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RESUMO: A redemocratização do Brasil não foi capaz de garantir à parcela mais pobre da 

população o acesso à cidadania e a oferta de melhores condições de vida. Frente à emergência 

de uma diferença social fortemente marcada, impedidos de se imaginar como membros da 

Nação, jovens de periferias brasileiras se voltaram para a cultura de rua negra americana em 

busca de novas práticas culturais que se opusessem às representações (tão comuns ao samba e à 

chamada música popular brasileira) do Brasil como uma sociedade racialmente democrática e 

cordial, diversa, mas não conflitual. É neste contexto que o rap se populariza no Brasil a partir 

dos anos 90. Este trabalho ambiciona analisar como rappers brasileiros – como os Racionais 

MC's, Emicida e Mc Marechal – denunciam a violência, a exclusão e o racismo nas grandes 

cidades e como de seus raps emerge a imagem de um Brasil menor, frequentemente ausente das 

resentações oficiais e das grandes narrativas da nação brasileira. 
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“Toda nação é uma comunidade política imaginada – imaginada como 

inerentemente limitada e soberana”, afirma Benedict Anderson, em Imagined 

Communities. Imaginada porque nem mesmo os membros da menor das nações terão a 

oportunidade de conhecer, encontrar ou sequer ouvir falar da maioria de seus 

compatriotas, mas ainda assim, “na mente de cada um, vive a imagem de sua 

comunhão”. Limitada porque mesmo a maior das nações tem fronteiras “finitas” (e 

“elásticas”) “para além das quais estão outras nações” e nenhuma nação (exceto, talvez, 

a americana) imagina ter as mesmas fronteiras, tamanho, tempo e significado que a 

humanidade. Soberana porque “o conceito nasceu numa época em o Iluminismo e a 

Revolução estavam destruindo a legitimidade do reino dinástico hierárquico, 

divinamente instituído”. Comunidade porque, “apesar de sua desigualdade e exploração 

reais, a nação é sempre concebida como um profundo e horizontal companheirismo” 

(ANDERSON, 1983, p. 6-7). 



 

 Uma das principais bases para a imaginação da nação brasileira foi o mito da 

democracia racial, que encontra no discurso de Gilberto Freyre uma de suas mais 

famosas representações: “Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, 

quando não na alma e no corpo [...] a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do 

negro” (FREYRE, 2007, p. 283). O maior patrimônio do Brasil, diria o mito, é a sua 

mestiçagem, a riqueza do convívio, da integração, do afeto e da miscigenação das três 

raças que compõem o povo brasileiro. Nisso se constitui a brasilidade. 

Vale ressaltar que o conceito da mestiçagem já estava em pauta desde o contexto 

da abolição, nos primeiros começos da república. Silvio Romero, por exemplo, como 

tantos outros teóricos influentes de sua época, defendia a mestiçagem na medida em que 

ela levaria ao branqueamento da população, tendo com consequência final o 

desaparecimento do contingente negro e índio que existia no país: 

A estatística mostra que o povo brasileiro compõe-se atualmente de 

brancos arianos, índios tupis-guaranis, negros quase todos do grupo 

banto e mestiços destas três raças, orçando os últimos certamente por 

mais de metade da população. O seu número tende a aumentar, ao 

passo que os índios e os negros tendem a diminuir. Desparecerão num 

futuro talvez não muito remoto, consumidos na luta que lhes movem 

os outros ou desfigurados pelo cruzamento. 

O mestiço, que é a genuína formação histórica brasileira, ficará só 

diante do branco quase puro, com o qual se há de, mais cedo ou mais 

tarde, confundir. (ROMERO, 1888, p. 20) 

É importante notar, também, que, apesar de seus estudos contribuírem para a 

construção do mito da democracia racial, Gilberto Freyre não foi seu criador. Em seu 

artigo sobre a Companhia Negra de Revistas, Tiago Melo Gomes demonstra que 

temas como caráter nacional e mestiçagem estavam em discussão em 

um ambiente muito mais amplo do que em apenas alguns seletos 

círculos intelectuais. A reavaliação da ideia de Brasil não foi obras de 

poucos, estava sendo debatida [até mesmo] em um ambiente típico da 

cultura de massas, como o teatro de revista. (GOMES, 2001, p. 60-61) 

“Do início ao fim do texto” de Tudo Negro, a peça mais famosa desta 

companhia, Gomes afirma, “De Chocolat parece empenhado em apontar a importância 

do caráter negro e da harmonia racial no caráter nacional” (GOMES, 2001, p. 67). 



 

O exemplo da Companhia Negra de Revista levanta a hipótese de que, no 

contexto dos anos 1920-30, os negros também parecem ter lutado “por uma concepção 

mestiça de Brasil, na qual não haveria problemas raciais”, uma sociedade onde “o 

conceito de brasilidade estaria intimamente associado com a „gente da raça‟”. Portanto 

“a ideia de democracia racial, ainda que possa ter na prática um efeito mascarador da 

violência das relações raciais no Brasil” – e ser um “componente dinâmico das forças de 

inércia” que garantiam “a perpetuidade dos esquemas de relação social herdados do 

passado”, conforme demonstrou Florestan Fernandes já nos anos 1960 (FERNANDES, 

1978, p. 263) – “teve vários sentidos no momento de sua formulação”, não sendo um 

mero “estratagema de grupos de elite com objetivos de dominação”. “No momento 

estudado”, conclui Gomes, “a ideia de „Brasil mestiço‟ poderia ser, em parte, uma 

reivindicação orgulhosa da contribuição do negro para a formação da nação”. Os negros 

também queriam se imaginar como parte desta nação que estava sendo construída 

(GOMES, 2001, p. 71). 

Este exemplo revela também a posição de destaque ocupada pela música popular 

dentro dos estudos da cultura brasileira, importância já reconhecida por Mário de 

Andrade nos anos 1930. “As canções populares”, afirma Eneida Leal Cunha, “há muito 

tempo no Brasil são o espaço privilegiado da construção do pertencimento e das 

imagens identitárias” (CUNHA, 2007, p. 80). Da mesma forma, Silviano Santiago diz 

que a música popular é “o espaço „nobre‟ onde se articulam, são avaliadas e 

interpretadas as contradições socioeconômicas e culturais do país, dando-nos portanto o 

seu mais fiel retrato” (SANTIAGO, 2004, p. 144). Liv Sovik também afirma que “a 

canção popular brasileira é um campo privilegiado de representação do nacional, onde 

se concatena e reconcatena repertórios musicais e imagens verbais” (SOVIK, 2002, p. 

278). “Hoje”, continua Sovik, 

espera-se de largos setores da música popular, desde o samba até o 

rap, passando pelo rock, não só a “educação sentimental” (palavras de 

José Miguel Wisnik) que as letras oferecem, mas comentários em 

forma pop (isto é, em letras, ritmos, repertórios, figurinos e releases) 

sobre o estado da Nação, um gênero de discurso cujos principais 

autores incluem eruditos como Silvio Romero, Oswald e Mário de 



 

Andrade, Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de 

Hollanda e Darcy Ribeiro. (SOVIK, 2002, p. 279) 

 Vemos que a música popular desempenha, portanto, um forte papel na 

construção e manutenção da identidade nacional brasileira. George Yúdice fala sobre 

como o samba, o carnaval, a música popular brasileira e a bossa nova contribuíram para 

uma representação homogênea do Brasil. “Hoje, no entanto”, afirma ele, “uma nova 

política de representação emergiu, marcando assim a ênfase na diferença” (YÚDICE, 

1997, p. 45). 

 Esta diferença vem à tona num momento em que a identidade nacional brasileira 

entra em um colapso político, racial e cultural. Yúdice cita três acontecimentos 

sintomáticos deste momento da emergência da diferença, ocorridos num intervalo de 

menos de três semanas, "entre 30 de setembro e 18 de outubro de 1992", que teriam, 

segundo ele “lançado o Brasil a uma política de representação sem precedentes em sua 

história”. O primeiro destes acontecimentos teria sido o impeachment de Fernando 

Collor em 30 de setembro de 1992: caras pintadas, fogos, hino, bandeiras, samba, 

carnaval, restauração da democracia – uma festa "dentro do melhor padrão da tradição 

nacional". O segundo, o massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992: 

enquanto alguns intelectuais, políticos e até membros do clero acusavam o Estado de 

terrorismo, "parte da população endossou o massacre", segundo pesquisas de opinião 

pública, e demonstrou substancial apoio à Polícia Militar paulista, alegando que a PM 

era a "reserva moral de São Paulo" e condenando "os ativistas dos direitos humanos 

como coniventes com assassinos e estupradores". O terceiro foram os arrastões 

ocorridos nas praias da Zona Sul do Rio, promovidos por adolescentes "vindos de 

bairros do subúrbio e da Baixada Fluminense, armados com pedaços de madeira. [...] 

Revoltados, moradores da Zona Sul pediram pena de morte e presença do exército nas 

ruas" (YÚDICE, 1997, p.29-33). 

 Datam da mesma época as chacinas da Cinelândia e de Vigário Geral, lembra 

Micael Herschmann (1997). Todos estes acontecimentos são emblemáticos da cultura 

do ódio ao preto, pobre e favelado que era corrente na época. Uma atmosfera que, não 



 

podemos deixar de lembrar, se assemelha bastante à que vivemos hoje com a ultrajante 

política de ocupação militar das favelas do Rio pelas chamadas forças de "pacificação". 

Estes episódios ajudam a ilustrar um contexto político em que “as classes alta e 

média” podiam dispor “de uma nova simulação de democracia, encenada pelo 

impeachment do presidente Collor e pela projeção dos moradores da favela como 

marginais e parasitas”. A camada mais pobre da população só pôde assistir, à margem, 

este novo espetáculo da democracia: mesmo depois da redemocratização, o direito deles 

à cidadania continuou interditado (YÚDICE, 1997, p. 38). 

“Houve um tempo em que a política cultural do Brasil fez com que essa classe 

marginal se imaginasse como parte da nação”, contudo, a partir dos anos 90, “essa 

construção não é mais viável”: a diferença se torna muito marcada. Ricos e pobres, 

brancos e pretos não conseguem mais se imaginar como camaradas de uma mesma 

nação. O processo de inferiorização pelo qual passa, há muito tempo, a maioria 

(numérica e minoria étnica) dos membros desta comunidade precisa ser denunciado 

(YÚDICE, 1997, p. 39). 

Para se opor às representações e modelos da cordialidade entre classes que antes 

eram quase exclusivas no imaginário brasileiro, os jovens da periferia buscaram na 

cultura de rua negra americana novas práticas culturais, novas formas de expressão e 

representação social que lhes permitissem “expressar seu descontentamento” e oposição 

“à tese de que o Brasil é uma „nação diversa mas não conflitual‟” (HERSCHMANN, 

1997, p. 56).  

“Antes do episódio do arrastão”, afirma Yúdice, “até os antropólogos” que ele 

tinha vindo entrevistar, na época, como parte de sua pesquisa sobre o hip-hop no Rio, 

“sentiam-se confusos para explicar por que esses jovens se interessavam por uma 

música que não podiam entender, que não podia ser comprada nas lojas e que não era 

transmitida pelas rádios”, o hip-hop americano (YÚDICE, 1997, p. 36). É neste 

contexto que o rap emerge, abrindo espaço “„no imaginário social‟” para um “novo 

retrato mais fragmentário e plural de „nação‟” (HERSCHMANN, 1997, p. 57). 



 

 Já em 1990, os Racionais MC‟s lançavam o seu álbum de estreia, Holocausto 

urbano. A música de onde sai o título do álbum é “Racistas otários”:  

Então a velha história outra vez se repete 

Por um sistema falido 

Como marionetes nós somos movidos 

E há muito tempo tem sido assim 

Nos empurram à incerteza e ao crime enfim 

Porque aí certamente estão se preparando 

Com carros e armas nos esperando 

E os poderosos bem seguros, observando 

O rotineiro holocausto urbano 

O sistema é racista, cruel 

Levam cada vez mais 

Irmãos aos bancos dos réus 

O holocausto urbano denunciado pelos Racionais seria esta articulação do 

sistema que empurra o jovem negro ao crime, que está pronto para recebê-lo na cadeia, 

mesmo que para isso seja necessário forjar um flagrante: “Então eu digo meu rapaz/ 

Esteja constante ou abrirão o seu bolso/ E jogarão um flagrante/ Num presídio qualquer/ 

Será um irmão a mais”; e que identifica todo jovem negro como marginal: “Enquanto 

você sossegado foge da questão/ Eles circulam na rua com uma descrição/ Que é 

parecida com a sua, cabelo, cor e feição/ Será que eles veem em nós um marginal 

padrão?”. 

Este holocausto urbano é consequência do que Michel Foucault reconhece como 

a tecnologia do biopoder, uma transformação do direito político do século XIX, que 

conferiu ao Estado soberano o direito de fazer viver ou de deixar morrer seus próprios 

cidadãos. Mas como isso seria possível? 

Como, nessas condições, é possível, para um poder político, matar, 

reclamar a morte, pedir a morte, mandar matar, dar a ordem de matar, 

expor à morte não só seus inimigos, mas seus próprios cidadãos? 

Como esse poder que tem essencialmente o objetivo de fazer viver 

pode deixar morrer? [...] É aí, creio eu, que intervém o racismo. 

(FOUCAULT, 1999, p.304)  

O racismo é “o meio de introduzir [...] um corte entre o que deve viver e o que 

deve morrer”. 

No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a 

distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas 



 

raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso 

vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o 

poder se incumbiu [...] Isso vai permitir ao poder tratar uma população 

como uma mistura de raças ou, mais exatamente, tratar a espécie, 

subdividir a espécie de que ele se incumbiu em subgrupos que serão, 

precisamente, raças. (FOUCAULT, 1999, p.304-305) 

 Assim,  

quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto 

mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados 

haverá em relação à espécie, mais eu – não enquanto indivíduo, mas 

enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais 

poderei proliferar. (FOUCAULT, 1999, p.305) 

Dentro desta lógica, “a morte do outro” não significaria a “minha vida, na 

medida em que seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, 

da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a vida em geral 

mais sadia; mais sadia e mais pura”. (FOUCAULT, 1999, p.305) 

 É este exercício do biopoder que os Racionais denunciam em “Racistas otários”. 

Mesmo dentro de um país que foi imaginado a partir do ideal da democracia racial, o 

negro ocupa o lugar daquele que o Estado pode deixar morrer, aquele para quem o 

Estado multiplica os riscos de morte. Mesmo as leis criadas para defender os negros 

contra este sistema, a lei anti-racismo, a Lei Afonso Arinos que garantiria seu direito à 

cidadania e que estava completando 50 anos em 1991, é, segundo a letra da canção, 

“Infalível na teoria, inútil no dia a dia”. Perto do fim da música uma voz, que parece de 

um locutor de rádio ou apresentador de telejornal declara: "O Brasil é um pais de clima 

tropical/ Onde as raças se misturam naturalmente/ E não há preconceito racial”. A 

declaração é seguida por uma risada macabra, daquelas de filme de terror, que denuncia 

o caráter falacioso do mito da democracia racial para os negros. 

 A lógica do racismo para Foucault, portanto, estaria “muito longe de um 

racismo que seria, simples e tradicionalmente, desprezo ou ódio das raças umas pelas 

outras” (FOUCAULT, 1999, p.308). É assim que ele se manifesta no Brasil. Como 

afirmam os Racionais, “No meu país o preconceito é eficaz/ Te cumprimentam na frente 

e te dão um tiro por trás”. Aqui, o preconceito não se caracteriza pelo ódio aberto, mas 

por essa capacidade do Estado de deixar o negro morrer. 



 

Frente a essa situação, os Racionais convocam os negros para a luta: “E nossos 

ancestrais, por igualdade lutaram/ Se rebelaram, morreram/ E hoje o que fazemos?/ 

Assistimos a tudo de braços cruzados/ Até parece que nem somos nós os prejudicados”. 

Da mesma forma que fazem em “Negro limitado”, música lançada no álbum seguinte, 

Escolha seu caminho, de 1992. Nela, os “Racionais declaram guerra/ Contra aqueles 

que querem ver os pretos na merda”. A música é uma conversa entre o negro limitado – 

que só quer saber de “curtir um barato”, “crocodilagem demais/ vagabundas e drogas” – 

e os Racionais, que tentam convencê-lo, e são bem sucedidos no fim das contas, a se 

tornar um preto digno, que escolhe “cultura, educação, livros, escola”, “informação”, 

“inteligência” e “uma mente articulada” como arma na guerra contra os racistas otários. 

 A guerra, aliás, é um tema recorrente nos raps que denunciam a condição social 

do negro. “É a guerra, neguin, nós somo a guerra, neguin/ Sofremo a guerra, neguin, 

vivemo a guerra, neguin/ Meu estilo é a guerra, neguin, Brasil é a guerra, neguin”, 

declara o refrão do rapper carioca MC Marechal. Essa atmosfera da guerra também é 

recriada em “Soldado sem Bandeira”, do paulista Emicida:  

Se nós chega sem glock 9 [sem armas], nem precisa é só no 

psico[lógico] 

a frieza do nosso olhar já planta medo nos bico 

Os vidro sobe, quem deve se apavora 

pensando: “E se eles quisessem se vingar da escravidão agora?”  

[...] E agora é sério, nóiz num ta de brincadeira não 

você ainda acha que a guerra memo é no Afeganistão?  

A guerra é o dia-a-dia desta parte da população. É uma “guerra racista/ Classista, 

que fragmenta, divide e enfraquece”, seu prêmio é “Dinheiro pros sem caráter, dor pra 

quem não merece”. Nessa guerra, cujas “treta territorial se restringe às biqueira [ou 

pontos de venda de droga]” são os pobres, principalmente os jovens negros, as maiores 

vítimas, como mostram os números de pesquisas recentes – “Nós até faz bastante plano 

pra quem raramente chega aos trinta”: 

Sabendo que: uma bala sempre gera bem mais que uma morte  

E cada bala que alcança as mansão e os honda fit  

Onde eu moro já varo mais de vinte [barracos de] madeirite  

Nóis ta no front e eu to na linha de fogo  

Fazer o que? Num fiz as regra não, tio, eu só jogo o jogo 



 

 “Ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma/ Desconfiar dos dois lados sem 

temer coisa alguma/ Nasceu no meio da guerra então se acostuma” Só de nascer, eles já 

estão alistados numa guerra que não é deles, uma guerra entre facções do tráfico, entre o 

tráfico e o Estado, que afeta todos os que moram na periferia, mesmo os que não estão 

envolvidos com nenhum dos dois lados: “Mas eu te pergunto: quem que tornou as ruas 

trincheira?/ nem pisa nela te alistou e pôs na guerra dos outros/ te fez jurar sem crer, 

acreditar sem ter”. Inspirada em Foucault (1999), talvez eu possa dizer que o racismo, 

no Brasil, ativa uma guerra interna, travada não contra um adversário externo, mas entre 

os próprios cidadãos, que faz com que os negros sejam mortos aos milhões, destruindo a 

raça adversa e regenerando a raça dominante. 

Para os soldados sem bandeira, “Isso é nação”, “é encenação”, “alienação”, “me 

vê em ação, sobrevivendo tipo estrategista [...] e foda-se o que o mapa diz, meu bairro é 

minha pátria”. Tendo seu acesso à cidadania negado, esses jovens fundam uma nova 

identidade local articulada com o seu bairro, com a periferia – uma força que emerge 

simultânea àquela da identidade nacional e àquela da identidade transnacional, que liga 

o Atlântico negro e as periferias de todo o mundo. 

Além de levantar a hipótese de que os brancos temam os jovens negros por 

desconfiar que eles queiram se vingar da escravidão, Emicida também compara esse 

jovem, que anda no fundo do ônibus, de capuz e cabisbaixo a um “nego fujão de alma 

vazia com banzo tudo confuso [...] reprimindo ódio, procurando razão pra viver”. Essas 

imagens da escravidão também são evocadas, em “Avua Besouro” de forma a traçar um 

paralelo que demonstre a semelhança entre a situação do negro hoje e sua situação 

anterior. Em “Avua Besouro”, fala-se em algozes e capitães do mato, chicotadas que 

ainda estalam, medo e gritos silenciados. 

Emicida começa essa canção, como Catherine Hall (1996) que defende a 

importância dos mitos na construção de uma identidade minoritária, dizendo que 

“Guetos precisam de heróis”. 

“Então me mira, mas me erra/ Se não vou ter que te mostrar com quantos 

favelados/ Se faz uma guerra”. O tema da guerra retorna, mas dessa vez, os negros estão 

armados com o Rap: “No flow” das rimas, “rapaz comum tem como arma sua voz/ Vou 



 

cortando como lâminas, seguido pelas câmeras / Causando pane nas máquinas/ [...] Já 

chego no kamehameha” – o golpe mais poderoso de Goku, personagem do popular 

desenho japonês Dragon Ball. “Sem essa de tadinho dos neguin, viu?/ Aja como eu 

tivesse na outra ponta do fuzil”. 

“O progresso”, na periferia, “vem das gambiarra”, do improviso. Emicida, então, 

agradece por seus ancestrais, já que sua origem humilde o permite fazer o que pessoas 

que tem dez vezes mais não fazem. “Na manga o ás, o rap em cartaz/ E o mundo todo 

vai saber do que a gente é capaz.” 

O discurso da vitória é muito forte em “Avua Besouro”:  

Então, e aí, favela? 

To pra honrar camisa,  

noiz vai [...]  

Contrariar a meta imposta pelas pesquisa  

Realmente bater de frente, tombar divisa  

Acima da média, algemas ou rédias em pauta [...]  

E a linha da miséria já me pareceu mais alta [...] 

Vai besouro, tá na hora de avoar  

Já é hora do jogo virar a nosso favor, né? 

 “Os gambé [policiais] quer, mas não pode me pôr algema/ Ceis esperava que eu 

roubasse tudo, menos a cena”. É através do rap, do hip-hop, da representação dos 

negros, da denúncia do racismo que o jogo vai virar a favor dos marginalizados. 

 “O „drama do negro‟ na cidade” (narrado de maneira tão tocante pelos 

Racionais em “Negro Drama”) é o tema de um estudo que Florestan Fernandes publica 

já em 1964. Em A integração do negro na sociedade de classes, Fernandes explicita a 

forma como alguns traços da sociedade de castas escravocrata permaneceram na 

sociedade de classes após a abolição. Uma situação que persiste até hoje, como todos os 

raps citados aqui ajudam a denunciar. O mito da igualdade, dizia ele, “converteu-se 

numa formidável barreira ao progresso e à autonomia do ‘homem de cor’ – ou seja, ao 

advento da democracia racial no Brasil”. Enquanto ele “não puder ser utilizado 

abertamente pelos negros e pelos mulatos, como um regulador de seus anseios de 

classificação e de ascensão sociais, ele será inócuo em termos da própria 

democratização da ordem racial imperante” (FERNANDES, 1978, p. 269). 



 

É esta a denúncia que o rap também faz. Longe da integração idealizada no 

momento da concepção da nossa identidade nacional, os direitos de brancos e negros, 

mesmo que iguais no papel, se revelam extremamente desiguais na prática diária, como 

tantas letras demonstram. Apesar de nunca ter estado ausente da representação no 

Brasil, o negro sempre foi ou representado como o Outro, ou quando falou com voz 

própria, o fez de forma a manter o lustro da coordialidade. O rap não se conforma a esse 

modelo. Dos raps, como os aqui citados, emergem imagens de um Brasil menor, que  

ajudam a desmontar a grande narrativa da Nação, abrindo espaço para a imaginação de 

modelos alternativos.  
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