreira Leite, são “obstáculos para o conhecimento da sociedade 

brasileira e não a apresentação fragmentada e parcial de aspectos reais dessa 

sociedade” (LEITE227 apud CHAUÍ, 2012, p. 21)228. As ideias do escritor Gilberto 

Freyre (1966)229 também contribuíram com o processo de consolidação desse 

caráter nacional ao elaborar um quadro para descrever a identidade nacional 

baseando-se nas características psicológicas de portugueses, índios, negros e 

brasileiros, tal qual foi apresentado por Chauí (2012). Observa-se que a imagem 

idealizada do negro se configura a partir de características que ressaltam os afetos e 

certo exotismo religioso, porém ignora seus aspectos intelectuais e culturais. Pelo 

contrário, salienta qualidades que são favoráveis à sua dominação ou subordinação 

ao branco, disfarçada em bondade por parte do negro e uma tendência à 

miscigenação, atribuída ao português dominador. 

 

          O aumento dos problemas relacionados à questão racial associada à 

juventude negra aponta-nos a urgência de ações que promovam uma 

conscientização efetiva, capazes de ultrapassar a problematização em torno da 

“semi-formação”230, usando os termos adornianos. Por mais que os avanços nas 

políticas sociais tenham tirado milhares de indivíduos negros da linha da extrema 

pobreza, o lugar do negro na sociedade ainda é defasado, em relação ao espaço 

destinado aos brancos. Por essa razão, a conscientização sobre a realidade dele 

deve ser profunda e sem distorções de cunho moral, social ou racial.  

 

          Esta “consciência de si” é sentida de modo mais visceral e, sem se pautar por 

uma lógica, antecede a “consciência revolucionária ou de classe”, que por sua vez, 

ocorre de maneira mais racional, tal qual nos aponta Paulo Freire (2011, p, 201)231. 

                                                           
227 LEITE, Dante Moreira. O caráter Nacional Brasileiro: História de uma ideologia. – São Paulo, 

Pioneira Editora, 4ª edição definitiva, 1983. 
228 Ibidem, p. 21. 
229 Ibidem. 
230 DUARTE, Rodrigo. Esquematismo ou semiformação. In: Educ. Soc., Campinas, vol. 24, n. 83, pp. 

441-457, agosto 2003. p. 444. De acordo com Duarte, baseando-se em Adorno e Horkheimer, a 
semiformação seria a “ideia de que as camadas desfavorecidas da população, antes que tivessem 
podido se ‘formar’ propriamente, tornaram-se facilmente presas do modo atual – tecnologicamente 
mediado – da ideologia, isto é, a indústria cultural”.  

231  Ibidem, p. 201. 
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Conforme argumentou o educador sobre os sujeitos oprimidos pelo latifúndio, “da 

consciência de si como homens oprimidos, vão à consciência de classe oprimida” 

(FREIRE, 2011, p. 238)232. Nessa perspectiva, as ideias de Freire (2011) sugerem, a 

meu ver, que a consciência que o jovem negro tem sobre sua existência e relação 

com o ambiente social que o cerca, faz com que busque meios de sobreviver 

psíquica e, muitas vezes fisicamente, às formas explícitas de rejeição e de exclusão 

social que o privam de uma série de direitos civis, bem como do acesso a espaços 

públicos. Numa perspectiva psicanalítica, compreendemos que este jovem recebe 

ao longo de sua vida, chamados para diferentes caminhos, cuja escolha poderá ser 

determinada pelo modo como o indivíduo viu-se atingido em suas “bases 

narcísicas”, que se configuram a partir do meio-ambiente que circunda este jovem. 

De acordo com Jeammet (2005), as bases narcísicas remetem à “nossa auto-estima, 

adquiridas durante a infância, e que, com a necessidade, na puberdade, de 

estabelecer uma distância com os objetos de ligação; obrigarão o sujeito a entrar em 

contato com seus recursos internos” (JEAMMET, 2005, p. 139)233. 

 

          O ambiente ou mundo que rodeia o jovem negro da periferia, em grande parte 

torna-se objeto de análise do ponto de vista sociológico, o que, de certo modo, 

restringe um assunto tão multifacetado a uma única compreensão ou leitura. A 

questão do preconceito sofrido por indivíduos negros vai além dos aspectos sociais 

e políticos, pois envolve sentimentos e necessidades arcaicas surgidas na 

ancestralidade dos afrodescendentes vivida durante o regime escravista e que 

retorna na modernidade, de modo visceral, rompendo os limites da ordem 

estabelecida pelos brancos. Para se constatar o retorno desse rancor social que foi 

recalcado no decorrer do desenvolvimento da sociedade brasileira, basta observar 

os altos índices de violência urbana, conforme citado anteriormente, bem como os 

levantes populares contra o descaso do Estado e em prol da luta por igualdade 

social. 

 

          A compreensão acerca das escolhas feitas por jovens negros, a partir de uma 

leitura do sentimento trágico da vida, forneceu-nos pistas para a análise dos modos 

de apreensão crítica dos jovens das atividades propostas, assim como as diferentes 
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recepções e reações que apresentaram. Esses jovens que participaram da pesquisa 

de campo, apesar das diferenças geográficas e sociais que os distinguiam, tinham 

algo em comum: o sofrimento gerado por questões relacionadas às suas vidas, 

inseridas em um ambiente social carregado de desigualdade, violência e tensão, 

presentes nas periferias dos grandes centros urbanos.  

 

          Para melhor exemplificar essa questão, abro um parêntese para me referir à 

pesquisa de campo, especificamente em sua primeira fase, ocorrida na ONG Casa 

do Zezinho que se situa no bairro do Capão Redondo – extremo da zona sul de São 

Paulo. Eram comuns, na instituição, os relatos de diversos casos extremos 

envolvendo os adolescentes, por meio dos educadores e responsáveis pela ONG, 

como situações de pedofilia, pais em situação carcerária, adolescente portador do 

vírus HIV, e, principalmente, a morte de adolescentes cuja motivação era 

desconhecida, embora as suspeitas, sobre a autoria dos assassinatos, recaíssem 

sobre a polícia ou o crime organizado. 

 

          Esse sofrimento vivido por esses jovens, muitas vezes, transborda sob a 

forma de comportamentos agressivos e até mesmo perigosos para a sua integridade 

física. Também se manifesta por meio de uma catarse propiciada pelas 

manifestações artísticas produzidas nas periferias, como no caso do rap, do break e 

do grafite, que são elementos do hip-hop. 

 

          Gostaria aqui de retomar as hipóteses sobre a dimensão trágica da vida desse 

jovem negro ligada à afirmação de sua existência, que se efetiva por meio da 

vivência de emoções fortes, pela recusa da aceitação do sofrimento e da morte, 

convertendo-as em força vital e condição do viver, assim como atuavam os heróis e 

mitos das tragédias gregas. Essa relação entre a morte e a afirmação da vida 

contrapõe-se frontalmente às ideias de negação da dor e projeção de um futuro 

perfeito e perpétuo no paraíso, que fundamentam as religiões judaico-cristãs. 

 

          A força vital que empodera o jovem pobre e negro, pode ser compreendida, de 

acordo com a argumentação de Maffesoli (2003), como uma “sensibilidade trágica”, 

que seria uma interpretação para o momento social pós-moderno: “a medida da vida 



132 

 

é viver sem medida” (MAFFESOLI, 2003, p. 41)234. Inspirando-se na figura de 

Dioniso, o autor argumenta que os interesses da sociedade pós-moderna se 

distanciam de determinados ideais e valores morais, conforme sustentado pelas 

gerações anteriores. Os interesses relacionados à pós-modernidade voltam-se à 

“ética do instante”. Esta ética do instante, por sua vez, “ressalta que uma vida que 

não se projeta no futuro está obrigada a levar a sério os prazeres orgiásticos 

frenéticos dos sentidos” (MAFFESOLI, 2003, p. 41)235.  

 

           O adolescente muitas vezes usa seu corpo para se comunicar. Nesse 

sentido, Jeammet considera “os atos e, sobretudo, os transtornos de comportamento 

como uma forma de linguagem” (JEAMMET, 2005, p. 138)236. O autor defende a 

ideia de que, para o adolescente, “ir mal na vida é uma forma de se chocar contra o 

muro da sociedade (...); indo mal colocamos o outro, o adulto, em situação de 

fracasso, manifestando assim, sua diferença” (JEAMMET, 2005, p. 139)237.  

 

           O excesso característico desses atos juvenis, o qual, segundo a linguagem 

psicanalítica, quer comunicar algo próximo do sentido trágico, está relacionado com 

seu substrato vital, ou nas palavras de Maffesoli, a uma “sensibilidade existencial 

que aposta na multiplicidade, no intercâmbio, no devir, na anomia e na 

efervescência” (MAFFESOLI, 2003, p. 113)238.  

 

          Os exemplos extraídos das letras de rap e videoclipe, que serão mencionados 

adiante, referem-se a diferentes modos de viver e de responder aos “chamados” 

escolhidos por adolescentes pobres e negros, que se guiaram por um destino 

marcado pelo sofrimento oriundo da miséria e da rejeição por parte de uma 

sociedade discriminatória. As letras dos Racionais MC´s apresentam 

minuciosamente as inúmeras formas de sofrimento que acometem os milhares de 

jovens pobres e negros que estão confinados nas periferias, favelas, casas de 

detenção e assim por diante. Mano Brown, ao lado de seus companheiros Edi Rock, 

KL Jay e Ice Blue, faz uma relação entre a morte, a vida precária do jovem negro, a 
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237 Op. cit., p. 139. 
238 Op. Cit., p. 113. 
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violência, o crime e o seu destino inelutável. Podemos observar essa confluência de 

fatores em letras como “Eu sou 157”239, “Homem na estrada”240, “Capítulo 4, 

versículo 3241”, “Pânico na zona sul”242, “Diário de um detento243” e em “Vida Loka 

parte II244”. Em algumas letras, a morte é relatada detalhadamente, com um sujeito 

específico; em outras, ela surge como pano de fundo de alguma narrativa. Mas a 

principal característica da obra dos Racionais MC´s é o potencial de instigar, no 

receptor, o interesse pelo questionamento e reflexão acerca dos temas abordados, 

como no caso desse trecho do rap “Vida Loka parte II”:  

 

Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer? 

Viver pouco como um rei, ou muito, como um Zé? 

 

          Nesse trecho fica explícita a encruzilhada diante da qual não existe nenhuma 

referência de certo ou errado, bem ou mal. A “escolha” quem faz é o jovem. No 

entanto, apesar do final trágico, não existe um julgamento moral sobre a qualidade 

dessa escolha desse jovem. Pelo contrário, de acordo com a letra, seu enterro foi de 

“estilo, me desculpe, de bandido”, ou seja, com pompas e circunstâncias devidas a 

um herói. A determinação do herói sobrepõe-se ao sentido moral de bem e de mal, 

conforme mencionado anteriormente na letra do rap “Capítulo 4 versículo 3”245: 

“Tenho disposição pro mal e pro bem”. Esta frase remete-me ao espírito trágico 

reconhecido nos heróis gregos, visto que suas ações não se pautavam a partir do 

conceito de mal e de bem, mas exigiam bravura para serem realizadas. Para este 

herói marginal, especificamente, tal como ocorreu com o astucioso Ulisses e o 

mercenário Hércules246, prevalece o critério que diferencia o que é justo do que é 

                                                           
239 BROWN, Mano. Eu sou 157. In: RACIONAIS MC´S. Nada como um dia após o outro dia. Cosa 

Nostra fonográfica; Radar Records. 2002. 2 CDs (110 min). Chora agora. Faixa 9 (8’50 min). 
Digital estéreo. 

240 BROWN, Mano. Homem na estrada. In: RACIONAIS MC´S. Raio X do Brasil. Zimbabwe Records. 
1993. 1 LP. Lado B, faixa 1 (4 min 3 s).  Estéreo. 

241 Ibidem. 
242 BROWN, Mano. Pânico na zona sul. In: RACIONAIS MC´S. Holocausto Humano. RDS 

Fonográfica; Zimbabwe Records. 1990. 1 LP. Lado A, faixa 1 (4:34). Estéreo. 
243 BROWN, Mano; JOCENIR. Diário de um detento. In: RACIONAIS MC´S. Sobrevivendo no 

inferno. Cosa Nostra fonográfica. 1997. 1 CD (72 min). Faixa 7 (7’31). Digital estéreo. 
244 BROWN, Mano. Vida Loka (parte II). In: RACIONAIS MC´S. Nada como um dia após o outro 

dia. Cosa Nostra fonográfica; Radar Records. 2002. 2 CDs (110 min). Ri depois. Faixa 7 
(5’51min). Digital estéreo. 

245 Ibidem. 
246 Hércules era o filho de Zeus e da mortal Alcmena. Hera, esposa de Zeus, por ser muito ciumenta, 

enviou duas serpentes para matar Hércules ainda no berço. No entanto, o bebê estrangulou-as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Records
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injusto. Ambos os heróis da antiguidade utilizavam estratagemas para aniquilar seus 

inimigos e realizar suas façanhas. 

 

          Só para citar um exemplo recente, ocorrido no ano de 2014: quem não se 

lembra da imagem do adolescente negro de 16 anos, amarrado a um poste, nu, em 

um bairro da zona sul carioca? Esta cena que foi veiculada exaustivamente pela 

imprensa, a qual, quase que inevitavelmente nos remete aos tempos do pelourinho, 

foi enaltecida por uma apresentadora de telejornal que defendia o “fazer justiça com 

as próprias mãos” em razão da falta de segurança pública. Assustadoramente, a 

jornalista contou com o apoio de uma direita neoconservadora, que se apresenta 

caridosa, moralista e intolerante ao mesmo tempo; “politicamente correta” e, 

conivente com a violência policial, desde que seja para defender sua segurança, ou 

seja, da classe média, branca e conservadora de nosso país. 

 

          Acorrentado, mesmo que simbolicamente, a um passado escravocrata que faz 

ressoar o racismo nas representações sociais pós-modernas, o chamado que se 

apresenta ao jovem negro em algum momento da sua adolescência o obriga a 

escolher um caminho a seguir. Quando sua escolha tende para uma vida de riscos, 

prazeres e proximidade com a morte, a mesma pode também ser compreendida 

como uma maneira “qualitativa” de suportar o cotidiano, ou uma “forma de 

intensidade existencial” (MAFFESOLI, 2003, p. 57)247. Qualitativa, pois muitos 

jovens, que vivem em situação de miséria, buscam sua satisfação muito além de 

uma vida simples, estável e segura. Buscam as riquezas que lhes foram negadas e 

que são usufruídas apenas pelos jovens brancos e ricos. O jovem da periferia, 

diante dessa encruzilhada, assemelha-se ao herói que precisa vivenciar o destino 

que lhe foi imposto. Desse modo, aceita seu destino como um ato de bravura, 

mesmo que isto custe a sua morte ou a de seus inimigos. 

                                                                                                                                                                                     
com as próprias mãos. Já adulto, Hércules, que teria sido incitado por Hera, teve um ataque de 
fúria, que o levou a matar sua esposa Mégara e seus três filhos. Como punição pelo crime, o 
oráculo de Delfos o incumbiu de doze tarefas de extremo risco. Essas tarefas são chamadas de 
‘Os doze trabalhos de Hércules’. Ao realizar as doze tarefas, além de se redimir pela morte de sua 
esposa e de seus filhos, Hércules conquistou a imortalidade. Casou-se com Dejanira, que sem 
querer lhe causou a morte. Na condição de imortal, Hércules foi transportado para o Olimpo, onde 
se casou com a deusa da juventude, Hebe. Fonte consultada: site InfoEscola. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/hercules/. Último acesso em 26/06/2015. 

247 Ibidem, p. 57. 
 

http://www.infoescola.com/mitologia-grega/os-doze-trabalhos-de-hercules/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/hercules/
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          Esse herói que abordo aqui é o que vivencia batalhas e “escolhe” chamados 

no seu dia-a-dia. Tais escolhas, muitas vezes, relacionam-se com os instantes 

efêmeros de felicidade ou algo que os simbolize, como os bens de consumo – tênis 

e bonés de grife, por exemplo, que sustentam a valorização de suas vidas e 

preenchem de significado suas jornadas existenciais, aparentemente fragilizadas 

pelos açoites de uma estrutura social em estado de tensão. As letras de rap dos 

Racionais MC´s trazem-nos incontáveis exemplos desses heróis marginais que se 

conformam com seus destinos, não por uma questão de subordinação ou aceitação 

da miséria, mas para se manterem vivos e usufruírem dos prazeres que a vida 

oferece à seleta alta classe.           

         

          De acordo com a argumentação de Maffesoli, a morte simboliza o “caráter 

limitado da existência humana. Caráter que tende à união indissociável da vida e da 

morte” (2003, p. 78)248. O autor explica que esta estreita relação entre vida e morte, 

presente na vida cotidiana em toda a sua extensão, forçaria “ao máximo a lógica do 

‘viver mais’” (Maffesoli, 2003, p. 78)249. Isso ocorreria no ato de aceitação da morte 

como destino, “aceitação que dota de sentido o destino humano. Não o sentido 

distante, da finalidade, mas o que, com intensidade, se esgota no próprio ato de 

viver” (Maffesoli, 2003, p. 78)250. 

 

          Para dar mais um exemplo de como esse sentido trágico faz-se presente nos 

atos e no cotidiano dos jovens das favelas e periferias, transcrevi alguns trechos do 

depoimento de um menino, extraídos do documentário “Falcão: meninos do 

tráfico”251, produzido por MV Bill e Celso Athayde em parceria com a CUFA – Central 

Única de Favelas. Este documentário foi exibido em uma das oficinas realizadas 

com os jovens na Escola Amorim Lima e desencadeou um amplo debate em sala de 

aula. O documentário mostra o cotidiano de grande parte dos meninos pobres e 

negros do Brasil, que vivem intensamente suas vidas e as colocam a serviço do 

crime. Os meninos entrevistados expõem-se à morte como um ato sacrificial em 

                                                           
248 Ibidem, p. 78. 
249 Op. cit., p. 78. 
250 Op. Cit., p. 78. 
251 Documentário: Falcão: meninos do tráfico. Produzido pelo rapper MV Bill em parceria com seu 

empresário Celso Athayde e com o centro de audiovisual da Central Única das Favelas, no Rio de 
Janeiro.  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=w6PWF1u3rhc . Último acesso em 
12/05/2015. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MV_Bill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Athayde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Central_%C3%9Anica_das_Favelas
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busca de afirmação de sua existência e do poder, atribuídos ao dinheiro e a uma 

vida de riqueza e fartura. Existência esta que excede os limites impostos pela razão 

ordenadora.  

 

           O posicionamento do jovem afrodescendente e pobre diante da morte, será 

exemplificado com trechos de depoimentos de meninos menores de idade 

envolvidos no tráfico de drogas, que serão transcritos adiante. O documentário 

revela em pormenores as ações desses adolescentes em favelas cariocas, que são 

nomeados como “fiéis” ao ingressarem na criminalidade. Um deles, ao ser 

perguntado por MV Bill se iria virar bandido, respondeu:  

 

Eu não sei do meu destino, entendeu? Meu destino é corrido; 

só olhar pra frente, nunca olhar pra trás. Mas se for de ser, se 

eu não conseguir arrumar uma batalha, ajudar minha mãe 

dentro de casa, ver que o negócio tá difícil, eu tenho que virar 

bandido, como eu já tô quase entrando.  

 

           Em outro trecho do documentário (36:33’ a 40:58’), um menino, apelidado 

“Falcão”252, aparentemente na tenra idade, disse o seguinte: 

 

Falcão: “Eu não fico triste com nada. Sempre tô se drogando. Sou ladrão. Eu roubo 

porque ninguém me dá nada. Se eu não roubar, ninguém vai me dar nada. Aí eu 

tenho que roubar mesmo. Se eu não roubar vou ficar duro. Eu roubo pra viver”. 

Entrevistador: E você faz o que com a grana? 

Falcão: “Ah, gasto. Fumo veneno (maconha com cocaína), dou uns tecos (cheirar 

cocaína)”. 

Entrevistador: Me conta como é o seu dia. 

Falcão: “Meu dia não, à noite. Porque de dia eu durmo e à noite fico acordado (...).” 

Entrevistador: Você faria o que com muito dinheiro? 

Falcão: “Ah, comprava uma moto, comprava uma casa, trazia minha mãe pra morar 

aqui. Lá onde ela mora é muito ruim.” 

Entrevistador: E você faria o que com a moto? 

                                                           
252 Na gíria do crime, falcão é o nome dado aos meninos que trabalham para o tráfico de drogas. 
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Falcão: “Ficava tirando onda. As “mulé” aqui só namora quem tem “motinha”, 

dinheiro. É muito difícil pegar um caidinho que nem eu. Só se for caidinha também, 

mas se for bonita, quer tirar onda. Aí tem que estourar a boa (roubar). ” 

Entrevistador: E as outras crianças que não precisam roubar? 

Falcão: “As que não precisam roubar é porque o pai tem condições de criar, dá de 

tudo, “motinha.... Aí ele nem pensa em virar o que eu sou.” 

Entrevistador: Mas às vezes você chora quando fica triste? 

Falcão: “Não. Eu não fico triste com nada. Sempre tô se drogando. Não penso em 

nada, só rir, só alegria. Enquanto tem dinheiro. Quando o dinheiro acaba, tem que 

roubar, tem que meter a caras na pista. O ritmo é chapa quente. ” 

Entrevistador: Você tá preparado? 

Falcão: “Tô preparado não. O que vim, eu tô fazendo. Ainda sou novinho, tenho 

muito pra curtir ainda. ” 

Entrevistador: E se morrer? 

Falcão: “Se morrer, nasce outro que nem eu. Ou pior, ou melhor. Se eu morrer, eu 

vou descansar. É muito esculacho nessa vida”. 

 

          É importante recorrer aqui, aos estudos de Freud com relação às origens da 

infelicidade e de como esta se relaciona com o conflito entre o sujeito e a sociedade, 

para compreender a escolha desse menino entrevistado, que deposita na liberdade 

propiciada pela vida do crime e pelo consumo de drogas, a felicidade almejada. Em 

seu livro O mal-estar da civilização253, Freud (1929-2011) apresenta a seguinte 

argumentação acerca da diminuição do sofrimento, propiciado pelo uso de 

substâncias narcóticas: 

 

É fato de que há substâncias de fora do corpo que, uma vez presentes no 
sangue e nos tecidos, produzem em nós sensações imediatas de prazer, e 
também mudam de tal forma as condições de nossa sensibilidade, que nos 
tornamos incapazes de acolher impulsos desprazerosos. (...) O serviço dos 
narcóticos na luta pela felicidade e o afastamento da miséria é tão 
valorizado como benefício, que tanto indivíduos como povos lhes 
reservaram um sólido lugar em sua economia libidinal. A eles se deve não 
só o ganho imediato do prazer, mas também uma parcela muito desejada 
de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se que com a ajuda 
do ‘afasta-tristeza’ podemos nos subtrair à pressão da realidade a qualquer 

                                                           
253 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. (1929) São Paulo: Penguin Classics Companhia 

das letras, 2011. 
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momento e encontrar refúgio num mundo próprio que tenha melhores 
condições de sensibilidade (FREUD, 2011, pp. 21-22)254. 
 

 

          A partir dessa leitura, a análise sobre o consumo de drogas e a criminalidade 

relacionada ao jovem tende a se tornar mais isenta de julgamentos morais que 

limitam uma reflexão crítica. Quando esse menino diz que nunca fica triste, pois está 

sempre drogado, numa perspectiva freudiana, pode ser visto como se assim 

estivesse em busca desse “refúgio num mundo próprio que tenha melhores 

condições de sensibilidade”, (FREUD, 2011, p. 22)255 já que sua vida é marcada por 

solidão, carências sociais e emocionais, miséria e abandono. Tais condições, 

precárias e desumanas, tornam seu cotidiano insuportável para alguém que está 

iniciando a vida e ainda não dispõe de mecanismos de defesa como a autoafirmação 

e o narcisismo necessário para propiciar o fortalecimento do “eu” a partir de seus 

próprios recursos internos. 

 

2.3 Perspectivas: reavaliando os julgamentos éticos e morais         

           

          Os comportamentos juvenis considerados imorais, transgressores, 

afrontadores, muitas vezes, fazem-nos cair em julgamentos moralizantes que se 

distanciam, cada vez mais dos desejos, realidades e sentimentos desses jovens 

pobres. Sentimentos esses que se misturam com sentimentos arcaicos, fruto do 

acúmulo de traumas provocados pela invisibilidade e rejeição da sociedade em 

razão de sua cor e condição social. Esses jovens demonstram, com essas atitudes, 

que querem viver o momento presente e gozá-lo intensamente, buscando a todo 

custo experimentar os prazeres materiais, dos quais a sociedade, principalmente, as 

classes abastadas, quer lhes privar, reservando-lhes os lugares inferiores na 

estrutura social – uma espécie de “quarto do despejo256” pós-moderno, 

parafraseando a autora Carolina de Jesus que escreveu o célebre livro que leva 

esse título.  

          Para esses jovens que buscam seus prazeres e compensações nas aventuras 

do cotidiano, não basta apenas ocupar e frequentar todos os espaços públicos, mas 

                                                           
254 Ibidem, pp. 21-22. 
255 Op. Cit., p. 22. 
256 Referência ao livro da escritora Carolina Maria de Jesus, intitulado Quarto de despejo: diário de 

uma favelada. Ed. Ática, 2007. 
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sim, deixar impressa sua marca, fazer-se visíveis, pois assim como eles, seus 

antepassados viveram na sombra da invisibilidade, cujo fenômeno perdura por 

séculos.  Em nome dessa urgência pela vida, arriscam-se grafitando prédios, 

fazendo uso excessivo de substâncias tóxicas, praticando sexo sem segurança, 

mutilando ou marcando o próprio corpo e, cada vez mais cedo, aventurando-se na 

vida do crime. Todas essas ações têm como pano de fundo a iminência da morte. 

Cabe ressaltar que muitos desses comportamentos são comuns à adolescência, que 

se caracteriza por um momento de transição, no qual o indivíduo “abandona os 

amparos da infância, sem ter ainda encontrado os da idade adulta”, de acordo com o 

psicanalista Philippe Jeammet257 (JEAMMET; CORCOS, 2005, p. 30). Segundo o 

autor, a essa transição, aliam-se os “efeitos de maturação pulsional, efeitos 

quantitativos que empurrariam o adolescente para condutas anárquicas antes que 

ele pudesse canalizá-las de maneira mais estável” (JEAMMET; CORCOS, 2005, p. 

30)258. Mas cabe aos que o cercam dar-lhes o amparo do qual necessitam. E o que 

a sociedade faz por eles? 

 

          No entanto, no caso do adolescente afrodescendente e pobre, existem 

especificidades que exigem uma análise aprofundada, fundamentada na 

compreensão do sofrimento e de sua relação com a morte como força motriz da 

valorização da vida. Para este adolescente que vive em condições precárias, o 

futuro não lhe sorri com bons augúrios. O que importa é o seu momento presente, 

onde sua vida situa-se e por isso, vivencia-o com muita intensidade e paixão. É 

nesse momento presente que este jovem irá buscar suas compensações e buscará 

suprir suas necessidades materiais e emocionais. No entanto, apesar da intensidade 

existencial e da paixão investida, o objeto de investimento narcísico desse jovem 

pode ser simplesmente um tênis da moda ou de marca cara. 

     

          As letras de rap dos Racionais MC´s proporcionam-me outra chave de 

compreensão acerca das motivações que levam esse jovem a aceitar os chamados 

que oferecem riscos à integridade física e psíquica desse indivíduo. Antes de um 

                                                           
257 JEAMMET, Philippe; CORCOS, Maurice. Novas problemáticas da adolescência: evolução e 

manejo da dependência. Organizadora da tradução brasileira: Mônica do Amaral. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2005. 

258 Ibidem, p. 30. 
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julgamento moral ou ético, devemos fazer o exercício de mudar a perspectiva do 

olhar, mudar o ângulo a partir do qual constituímos nossa análise. Antes de nos 

ocuparmos com a busca de solução dos problemas da violência, devemos orientar 

nosso olhar para a particularidade da existência humana, para o que realmente 

constitui os impulsos das ações, sem julgar a ação do sujeito a partir de critérios 

extrínsecos. Não se pode considerar o adolescente negro e pobre como ameaça à 

sociedade, cujas ações ilícitas ou consideradas inadequadas ao convívio em 

sociedade, devem ser corrigidas com punições, mas pelo contrário, seu sofrimento 

deve ser levado em conta na constituição de uma análise mais aprofundada.  Para 

encerrar, observemos mais uma vez a argumentação de Maffesoli: 

 

Essa vida social não se constitui a partir da resolução dos problemas que 
encontra, e que a modernidade dramática havia postulado, mas ao 
contrário, a partir da tensão trágica desses problemas. É tal tensão que, 
para além da pontualidade histórica, dá uma dimensão eterna ao instante, 
ao efêmero cotidiano e a seus rituais vividos com intensidade (MAFFESOLI, 
2003, pp. 104-105)259.  

 

           A título de síntese dessas reflexões, minhas análises não objetivam nenhuma 

conclusão ou ideia definitiva a respeito da inserção do jovem negro e pobre no 

mundo da aparência. Mas sim, encontrar, ao longo das análises dos relatórios de 

campo e leituras dos autores citados, chaves de compreensão para renovar o modo 

de enxergar as realidades desses jovens. Diante de tantos exemplos mencionados 

ao longo do texto acerca da discriminação, opressão e humilhação social que 

acometem os jovens negros das periferias e favelas, tão agudamente descritas nas 

letras dos Racionais MC´s, considero que uma vida socialmente saudável e em 

condição de igualdade só é alcançada com a força de um herói. Um herói que usa 

da astúcia para proteger-se no interior do jogo efêmero, porém mortal, da vida 

cotidiana. Que busca gozar a vida com o mesmo excesso que os seus opressores 

desfrutam. Que busca sua força no ódio a esse jovem pobre e negro, introjetado 

pela sociedade e que se volta contra ela mesma. Que acaba tornando-se referência 

para muitos meninos, como os “falcões”.  Como exemplo, basta relembrarmos o 

refrão do rap dos Racionais MC´s, “Eu sou 157”260:  

 

                                                           
259 Ibidem, pp. 104-105.  
260 Ibidem.  



141 

 

                                          Hoje eu sou ladrão, artigo 157, as cachorra me amam                           

os playboys se derretem                                    

                                      Hoje eu sou ladrão, artigo 157, a polícia bola um plano                                

sou herói dos pivete   

            

          Como menciona a letra dos Racionais MC´s, “cada favelado é um universo em 

crise”. Nesse sentido, cada indivíduo segregado constitui sua identidade social a 

partir das condições que a vida lhe oferece. Esse jovem herói urbano vai guerrear 

por sua vida com as armas que tem em mãos – uma caneta, um microfone, ou um 

fuzil. As diferentes e particulares circunstâncias sociais, históricas e existenciais que 

configuram o cotidiano de milhares de jovens moradores de bairros periféricos e de 

baixa renda, originam do mesmo modo, diferentes identidades que não podem ser 

compreendidas por um único ângulo. Porém, a característica que todas as 

identidades sociais têm em comum para que subsistam é a necessidade da 

existência do olhar do “outro”. De acordo com Hall:   

 

... as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, 
embora ‘sabendo’ (aqui, a linguagem da filosofia da consciência acaba por 
nos trair), sempre, que elas são representações, que a representação é 
sempre construída ao longo de uma ‘falta’, ao longo de uma divisão, a partir 
do lugar do outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – 
idênticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos (HALL, 2012, 
p. 112)261. 
 

          A seguir, transcrevo um trecho do rap “Capítulo 4 versículo 3”262, do Racionais 

MC´s que sintetiza as ideias desenvolvidas até aqui – a realidade cruel do jovem 

afrodescendente que exige a atitude de herói para garantir sua sobrevivência, em 

oposição aos critérios éticos e morais perpetuados em nossa sociedade e que 

escondem um viés discriminatório de raça e classe social: 

 

A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo 

Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente... 

Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição                                                

na queda ou na ascensão minha atitude vai além 

E tenho disposição para o mal e para o bem. 

                                                           
261  Ibidem, 112.  
262  Ibidem.  
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           Encerro este capítulo fazendo uma reflexão acerca do potencial imanente a 

estética do rap, de expressar códigos e mensagens referentes aos indivíduos 

descriminalizados e marginalizados por motivos raciais e sociais. São mensagens 

que remetem à identidade e subjetividade desses indivíduos, em especial, dos 

adolescentes afrodescendentes submetidos ao descaso e a invisibilidade sociais. 

Nesses casos, suas bases narcísicas são abaladas em razão dessa falta de 

reconhecimento do outro. Para melhor esclarecer esse delicado assunto, recorro 

mais uma vez às análises de Jeammet: “quanto mais o nosso narcisismo é frágil, 

mais as fronteiras se estendem ao exterior e nos tornam muito sensíveis às atitudes 

dos outros e às decepções” (JEAMMET, 2005, p. 139)263. 

 

           A potência crítica imanente à estética do rap não se concentra apenas nas 

letras e rimas que denunciam a discriminação racial e violência que assolam as 

periferias. A potência crítica se faz presente também na configuração musical das 

bases de rap, que endossam as temáticas das letras e forjam uma ideologia de 

resistência perante as atuais forças opressoras que atuam em nossa sociedade.  

  

           Por isso, o âmbito musical que compõe a estética do rap será discutido no 

próximo capítulo, para que, por meio da análise de sua configuração sonora, seja 

possível verificar em que medida, determinadas características históricas e culturais 

contribuíram para tal formação. Assim como sua narrativa, a sonoridade do rap 

insere o ouvinte na realidade explicitada, verbal e musicalmente. Pelo fato de ser 

concebida a partir de temas negados ou evitados pela sociedade, a sonoridade das 

bases de rap muitas vezes soa desagradável aos ouvidos alienados. No entanto, 

justamente esse incômodo pode vir a provocar fissuras na consciência petrificada e 

amortizada do receptor a qual, por sua vez, pode ser despertada criticamente para a 

realidade denunciada por esses artistas que narram musicalmente suas dores e 

angústias, originadas por questões sociais, históricas e subjetivas. Nessa 

perspectiva, o âmbito musical do rap também é atravessado por uma tragicidade 

explicitada na sonoridade que reproduz os tiros, os gritos, os choros, a tensão da 

vida carcerária marcada por um profundo sofrimento, assim como tudo que envolve 

o cotidiano do jovem afrodescendente, morador das periferias de São Paulo.  

                                                           
263 Ibidem, p. 139. 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

3 UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A ESTÉTICA MUSICAL DO RAP: 

AUTONOMIA E DENÚNCIA SOCIAL 

 

          As ideias apresentadas neste capítulo destinam-se à reflexão em torno da 

estética musical do rap, que se configura, por sua vez, a partir das dimensões 

musical, narrativa e performática de forte cunho político-contestatório. Tendo como 

objeto de estudo o material sonoro extraído dessa expressão artística multifacetada 

e híbrida264, irei aprofundar-me no âmbito musical, com ênfase na análise do ritmo e 

da harmonia, elementos presentes nas bases de rap. Ao identificar os diversos 

componentes rítmicos, melódicos e harmônicos empregados na elaboração das 

bases de rap, busquei compreender como estes traduzem esteticamente os 

aspectos políticos, históricos e sociais presentes na narrativa do gênero em questão. 

 

           As análises existentes em torno do rap enfatizam, na maioria dos casos, seu 

caráter político e ideológico que é explicitado nas letras, cuja temática recorrente 

aborda questões que afetam diretamente o indivíduo pobre, morador de periferia e 

em particular, o negro. Entretanto, o sentido musical do rap quase não é abordado 

em discussões teóricas acerca de sua configuração e relevância estética. Pelo 

contrário, no meio musical tradicional, a música erudita e músicas populares como o 

jazz e a bossa nova são tomadas como padrão de sofisticação estética, sendo que a 

estética musical do rap sequer é considerada como tal. Isso se deve, em grande 

parte, à forma de produção e composição do rap, que se distancia do modo como 

tradicionalmente compõe-se e interpreta-se uma obra musical, ao deixar de recorrer 

à técnica instrumental e ao conhecimento musical. Característica esta que ganha, 

muitas vezes, conotação pejorativa entre os músicos “puristas”265. No entanto, as 

novas formas de produção advindas dos avanços tecnológicos deslocaram a ênfase 

dada ao conhecimento musical obtido por meio de uma extensa e aprofundada 

formação instrumental como única via de acesso à composição musical, 

democratizando, desse modo, o fazer musical e seus processos de criação e 

distribuição, além de contribuírem para o reconhecimento das manifestações 

                                                           
264 Ibidem. O conceito de hibridação usado por Canclini foi transferido da “biologia às análises 

socioculturais” para se referir a fusões em “diversos processos culturais” (CANCLINI, 2013, p. 
XVIII) dentre os quais interessa para a presente análise os processos de fusão que constituem as 
bases de rap.  

265 Com este termo, refiro-me a determinados nichos musicais que atribuem valor à obra, pautados 
nos critérios de sofisticação harmônica perpetuados pela tradição musical eurocêntrica. 
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artísticas originadas das periferias. A música, que antes era produzida e apreciada 

por um público pagante ou que tivesse acesso aos meios de comunicação de 

massas, na atualidade, retornou às mãos do povo excluído que não tem acesso à 

cultura consumida pelas elites em museus, óperas, teatros etc. O rap, enquanto 

expressão estética da juventude da periferia rompe com a hegemonia capitalista do 

mercado fonográfico, uma vez que sustenta sua própria produção fora desses 

domínios, mantendo-se, em certa medida, distante dos padrões comerciais 

perpetuados pela indústria cultural, mesmo que dela faça uso para fins de produção 

e divulgação.    

 

           O pensamento hegemônico que classifica determinadas expressões artísticas 

como “alta cultura” e outras, como “baixa cultura”, acompanha o desenvolvimento 

musical desde a antiguidade até os dias atuais. Trata-se de uma hierarquização 

histórica permeada por critérios sustentados pela distinção de classes, inspirados 

em modelos europeus considerados superiores esteticamente às demais culturas 

por razões históricas, sociais, morais e religiosas. Tais modelos perpetuados ao 

longo da história da civilização ocidental remontam à Antiguidade grega e à Idade 

Média, conforme será abordado adiante. Por considerar que a música feita na 

Grécia antiga era profana e desvirtuaria o espírito, a igreja buscou eliminar todos os 

registros da música praticada na antiguidade com o intuito de apagar da história 

essas formas de expressão musicais consideradas nocivas ao espírito: “a maior 

parte desta música estava associada a práticas sociais que a igreja primitiva via com 

horror ou a rituais pagãos que julgava deverem ser eliminados” (GROUT; PALISCA, 

2007, p. 15)266. 

 

           Esse pensamento hegemônico pode ser observado, por exemplo, nas 

opiniões emitidas pelo maestro Julio Medaglia em entrevista concedida ao 

apresentador Antônio Abujamra no programa Provocações da TV Cultura, em que 

foi categórico ao referir-se ao hip-hop e ao rap como “tragédia nacional”267. De 

acordo com o depoimento do maestro, o rap é algo produzido por “aqueles que 

                                                           
266 GROUT, Donald J; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. Lisboa: Ed. Gradiva – 

Publicações, Ltda. 2007, p. 15. 
267  Conforme entrevista concedida ao apresentador Antônio Abujamra no programa Provocações da 

TV Cultura que foi ao ar no dia 13/12/2010. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=RVL3NnXf3HQ. Último acesso em 27/04/2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVL3NnXf3HQ
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ficam puxando fumo na periferia de Los Angeles dizendo que a humanidade está 

contra eles”. Na entrevista, afirma ainda que o rap nacional nada mais é do que uma 

imitação: “no Brasil, boa parte do negro quer ser colono do negro que não deu certo, 

em vez de ser colono da Condoleezza Rice, Obama, Miles Davis (....). Então ficam 

copiando aqui essa verborragia interminável que é o tal hip-hop e o rap”. Para 

finalizar seu ataque, o maestro conclui que o rap “não é música, evidentemente, que 

não tem música, é uma coisa primitiva, é uma coisa anti-africana”. A qualificação 

“anti-africana” refere-se a uma suposta ausência da síncopa identificada pelo 

maestro na estrutura rítmica do rap. É preciso observar, entretanto, que a síncopa268 

é o maior legado rítmico herdado da música africana e está impressa em todo 

gênero de origem afro, como no lundu269, no maxixe270, no samba e no funk surgido 

no Rio de Janeiro. Em muitos casos, as bases eletrônicas executam o ritmo sobre 

uma métrica regular, cujo pulso, geralmente, é determinado por timbres graves. No 

entanto, o maestro não faz menção alguma às bases dos raps dos Racionais MC’s. 

Estas são recheadas de samples de Jorge Benjor e Tim Maia, duas das maiores 

referências estéticas do grupo. Estes compositores brasileiros são fortemente 

influenciados pelo soul e funk, além de acrescentarem a estas referências norte-

americanas, elementos do samba, que deram origem a hibridismos como o samba-

rock e o samba-funk, presentes nas músicas de Jorge Benjor. A síncopa é parte 

integrante da estética musical do rap dos Racionais MC’s, diluída nos samples e 

grooves271. 

                                                           
268  Trata-se de um deslocamento da acentuação métrica que ocorre quando uma nota executada no 

tempo fraco for prolongada para o tempo forte do tempo seguinte, dentro de um mesmo compasso 
ou passando para o compasso seguinte, provocando um “molejo” no ritmo. 

269 TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. São Paulo: Ed. 34, 
2004. p. 99. Lundu é um gênero popular surgido na Bahia e também praticado no Rio de Janeiro e 
Pernambuco por volta de 1760, que se originou nos terreiros e depois passou a ser interpretado 
nos teatros acompanhado por letras de cunho humorístico. O lundu tinha uma importante 
característica que foi salientada por Tinhorão: “o estribilho marcado pelas palmas dos 
circunstantes, que fundiam ritmo e melodia no canto do estilo estrofe-refrão mais típico da África 
negra”.  

270 Ibidem. Inicialmente, a palavra “maxixe” referia-se a bailes animados pela flauta, o violão e o 
cavaquinho, que eram frequentados por pequenos burocratas e a “terceira classe” por volta da 
segunda metade do século XIX: “por serem bailes modestos, ‘que a sociedade elegante olha com 
desdém’, receberiam logo o nome depreciativo de forrobodó, maxixe ou xinfrim” (TINHORÃO, 
2004, p. 195). Já no início do século XX, o maxixe tornar-se-ia um gênero musical e, após 
suplantar as polcas e mazurcas (outros gêneros populares da época), “viria logo a emergir o 
samba como a primeira e mais avassaladora contribuição das camadas mais baixas, enquanto a 
classe média já dividia seu interesse com a música dos jazz-band imitados dos norte-americanos”.  

271 ROCHA, Janaína; DOMENICH, Mirella; CASSEANO, Patrícia. Hip-hop – a periferia grita. Editora 
Fundação Perseu Abramo. 2001, pág. 144. De acordo com as autoras Rocha, Domenich e 
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          No entanto, o discurso elitista do maestro Júlio Medaglia teve uma resposta à 

altura por parte do meio musical hiphopper. O DJ, escritor e jornalista, Paulo 

Shetara, deu seu recado no livro que reuniu textos de várias militâncias envolvidas 

com o hip-hop: Hip-hop a lápis: a literatura do oprimido (2009)272, organizado por 

Toni C.. Nesta coletânea, Paulo Shetara refere-se a uma apresentação que fez junto 

com a Orquestra Sinfônica de Campinas, ao lado do grupo de pagode Fundo de 

Quintal e do rapper MV Bill, para um público estimado de 30 mil pessoas em 

Campinas, interior de São Paulo: 

 

Júlio Medaglia, você acha que eu te esqueci? Não, estou de volta e escrevo 
esta carta ouvindo Beethoven ao fundo para me inspirar mais.... Eu fiz algo 
semana passada que você, maestro, nunca fez: não ter preconceito com 
música. Esta semana foi história para a música erudita e para a música rap 
no mundo. Fundimos as duas, os extremos. Já tinha fusão de tudo, menos 
desta experiência... quem apostou contra... apostou mal... Ficou bom! (...) 
Júlio, não é de hoje que o preconceito constrói muros, mas nós do hip-hop 
estamos aqui para construir pontes. Um abraço! (SHETARA273 apud C., 
2009, pp. 174-175). 
 

 

            Recorri a este exemplo que traz consigo uma compreensão superficial e 

elitista acerca do rap para mostrar de que modo tais ideias enrijecidas e 

estigmatizantes encontram-se sedimentadas nos meios eruditos e acadêmicos, 

muitas vezes, contribuindo para a desqualificação de determinados gêneros 

populares considerados inferiores e sem conteúdo estético relevante. Observe-se 

que o termo “baixa cultura” é atribuído invariavelmente às culturas e expressões 

estético-musicais cultivadas pelas camadas populares, sendo estas consideradas, 

do mesmo modo, inferiores socialmente.  

 

          Desse modo, para prosseguir com uma abordagem acerca de um gênero 

musical cujo valor estético não é reconhecido no âmbito do que é classificado como 

alta cultura, faz-se necessário o exercício de romper com os limites que condicionam 

o juízo de valor estético. As ideias acerca de uma arte perfeita e bela estão 

arraigadas no inconsciente coletivo, fomentado, na contemporaneidade, pela 

indústria cultural, sendo esta responsável, por sua vez, pela disseminação de 

                                                                                                                                                                                     
Casseano, “groove é uma parte da música que se repete, determinando os ritmos”. Pode-se 
acrescentar que geralmente o groove é executado por um baixo ou trecho de bateria sampleado. 

272 C. Toni. Hip-hop a Lápis: A literatura do oprimido. São Paulo: Editora do Autor, 2009. 
273 SHETARA, Paulo. Carta ao maestro. In: C. Toni. Hip-hop a Lápis: A literatura do oprimido.  São 

Paulo: Editora do Autor, 2009. pp. 174-175. 
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produtos culturais, que (con)formam, do mesmo modo, padrões de moda 

associando-os a determinadas tendências musicais. É claro que a opinião do 

maestro citado não deve ser tomada como representativa da classe erudita, mas é 

de conhecimento no meio musical a opinião predominantemente negativa que o rap 

e outros gêneros como o funk, suscitam nos músicos mais tradicionais. No entanto, 

é interessante observar que a recepção negativa do rap desencadeada por seus 

aspectos musicais é muito distinta do interesse e aceitação que a crítica ideológica 

apresentada por esses novos cronistas urbanos desperta em determinados nichos 

intelectuais e políticos de esquerda.  

  

3.1 A construção do conceito de autonomia estética e a função instrumental na arte 

 

            A música, enquanto expressão artística, desde seus primórdios, ainda na 

antiguidade grega, foi modificada por critérios repressores constituídos em bases 

moralizantes, sendo posteriormente, avalizados pela Igreja Católica. Na Grécia 

antiga, Platão salienta em seu livro, A República, o “papel pedagógico-político da 

prática musical”, pautando-se, entretanto, no recalque de dois aspectos intrínsecos à 

música – “a inovação e o transe dionisíaco” (WISNIK, 2009, p. 103)274. De acordo 

com Grout e Palisca (2007), “Aristóteles em A Política (cerca de 300 a. C.), mostrou-

se menos restritivo do que Platão quanto a ritmos e modos particulares. Considerava 

que a música pudesse ser usada como fonte de divertimento e prazer intelectual, e 

não apenas na educação” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 21)275. Entretanto ambos 

deploravam e condenavam “certas tendências da vida musical de seu tempo: ritmos 

associados a ritos orgiásticos, música instrumental independente, popularidade dos 

virtuosos profissionais” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 21)276. 

 

          As restrições impostas à música recomendadas em A República 

representaram um verdadeiro marco histórico que modificou o rumo da música 

ocidental e direcionou suas possibilidades criativas por séculos até a modernidade. 

Platão condenou as inovações relativas ao emprego de instrumentos, como a harpa 

e o bombix e o efeito que estes poderiam causar sobre o indivíduo, com a 

                                                           
274 Ibidem, p. 103. 
275 Ibidem, p. 21. 
276 Op. cit., p. 21. 
 



149 

 

justificativa de que determinados modos277 pudessem diminuir a “temperança e 

altivez” dos cidadãos. Os instrumentos de Apolo como a cítara278 e a lira eram 

considerados superiores por Platão, em razão da adequação dos mesmos para 

“efeito de coesão da pólis” (WISNIK, 2009, p. 103)279. Entretanto o aulo280, conforme 

argumenta Wisnik:  

 

... é condenado, ao que tudo indica, como música rítmica a serviço de uma 
sacralidade dionisíaca (música vista implicitamente como dissolvente, 
identificada com a voz dos não-cidadãos, das ‘minoridades’ – mulheres, 
escravos e grupos de camponeses alijados do controle do Estado – sendo 
atribuído aos escravos os ritmos considerados não-harmônicos (WISNIK, 
2009, p. 104)281. 
 

 

             Analisando o desenvolvimento da música ocidental desde o seu início, não é 

difícil perceber que a coibição do ritmo como um elemento intrínseco à música, 

ocorre nos gêneros musicais originados das classes sociais consideradas inferiores 

por uma elite intelectual e econômica.  

 

          De acordo com Grout e Palisca (2007)282, o declínio e a queda de Roma 

modificaram os rumos da história europeia. No entanto, “paralelamente ao processo 

de destruição, se iniciava, então, paulatinamente, um processo inverso de criação, 

centrado na igreja cristã” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 15)283, a qual, por sua vez, 

constituía-se como o único “laço unificador e canal da cultura da Europa” (GROUT; 

                                                           
277 LACERDA, Osvaldo. Compêndio de teoria elementar da música. 11ª edição. São Paulo: Ricordi 

Brasileira S.A. 1961. p. 101. Modo é a maneira como os tons e semitons distribuem-se entre os 
graus da escala. Tomando-se por tônica (a primeira nota de uma escala) cada uma das sete 
notas, a partir do ré: ré, mi, fá, sol, lá, si, dó – e usando-se apenas notas naturais, constroem-se 
sete escalas, cada uma das quais pertence a um modo diferente. 

278 Ibidem. p. 17. “A lira e suas variantes de maiores dimensões, a cítara, eram instrumentos de cinco 
e sete cordas (número que mais tarde chegou a elevar-se até onze; ambas eram tocadas, quer a 
solo, quer acompanhando o canto ou a recitação de poemas épicos”. 

279 Op. cit., p. 103. 
280 Op. cit., p. 17. O aulo, “um instrumento de palheta simples ou dupla (não era uma flauta), muitas 

vezes com dois tubos, tinha um timbre estridente, penetrante, associava-se ao canto de um certo 
tipo de poema (o ditirambo) no culto de Dioniso, culto que se crê estar na origem do teatro grego. 
Consequentemente, nas grandes tragédias da época clássica – obras de Ésquilo, Sófocles, 
Eurípedes – os coros e outras partes musicais eram acompanhados pelo som do aulo ou 
alternavam com ele”.  

281 Op. cit., p. 104. 
282 Ibidem. 
283 Op. cit., p. 15. 
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PALISCA, 2007, p. 15)284. Cabe lembrar que as músicas praticadas na Grécia antiga 

e início da Idade Média eram modais, ou constituídas sobre os modos gregos. 

 

          A música tonal que concebeu a harmonia tal como é conhecida na 

contemporaneidade, foi desfrutada pelas elites aristocráticas, desde a era medieval 

até a modernidade e “se consolida passo a passo ao longo dos séculos XVI, XVII e 

XVIII e começo do século XIX” (WISNIK, 2009, p. 113)285.  Wisnik faz uma 

interessante abordagem acerca da passagem do sistema modal para o tonal, a qual, 

segundo ele, acompanhou “aquela transição secular do mundo feudal ao capitalista 

e participa, assim, da própria constituição da ideia moderna de história como 

progresso” (WISNIK, 2009, p. 113)286. A música de vanguarda que se originou do 

âmbito erudito, embora buscasse uma ruptura com os padrões vigentes no final do 

século XIX e começo do XX e tivesse reintroduzido o ritmo expurgado às obras 

musicais, também era destinada a um público seleto formado por apreciadores e 

estudiosos de música que determinavam seus próprios critérios de valor estético.  

 

          A compreensão do que define o valor estético de um determinado gênero 

musical faz-se necessária para que a configuração sonora do rap seja analisada a 

partir de suas características imanentes, sob uma perspectiva que ultrapasse 

interpretações preestabelecidas teoricamente acerca do conceito de estética. O 

conceito de estética está diretamente ligado a um determinado conceito de beleza, 

relativo às condições e efeitos da criação artística; para a filosofia, trata-se, 

tradicionalmente, “do estudo racional do belo, quer quanto à possibilidade de sua 

conceituação, quer quanto à diversidade de emoções e sentimentos que ele suscita 

no homem”287.  

 

          Dentre as definições de valor estético, destaco o conceito de autonomia 

estética na arte, que, de acordo com Walter Benjamin (1980, nota 7, p.10), 

pressupunha a noção de aura, definida como “a única aparição de uma realidade 

                                                           
284 Ibidem, p. 15. 
285 Ibidem, p. 113. 
286 Op. cit., p. 113. 
287 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa  – 2ª 

Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1986. p. 720. O conceito de estética no dicionário também 
está relacionado à beleza de um monumento ou um gesto, à beleza física e plástica. 
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longínqua”288, capaz de preservar a função ritualística da obra de arte. Ora, com o 

advento da sociedade de massas e do avanço das técnicas de reprodução da obra 

arte, procedeu-se ao declínio de sua aura e a perda, consequente, de sua função 

ritualística, bem como de seu valor de autenticidade. A esse respeito esclarece o 

autor: “Em outras palavras: o valor de unicidade, típica da obra de arte autêntica, 

funda-se sobre esse ritual que, de início, foi o suporte de seu velho valor utilitário” 

(BENJAMIN, 1980, p. 10)289. O surgimento da fotografia, considerada pelo autor 

como a “primeira técnica de reprodução verdadeiramente revolucionária”, provocou 

uma verdadeira crise no próprio conceito de arte autônoma, ao mesmo tempo, que a 

emancipava de seu papel ritualístico, ao dar lugar ao “valor de exibição”, além de 

subverter a função da obra de arte, instaurando outra “práxis” sobre a qual se funda 

a produção artística: “a política”. Destacada de sua base ritualística, o surgimento da 

arte cinematográfica teria contribuído definitivamente para abalar a independência 

da obra de arte. Mas, adverte-nos o autor, “o século que assistia a essa evolução foi 

incapaz de perceber a alteração funcional que ela gerava para a arte” (BENJAMIN, 

1980, p. 13)290. Referindo-se, no caso, à política, propôs-se a formular “as 

exigências revolucionárias da política da arte”, em contraposição a toda utilização 

“instrumental” da arte, como pretendeu o fascismo.  

 

          Walter Benjamin salienta o modo como se deu a apropriação política da arte 

feita pelo fascismo, que pretendeu exprimir esteticamente os anseios das massas 

proletárias, sem, entretanto, alterar as relações de propriedade. A esse respeito 

sustenta o seguinte: “As massas têm o direito de exigir uma transformação do 

regime da propriedade; o fascismo quer permitir-lhes que se exprimam, porém, 

conservando o regime” (BENJAMIN, 1980, p. 27)291. De acordo com o ensaio de 

Benjamin, essa apropriação ou direcionamento da arte produzida pelo povo para fins 

de propaganda do regime fascista, culminou no que designou “estetização da vida 

                                                           
288  BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In:  Os pensadores 

- Textos escolhidos - Walter Benjamim, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas. 
São Paulo: Abril Cultural, 1980, nota 7, p.10. Ao definir desse modo a aura, esclarece o autor que 
estava se referindo a “uma transposição das categorias de espaço e de tempo” para analisar o 
valor do culto da obra de arte: “Desse modo, longínquo opõe-se a próximo. O que está 
essencialmente longe é inatingível”. Devido à sua própria natureza, está sempre “longínqua, por 
mais próxima que possa estar”  

289  Op. cit. p. 10. 
290  Op. cit., p. 13. 
291  Op. cit., p. 27. 
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política”, salientando que “todos os esforços para estetizar a política culminavam 

num só ponto: a guerra” (BENJAMIN, 1980, p. 27)292. 

 

          Para Benjamin (1980), o cinema faz parte de um momento histórico que 

buscava nos movimentos de massa, tornar as coisas mais próximas e desse modo 

superar o caráter único dos fatos por meio de sua reprodutibilidade. Esta 

aproximação permitiria a instrução das massas - que de acordo com o autor, vivia 

sob a condição de alienação –, resultando em uma verdadeira transformação de 

suas formas de percepção.  

 

          Segundo Gatti (2009), “ocorre que o fim da bela aparência também coloca à 

disposição um instrumento de reversão dialética da mesma alienação que seu 

declínio testemunha” (GATTI, 2009, p. 327)293. Tal fenômeno seria capaz de 

suscitar, por meio da representação do homem pela câmera, o reconhecimento da 

própria alienação humana. Nesse sentido, Benjamin destaca a principal 

característica do personagem Chaplin: a faculdade mimética “que lhe permitia 

assemelhar-se aos dispositivos técnicos que fragmentavam seu movimento sem 

sucumbir a eles” (GATTI, 2009, p. 334)294. A performance gestual do personagem, 

que simulava movimentos mecanizados, conferia-lhe uma comicidade, ao mesmo 

tempo que denunciava o indivíduo transformado em objeto conduzido pelas forças 

cegas da máquina. Cabe lembrar que Benjamin apreciava o cinema mudo por sua 

riqueza gestual.  

 

          Gatti identifica, nesse modo de aproximação mimético a determinado objeto 

de crítica, o elemento essencial do pensamento de Benjamin com relação à arte de 

massa, que se vê pautado pela “dialética de distanciamento e aproximação pela qual 

o pensamento aproxima-se mimeticamente de seu objeto de crítica, assimilando-se 

perigosamente a ele, até o ponto de sucumbir à sua força regressiva, como se essa 

fosse a única estratégia ainda disponível para sustentar um mínimo de distância 

crítica capaz de salvar suas potencialidades salvadoras” (GATTI, 2009, p. 299)295. 

 

                                                           
292  Ibidem, p. 27. 
293  GATTI, L. Constelações: crítica e verdade em Benjamin e Adorno. S.P., Ed. Loyola, 2009, p. 327. 
294 Op. cit., p. 334. 
295 Ibidem, p. 299. 
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          A estética musical do rap tem como principal característica a reprodução do 

ambiente sonoro urbano, especificamente o cotidiano das periferias marcado por 

violência, crime e morte, cujos sons produzidos por tais ações e acontecimentos 

particulares ou coletivos, são incorporados por meio de gravações e samples às 

bases rítmico-harmônicas. Esse ambiente sonoro-urbano que é traduzido 

musicalmente pelos DJs e criadores de rap aproxima o ouvinte do próprio objeto de 

crítica que se refere à realidade narrada, apresentando algo próximo do que Walter 

Benjamin chamou de “reversão dialética” (GATTI, 2009, p. 327)296. As bases de rap 

aliadas às letras, ao aparentar uma quase-regressão tal qual produzida pela mídia, 

reverte-se em seu oposto. Desse modo, o rap adquire um viés subversivo de ruptura 

que lhe permite promover a formação crítica das massas de jovens das periferias 

das metrópoles.  

 

          Nessa mesma linha de interpretação, ao analisar o teatro épico surgido na 

primeira metade do século XX, Benjamin identificou no conteúdo das peças de 

Brecht uma forma de ruptura com a lógica instrumental, em cujas obras o texto 

estaria “a serviço de sua modificação”, ao contrário do teatro comercial, cuja função 

instrumental se presta apenas à “preservação da atividade teatral” (BENJAMIN, 

2012, p. 84)297, transformando sua plateia “numa massa de cobaias hipnotizadas” 

(BENJAMIN, 2012, p. 84)298. Contrapondo-se às formas alienantes de 

instrumentalização, o teatro épico de Brecht buscava modificar as relações entre 

palco e público instituídas pelo teatro comercial. O que se deve destacar da obra de 

Brecht, segundo Benjamin, é a característica de não se limitar a “desenvolver ações, 

mas a representar condições” (BENJAMIN, 2012, p. 86)299. Ao invés de retratar a 

realidade, Brecht expunha-a no palco em forma de tribuna, provocando, desse 

modo, o questionamento no público, pautando-se no “fato de ser o teatro uma 

consciência incessante, viva e produtiva” (BENJAMIN, 2012, p. 86)300. Ao analisar 

essa consciência intrínseca ao teatro de Brecht, Benjamin enfatiza um importante 

aspecto libertador na obra do dramaturgo: 

 

                                                           
296 Ibidem, p. 327. 
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299  Op. cit., p. 86. 
300  Op. Cit., p. 86. 



154 

 

Essa consciência permite-lhe ordenar experimentalmente os elementos da 
realidade, e é no fim desse processo, e não no começo, que aparecem as 
‘condições’. Elas não são trazidas para perto do expectador, mas afastadas 
dele. Ele as reconhece como condições reais, não com arrogância, como no 
teatro naturalista, mas com assombro. (....) No indivíduo que se assombra 
desperta o interesse (...). Nada é mais característico do pensamento de 
Brecht do que a tentativa empreendida no teatro épico de transformar, de 
modo imediato, esse interesse originário num interesse de especialista 
(BENJAMIN, 2012, p. 86)301.    
  

 

              Embora esse parêntese refira-se às ideias de Benjamin sobre o teatro épico 

do Brecht, cujas características pouco se assemelham à estética musical do rap aqui 

abordada, recolho deste texto algumas observações acerca da ruptura proposta pelo 

dramaturgo para iluminar a presente reflexão. Um aspecto importante a ser 

assinalado refere-se à capacidade que o teatro possui de aproximar ou distanciar o 

expectador da realidade representada, determinando a intensidade da relação entre 

os dois. Esse posicionamento do receptor diante da representação do real muda 

conforme a natureza da obra, seja ela comercial ou experimental. Embora seja 

permeado por um viés sociológico, o teatro de Brecht “não reproduz, portanto, 

condições, mas as descobre” (BENJAMIN, 2012, p. 87)302. Ou seja, usa o palco para 

expor as contradições da ordem social. Para Benjamin, ao contrário dos autores que 

atacam “de fora as condições em que vivemos, Brecht deixa-as criticarem-se 

mutuamente de modo mediado e dialético, contrapondo e logicamente uns aos 

outros os seus diversos elementos” (BENJAMIN, 2012, p. 90)303.         

                      

          Trazendo essa discussão para iluminar a função estética do rap, cabe lembrar 

que, de acordo com Béthune (2003)304, o rap assumiria a função de posicionar o 

receptor no coração da ação, no centro da cena; nem perto, nem longe, mas dentro 

do âmbito da sonoridade do rap que se ancora em uma crítica social explícita. 

Apesar de sua estética configurar-se como uma representação mimética da 

realidade, ao lançar o receptor num cenário de violência e pobreza das favelas e 

periferias, causa um tipo de “assombro”, tal como pretendido por Brecht.  No 

entanto, no caso do teatro épico, esse fenômeno é provocado pelo afastamento dos 

elementos que representam a realidade, para depois, serem reconhecidos com 
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303   Op. cit., p. 90. 
304   Ibidem. 
 



155 

 

assombro pelo expectador, que observa sua própria realidade de um ponto de vista 

que não é o seu, reconhecendo-o de fora para dentro. O assombro, no caso do rap, 

vem da angústia que o contato com a realidade da miséria e violência provoca em 

quem o escuta. Assombro este que é experimentado diferentemente conforme a 

classe social à qual se dirige. Para quem não vive cotidianamente tal realidade por 

pertencer a uma classe social abastada, o assombro se converte em pavor, em 

razão da ameaça que representa ao seu status quo; já para quem a experimenta de 

perto, a despeito do estranhamento de vê-la retratada em uma música ou em um 

clip, simboliza a resistência e a valorização de si e de sua comunidade diante de 

forças sociais opressivas. 

 

           A discussão de Benjamin esclarece como se constroem as ideologias 

referentes à apropriação e instrumentalização da arte para fins de dominação 

cultural, bem como para a ela se opor. Além do teatro de Brecht, Benjamin analisou 

a estética sob o viés do culto ao belo característico de sua época, dedicado ao que 

era classificado como “arte pura, que não rejeita apenas toda função social, mas 

também qualquer determinação objetiva” (BENJAMIN, 2012, p. 185)305. A rejeição 

ao rap no meio musical tradicional que também se estende para parcelas 

significativas das elites deve-se ao caráter político-ideológico inerente à estética do 

rap, sobre o qual é atribuída a característica de “arte instrumentalizada” ou 

“hipermimética”, conforme é classificado na área da Literatura. O conceito de 

valorização estética pauta-se no estereótipo do belo, de acordo com os parâmetros 

de uma arte pura, abstraída de suas determinações estético-sociais, contra as quais 

se choca o aspecto político imanente ao rap. Aspecto este que é incorporado às 

bases musicais, por sua vez, permeadas por uma tensão suscitada sonoramente. 

Eis a questão a ser enfrentada na presente análise: refletir sobre a devida 

valorização estético-musical do rap, exatamente por se distanciar da concepção 

alienante da arte pura, e tomar os sentidos social, político e histórico como parte 

imanente e relevante aos processos de composição musical.  

 

          O hipermimetismo refere-se a um conceito por meio do qual se tem procurado 

desqualificar a estética do rap, no campo da narrativa. Ressalto este aspecto em 

                                                           
305 Ibidem, p. 185. 
 



156 

 

razão do forte apelo realista expresso nas letras de rap, ao qual se tem atribuído no 

campo literário um valor estético menor em relação aos cânones da literatura 

tradicional, rebaixando-o à categoria de linguagem hipermimética. De acordo com 

Viegas (2007)306, o hipermimetismo refere-se à narrativa que reproduz a realidade 

de maneira objetiva, diferentemente dos textos literários que possuem valor estético, 

cujos “dados da realidade imediata são deslocados para um contexto em que se 

estimula a realização do imaginário” (VIEGAS, 2007, p. 171)307. A definição de uma 

“concepção hipermimética da escrita”, de Viegas (2007, p. 170)308 baseia-se nas 

análises de Bosi acerca de uma “literatura hipermediadora” (VIEGAS, 2007, p. 

170)309 (outro termo para referir-se a hipermimético na perspectiva de Bosi) isto é, 

“uma escrita feita de pastiche, paródia, colagem, enfim, uma escrita de citação” 

(BOSI, 2002310 apud VIEGAS, 2007, p. 170)311. De algum modo, ao classificar o rap 

como arte hipermimética, considera-se que sua temática não contribua para 

estimular a imaginação do receptor, pois as informações já se encontrariam 

expostas na narrativa.  

 

          Mas ao contrário dessa hipótese, o que pude observar, tanto na pesquisa de 

campo viabilizada por meio de oficinas com jovens, quanto assistindo aos shows dos 

Racionais MC´s, foi o potencial que o rap possui em motivar os jovens a mudar a 

sua realidade, por meio de uma arte criticamente relevante que expõe o jovem, 

paradoxalmente, de “fora para dentro”, à sua própria realidade marcada por 

segregação, racismo, pobreza e violência. Nas salas de aula e nos shows lotados, 

os jovens cantam em coro e em alto volume de voz, os raps considerados “hinos da 

periferia” como “Negro Drama” e “Vida Loka II”. O rap provoca a imaginação do 

jovem morador da periferia, não somente a partir de estímulos lúdicos, mas 

imprimindo-lhe um sentido vital de resistência e despertando o desejo de 

reconhecimento. Uma imaginação crítica que amplia os horizontes e expectativas de 

vida desse jovem, empodera-o por meio da exposição da crueza da vida na favela e 

                                                           
306 VIEGAS, Ana Cristina Coutinho. Vertentes do realismo na literatura brasileira contemporânea. In: 

Revista Via Atlântica - Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas/USP. n. 12 (2007), pp 
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do acesso às ideias críticas que dela possa depreender. Isso faz com que o rap 

atravesse gerações e continue arregimentando jovens para as lutas sociais, 

encorajando-os para enfrentar os desafios diários, quase intransponíveis.  

 

          Desse modo, a apropriação da arte para fins manipulativos, ou mesmo o 

conceito de hipermimetismo, tal como sustentado pela literatura, estão longe de 

expressar a estética musical do rap, que, ao contrário, surge como forma de 

resistência e afirmação, sendo resultante de uma profunda liberdade artística 

efetuada nas formas híbridas de produção e na distribuição desse gênero musical.  

 

          De acordo com Canclini (2013)312, a heterogeneidade cultural pode vir a ser 

um movimento político saudável, no sentido de descentralizar padrões estéticos 

perpetuados por um pensamento hegemônico das elites dominantes: “reivindicar a 

heterogeneidade e a possibilidade de múltiplas hibridações é um primeiro 

movimento político para que o mundo não fique preso sob a lógica 

homogeneizadora com que o capital financeiro tende a emparelhar os mercados, a 

fim de facilitar os lucros” (CANCLINI, 2013, p. XXXVIII)313. O autor acredita que por 

meio da hibridação cultural – conceito usado para se referir à fusão de elementos 

culturais e artísticos de diferentes origens étnicas ou estruturais –, seja possível 

liberar “as práticas musicais, literárias e midiáticas da missão ‘folclórica’ de 

representar uma só identidade. A estética abandona as tentativas dos séculos XIX e 

XX de convertê-la em pedagogia patriótica” (CANCLINI, 2013, p. XL)314. 

 

          Nesse sentido, as ideias do autor reforçam a importância cultural e estética 

dos hibridismos que originaram a maior parte das manifestações artísticas populares 

e, no nosso caso, periféricas. Por essa razão, para avançar na discussão proposta 

sobre o reconhecimento do valor estético do rap, é preciso ampliar os 

questionamentos para fora dos limites que abrangem o conceito de pureza estética, 

em vigor ainda nos dias atuais, apesar dos hibridismos, variações e surgimento de 

gêneros e estilos musicais em grande escala e rapidez. Essa proliferação de 

gêneros diversos dentro do mercado musical foi possibilitada principalmente pelas 
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novas tecnologias como a internet e os softwares e hardwares – equipamentos de 

gravação e edição de áudio – que facilitaram a produção musical independente.  A 

tecnologia atual possibilita que, usando um telefone celular e alguns aplicativos – 

tipo de software desenvolvido para uso em celulares – seja possível produzir 

músicas e vídeos, bem como disseminá-los via internet. 

 

3.2 A estética musical do rap e seus hibridismos sonoros - ruptura e    transgressão 

 

          Para que ocorra uma reflexão crítica e isenta de critérios pejorativos e 

preconceituosos sobre o rap, é necessária a compreensão sobre os aspectos 

imanentes à sua própria constituição musical.  Deve ser levada em conta também 

uma importante potencialidade do rap, que é a de se apropriar dos mecanismos da 

indústria cultural para se manter independente de seu controle e cooptação.  

 

          Cabe ressaltar um importante aspecto sobre o qual se configura toda a 

estrutura estético-musical do rap no que se refere aos processos de hibridação. De 

acordo com Canclini (2013)315, a hibridação deve ser observada “em meio às 

ambivalências da industrialização e da massificação globalizada dos processos 

simbólicos e dos conflitos de poder que suscitam” (CANCLINI, 2013, p. XXIV-

XXV)316. Para Canclini, a importância do fenômeno da hibridação deve-se ao fato de 

que na época atual a “intensificação da interculturalidade favorece intercâmbios, 

misturas maiores e mais diversificadas do que em outros tempos” (CANCLINI, 2013, 

p. XXXIII)317.           

 

          A música popular por ser concebida a partir da hibridação entre a música 

africana, a europeia e a indígena, contraria as ideias mencionadas anteriormente 

acerca de uma estética pura (ou sem misturas com outras culturas), por originar-se 

de uma fusão de influências musicais de diferentes contextos histórico-culturais. A 

pureza a que me refiro é aquela defendida no âmbito da chamada “alta cultura”, ou 

tal como foi concebida na antiguidade que expurgou o ritmo, chegando a ser 

instrumentalizada politicamente pelo fascismo. O ritmo herdado dos negros africanos 

                                                           
315 Ibidem. 
316 Op. cit., p XXIV-XXV. 
317 Op. cit., p. XXXIII. 
 



159 

 

configurou a música popular brasileira, adquirindo predominância em relação à 

influência europeia. Outra forma de hibridismo contemporâneo ocorreu com 

manifestações urbanas, como o samba, destacando-se o compositor paulista 

Adoniram Barbosa, fortemente influenciado pela cultura italiana difundida nas 

classes baixas formadas por imigrantes: “quando São Paulo se fazia com mil povos, 

Adoniram juntou todos em uma música só” (TURINO, 2009, p. 10)318.          

              

          De acordo com Béthune319, as origens do rap são diversificadas e incluem as 

raízes afro-americanas, as culturas e ritmos das ilhas caribenhas (Jamaica, Haiti, 

Cuba, Antilhas Francesas, etc.), que deram origem às outras fusões, como as que 

ocorreram na América Latina, facilitadas pela cultura tecnológica e industrial. Nesse 

sentido, o rap surge da confluência entre culturas de diferentes etnias e contextos 

históricos. As combinações sonoras de fragmentos melódicos e rítmicos originam 

uma estrutura musical com peculiaridades sonoras próprias. Por essa razão, 

acredito que os processos de hibridação sonora sejam uma propriedade imanente 

da estética do rap. Para Canclini, “a palavra hibridação aparece mais dúctil para 

nomear não só as combinações de elementos étnicos ou religiosos, mas também a 

de produtos das tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-

modernos” (CANCLINI, 2013, p. XXIX)320. Nestas categorias, encontra-se o rap que 

se desloca entre o ritmo herdado do passado africano e as tecnologias musicais, 

dando sonoridade e voz aos processos sociais que se fortalecem na pós-

modernidade.  

 

          Torna-se cada vez mais comum ver grupos pioneiros de rap, como os 

Racionais MC´s e os da nova geração, usarem as redes sociais da internet para 

comercializar produtos que trazem suas marcas, CDs e faixas de áudio, bem como 

para divulgar agendas de shows, fotos, vídeos e se comunicar com os fãs. Fazem, 

ainda, uso de uma interessante estratégia, envolvendo os mecanismos de 

publicidade da indústria cultural para angariar fundos que sustentam as próprias 

produções dos grupos de rap que atuam de forma independente do mercado 
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fonográfico. O rapper Emicida, que faz parte da última geração, por exemplo, tem 

um escritório e produtora próprios – o Laboratório Fantasma, responsável pela 

produção e distribuição de seus CDs, vendidos a preços tabelados e populares: 

10,00 R$. Este processo ambivalente de industrialização e massificação dos meios 

de produção musical atuais, destacado por Canclini (2013)321, não pode mais ser 

depreciado por uma elite intelectual ou econômica, visto que, grande parte dos 

artistas e produtores empregam as tecnologias disponíveis no mercado para criar, 

gravar e difundir suas produções, inclusive artistas do mainstream, muito apreciados 

pelos ouvintes de “boa música”.  

 

          Mas, para compreender como ocorre a hibridação sonora dentro do âmbito 

composicional do rap, recorro às ideias de Wisnik (2009)322 acerca do pulso que é 

compreendido pelo autor como uma intuição ou percepção de um sentido musical 

implícito - a relação entre tom e pulso: “a intuição das durações e das alturas323 

como formas diferentes de uma mesma base freqüencial é o monólito negro da 

história das músicas” (WISNIK, 2009, p. 202)324. Embora o autor refira-se ao 

minimalismo e à música de vanguarda, por sua vez, surgidos no âmbito erudito 

europeu, ele ressalta a relação entre tom e pulso, cujos elementos estão presentes e 

interagem como em um “jogo” nas bases de rap. Os DJs constroem suas bases 

jogando com o ritmo precisamente marcado pelos timbres graves das batidas 

eletrônicas com as melodias sampleadas de solos de guitarra, piano, trompete e 

uma infinidade de motivos melódicos. Cria-se então um universo sonoro extraído da 

fusão entre pulso e tom, ou pensando com Wisnik, entre “durações e alturas” 

(WISNIK, 2009, p. 202)325. Neste processo de hibridação sonora entre o pulso e o 

tom (inerente às melodias e harmonias), o sampler torna-se essencial para a fusão 

entre ritmos e melodias de origens distintas: “um sampler faz essa conversão de 

maneira precisa, permitindo ouvir as frequências simultaneamente como alturas e 

pulsos rítmicos equivalentes a ela. Sons contínuos e especializados de um lado 

correspondem a sinais percutidos de outro” (WISNIK, 2009, p. 203)326. Embora 

Wisnik argumente acerca da relação entre tom e pulso referindo-se a obras 
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minimalistas, de certo modo, tal relação pode ser pensada a propósito dos 

processos de criação da estrutura sonora do rap que se constitui sobre ritmo e 

fragmentos de melodia. 

 

          O processo de hibridação sonora no rap pode assumir infinitas formas, como 

no caso citado no início desse capítulo, em que uma orquestra sinfônica tocou junto 

com um grupo de pagode e um rapper, fundindo suas sonoridades aparentemente 

antagônicas. Para Canclini (2013)327, as misturas entre manifestações artísticas de 

diferentes origens e contextos socioculturais, contribuem favoravelmente para a 

democratização da cultura:  

 

Conhecer as inovações de diferentes países e a possibilidade de misturá-
las requeria, há dez anos, viagens frequentes, assinaturas de revistas 
estrangeiras e pagar avultadas contas telefônicas; agora se trata de renovar 
periodicamente o equipamento de computador e ter um bom servidor de 
internet (CANCLINI, 2013, p. XXXVI)328.  

 

          Nesse sentido, pode-se observar que os processos de hibridação cultural 

contribuíram não só para a descentralização do padrão eurocêntrico de validade 

estética, como também possibilitou a democratização da criação artística, bem como 

de sua distribuição e comercialização. Com a utilização de apenas um computador e 

poucos equipamentos e softwares, o produtor de rap compõe, grava e distribui para 

o mundo sua composição, sem sair do seu quarto ou de seu homestudio (muitas 

vezes improvisados), sem possuir vínculo com gravadoras e recebendo 

integralmente o retorno financeiro de seu trabalho. O rap é um dos poucos gêneros 

musicais populares, ao lado do funk, que mantém e sustenta suas produções com 

recursos próprios utilizando praticamente apenas a internet. A música deixou de ser 

praticada apenas por músicos com conhecimentos teóricos formais ou técnicos 

sobre instrumentos e passou a ser produzida por qualquer indivíduo que desenvolva 

habilidades e conhecimentos tecnológicos aliados à criatividade e a um ouvido 

apurado que lhe permita selecionar e remontar interessantes motivos melódicos 

para recriá-los em outra estrutura musical. O que parece algo simples de ser 

executado exige, do mesmo modo, conhecimentos específicos sobre áudio e 

tecnologia. Essa questão provoca muita polêmica no meio artístico que vê nessa 
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democratização viabilizada pela tecnologia, uma ameaça à profissão de músico cuja 

função pode perfeitamente ser executada por um sampler. Esta seria mais uma 

forma de ruptura com os padrões vigentes da música comercial, seja esta erudita ou 

popular. 

 

3.3 Conhecendo a estrutura sonora do rap  

 

          Para analisar a estrutura sonora do rap, é praticamente impossível dissociar a 

base musical do conteúdo narrativo, visto que ambos são construídos juntos e se 

complementam esteticamente. Por isso, quando detalho trechos e variações 

ocorridas nas bases de rap, recorro à letra para mostrar como sua temática 

influenciou a concepção musical da base rítmica. Designarei as bases que 

acompanham as letras como bases rítmico-harmônicas, uma vez que se constituem 

a partir dos dois elementos, embora nelas predomine o ritmo. 

 

          O rap surgiu da necessidade de resistência e luta pelo reconhecimento e 

direito a condições de vida igualitárias, promovendo, ao mesmo tempo, uma ruptura 

nos campos poético-musicais, ao se configurar por meio de uma sonoridade própria.  

Seu surgimento em bairros periféricos de Nova Iorque incorporou-se à vida dos 

negros em situação de vulnerabilidade social e que sofriam com a guerra entre 

gangues e a repressão policial. De acordo com informações obtidas em entrevista a 

mim concedida pelo produtor musical, Pedro Arantes, “os beats produzidos a partir 

de baterias eletrônicas (drum-machine), que foram criadas na década de 70 e 80 

eram acompanhados do baixo que vinha do R&B e da Funk Music”329. 

 

          Mesmo empregando fragmentos de outras músicas em suas composições, os 

DJs transformam antigas gravações em novo material sonoro. Fazem o que Béthune 

(2003)330 classifica de “trituração sonora” por meio de recursos eletrônicos e digitais. 

O autor aborda o modo como, por meio de softwares, os DJs selecionam trechos de 

músicas e misturam ou sobrepõem-no aos outros, dando origem a uma nova forma 
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sonora. Estas “montagens” de células rítmicas e (ou) melódicas, são produzidas por 

meio de técnicas de mixagens e de equipamentos analógicos ou digitais como 

sampler, mixer331 além das pick-ups, com as quais os DJs produzem ruídos 

chamados de “scratchs”, som oriundo da fricção do vinil na agulha, no vai e vem das 

mãos. O DJ transforma o ruído em som percussivo. A essa base são acrescentados 

efeitos e toda sorte de interferência sonora que pode ser gerada por meio de 

softwares e aparelhos analógicos, incorporando, ainda, novos timbres, células 

rítmicas, ruídos etc. 

 

          Esta inovadora técnica de criação musical resultou em uma estética de ruptura 

com os padrões vigentes da indústria fonográfica, veiculados por gravadoras 

multinacionais e outras empresas ligadas ao ramo. As rupturas são diversas e vão 

desde a quase ausência de harmonia nas bases e melodia inserida na letra, até a 

performance do cantor, que no caso do rap, dispensa as docilidades e expressões 

faciais de acordo com critérios comerciais de beleza e de simpatia. Caminhando em 

direção contrária aos padrões facilmente assimiláveis pelo público, o rap adota uma 

postura aguerrida, cujos movimentos corporais são articulados às batidas 

eletrônicas. Nas obras musicais produzidas pelos Racionais MC’s, quando existe 

algum elemento harmônico nas bases, geralmente limitam-se a um ou dois acordes 

no máximo. Com relação às melodias, nos raps dos Racionais MC’s, por exemplo, 

são comuns samples de solos de trompete, como se pode observar em “Tempos 

difíceis”, do CD Holocausto Humano, lançado no ano de 1991 pelo Selo Zimbabwe 

Records e “Vida Loka parte II”332, do álbum duplo Nada como um dia após outro dia, 

do ano de 2002. Em diversas bases, observa-se a interferência de motivos 

melódicos sampleados e fragmentados de solos de piano ou grooves333 de baixo. 

 

           A base rítmico-harmônica, por se configurar de modo atrelado à letra, é 

atravessada pela tensão impressa na narrativa que convoca os negros das periferias 

a reagir contra o sistema sócio-político opressor. Esse caráter combativo da 

narrativa atribui a mesma gravidade ao arranjo, cujas batidas, executadas por meios 

tecnológicos que reproduzem um timbre grave e pesado, conferem amplitude e 

                                                           
331 Aparelho analógico ou digital usado para misturar faixas de áudio. 
332 Ibidem. 
333 Repetições de motivos rítmico-melódicos ao longo da música.   
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profundidade à temática apresentada pela voz do rapper. Diversas bases de rap dos 

Racionais MC’s buscam reproduzir o ambiente sonoro e caótico das favelas e 

periferias, incluindo nos arranjos, sons gravados de tiros, vozes, gritos, choros, 

motores acelerados etc. Pode-se encontrar exemplos desse aspecto em algumas 

bases como “Homem na Estrada”334 e “Eu sou 157”335 por apresentarem essas 

características sonoras que amplificam a dramaticidade explicitada na letra.       

                        

          O fragmento musical336 sampleado e empregado na base de “Homem na 

estrada” foi extraído da música de Tim Maia, “Ela partiu”337. Durante a execução, o 

DJ KL Jay faz variações com os dois acordes empregados em toda a base musical – 

Ré menor e lá menor. Apesar de usar apenas dois acordes, KL Jay cria uma 

variedade de combinações rítmicas e harmônicas que acompanham toda a intenção 

explícita na fala de Mano Brown.  A letra de “Homem na estrada”, do álbum, refere-

se a um cadáver encontrado na estrada do M´Boi Mirim de um jovem entre 25 e 30 

anos, noticiado pela imprensa como vítima de acerto de contas entre gangues rivais 

ligadas ao tráfico de drogas. A narrativa descreve diversas situações relacionadas a 

essa estrada onde foi morto a tiros esse indivíduo que passou pela prisão e tentava 

inserir-se socialmente, convivendo e lutando contra o preconceito por ser negro, 

pobre e ex-presidiário. A letra mostra que nesta mesma estrada ocorreu outro 

assassinato, porém seguido de estupro cometido contra uma jovem, cujo trecho 

transcrevo adiante. 

 

          Quando a letra denuncia o descaso do Estado com a favela dizendo “Até o 

IBGE passou aqui e nunca mais voltou”, o DJ KL Jay dispara em seu sampler a voz 

original de Tim Maia cantando “e nunca mais voltou”, que faz parte da música “Ela 

partiu”. Já durante a execução do trecho da letra transcrito abaixo, a base repete 

apenas o acorde de “lá” menor e muda também a célula rítmica que passa a ser 

                                                           
334 Ibidem. 
335 Ibidem. 
336 Ou trecho de compassos que foram selecionados de outra canção e que foram reintroduzidos por 

meio de programas de edição de áudio ou por meio de equipamentos analógicos como um mixer 
em uma nova composição musical. 

337 Do álbum Tim Maia e convidados, de 1977. Trata-se de um disco pouco conhecido do compositor, 
em que se destacam as canções “Ela Partiu” e “Meus Inimigos”, ambas lançadas pelo selo 
Underground/Copacabana em 1977. Disponível em 
http://thebestofvinil.blogspot.com.br/2014/06/tim-maia-e-convidados-1977-ela-partiu.html. Último 
acesso em: 14/04/2015. 

http://thebestofvinil.blogspot.com.br/2014/06/tim-maia-e-convidados-1977-ela-partiu.html
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executada com menos elementos rítmicos, sugerindo uma suspensão na repetição 

da estrutura musical para enfatizar o que será dito pelo rapper: 

 

 Acharam uma mina morta e estuprada 

deviam estar com muita raiva 

"Mano, quanta paulada!" 

Estava irreconhecível, o rosto desfigurado 

Deu meia noite e o corpo ainda estava lá 

coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado 

O IML estava só dez horas atrasado 

 

          A letra explicita minuciosamente ações que revelam a crueldade e a 

banalização da vida humana, principalmente quando se trata da vida de indivíduos 

pobres, negros e moradores das periferias. Diante de uma temática dolorosa e 

incômoda, a sonoridade que a acompanha não poderia ser doce, sutil ou agradável 

aos ouvidos. Pelo contrário, a base dessa música sugere uma melancolia revezada 

com pausas e variações rítmicas e harmônicas que ampliam a dimensão trágica do 

fato em questão.   

 

           Em outro trecho, a base fica sem a harmonia e predomina apenas o ritmo 

formado por caixa e bumbo, enquanto Mano Brown interpreta a letra, interrompendo 

totalmente a harmonia em alguns trechos, fazendo prevalecer a letra sobre a pausa, 

como no trecho a seguir:   

 

É madrugada, parece estar tudo normal. 

Mas esse homem desperta, pressentindo o mal 

muito cachorro latindo 

Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal 

 

Na sequência, a harmonia volta a repetir o acorde de “lá” menor, enquanto a 

letra desenvolve-se. O personagem narrado, ao ver que seu barraco seria invadido 

pela polícia, pensou em seu filho, que, sem sua proteção, certamente iria parar na 

FEBEM e resolveu defender-se com as próprias mãos. Ao final da letra, ouve-se 

muitos disparos de tiros que foram dados contra esse indivíduo, morto por ser 
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acusado de um crime que não cometeu, mas que se tornou suspeito dada sua 

condição de ex-presidiário. De acordo com a letra, durante toda a execução do rap 

“Homem na estrada”, a base rítmico-harmônica recria uma atmosfera sonora 

baseando-se nos dois acordes já mencionados. As combinações entre tais acordes 

e as variações rítmicas, bem como a retirada e inserção de elementos sonoros em 

determinados pontos, assimilaram-se a cada situação narrada, originando desse 

modo, uma estrutura musical totalmente delineada pelos efeitos suscitados na 

narrativa. 

 

          No caso do rap “Eu sou 157”338, o refrão traz a seguinte letra: 

 

Hoje eu sou ladrão, artigo 157,  

As “cachorra” me ama, os playboy se “derrete”,  

Hoje eu sou ladrão, artigo 157,  

A polícia bola um plano, sou herói dos “pivete”. 

 

           A base musical desse rap consiste em um motivo rítmico-melódico executado 

pelo baixo que se repete por toda a música, inserindo-o no ritmo configurado por 

bumbo e caixa. Existe uma harmonia sampleada produzida por algum tipo de efeito 

de sintetizador, que se mistura ao ritmo. As pausas presentes entre as intervenções 

dos acordes destacam as batidas graves do bumbo. Os acordes se alternam entre 

“sol” menor com sétima e nona e “lá” bemol menor com sétima e nona. Os intervalos 

de “sétima” e “nona” são caracterizados pela sonoridade dissonante. A fórmula de 

compasso é quatro por quatro e a célula rítmica feita pelo baixo consiste na seguinte 

divisão: 

 

  

          O piano toca apenas a nota “lá” numa região aguda, que equivale ao intervalo 

dissonante de nona, ao ser inserida no acorde de sol menor com sétima. As 

                                                           
338 Ibidem. 



167 

 

interferências dessa nota dentro da base ocorrem com grande intervalo de tempo 

entre si. O desenho rítmico, tanto das batidas eletrônicas quanto do baixo, possui 

uma estrutura muito simples e circular, o que direciona, de certo modo, a atenção do 

receptor mais para a letra do que para o acompanhamento musical. Nesta base 

específica, por ser composta por poucos elementos sonoros, rítmicos e harmônicos, 

dá suporte à letra que fala dos códigos empregados nas ações relacionadas ao 

universo da criminalidade.  

 

          O personagem principal da narrativa promete à mãe que um dia vai deixar o 

crime, mas pede perdão por não ter mais “bons sentimentos” e por ter se entregado 

à criminalidade: 

 

Me perdoe, me perdoe mãe se eu não tenho mais o olhar                                                                               

Que um dia foi te agradar com cartaz escrito assim:                                                                                                                                  

12 de maio em marrom, um coração azul e branco em papel crepom (...).                                

Juro que vou te provar que não foi em vão                                                                                               

Mas cumprir ordem de bacana não dá mais não 

 

          O personagem e também narrador recebe um convite para participar de um 

assalto a um banco. Na letra, descreve minuciosamente todo o plano do assalto, 

bem como a função de cada indivíduo envolvido na ação. Em determinado 

momento, o narrador percebe que algo está estranho, que “tá sinistro”.  Exatamente 

nesse trecho quando o protagonista e narrador percebe que o plano do assalto ao 

banco deu errado ocorre uma interrupção brusca no ritmo e na harmonia, enquanto 

diz:  

 

Minha cara é esperar, eu não tiro os zóio                                                                                                          

Lá dentro eu não sei, meu estômago dói 

 

           A partir desse momento ouvem-se barulhos de motores acelerados de moto, 

sugerindo uma ação de fuga, enquanto prossegue o diálogo do protagonista e de 

outra personagem que participa do assalto:  
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      Lá vem o truta: “vamo! É agora! Tudo errado, vamo bóra!  

Caiu a fita, sujou!” 

 

          Nesse momento, a base rítmico-harmônica é retomada, dando sequência ao 

desenvolvimento da narrativa. O diálogo se dá em torno do fracasso do plano e da 

morte de um companheiro que participava da ação: 

 

O neguinho vinha vindo, do quê? Vinha rindo.                                                                                    

Pesadelo do sistema não tem medo da morte.                                                                                         

Dobrou o joelho, caiu como um homem                                                                                                    

na giratória abraçado com o malote 

 

          O timbre da voz de Mano Brown altera-se de acordo com sua posição dentro 

da narrativa. Fica mais grave e sério quando descreve as cenas do ponto de vista do 

narrador e mais tenso e agudo quando interpreta o protagonista que participa do 

assalto. Os dois personagens discutem sobre como irão comunicar à mãe sobre a 

morte de seu filho, que por sua vez, deixou órfão seu neto. Os dois lamentam o fato 

e fogem antes da chegada da polícia. O plano do assalto ao banco dá errado 

culminando na morte de um dos bandidos. Ao final do rap, a base musical encerra-

se e na sequencia ouve-se o choro da mãe do jovem morto, enquanto ao fundo toca 

um trecho sampleado do samba intitulado “Orai por nós”, interpretado por Almir 

Guineto cuja letra diz: 

 

Orai por nós, os cativos e a tantos fugitivos,  

Dos grilhões, do horror das questões... 

  

          A letra e melodia deste samba aliados ao choro convulsivo da mãe confere à 

base musical uma atmosfera melancólica. 

 

          Observa-se, na base rítmico-harmônica do rap “Eu sou 157”339, informações 

sonoras que recriam o ambiente retratado pelo narrador, no caso o rapper. Além do 

choro da mãe e a música romântica tocando ao fundo no rádio, ouve-se, na base, 

                                                           
339 Ibidem. 
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barulho das motos em situação de fuga e o burburinho das conversas dos sujeitos 

envolvidos no assalto. Essa junção de elementos sonoros, com ênfase na 

sonoridade urbana, insere o ouvinte na realidade mostrada pelo rap, sendo este um 

recurso largamente utilizado pelos Racionais MC’s.  Esses exemplos apresentados 

vão na contramão de uma estética autônoma, já que os trechos selecionados se 

configuram a partir da confluência entre a sonoridade e a realidade criminal, nesse 

caso exemplificado.  

 

3.4 Conhecendo um pouco o processo de criação das bases de rap e sua 

articulação com as novas tecnologias  

 

          Já foram mencionados, ao longo do texto, alguns equipamentos que são 

empregados na elaboração e execução das bases de rap, tais como sampler, pick-

up, mixer, Pad Controls, groovebox e sintetizadores. Entretanto, ainda falta 

debruçar-se sobre a compreensão de como se dá esse processo internamente, ou 

seja, entrar em contato com as técnicas e recursos empregados pelo DJ ou produtor 

musical, bem como analisar a própria função desse profissional perante o 

surgimento desses novos paradigmas estético-sonoro-musicais.  

 

          Frente à necessidade de buscar conhecimentos específicos, entrevistei o 

produtor musical Pedro Arantes, mencionado anteriormente, que me descreveu 

como concebe suas criações musicais por meio dos recursos tecnológicos, cujo 

processo irei transcrever aqui, destacando alguns trechos:  

 

Para produzir uma base de rap, primeiro busca-se construir a base, com 
loops340 de bateria e baixo. Para isso, utilizo baterias eletrônicas, tanto em 
hardware341 (Roland TR8) quanto em software (Baterry, Native), criando 
loops originais de bateria, com características da música que estou 
produzindo. Também utilizo softwares sintetizadores de baixo (Bass Station, 
MiniMonsta, Minimoog) para criar as linhas de baixo, via MIDI342.  
 

 

           A gravação dessas “montagens” para reprodução em formato de CD e mp3 é 

realizada por meio de softwares, nos quais se destacam o Pro Tools (usado para 
                                                           
340 Loops são repetições de determinados desenhos rítmicos que originam o groove, responsável por 

determinar o ritmo empregado na base. 
341 Refere-se a um modelo de piano digital. 
342 Interface Digital para Instrumentos Musicais. 
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produção, gravação, mixagem e masterização), Logic Pro (usado para produção 

eletrônica e gravação) e Ableton Live (usado em performances ao vivo e em 

remixes) – além do Nuendo e do Native Traktor. O processo de samplear um motivo 

melódico ou desenho rítmico é feito a partir de um recorte de determinada música 

que depois é remontado e unido a outros fragmentos. A técnica empregada nesse 

processo consiste em reproduzir qualquer som gravado por meio das ferramentas 

(softwares) disponíveis no mercado (legal e da pirataria). Inicialmente, o produtor 

seleciona o pedaço que deseja repetir ao longo da música; depois, esse trecho é 

editado (modificado digitalmente) para que corresponda a um ciclo de compassos 

definido. Depois de editado, o produtor carrega-o no sampler, onde pode alterar o 

andamento, o tom, ou até mesmo inverter o desenho rítmico. Nesse processo, é 

importante que o corte ou cutting343 (feito na edição) feche um ciclo perfeito, para 

que o sampler possa alterar o seu andamento de forma a não comprometer a 

sincronização com a base, conforme salienta o produtor. 

 

          É possível observar na descrição desse processo, que todo o trabalho de 

criação, montagem e gravação ocorre mediado pela tecnologia eletrônica, sem o 

emprego de músicos ou instrumentos musicais. Para exemplificar os diferentes 

pontos de vista acerca do questionamento da autonomia criativa dentro do processo 

de criação do rap, saliento uma interessante observação do produtor Pedro Arantes 

a esse respeito: “a evolução da música sempre caminhou ao lado das mudanças 

que ocorreram nos mecanismos e ferramentas que seriam utilizadas para o seu 

registro e reprodução”. 

 

          Ao nos remetermos ao desenvolvimento da história da música, deparamo-nos 

com inúmeras transformações que resultaram em novos gêneros e estilos, como a 

criação do cravo bem-temperado de Bach344, a criação do fonógrafo que 

desencadeou o processo de distribuição e comercialização da música, dos 

amplificadores e instrumentos elétricos, como a guitarra e sintetizadores que 

                                                           
343 Ibidem. De acordo com Béthune, trata-se de uma técnica que consiste em fragmentar e 

desestruturar frases musicais.  
344  Ibidem. De acordo com Wisnik, o cravo bem temperado surgiu em 1722 e se refere à afinação 

usada por Bach “que permitia transitar entre os tons preservando certas qualidades particulares de 
cada um (...) A progressiva adoção do temperamento igualado e sua posterior generalização, não 
passou sem muita estranheza. Os ouvidos demoraram a se acostumar, no decorrer do século 
XVIII, com aquela bizarra forma de afinar que, no entanto, se tornaria a retícula obrigatória do 
ouvido moderno (e que acabamos por tomar como natural)” (Ibidem, p. 93). 
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acompanharam o surgimento do rock e reintroduziram o ruído provocado por 

“distorções” sonoras produzidas eletronicamente, até os softwares usados na 

produção da música eletrônica. Todas essas invenções e parafernálias eletrônicas 

interferiram na criação musical ao propiciarem novas ferramentas e possibilidades 

composicionais infinitas.  

 

          O rap surgiu com as últimas transformações ocorridas no final do século 

passado, cuja configuração estética se dá a partir de ruídos, ritmo e diversos efeitos 

produzidos a partir de tecnologia analógica e digital. Observa-se essas referências 

introduzidas pela era digital na estética empregada pelos Racionais MC´s, em que 

predomina a voz cortante de Mano Brown e seus companheiros, sustentada pelo 

ritmo grave e profundo que sai das pick-ups de KL Jay. Ao que tudo indica, estamos 

atravessando mais um momento de transição na história da música, que retoma o 

pulso e o ritmo recalcado na Antiguidade, mas que agora são produzidos por 

intermédio da tecnologia, que vem, cada vez mais, substituindo os instrumentos 

musicais. Wisnik (2009) aponta para essa mesma direção: 

 

Esse arco evolutivo, que compreende o grande ciclo de uma música voltada 
para o parâmetro das alturas melódicas (em detrimento do pulso, dominante 
nas músicas modais), é um traço singularizador da música ocidental. É 
possível que esse ciclo tenha se consumado na metade do século XX e que 
estejamos vivendo um intermezzo de um grande deslocamento de 
parâmetros, em que o pulso volta a ter uma atuação decisiva (as músicas 
populares, o jazz, o rock e o minimalismo dão sinais dessa direção) 
(WISNIK, 2009, p. 11)345. 
 

 

No momento histórico contemporâneo, o ritmo foi transformado em sinal 

digital e reproduzido eletronicamente, além de fazer parte, direta ou indiretamente, 

da estrutura da indústria cultural. Entretanto, o fenômeno da digitalização que 

proporciona a produção e a disseminação desenfreada de conteúdo, não ocorre 

somente na música, mas em todas as áreas do conhecimento, interferindo na 

ciência, na sociedade e nas subjetividades. E a música, sempre sensível às 

transformações sociais, mais uma vez absorve os aspectos que marcam a era 

presente especificamente ligados à velocidade da informação, comercialização e 

difusão da produção cultural, dentro da lógica do consumo, que tem a seu favor as 

                                                           
345 Ibidem, p. 11. 
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possibilidades infinitas de criação propiciadas pela tecnologia. Conforme Wisnik 

salientou, “a música tem uma vocação antiga para ensaiar no seu próprio campo as 

possibilidades de transformação que estão latentes na história. Por uma ironia a 

todas as desesperanças desse tempo, essas possibilidades são enormes” (WISNIK, 

2009, p. 213)346.   

 

          Em relação à harmonia, embora não seja um elemento predominante nas 

bases de rap dos Racionais MC’s, entre outros de sua geração347, algumas delas 

apresentam acordes em forma de clusters348, intervalos melódicos ou harmônicos 

dissonantes, como o de 2ª menor ou o de quarta aumentada que forma o trítono – 

intervalo chamado de diabolus in musica349 na Idade Média. A dissonância do 

intervalo de segunda menor pode ser observada na base do rap “Expresso da meia 

noite”350, dos Racionais MC’s, em que as notas dó sustenido e ré são reproduzidas 

por um sintetizador, fazendo interferências com grandes intervalos de tempo entre 

si.   Para Wisnik, o efeito produzido no ouvinte pelo intervalo dissonante de 2ª menor 

“soa como um erro que quer ser corrigido por igualamento, uma distorção que quer 

ser ajustada, uma diferença que quer ser reduzida, uma tensão que quer ser 

resolvida” (WISNIK, 2009, p. 65)351. Embora o autor refira-se ao intervalo de 2ª 

menor no texto mencionado, esse efeito de uma sonoridade “desafinada” que 

precisa ser ajustada, é suscitado de maneira semelhante pelos outros intervalos 

dissonantes citados anteriormente. O efeito da “tensão que quer ser resolvida” 

provocada pelos intervalos dissonantes é um recurso amplamente usado nas bases 

de rap que enfatizam temáticas tensas referentes à angústia, à morte, à dor e ao 

sofrimento. 

 

                                                           
346 Ibidem, p. 213. 
347 Sabotage, Facção Central, Consciência Humana, RZO etc. 
348 De acordo com Wisnik, um cluster é o “acorde formado pelo aglomerado de notas juntas, que um 

pianista produz batendo o pulso, a mão ou todo o braço no teclado” (Ibidem, p. 32).   
349 De acordo com Wisnik, o trítono consiste no intervalo de “quarta aumentada, intervalo de três tons 

que temos por exemplo entre o fá e o si ou o dó e o fá sustenido”. Este intervalo “divide a oitava ao 
meio, e é igual à sua própria inversão: projeta com isso uma forte instabilidade. Foi evitado na 
música como o próprio diabolus in musica” (Ibidem, 2009, p. 65) por ser considerado um defeito na 
“ordem escalar” (Ibidem. p. 83). 

350 ROCK, Edi. Expresso da meia noite. In: RACIONAIS MC´S. Nada como um dia após o outro dia. 
Cosa Nostra fonográfica; Radar Records. 2002. 2 CDs (110 min). CD Ri depois. Faixa 8 (5’20 
min). Digital estéreo. 

351 Ibidem, p. 65.  
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           Para ouvidos desacostumados ao rap esses intervalos que são executados 

de maneira repetitiva, que remetem, em certa medida, ao minimalismo, podem 

causar incômodo no receptor ao ser exposto à repetição dessas células melódicas 

ou harmônicas.352 Esse incômodo deve-se, em grande parte, também aos modelos 

musicais massificados pela indústria cultural, por sua vez construídos a partir de 

intervalos consonantes e de fácil assimilação como as terças maiores e menores e 

as quintas-justas.353 O incômodo é proposital e endossa as temáticas trágicas das 

dores vividas cotidianamente nas comunidades periféricas. Trata-se de uma estética 

que relata em detalhes o horror da barbárie cometida há séculos contra negros e 

pobres no Brasil, ao narrar, desde os requintes da violência policial contra jovens 

negros, os assassinatos e choros de mães, até os códigos do crime, por exemplo, 

com sua linguagem cifrada.       

    

3.5 Ritmo – herança musical africana e pilar da estética do rap  

 

          Embora, no rap, a narrativa seja proeminente na constituição dessa linguagem 

musical, o ritmo complementa-a como parte indissociável e essencial para a 

comunicação das ideias nela presentes. O ritmo faz parte da base musical do rap de 

modo intrínseco e contundente, interligado e articulado às palavras ditas pelo rapper. 

Ao contrário do que ocorre com as músicas comerciais, as bases de raps, como as 

do Racionais MC’s, enfatizam o ritmo em detrimento da harmonia, onde, em muitos 

casos, o que se destaca são as longas pausas entre os tempos rítmicos presentes 

em determinados trechos das bases rítmico-harmônicas. Essas pausas enfatizam 

ainda mais a letra interpretada pelo rapper. Apesar dos espaços entre os tempos, a 

base rítmica é contundente e constituída de timbres graves que se intercalam com 

poucos agudos, produzidos por um bumbo e uma caixa de bateria. Essa base 

fornece a sustentação essencial para a execução da letra, além de atribuir vigor à 

temática, na maioria das vezes, relativa a uma vida dura, marcada pelo sofrimento. 

A posição aguerrida presente na performance dos rappers é compensada pela 

fluidez com que articulam as palavras ao ritmo – técnica conhecida como flow. 

                                                           
352 Intervalo  harmônico:  duas notas  sobrepostas e  tocadas  simultaneamente; intervalo  melódico: 

duas notas tocadas consecutivamente. 
353 Este intervalo leva o nome de quinta “justa”, por não possuir dissonância, sendo considerado na 

música ocidental como uma consonância perfeita, cujas duas notas tocadas juntas ou 
consecutivamente produzem agradável harmonia para os padrões eurocêntricos. 
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          A função do ritmo na música consiste em organizar metricamente o som e 

possui propriedades imanentes: pulso, acento métrico, desenho rítmico e 

andamento. O pulso refere-se à regularidade do tempo, ou seja, cada pulsação é um 

tempo ou beat que deve sustentar a regularidade do ritmo. O acento métrico é a 

acentuação dada a determinado tempo dentro do ritmo, sobre a qual se constitui a 

divisão rítmica. Este acento pode ser deslocado, provocando uma variação rítmica 

como no caso da síncopa, predominante nos ritmos com matrizes africanas. O 

desenho rítmico “é a combinação de durações de tempo curtas e/ou longas, que, 

como o nome diz, delineia o ritmo sobre o qual se configura a composição musical” 

(MARCHETTI, 2002, p. 18)354. O andamento refere-se “à velocidade das pulsações, 

podendo-se acelerar ou retardar o tempo entre um pulso e outro, resultando em 

pulsações mais rápidas ou mais lentas” (MARCHETTI, 2002, p. 19)355. O ritmo, nas 

palavras de Wisnik (2009)356, “está na base de todas as percepções, pontuadas 

sempre por um ataque, um modo de entrada e saída, um fluxo de tensão/distensão, 

de carga e descarga” (WISNIK, 2009, p. 29), tomando como exemplo as batidas do 

coração.  

  

           Embora pareça óbvio mencionar que todos esses elementos estão presentes 

nas bases musicais da obra dos Racionais MC’s, cabe uma análise específica 

quanto ao uso que os DJs, ou no caso, KL Jay – principal responsável pela criação 

das bases dos Racionais MC’s – faz dessas propriedades, ao modificar os desenhos 

rítmicos, o andamento e o timbre do pulso por meio de mixers e samples. Na mão do 

DJ, o scratch – ruído produzido pelo atrito da agulha sobre o vinil tocado em pick-

ups357 - transforma-se em instrumento rítmico, conforme já foi mencionado 

anteriormente.  

 

           Abro aqui um parêntese para retomar o comentário do maestro Julio Medaglia 

acerca do rap que classificou de “verborragia interminável” e música “anti-africana” 

por não possuir a síncopa em suas bases rítmicas. Pois bem, vale lembrar que o rap 

                                                           
354 MARCHETTI, Luiz et al. Elementos básicos de Teoria Geral da Música. São Paulo: Copyright 

by autores. 2002, p. 18. 
355  Op. cit., p. 19. 
356  Ibidem. 
357 Aparelhos usados para tocar discos de vinil providos de uma agulha que amplifica as faixas 

gravadas no disco. 
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é constituído essencialmente de ritmo e poesia, cuja fusão atribui ritmo às palavras. 

O rapper articula as palavras com grande agilidade e rapidez encaixando-as no 

pulso das batidas eletrônicas, fazendo variações e deslocamentos rítmicos que 

incluem a síncopa. No rap “Vamos passear no parque”358, do álbum Racionais MC’s, 

ocorrem variações rítmicas como a síncopa na pronúncia ritmicamente articulada 

das rimas. Variações estas, presentes especificamente no trecho em que Mano 

Brown fala (4:14’ – 4:24’): 

 

É lá que moram meus irmãos e meus amigos,                                                                                                       

e a maioria por aqui se parece comigo                                                                                                              

e eu também sou “bambambã” e que mando                                                                                                   

e o pessoal veio às 10 da manhã, está no samba 

 

A presença da síncopa no rap “Fim de semana no Parque”359 já havia sido 

salientada por Garcia (2011)360 que acredita ser a rima um “recurso de apoio rítmico” 

(GARCIA, 2011, p. 225)361. O autor explicou minuciosamente como a síncopa é 

empregada no trecho da letra cantada por Mano Brown que diz: “com seus filhos ao 

lado estão indo ao parque, eufóricos brinquedos eletrônicos” (1: 57)362: 

 

Há uma rima interna: “filhos” e “indo”, rima toante. O mesmo se dá no 
próximo verso, estruturado com nova rima interna, toante: “eufóricos” e 
“eletrônicos”. E todas as sílabas tônicas dessas quatro palavras, coincidindo 
com batidas da bateria eletrônica, incidem ou na cabeça do segundo tempo 
do compasso (“filhos” e “eufóricos”) ou na cabeça do quarto tempo (“indo” e 
“eletrônicos”); ou seja, a cadência dos versos é marcada pela acentuação 
na cabeça dos dois tempos teoricamente mais fracos do compasso 
quaternário, técnica musical que não é estranha a quem conhece formas de 
sincopação da melodia no Brasil ou nos Estados Unidos (GARCIA, 2011, p. 
225)363. 

 

          Assim como a síncopa, a rima possui papel relevante na articulação entre o 

ritmo e a poesia, pois além de pertencer à configuração estética do rap, assume 

                                                           
358 BROWN, Mano. Fim de semana no parque. In: RACIONAIS MC´S. Raio X do Brasil. Zimbabwe   

Records. 1993. 1 LP. Lado A, faixa 2 (4’03 s).  Estéreo. 
359 BROWN, Mano. Júri Racional. In: RACIONAIS MC’S. Raio X do Brasil. Zimbabwe Records. 

1993. 1 LP. Lado B, faixa 2 (4 min 50 s).  Estéreo. 
360 GARCIA, Walter. Sobre uma cena de “Fim de semana no Parque”, do Racionais MC´s. In: 

Estudos Avançados 25 (71), 2011. pp. 221-235. 
361 Op. cit., p. 225. 
362 Op. cit. 
363 Op. cit., p. 225.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Records
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Records
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uma função política ao dar sustentação à crítica imanente à letra, endossando-a por 

meio da repetição de sílabas com sonoridades semelhantes. Para melhor 

compreender a importância da rima e de seu potencial de crítica, recorro às ideias 

de Fernandes (2014)364, que se inspirou em Béthune (2003)365 para discutir seu 

aspecto ideológico: 

 

No jogo das palavras, na disputa e na batalha de rimas ocorre uma re-
invenção da linguagem, uma nova relação entre oralidade e escrita se 
estabelece e aqueles que eram excluídos da linguagem culta, tornam-se 
capazes de expressar-se por meio da arte poética, fomentando a produção 
de uma arte transgressora, essencialmente de rua (FERNANDES, 2014, p. 
114). 

 

          Outro exemplo de articulação sincopada das palavras pode ser observado na 

performance da letra do rap “Júri racional” do mesmo álbum, cuja letra aborda o 

julgamento e a condenação de indivíduos considerados traidores “por ignorar a luta 

dos antepassados negros, por menosprezar a cultura negra milenar, por humilhar e 

ridicularizar os demais irmãos sendo instrumento voluntário do inimigo racista”, 

conforme diz Mano Brown no final do rap: 

 

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 

(...) 

O verdadeiro negro tem que ser capaz  

de remar contra a maré, contra qualquer sacrifício. 

Mas com você é difícil: você só pensa no seu benefício. 

Desde o início, me mostram indícios 

que seus artifícios são vícios pouco originais,  

anormais, artificiais, esbranquiçados demais. 

Ovelha branca da raça, traidor!  

Vendeu a alma ao inimigo, renegou sua cor. 

                                                           
364 FERNANDES, Ana Claudia Florindo. O rap e o letramento: a construção da identidade e a 

constituição das subjetividades dos jovens na periferia de São Paulo. São Paulo: (s.n.), 2014. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2014. pp. 273.  

365 Ibidem. 
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          Durante toda a letra Mano Bronw, Edi Rock e Ice Blue empregam a sincopa 

no modo de articular suas rimas, demonstrando grande domínio sobre a técnica do 

flow, que consiste em distribuir de modo flexível as palavras sobre o ritmo.  

 

          Fecho esse parêntese questionando se o ritmo marcado pelos tempos fortes 

do compasso, que atribuem às batidas eletrônicas uma métrica regular - chamada, 

por sua vez, de “anti-africana” (na perspectiva do mencionado maestro) - teria tal 

configuração justamente quando faz com que a síncopa – herança rítmica africana, 

não custa lembrar – soe na voz, no ritmo impresso nas palavras articuladas como 

num jogo entre o rapper e o DJ. No entanto, o fazem a seu modo. Pois, se as letras 

de rap, por sua vez extensas e elaboradas, empregando uma grande quantidade de 

palavras, fossem interpretadas sobre uma base rítmica formada por muitas 

variações rítmicas e uma diversidade de timbres, semelhante à configuração rítmica 

dos batuques africanos trazidos pelos negros, certamente se tornariam 

incompreensíveis. A interpretação da letra emprega uma grande variedade rítmica, 

contrapondo-se às bases rítmico-harmônicas, que se configuram de poucos 

elementos rítmicos, na maioria dos casos. As batidas graves e “duras”, cujas 

frequências sonoras, ao serem reproduzidas por grandes alto-falantes, atravessam o 

corpo do ouvinte, são como pilares que sustentam todo o peso da letra. O “peso” 

referente à quantidade de rimas disparadas pelo rapper é proporcional ao “negro 

drama” vivenciado por milhões de indivíduos que ainda vivem cotidianamente os 

efeitos da invisibilidade social e das mazelas originadas da extrema pobreza nos 

centros urbanos.      

                                

          Em razão da configuração rítmica sobre a qual se constitui as bases de rap, 

não se pode afirmar que exista uma semelhança direta entre esse gênero musical e 

as formas rítmicas praticadas nas senzalas e terreiros. Em grande parte, tal 

diferença deve-se ao tempo histórico que substituiu os tambores feitos de madeira e 

pele animal, por aparelhos eletrônicos como os Pad Controls e Groovebox366, cujos 

                                                           
366 Trata-se de um equipamento que reproduz uma bateria eletrônica por meio de sinal digital, aliado 

a um sampler ou a sintetizador e a um sequenciador de música. 
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botões reproduzem as batidas eletrônicas e fazem mixagens entre músicas ou 

recortes sampleados por meio de faders de volume367. 

 

          No entanto, é preciso considerar a presença contundente do ritmo nas 

músicas produzidas por negros, especificamente no âmbito da música popular 

brasileira como um fenômeno enraizado em nossa cultura musical. Sobre esse 

assunto, Wisnik argumenta que “a música europeia se juntou com a africana no 

território das Américas” (WISNIK, 2009, p. 55)368. Para compreender de que modo o 

ritmo praticado nas senzalas e terreiros hibridou-se e chegou até aos dispositivos 

eletrônicos que disparam os ritmos construídos analógica ou digitalmente, cabe 

relembrar brevemente a trajetória do ritmo ao longo do desenvolvimento da música 

popular.  

 

          Desde a chegada dos negros escravizados no Brasil, o ritmo é executado, 

tanto na música popular, quanto nos rituais religiosos por meio dos tambores, 

atuando como forma de expressão musical brotada do povo. No início do 

desenvolvimento da sociedade brasileira que ocorreu no Recôncavo Baiano, ainda 

no Brasil Colônia, as raízes rítmicas africanas foram espraiando-se pelas diversas 

manifestações artísticas populares, diluindo-se e transformando-se numa 

diversidade de gêneros musicais. Para essa discussão, é importante salientar o 

hibridismo que ocorreu em solo brasileiro entre a música africana, a indígena e a 

europeia, que de acordo com Mendes e Júnior (2008), consistia em: 

 

... uma encruzilhada onde brancos, índios e negros viveram suas diferenças 
e singularidades e embalaram as suas alegrias e agonias com os ritmos 
trazidos das terras em que nasceram e que aos poucos foram se 
misturando, assim como foram se misturando as cores de suas peles 
(MENDES; JUNIOR, 2008, p. 13)369. 

 
 
 

          Os ritmos praticados pelos negros escravizados foram inseridos na vida 

cultural dos três principais centros urbanos em formação: Recife, Salvador e Rio de 

                                                           
367 Botões que diminuem o volume do sinal de áudio no começo ou no fim da música. 
368 Ibidem, p. 55.  
369 MENDES, Roberto e JUNIOR, Waldomiro. Chula – Comportamento traduzido em canção (A 

música raiz do Recôncavo Baiano na formação da nacionalidade brasileira) – Edição Fundação 
ADM/Master Mind – 1ª edição, Salvador – Bahia. 2008. 78 pág. 
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Janeiro por volta de 1587, “ao som ruidoso e potente dos seus batuques, calundus e 

autos de embaixadas e coroações de reis do Congo” (TINHORÃO, 2008, p. 27)370. 

Há de se considerar também a importância dos rituais religiosos realizados na mata, 

ao som de muita percussão, atraindo pessoas externas ao grupo de negros 

envolvidos que “justificavam sua presença com a procura da diversão” (TINHORÃO, 

2008, p. 27)371. Tinhorão descreve como se deu essa fusão, ou retomando 

Canclini372, hibridação, entre o que chamou de “mistura de influências crioulo-

africanas e branco-europeias”:  

 

Com o paralelo crescimento da participação de brancos e mulatos das 
camadas baixas das cidades e vilas nesses “batuques de negros”, 
começaram a surgir adaptações provocadas pelo casamento da percussão, 
da coreografia e do canto responsorial africano-crioulo com estilos de 
danças, formas melódicas e novo instrumental (principalmente a viola), 
introduzidos pelos herdeiros nativos da cultura europeia (TINHORÃO, 2008, 
p. 56)373. 
 
 

          Nesse período, ocorreu uma hibridação entre gêneros musicais eruditos e os 

gêneros marcados pelo ritmo, executados pelos negros. Tal mistura desdobrou-se 

em novos gêneros e estilos musicais durante a passagem do Brasil Colônia ao Brasil 

Império, dentre os quais se destacam o lundu, o maxixe e posteriormente seu 

sucessor, o samba. No início do século XX, Mário de Andrade374 em suas missões 

folclóricas realizadas por volta de 1930, que tinham por objetivo registrar 

manifestações populares como o samba rural, observou nessas expressões a forte 

presença de muitos instrumentos de percussão aliados à voz cantada em coro nas 

rodas de samba. 

 

          Assim como ocorreu no interior paulista pesquisado por Mário de Andrade, do 

mesmo modo na passagem do século XIX para o XX, os centros urbanos também 

se agitavam ao som das músicas populares que, embora fossem fortemente 

influenciadas por músicas populares americanas e eruditas europeias, incorporavam 

o molejo rítmico da síncopa.  Os ritmos afro-americanos de onde derivaram o soul, o 

                                                           
370 TINHORÃO, José Ramos. Os sons dos negros no Brasil. Cantos, danças, folguedos: origens.  

São Paulo: Ed: 34, 2008. 
371  Op., cit., p. 27 
372  Ibidem. 
373  Op. cit., p. 56. 
374 ANDRADE, Mario de. Aspectos da Música Brasileira. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica 

Editoras Reunidas Limitada. 1991.  
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jazz e o funk chegaram ao Brasil por meio das jazz-band no início do século XX, 

sucessoras dos grupos de choro. Os músicos incorporaram aos grupos 

instrumentais, a bateria que até então era novidade no país. De acordo com 

Tinhorão, a bateria que seria o instrumento básico das jazz-band, foi “inventada 

pelos negros do Sul dos Estados Unidos, à base de caixa, surdo, pratos e bumbo 

com pedal, o que permitia diferentes efeitos sonoros conforme o emprego de 

baquetas ou vassourinhas metálicas na percussão” (TINHORÃO, 2005, p. 252)375. 

 

          A cidade do Rio de Janeiro do início do século XX teve uma importância 

fundamental no processo de hibridação entre os gêneros musicais praticados pelos 

negros e os gêneros estrangeiros que foram incorporados às gafieiras376, onde o 

“pianeiro” – modo pejorativo de se referir ao pianista de gêneros populares – tocava 

“os ritmos de valsas, polcas e maxixes (e logo depois de sambas e fox-trots 

também)” (TINHORÃO, 2005, p. 214)377. Esses processos de hibridação foram 

responsáveis por reunir a música africana e a europeia que são distintas 

sonoramente, visto que na africana predomina o ritmo enquanto que a europeia 

privilegia a melodia ou a “música das alturas” (WISNIK, 2009, p. 105)378. O que 

aconteceu no Brasil com a música pode ser entendido como oriundo da reintegração 

do ritmo que havia sido expurgado da música na Antiguidade e na Idade Média pela 

igreja católica. Sobre essa exclusão do ritmo que visava a purificação da música, 

argumenta Wisnik (2009): 

 

A ruptura entre uma música cívica e outra dionisíaca, atestada tanto em A 
República como pela Política de Aristóteles, será definitiva para o 
desenvolvimento cindido da música na tradição ocidental: ela prenuncia e já 
promove, a separação entre a música das alturas (considerada equilibrada, 
harmoniosa, versão sublimada da energia sonora purgada de ruído e 
oferecida ao discurso, à linguagem, à razão) e a música rítmica (música do 
pulso, ruidosa e turbulenta, oferecida ao transe) (WISNIK, 2009, p. 104)379.  
 

 

                                                           
375 Ibidem, p. 252. 
376 TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vem da rua. São Paulo: Ed. 34. 1ª ed. 1976, 2ª ed. 2005, 

p. 207). De   acordo   com   Tinhorão, a   palavra   gafieira   era   usada   para    designar   baile   
de   gente pobre e predominantemente negra e mestiça, que “na tentativa de imitar os bailes da 
gente da classe média, tais eram os pequenos equívocos de etiqueta cometidos, que um cronista 
chamaria pela primeira vez esses tipos de clubes de gafieiras para expressar, sob esse 
neologismo, a verdadeira enfiada de gaffes que neles ocorria”. 

377 Op. cit., p. 214. 
378 Ibidem, p. 105.  
379 Op. cit., p. 104. 



181 

 

           Dos batuques de tambores, que deram origem ao surgimento da bateria, até 

as batidas eletrônicas, o ritmo transformou-se junto com a sociedade e adquiriu 

características pós-modernas. O ritmo possui a característica de adquirir formas e 

variações infinitas, adaptando-se a cada cultura, região e sociedade, assim como às 

outras expressões musicais e culturais. Esse potencial de adaptação contraria os 

ideais de autonomia estética que foi compreendida por Canclini como “uma das 

utopias mais enérgicas e constantes da cultura moderna” (CANCLINI, 2013, p. 

32)380. Em substituição à busca incessante da autonomia na arte, o autor acredita 

que “a modernização econômica, política e tecnológica – nascida como parte do 

processo de secularização e independência – foi configurando um tecido social 

envolvente, que subordina as forças renovadoras e experimentais da produção 

simbólica” (CANCLINI, 2013, p. 32)381. A observação do autor pode parecer uma 

visão pessimista pautada na submissão da arte à lógica mercadológica, mas seu 

foco está na “contradição” dessa relação a princípio imisturável entre autonomia e 

lógica do mercado, que em razão “das práticas de mercado e da comunicação 

massiva – incluídos às vezes os museus – fomentam a dependência dos bens 

artísticos de processos extra-estéticos” (CANCLINI, 2013, p. 32)382. Em outras 

palavras, é raro que exista, nos dias atuais, alguma manifestação artística que não 

seja atravessada por certo interesse econômico. Isso ocorre porque a circulação e 

produção da arte ou dos bens simbólicos requerem custos e, desse modo, passam a 

depender de investimento financeiro, seja originado de recursos do próprio artista ou 

de algum produtor ou gravadora.    

                           

3.6 Dos tambores africanos às batidas eletrônicas – o deslocamento sonoro do rap 

no tempo histórico 

                

          O ritmo vem transformando-se desde sua forma ancestral, que após ser 

recalcado na antiguidade, adquiriu novos timbres, estruturas e recursos de execução 

na modernidade. Na atualidade, o ritmo incorpora elementos surgidos com a pós-

modernidade, na qual a onda sonora que propaga o som adquiriu o formato de sinal 

eletrônico. Eis aqui um importante aspecto referente à estética musical dos 

                                                           
380  Ibidem, p. 32. 
381  Op. cit., p. 32. 
382  Op. cit., p. 32. 
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Racionais MC´s: o movimento estético que realiza no tempo-espaço histórico, ao 

configurar-se tanto de elementos arcaicos referentes ao ritmo, quanto aos mais 

sofisticados meios tecnológicos usados para executar e modificar o ritmo, tal qual se 

observa nas mãos dos DJs. Durante a evolução da música ocidental, embora as 

mais notáveis transformações tenham ocorrido no âmbito erudito, Wisnik (2009) 

chama a atenção para o fato de que as “músicas populares continuaram a fazer os 

seus sons, que se misturaram em democráticas mixagens e assumiram lugares 

singulares na modernidade” (WISNIK, 2009, p. 55)383.      

                     

          A estética musical do rap permite transitar entre a ancestralidade africana, o 

presente interpretado pelo viés político e o futuro antecipado por meio da tecnologia 

empregada na música eletrônica. O rap enfatiza o momento social atual, enquanto, 

ao mesmo tempo, está conectado musical e ideologicamente às raízes rítmicas 

surgidas num passado distante e trazidas do continente africano. Essa 

movimentação no tempo histórico, por sua vez, permite a ampliação da perspectiva 

e da percepção de mundo, expandindo o olhar histórico sobre o presente. 

 

           A ideia de uma perspectiva histórica que temporaliza a noção espacial, que 

pode ser compreendida como a função de um historiador, já havia sido comparada 

por Comenius no ano de 1693, com “a perspectiva do telescópio” (ARANTES, 2014, 

p. 70)384. Para Arantes (2014), “a representação perspectiva, em suma, projeção no 

espaço e projeção no tempo confluem, permitindo enxergar para além do quadro, 

para além das coisas presentes, imaginar, para além da realidade, todo um 

horizonte de expectativa” (ARANTES, 2014, p. 71)385. Embora o autor argumente 

que essa “experiência social conjunta do tempo e do espaço” (ARANTES, 2014, p. 

71)386 tenha entrado em colapso durante o período da Grande Guerra, de 1914 a 

1918, suas ideias que retomam Comenius (ARANTES, 2014, p. 70)387 assemelham-

se ao fenômeno que Béthune (2003)388 designou como “telescopia histórica”. De 

acordo com o filósofo francês, a telescopia histórica refere-se ao fenômeno de 

aproximar, reunir e de discernir “objetos” históricos distantes, promovendo uma 

                                                           
383 Ibidem, p. 55. 
384 Ibidem, p. 70. 
385 Op. cit., p. 71. 
386 Op. cit., p. 71. 
387 Op. cit., p. 70. 
388 Ibidem. 
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espécie de “deslocamento simbólico” que pode ser efetuado por meio da “trituração 

sonora” pautando-se na técnica de “fagocitar trechos e resíduos de culturas 

exógenas” (BÉTHUNE, 2003)389. 

 

            Ao que tudo indica, Comenius (ARANTES, 2014, p. 70)390 e Béthune 

(2003)391, cada um em seu tempo, observaram o horizonte pelo mesmo ponto de 

vista – o da perspectiva histórica. A partir deste horizonte, Béthune buscou 

compreender a configuração estética do rap, cujos sentidos podem ser apreendidos 

se for observada a sua particular dialética que se origina da fusão entre o novo e o 

tradicional, no interior de sua concepção. Trata-se de uma dialética que aproxima 

polos histórico-temporais distintos. Béthune compara essa dialética peculiar do rap a 

um jogo, cujo movimento lúdico integra tanto o aspecto rítmico, presente na 

elaboração das bases musicais, quanto o da narrativa efetuado na articulação das 

rimas. Desse “jogo” imanente à estética do hip-hop surgiram seus demais elementos 

além do rap, em que predominam os torneios de dança, as rivalidades e desafios 

entre os grafiteiros pelos muros da cidade, os confrontos musicais entre os DJs, os 

desafios verbais entre os MC´s, conforme argumenta o autor. A estética musical do 

rap traduz-se numa expressão artística que transita entre o passado, o presente e 

antecipa o futuro ao denunciar as barbáries cometidas nos tempos da escravidão e 

seus efeitos posteriores. Sua estética transita no tempo principalmente pela via 

musical, pois mantém o ritmo agregador dos tambores que foi transformado em 

sinais digitais pelos equipamentos tecnológicos. Atravessa o tempo e a lógica 

mercadológica, seguindo firme seu caminho em direção à emancipação de milhares 

de jovens pobres e negros das periferias. A batida pesada e dura do rap continua 

unindo as massas oprimidas em torno do ritmo, associado ao lamento que alivia ou 

cura as dores oriundas das feridas sociais.  

 

 

 

 

 

                                                           
389 Ibidem. 
390 Ibidem, p. 70 
391 Op. cit. 
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4  MIXANDO IDEIAS – o rap, a juventude, a escola e a sociedade 

 

As análises desenvolvidas ao longo deste trabalho culminaram no desafio de 

articular, ou na linguagem do hip-hop, de “mixar” as diferentes ideias abordadas, tais 

como o potencial emancipatório do rap e sua relação com a realidade dos jovens 

que habitam as periferias, em sua maioria, afrodescendentes. Ao longo da pesquisa 

de campo realizada em forma de oficinas de música com ênfase no rap, foi possível 

explorar em sala de aula junto aos jovens, as potencialidades estéticas como 

também o sentido trágico do rap, os quais, como foi visto ao longo desta exposição, 

mantêm uma relação de imanência com suas trajetórias de vida, marcadas por 

pobreza, preconceito e discriminação racial. Esses jovens, no momento em que 

desenvolvem um olhar para si mesmos, são capazes de reconhecer suas 

fragilidades e necessidades psíquicas e sociais, ao mesmo tempo em que aguçam 

suas percepções do mundo em que vivem. E, desse modo, podem vir a transformar 

seu entorno e, consequentemente, a sociedade da qual fazem parte, contribuindo, 

ao menos, para o seu aperfeiçoamento no campo moral e a extensão dos direitos 

sociais e políticos para o conjunto da população. Sabemos que essa mudança que 

começa no jovem, demanda tempo e ação para que se estenda até a sociedade, 

pois encontrará resistências e obstáculos para a sua efetivação.  

 

No entanto tal processo precisa ter um início, que pode e deve ocorrer em 

sala de aula. Em razão das transformações cada vez mais velozes e incisivas que 

delineiam os rumos da sociedade atual, o potencial emancipatório e crítico do rap 

produzido pelos Racionais MC´s pode se constituir como um campo de interlocução 

entre o jovem e a escola. Esta, por sua vez, parece não acompanhar o ritmo veloz 

de tais mudanças sociais, provocando, desse modo a evasão dos jovens que se 

atraem muito mais pelo que tem do lado de fora do que pelo conteúdo transmitido 

em sala de aula. 

 

Existe uma disparidade entre os interesses dos jovens pobres e 

afrodescendentes e a sociedade, que os enxerga como um problema de ordem 

pública, perturbador da convivência social, a ser submetido a uma vigilância punitiva 

constante. Esta compreensão acerca dos jovens ocorre de forma distorcida e 

superficial, pois as reais origens da violência urbana possuem raízes históricas. Por 
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essa razão, os interesses que incluem as culturas juvenis como o rap e o funk, 

assim como os comportamentos em grupo dos jovens da periferia que incluem o 

consumo de artigos de marcas caras e famosas, incomodam toda uma sociedade.  

De acordo com Amaral (2005, p. 94), essa sociedade se mostra, paradoxalmente, 

individualista, imediatista e mergulhada, num “dogmatismo ético”392. A crença em 

verdades e valores morais consolidados penetra nos espaços educacionais, fazendo 

com que nem todos os educadores compreendam os efeitos gerados pelas mazelas 

sociais e históricas que atingem a subjetividade desses jovens. Para enxergar esses 

efeitos, é preciso olhar para além dos muros da instituição. Acredito que a formação 

crítica dos jovens dependa do interesse do educador sobre esse cotidiano e a 

condição histórico-social desses jovens. Onde vivem? Quais são suas origens 

familiares? Quais são suas histórias de vida? Como são vistos e tratados pela 

sociedade? Quais dores carregam em seus funcionamentos psíquicos? 

 

As letras dos raps do grupo Racionais MC´s tratam exatamente das questões 

que são desprezadas por essa sociedade discriminatória, inclusive pela própria 

escola. Para que a educação desses jovens modifique efetivamente suas realidades 

e insira-os criticamente na sociedade à qual pertencem, é preciso que a escola 

discuta amplamente essas questões negadas ou evitadas. Realidades que são 

relegadas, muitas vezes, ao mundo da aparência, que, segundo Nietzsche, 

conduziria ao “velamento da verdade” (NIETZSCHE, 2010, p. 22)393. Mas o mundo 

que se apresenta para esse jovem pobre reduz consideravelmente suas chances de 

escapar da invisibilidade e do sofrimento por ela causado, tampouco da violência 

real e simbólica que os atinge. O herói urbano – o jovem negro e socialmente 

segregado – tem como principal objetivo, a reparação de sua desvalorização, cuja 

necessidade, em casos extremos, faz com que sacrifique sua vida e a do outro, 

assim como sua liberdade. Como diz a letra da segunda faixa do CD Cores e 

Valores dos Racionais MC´s: “Somos o que somos” 394. Isso significa aceitar o 

                                                           
392 AMARAL, Mônica G. T. do. A atualidade da noção de “regime do atentado” para uma compreensão 

do funcionamento-limite na adolescência. In: BARONE, Leda Maria Codeço et al (orgs.). A 
Psicanálise e a Clínica Extensa. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. pp. 81-108. 

393  Ibidem, p. 22. 
394 BLUE, Ice; HELIÃO. Somos o que somos (1’07). In: RACIONAIS MC’s. Cores e valores. Radar 

Records/ Boogie Naipe/ X-file Records. 2014. 1 CD (24’41 min). Digital estéreo. 
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destino e vivenciá-lo, mesmo que esse destino seja marcado por privações e dores. 

Mas que seja enfrentado, para que o sofrimento o fortaleça e o faça mudar o jogo. 

 

Ao longo dos dois anos e meio de oficinas realizadas como parte da pesquisa 

de campo, os próprios alunos provocaram a necessidade de abrir minha escuta para 

o que eles queriam comunicar, mesmo quando usavam a agressividade e a ironia 

para esse fim. Os modos de manifestar seu inconformismo com uma sociedade 

desigual, aliados à tecnologia que avança a cada dia, fazem parte da identidade 

social desse jovem que busca de modo dionisíaco, satisfazer seus desejos 

efêmeros, sem nenhuma tolerância ao adiamento desse gozo. Suas escolhas são 

definidas pelo caráter de urgência de reparação das carências sociais e subjetivas. 

Essa urgência relaciona-se com o excesso que os leva a adotar comportamentos e 

atitudes, muitas vezes, exteriorizados pela via do consumo, conforme mencionado 

ao longo das reflexões apresentadas, pelo apreço ao funk que afronta a sociedade 

conservadora ou até mesmo pelo rompimento das barreiras que lhes são impostas, 

orientadas por critérios morais ou sociais dominantes.  

 

No início dessa pesquisa, as questões que nortearam as experiências em 

sala de aula se aproximavam mais das ideias expostas nas letras dos Racionais em 

sua primeira fase. Como exemplo, destaco o trecho do rap “Capítulo 4, versículo 

3”395 que apresenta o jovem da periferia como um “efeito colateral que seu sistema 

fez”. A frase deixa transparecer, com um tom de ironia (ou sarcástico), o rancor 

social alimentado por séculos de humilhação e discriminação racial e social. Apesar 

do rancor e da percepção de sua condição de exclusão social, muitos dos 

adolescentes que participaram desta primeira fase buscavam sobreviver em meio a 

inúmeros desafios e privações, porém, sem ultrapassar o tênue limite que os 

separavam da criminalidade. Esses adolescentes da ONG Casa do Zezinho vinham 

de diferentes bairros da região, como Parque Santo Antônio, Jardim Ângela, Jardim 

Irene, Jardim Itaoca, Jardim Rosana, Jardim Ângela, entre outros. As histórias de 

vida contadas muito discretamente pelos próprios jovens assemelhavam-se às 

inúmeras narrativas de grupos de rap surgidos na mesma região.  

 

                                                           
395 Ibidem. 
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          No rap “Fim de semana no Parque”396, do álbum Raio X do Brasil, lançado no 

ano de 1993, a narrativa fala de acontecimentos cotidianos que ocorrem no Parque 

Santo Antônio – importante bairro da região do Capão Redondo, na zona sul de São 

Paulo. Mano Brown inicia o rap dedicando-o a “toda comunidade pobre da zona sul”. 

A letra ressalta as diferenças de classe entre os jovens pobres da favela e os 

playboys que se divertem com seus carros ou videogames. Em determinado trecho, 

o rapper Edi Rock canta “olha só aquele clube que da hora, olha o pretinho olhando 

tudo do lado de fora”, referindo-se aos meninos pobres que observavam a vida da 

qual eram excluídos e que os ricos ostentavam em um clube esportivo privado. De 

acordo com a letra, esses meninos do Parque Santo Antônio desejavam ter uma 

vida igual à dos meninos ricos, sem privação, onde reinava a fartura e a diversão. O 

narrador, no caso, o personagem que observa a movimentação no clube, ao olhar as 

meninas ricas, diz: “afoga essa vaca dentro da piscina”, demonstrando profundo 

rancor social proveniente dessas distâncias sociais. Tais distâncias ferem a 

dignidade humana e convertem-se em uma verdadeira bomba pronta para explodir 

em razão do acúmulo de mágoa, ressentimento e revolta.  

 

          No entanto, na segunda fase da pesquisa, observei que nos dias atuais, os 

adolescentes vêm demonstrando que não querem mais ficar só observando “do lado 

de fora” a vida dos ricos, como diz a letra de “Fim de semana no parque”. Querem 

estar “do lado de dentro” da vida dos ricos, nem que para isso, tenham que 

sucumbir, em muitos casos, à vida do crime para dar fim à privação que lhes é 

imposta por questões históricas, políticas e sociais. Estes adolescentes manifestam 

com maior intensidade a pressão promovida pela “sociedade da satisfação 

imediata”397 (ARANTES, 2014, p. 158)398.  

 

Portanto, para compreender os novos comportamentos desses jovens, é 

preciso, antes, compreender a sociedade atual, por sua vez pautada pelo efêmero – 

princípio constitutivo da sociedade de consumo - e como suas transformações 

                                                           
396 Ibidem. 
397 De acordo com Arantes (Ibidem, p. 158), esta expressão “se deve ao sociólogo alemão Gerhard 

Schulze, ao identificar na matriz contemporânea da sociedade atual, num estudo publicado em 
1992, o que chamou de Erlebnisgesellschaft, na qual justamente a supremacia da experiência 
vivida, ou melhor, ‘vivência’, que, a rigor, de ‘experiência’ não tem nada, provoca uma 
desarticulação explosiva da noção social de ‘limite’”. No livro de Arantes, de onde foi extraída a 
expressão atribuída a Schulze, não consta a fonte bibliográfica do autor citado. 

398 Ibidem, p. 158. 
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incidem sobre a sua subjetividade. Nesse sentido, o rapper, enquanto cronista 

dessas transformações, fala em nome do jovem negro, que aos olhos da sociedade 

excludente é compreendido como ameaça à segurança e aos privilégios das classes 

média e alta. Nesse sentido, Amaral (2011a), apoiando-se nas ideias de Nietzsche, 

identifica na estética do rap uma “inversão crítica dos valores”, mesmo atuando no 

“limiar da lei”, pois coloca “em questão muitas vezes a moral cínica vigente, e, por 

meio de um trabalho de recriação da cultura popular” (AMARAL, 2011a, p. 282)399. 

  

O fortalecimento da periferia como movimento de contestação/ostentação 

deve-se “a uma longa batalha pela democratização do solo urbano, travada por uma 

geração de cidadãos insurgentes”, argumenta Arantes (2014, p. 383)400. De todo 

modo, as comunidades de baixa renda defendem o que consideram seu território 

diariamente, enfrentando o Estado e as instituições privadas que também lhes 

tomam esses espaços urbanos para especulação imobiliária. Conforme salientou 

Arantes, essas provações fomentaram o que chamou de “substância de uma nova 

cidadania urbana”. Esse fenômeno encorajou jovens adeptos aos elementos do hip-

hop, como rappers, grafiteiros e dançarinos de break a demarcarem seus territórios 

por meio da arte e de ações de ruptura contra o regime de “‘entrincheiramento 

espacial’ a que a cidade foi submetida pelo condomínio que conduz a máquina 

urbana de crescimento” (ARANTES, 2014, p. 384)401. 

 

O espólio escravocrata acompanhou o processo histórico e se mesclou às 

“tendências contemporâneas da cultura, cada vez mais fluidas”, de acordo com 

Amaral, “cuja herança conserva os traços retrógrados que acompanharam desde o 

início o avanço do projeto de modernização brasileira” (AMARAL, 2011b, p. 598)402. 

Tal herança originou o “descompasso histórico” assinalado por Schwarz (2012)403, 

que resultaria em uma profunda e ampla desigualdade social. Nesse sentido, o 

aspecto retrógrado da mentalidade nacional - a bem dizer, das elites - seria 

responsável por emperrar um desenvolvimento social que priorize o sujeito histórico. 

Esse descompasso evidencia-se nas desigualdades sociais e econômicas dos 

grandes centros urbanos, cuja divisão territorial separa as favelas espalhadas pelas 

                                                           
399 Ibidem, p. 282. 
400 Ibidem, p. 383. 
401 Op. cit. p. 384. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
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hiperperiferias das grandes cidades, dos condomínios de alto padrão. Sobre esse 

fenômeno, cabe recorrer à análise de Garcia (2011) referente a letra do rap “Da 

ponte pra cá”404 do grupo Racionais MC´s que se refere a “lugares definidos por 

relações econômicas, sociais e raciais que se dão na cidade inteira de São Paulo, 

não somente em uma parte dela” (GARCIA, 2011, p. 223)405.  

 

           Essa disparidade entre o progresso econômico e os “traços retrógrados”, 

herdados do período escravagista, foi salientada pelos Racionais MC’s na letra do 

rap “Da ponte pra cá”: “Hey truta, eu tô louco, eu tô vendo miragem, um Bradesco 

bem em frente à favela é viagem”.  

 

Os novos tempos marcados por intensa violência urbana e antagonismo 

social, que atingem principalmente indivíduos pobres e negros, trouxeram à tona a 

banalização da vida, culminando numa tensão social que dissemina o medo entre a 

população. Pode-se observar o medo que paira sobre a cidade de São Paulo, visível 

nos rostos dos transeuntes apressados pelas ruas do Centro, como também entre 

os moradores das periferias – estes com maior razão – uma vez que convivem 

diariamente com uma verdadeira zona de guerra entre a polícia e o crime 

organizado. Enquanto isso, as elites também se apavoram, reinstaurando a 

mentalidade patriarcal e escravocrata e o antigo “medo branco” dos negros, exigindo 

novas medidas de segurança pública, com vistas a apertar o cerco contra os pobres 

e negros.  

 

Ainda de acordo com esta perspectiva, as análises de Arantes (2014)406 

voltam-se à vigilância punitiva que inclui “a polícia, os tribunais e a prisão entre os 

elementos centrais da ‘mão direita’ do Estado, juntamente com os ministérios da 

área econômica e orçamentária” (ARANTES, 2014, pp. 143-144)407. O autor 

compara esta prática de punição de indivíduos vulneráveis considerados suspeitos 

como uma “colonização do setor social pela lógica punitiva e panóptica” (ARANTES, 

2014, p.144)408. Ou seja, uma política que se pauta pelo controle social eficiente e 

                                                           
404  Ibidem. 
405 Ibidem, p. 223. 
406 Ibidem. 
407 Op. cit., pp. 143-144. 
408 Op. cit., p.144. 



190 

 

uma vigilância constante e generalizada. E em meio a essa barbárie diária, o 

adolescente pobre e afrodescendente em sua maioria precisa lutar para ser mais um 

“sobrevivente”. Esses jovens querem ser mais que um sobrevivente, exigindo 

reconhecimento e ostentando a riqueza que lhes foi negada, como sucedeu com 

seus antepassados. Nesse sentido, pode-se interpretar que a mudança de atitude do 

jovem da periferia perante a opressão socioeconômica e racial, representa outra 

forma de recusa dessa mesma opressão, ao expressar pela via da ostentação seu 

inconformismo e crítica social. 

 

Como exemplo da mudança de posicionamento desse jovem da periferia, 

destaco um trecho da letra do rap “Eu compro”409, 8ª faixa do mesmo álbum, no qual 

aparece o jovem que não se deixa rebaixar pela sociedade excludente e nem se 

humilha perante as práticas discriminatórias. Para esse jovem não basta apenas 

ressarcimento moral ou ajuda humanitária; ele quer também ser reconhecido pelos 

símbolos de poder que pode ostentar, inserir-se socialmente e igualar-se 

economicamente às elites dominantes:  

 

Os nego quer algo mais do que um barraco pra dormir 

Os nego quer não só viver de aparência 

Quer ter roupa, quer ter joia e se incluir 

Quer ter euro, quer ter dólar e usufruir 

(Eu compro) 

Cordão (eu compro) 

Que agride (eu compro) 

Os pano (eu compro) 

De grife (eu compro) 

 Mansão (eu compro) 

De elite (eu compro)                                                                                                                        

Pra nós não tem limite 

                                    

                                                           
409  BLUE, Ice; HELIÃO; BROWN, Mano. RACIONAIS MC´s. Eu compro (3’33). In: RACIONAIS MC’s. 

Cores e valores. Radar Records/ Boogie Naipe/ X-file Records. 2014. 1 CD (24’41 min). Digital 
estéreo.  
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Na sociedade atual, a maior concentração de violência e desigualdade social 

ocorre nos centros urbanos atingindo, principalmente, jovens negros, conforme 

dados apresentados no jornal “Folha de São Paulo”, publicado no dia 2 de novembro 

de 2012: “Capão Redondo e Campo Limpo estão entre os bairros da cidade de São 

Paulo com mais homicídios dolosos (intencionais) na cidade neste ano”410. A 

violência contra essas populações pode ser compreendida como uma forma de 

opressão, conforme nos mostram as estatísticas de mortes entre brancos e negros 

demonstradas em outra matéria do mesmo jornal: “entre 2002 e 2010, o número de 

negros assassinados no país cresceu e o de brancos diminuiu, aumentando em 

159% a diferença entre homicídios contra as duas raças”411.  Esses dados foram 

extraídos de um estudo apresentado na ocasião da publicação da matéria pela 

SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – que de acordo 

com a publicação, “lançou um plano para tentar diminuir o problema entre os jovens, 

os principais alvos do crime” (nº 30.557)412. 

 

Muitos jovens reagem com violência à própria violência a que são 

submetidos. Mas na sociedade atual, as formas de opressão não são facilmente 

identificáveis como no passado, quando as ações discriminatórias eram inclusive 

aceitas socialmente. Na atualidade, existem sim, várias formas de opressão que se 

encontram entranhadas em ações do conjunto da sociedade (polícia, mídia, escola, 

etc.), que incidem no âmbito social e subjetivo desses jovens, distorcendo, muitas 

vezes, a percepção que possam ter acerca desses fenômenos sociais.  

 

A exclusão social oriunda da discriminação racial é uma forma de opressão 

que gera grande impacto na sociedade atual e deflagra inúmeras outras formas de 

opressão, como “metástases” de um processo histórico. Tratam-se de 

comportamentos que são, muitas vezes, pautados pela lógica do ressentimento. 

Essas formas de opressão atuais geram mais intolerância e discriminação por um 

lado, e indignação e revolta, por outro. A invisibilidade que nega aos jovens negros o 

pertencimento a uma sociedade cada vez mais excludente, pode ser compreendida 

                                                           
410  Jornal Folha de São Paulo. Do “Agora”. PM estende ação a Campo Limpo e Capão. Cotidiano, p. 

C4. Sexta-feira, ano 92, n° 30.529, 2 de novembro de 2012.   
411 Jornal Folha de São Paulo. De Brasília. Cresce a proporção de negros vítimas de assassinato no 

país. São Paulo, Cotidiano, p. C5. Sexta-feira, ano 92, n° 30.557, 30 de novembro de 2012. 
412 Op. Cit. 
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como uma forma de opressão, na medida em que para eles, “o mundo da vida social 

fecha-se à participação” (SOARES; ATHAYDE; BILL, 2005, p. 167)413. De acordo 

com estes autores, esse “sentimento de não pertencer, de estar de fora, costuma ser 

doloroso” para quem não se percebe reconhecido pelo outro. Nas oficinas, percebi 

que muitos adolescentes tinham consciência de que as classes superiores os 

enxergavam como suspeitos por serem afrodescendentes e pobres, mas reagiam de 

diferentes maneiras a essa rejeição.  

 

O fenômeno da adesão à moda e a atração por artigos de consumo de alto 

valor, vivida por jovens com escassa condição financeira, torna-se um meio de 

reparação da exclusão social. Sobre tal questão, Lipovetsky414 (2006), inspirando-se 

nas ideias de J. Baudrillard, apresenta uma análise muito interessante para iluminar 

a questão do adolescente pobre e a necessidade de ostentação de artigos caros. O 

autor salienta que a sociedade de consumo alimentada por uma diversidade de 

objetos e marcas de consumo, fomenta ainda: “um imenso processo de produção de 

“valores signos” cuja função é conotar posições, reinscrever diferenças sociais em 

uma era igualitária que destruiu as hierarquias de nascimento. (LIPOVETSKY, 2006, 

p. 171)415.  

 

O medo e a insegurança entre os indivíduos, que fazem parte do mundo 

administrado pelo capitalismo global, são responsáveis por gerar um isolamento 

social, separando ricos e pobres por uma avalanche de hostilidade. Tal questão foi 

salientada por Adorno (2010) já na metade do século passado, após analisar os 

efeitos da guerra e do regime fascista nas relações sociais, abordando-a sob 

diferentes ângulos. No campo da educação, Adorno identificava na conscientização 

do próprio fenômeno, uma forma de romper com essa frieza: “o primeiro passo seria 

ajudar a frieza a adquirir consciência de si própria, das razões pelas quais foi 

gerada” (ADORNO, 2010, p. 136)416. No campo da música, Adorno abordou o 

fenômeno da solidão das cidades como matéria-prima para o compositor 

expressionista: “Aqui se encontra a forma do estilo como solidão. A solidão é uma 

                                                           
413 Ibidem, p. 167. 
414 Ibidem. 
415 Op. cit., p. 171. 
416 Ibidem, p. 136. 
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solidão coletiva. É a solidão dos habitantes da cidade, que já não sabem nada uns 

dos outros” (ADORNO, 2009, p. 46)417.  

 

No Brasil, essa indiferença é mostrada diariamente nos noticiários que 

pulverizam notícias distorcidas visando a manipulação das massas, além da 

espetacularização midiática, que expõem, a situação miserável de inúmeras 

parcelas da população que habitam as periferias. Uma realidade, por meio da qual a 

sociedade brasileira dá provas de que apesar dos avanços em vários setores da 

sociedade, ainda persiste por “debaixo dos panos” o que Paulo Freire chamou no 

passado de “manutenção da ‘ordem’ opressora” (FREIRE, 2011, p. 65)418. Essa 

ordem opressora, na atualidade, materializa-se em diferentes ações permeadas pelo 

mesmo racismo que sustenta a desigualdade social dos grandes centros urbanos e 

no campo, há séculos.  

                      

Com base nessas reflexões acerca da história brasileira e de seu 

entrelaçamento com algumas tendências mundiais da contemporaneidade, marcada 

por ações opressoras em diferentes momentos e contextos políticos, como também 

pelas efervescências das massas manifestadas nas ruas conforme vem 

acontecendo nos últimos tempos, observa-se um momento de transformação na 

sociedade brasileira. Não se pode afirmar que tal transformação traga de volta 

aquele “horizonte de expectativa” vivenciado no passado e que foi salientado por 

Arantes (2014) como fenômeno responsável por suscitar uma esperança de tempos 

melhores. Nos tempos atuais, Arantes fala do “apagamento desse horizonte” que se 

relaciona a uma “espera”: “o presente passa a concentrar toda a sobrecarga de 

expectativa dirigida noutras épocas ao futuro, de sorte que todo chamado à ação 

responde a uma injunção imediata do instante, responde a uma urgência qualquer” 

(ARANTES, 2014, p. 159)419. 

 

O adolescente absorve o momento histórico atual que aponta para a lógica da 

urgência, do imediatismo e do hedonismo e reproduz, de algum modo, essa 

dinâmica social em suas ações, incorporando-a e vivenciando as inúmeras 

                                                           
417  Ibidem. 
418 Ibidem, p. 65. 
419 Ibidem, p. 159. 
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possibilidades de escolhas que o tempo presente oferece. Por tais razões, dar voz 

aos adolescentes, especialmente os afrodescendentes, bem como ouvi-los, pode ser 

uma experiência importante para auxiliar em sua formação crítica, que, acredito, 

possa ser mediada pela via estética do rap, a partir de seus aspectos musicais e 

políticos. 

 

Tomando em consideração estas reflexões e outras desenvolvidas 

anteriormente acerca da importância do rap como crônica da história social do Brasil 

e de seus reflexos, particularmente nas regiões periféricas das grandes cidades - 

retratando, portanto, a própria realidade do jovem afrodescendente -, sustento que 

esse gênero musical urbano e juvenil tenha muito a contribuir para a educação 

pública. O emprego do rap nas oficinas permitiu aos adolescentes exercitarem suas 

capacidades intelectuais nos atos de criar, refletir e questionar sobre suas próprias 

vidas inseridas numa sociedade dividida por classes sociais. Mas cabe lembrar que 

o uso do rap somente como matéria pedagógica inserida na grade escolar, pode 

resultar apenas em sua instrumentalização, se for empregado como “isca”, 

aproveitando do interesse do jovem pelo gênero, retirando-lhe toda a potência crítica 

ressaltada neste trabalho. É preciso fazer com que suas propriedades imanentes e 

seu sentido trágico toquem o jovem subjetivamente, para que por meio deste gênero 

musical - cuja estética reúne o passado, o presente e aponta para o futuro - venha a 

expressar-se, curando as feridas particulares e coletivas e apoderando-se de uma 

consciência crítica frente às formas de opressão atuais que se perpetuam desde os 

tempos da escravidão no Brasil.  
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