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“Mas quem são eles? Quem somos nós? 

Quanto de nós existe neles e quanto deles existirá em nós?” 

“Necessidades básicas”, El Efecto 

 

Resumo:  

Em 1801, três anos depois do lançamento de seu livro escrito em parceria com o amigo e 
mentor Samuel Taylor Coleridge, o poeta William Wordsworth decide publicar um prefácio 
para esclarecer quais foram os pressupostos teóricos e estéticos dos quais partiu para fazer 
Baladas líricas. Apesar de afirmar não querer parecer empenhado na esperança tola de 
convencer o leitor a aprová-lo, Wordsworth compartilha, em seu prefácio, sua visão sobre o que 
é poesia, quem é o poeta e para quem ele fala. Dois dos maiores escritores românticos ingleses, 
representantes da fina flor da intelectualidade britânica, Coleridge e Wordsworth, em seu livro 
de estreia, se voltavam para a natureza e para a vida simples das pessoas comuns em busca das 
formas belas e permanentes da natureza, que ali estariam melhor reveladas – que, em certa 
medida, estão bastante presentes na obra do Racionais MC‟s. Neste trabalho, aproveito a 
estrutura do prefácio de Wordsworth para perguntar: dessa vez – São Paulo, século XXI – quem 
é o poeta? Para quem ele fala? Qual é o propósito da poesia do Racionais? Para tentar responder 
tais perguntas, olharemos mais de perto três canções: “Diário de um Detento”, “Negro Drama” e 

“Vida Loka – Parte II”, tomando de auxílio outras canções e performances do grupo. 
 
Palavras-chave: Racionais MC‟s. Enunciação coletiva. Diferença. 
 

Em 1801, três anos depois do lançamento de seu livro escrito em parceria com o 

amigo e mentor Samuel Taylor Coleridge, o poeta William Wordsworth decide publicar 

um prefácio (expandido em 1802 – versão que utilizamos) para esclarecer às pessoas 

que não conseguiam enxergar onde estava a poesia em seu livro quais foram os 

pressupostos teóricos e estéticos dos quais ele partiu para fazer Baladas líricas. Apesar 

de afirmar não querer parecer empenhado na esperança tola e egoísta de convencer o 

leitor a aprová-lo, em seu prefácio, ele compartilha sua visão sobre o que é poesia – de 
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que assunto ela deve tratar, de que maneira e com que propósito –, quem é o poeta e 

para quem ele fala. 

Dois dos maiores escritores românticos ingleses, representantes da fina flor da 

intelectualidade britânica, Coleridge e Wordsworth, em seu livro de estreia, se voltavam 

para a natureza e para a vida simples das pessoas comuns em busca das formas belas e 

permanentes da natureza, que ali estariam melhor reveladas. Segundo Wordsworth, a 

linguagem destes homens comuns, da qual ele se apropriava, depois de purificada de 

seus defeitos, teria a capacidade de exprimir paixões mais essenciais do que aquelas 

expressas através da linguagem artificial e rebuscada largamente adotada pelos poetas 

de sua época. 

A eleição destes novos temas e linguagem seria feita pelo Poeta – um homem 

cuja sensibilidade (“gênio poético”, segundo Coleridge) seria superior à dos demais. 

Sua poesia seria capaz de despertar nas pessoas a capacidade de se entusiasmar com a 

beleza e a dignidade da mente humana numa época em que a vida moderna, a 

acumulação dos homens nas cidades e a uniformidade de suas ocupações reduziam as 

mentes das pessoas a um estágio de torpor quase selvagem. 

Wordsworth também declara que a função primeira da poesia seria produzir 

prazer, mas especifica que o prazer pode, por exemplo, ser uma maneira mais efetiva de 

gerar empatia com a dor. Para o poeta, até mesmo o conhecimento só pode ser 

alcançado através do prazer. 

Wordsworth também afirma a superioridade da poesia em relação à ciência e em 

relação à prosa. Segundo ele, as situações e os sentimentos mais patéticos, aqueles que 

têm uma maior carga de dor associada a eles, seriam melhor suportados pelo leitor na 

rima do que na prosa. Além disso, se compararmos duas composições dessa natureza, 

igualmente bem executadas, uma em verso e outra em prosa, a versão em verso, 

provavelmente, seria lida cem vezes enquanto a prosa seria lida uma única vez, dizia 

Wordsworth. 

Assim como costumamos ouvir centenas de vezes as nossas canções favoritas. 

No final da segunda faixa do DVD Mil Trutas, Mil Tretas, “Fórmula Mágica da Paz”, 

Mano Brown se dirige à plateia e diz: 

Zona Leste,/ Não se acostuma com esse cotidiano violento porque 
essa vida não foi feita pra você, rapaz/ Você foi feito pra correr nos 
campo, andar de cavalo no meio de criança, cachorro, velho – 
entendeu, rapaz? – flores, natureza, rios, água limpa pra beber, rapaz/ 
Essa foi a vida que Deus preparou pra você, mas o ser humano é 
ambicioso, ele estragou tudo/ Ele estragou tudo – vamo vivendo esse é 
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o caos, esse é o mundo em que você convive hoje, século XXI/ Com a 
geração do século XXI – Que que você vai fazer pra mudar? Cruzar os 
braço e reclamar ou você vai ser a revolução em pessoa?/ Acredita em 
você, rapaz [...]Acredita em você, zona leste/ Acredita em você, 
periferia/ Firmeza total/ Muito amor pros irmãos que tão presentes 
nesse domingo frio. (“Fórmula Mágica da Paz”, In: Mil Trutas, Mil 
Tretas) 

Em diversos momentos – como esse – o assunto e a linguagem da poesia do 

Racionais MC`s se assemelham àqueles do romantismo europeu do século XIX: a 

natureza, a vida do homem comum, sua linguagem – dessa vez sem purificações. Talvez 

as semelhanças acabem por aí. Mas, talvez, possamos aproveitar a estrutura do prefácio 

de Wordsworth e perguntar: dessa vez – São Paulo, século XXI – quem é o poeta? Para 

quem ele fala? Qual é o propósito da poesia do Racionais? Para tentar responder tais 

perguntas, olharemos de mais perto três canções do grupo: “Diário de um Detento”, 

“Negro Drama” e “Vida Loka - Parte  II”, tomando de auxílio outras canções e 

performances do grupo. 

 Vários críticos apontam a mudança que houve no projeto do Racionais MC`s, já 

entrevista por alguns em Raio-X do Brasil, mais tarde consolidada em Sobrevivendo no 

Inferno. Lançado em 1997, de forma independente, mesmo fora do mainstream, o 

álbum já tinha vendido mais de meio milhão de cópias (dizem que mais de um milhão 

de CDs foram vendidos no total) quando o videoclipe da música “Diário de um 

Detento” recebeu o prêmio VMB de melhor videoclipe do ano na escolha do público e 

de melhor videoclipe de rap de 1998. 

Na cerimônia de entrega, ao receber o prêmio de melhor videoclipe de rap, 

sobem ao palco os quatro integrantes do grupo e mais umas vinte pessoas. Ice Blue, Edi 

Rock e Mano Brown se pronunciam em sequência:  

Ice Blue: [...] Falaram que o rap não era música, mas é o seguinte, o 
Racionais tem uma missão e não vai parar, certo? A nossa música é da 
periferia, a música dos preto, de preto pra preto. Os quatro preto 
favelado, continua favelado, mas é o seguinte, agora nós tem a voz. É 
nós na fita. 
Edi Rock: [...] Eu infelizmente não tô completamente feliz, tá ligado? 
Tô contente, me sinto agradecido, mas eu tenho um grande problema 
na hora de escrever, morô?, na hora de subir no palco, que é ainda a 
deficiência, a miséria, as favela, a droga, o vício – eu me inspiro nisso, 
tá ligado? Eu não queria me inspirar nisso, tá ligado? Infelizmente é 
assim, morô? Eu quero que um dia isso acabe, tá ligado? Eu quero que 
meu povo acorde e não veja o sol atrás das grades, falou? Paz! 
Mano Brown: Eu quero agradecer [...] aos irmãos que tão lá no 
casarão [...], que fizeram o clipe junto com nós na maior boa vontade, 
morô? Agradecer os moleque da FEBEM e todas as favelas e do 
Brasil, morô? Paz! 
(VMB 1998, https://www.youtube.com/watch?v=wPljsJYlC-I) 
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Ao receber o prêmio de videoclipe do ano, mais gente ainda sobe ao palco junto 

com o Racionais. KL Jay se pronuncia: 

Nos lugar mais longe da cidade, e nos lugar mais distante do país, meu 
povo não tem tv a cabo e muitas vezes não tem nem conversor [...] pra 
pegar a MTV e assistir o Yo, Rap! ou assistir isso aqui que tá 
acontecendo, morô? Mas aí, mesmo assim esse prêmio aí vai pra todo 
o meu povo que veio da África, enriqueceu a Europa e a América do 
Norte e o que sobrou pra nós, morou, meu?  Foi as favela, foi as 
cadeia [...] os  ponto de tráfico de droga, morô? E o dinheiro não 
sobrou pra nós. Esse prêmio vai pra todo meu povo ae, morô, mano? 
Que vê no rap, que vê no Racionais a esperança de justiça, de orgulho, 
e de poder, morô? Aí, é nós na fita outra vez. Poder pra maioria que é 
nós, morô? Paz! 
(VMB 1998, https://www.youtube.com/watch?v=54scSGUSLzQ) 

Como Wordsworth em seu prefácio, Blue começa defendendo que sua poesia 

merece tal título. Rap é música sim, conforme comprovam os prêmios da crítica e, mais 

tarde naquela mesma noite, o do púbico. Em seguida, ele levanta a questão da 

enunciação: os quatro pretos favelados, continuam favelados, mas agora têm voz, ele 

diz. Da mesma forma, nos agradecimentos de Edi Rock, Mano Brown e KL Jay, as 

grandes estrelas são o seu público, seu povo, seus manos. Esta é a grande mudança vista 

pelos críticos na obra do Racionais. A partir de Raio-X do Brasil, eles parecem migrar 

do lugar pedagógico que ocupavam – numa relação em que falavam de cima, do lugar 

de alguém que sabia mais (vide “Negro Limitado”, em Escolha seu caminho) – para 

falar do lugar do homem comum, do mais um. Este projeto alcança sua forma plena em 

Sobrevivendo no Inferno.  

Na já citada “Fórmula Mágica da Paz”, última faixa deste álbum, Mano Brown 

entoa: “Ninguém é mais que ninguém, absolutamente/ aqui quem fala é só mais um  

sobrevivente”. A grande mudança vista pelos críticos na obra do Racionais é a saída de 

um lugar em que se falava para os manos para um lugar onde se fala com os manos, em 

um projeto de enunciação coletiva – como a “performance” deles na entrega do prêmio 

demonstra. Racionais são os quatro componentes do grupo mais os manos que subiram 

no palco, além dos manos que estão em casa e que nem podem assistir àquilo. Veremos 

em seguida como esse projeto de enunciação se estrutura na letra e no clipe de "Diário 

de um Detento". 

“Diário...” descreve o episódio do Massacre do Carandiru, quando 111 presos 

foram mortos dentro do presídio de segurança máxima em 02 de outubro de 1992. A 

narrativa começa no dia anterior ao massacre e se divide em três partes. Na terceira 

parte da canção, a câmera é empunhada pelo narrador. O massacre é contado a partir de 
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uma confusão/profusão de imagens impressionantes, acompanhadas e perpassadas por 

brilhantes frases de efeito, que funcionam como comentários em off: 

Traficantes, homicidas, estelionatários/ Uma maioria de moleque 
primário/ Era a brecha que o sistema queria/ Avise o IML, chegou o 
grande dia/ [...] Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo/ Quem mata 
mais ladrão ganha medalha de prêmio/ O ser humano é descartável no 
Brasil/ Como modess usado ou bombril/ Cadeia? Guarda o que o 
sistema não quis/ Esconde o que a novela não diz/ Ratatatá! sangue 
jorra como água/ Do ouvido, da boca e nariz/ [...] Cadáveres no poço, 
no pátio interno/ Adolf Hitler sorri no inferno [...]. (“Diário de um 
detento”, Racionais MC‟s) 

Em “Diário...”, o genocídio do povo negro é comparado ao genocídio do povo 

judeu – comparação já feita, por exemplo, no título do segundo álbum do Racionais, 

Holocausto Urbano. Além da imagem de Hitler sorrindo no inferno, incluída na letra, 

no clipe, nesta mesma parte da canção, imagens do Holocausto são superpostas a 

imagens reais do Massacre do Carandiru, imagens dos corpos dos mortos, imagens dos 

familiares na porta do presídio, desesperados por notícias, e imagens em estúdio do 

Mano Brown em meio a vários corpos banhados de sangue.  

“Diário...” é um registro desta memória traumática da chacina, deste 

acontecimento simbólico, deste sintoma da sociedade brasileira. Em sua tese sobre o 

Racionais, Acauam Silvério de Oliveira diz que “Diário...” revela que “os detentos já 

estavam do lado de dentro do muro muito antes de se encontrar efetivamente presos, 

justamente porque o mesmo sistema que promove” o extermínio do detento  

é aquele que o produz enquanto ser para a morte desde o nascimento, 
ao excluí-lo permanentemente da condição de cidadania. Daí a 
dimensão coletiva do relato, que tanto fala da experiência vivida no 
Carandiru quanto daqueles potenciais detentos produzidos 
cotidianamente. (OLIVEIRA, 2015, p.245) 

O genocídio do povo negro acontece dentro e fora dos muros da cadeia. 

Transposta em forma de rap (em versos carregados de dor, mas associados ao prazer, 

como diria Wordsworth), levada aos milhões de ouvintes do Racionais, esta história vai 

ser ouvida e lembrada cem vezes. Re-memorada, como diria Toni Morrison, re-

membrada, reintegrada como parte da memória coletiva de uma comunidade. 

A letra de “Diário de um Detento” foi composta numa parceria entre Mano 

Brown e Jocenir, detento do Carandiru que, inclusive, publicou seu próprio livro de 

memórias ao sair do presídio. Jocenir mantinha cadernos na cadeia, que rodavam entre 

presos de diversos pavilhões e funcionavam como um meio de comunicação entre eles, 

contendo histórias de todos. Além disso, Brown também utilizou, como fonte para a 

composição da letra, cartas e depoimentos que recebia dos presos e conversas suas com 
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detentos que visitou no presídio. Como numa metaficção historiográfica, em “Diário...”, 

Mano Brown se apropria de documentos históricos para oferecer um relato alternativo 

do massacre. Como também é típico deste gênero, sua narrativa demonstra que todo 

texto da história é inescapavelmente contado a partir de uma determinada perspectiva e 

que a história oficial tende a privilegiar certas versões. O status não-oficial e não-

autorizado da versão enunciada pelo rap é destacado nos últimos versos da canção. Ao 

final de mais de sete minutos de relato, Brown se pergunta (e nos) pergunta: “Mas quem 

vai acreditar/ no meu depoimento?”. Ao levantar esta questão, ele parece questionar: 

Quem tem direito de ser o sujeito da história? Quem tem voz e legitimidade para contá-

la? 

Canção, filme, metaficção historiográfica – todos estes “gêneros” foram listados 

aqui para mostrar como a forma de “Diário...” parece não ter a menor pretensão à 

estabilização. A instabilidade genérica de “Diário...”, o borramento dos gêneros na 

forma da canção, aponta para um outro borramento presente na letra, que se estende por 

outras canções do Racionais MC`s: o questionamento da fronteira entre eu e outro, que 

está diretamente relacionado ao projeto do Racionais de enunciação coletiva. 

Muito já foi falado a respeito da enunciação coletiva em Capão Pecado de 

Ferréz, obra da literatura marginal paulista contemporânea, que constitui, em certa 

medida, a mesma cena cultural paulista na qual o hip-hop e o rap do Racionais se insere. 

Mano Brown até colabora com o livro de Ferréz, como "aliado da área". Benito 

Rodriguez, por exemplo, compara o projeto de enunciação de Capão Pecado a um 

“mutirão”: 

interessa-me apontar para o caráter coletivo, de empreendimento 
grupal que, embora aceite a rubrica de autoria, atribuída legalmente a 
Ferréz, desdobra-se, não apenas nos créditos habituais de 
agradecimentos e dedicatórias, mas na incorporação do discurso dos 
“aliados da área”. [...] Esta combinação heteróclita de materiais 

discursivos e estatutos narrativos, esta dimensão coletiva e celebrante 
da auto-representação, [...] esta ansiedade de incluir o maior número 
possível de vozes e imagens do espaço e dos sujeitos destas 
comunidades, parecem evocar precisamente a ideia de um “mutirão”. 

Neste sentido, o livro é menos um empreendimento estético de corte 
autoral, nos quadros da cultura letrada, do que uma espécie de 
oportunidade para constituir, com os meios disponíveis e habilidades 
disponíveis na comunidade, uma obra que possa oferecer um espaço 
de reelaboração – em muitos casos de constituição primeira – de 
contraimagens dos sujeitos e de suas formas de relação e discurso, 
com respeito às suas representações típicas, emblematizadas pela 
composição da capa. (RODRIGUEZ, 2003, p. 57-58) 
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Com uma análise semelhante à de Rodriguez, David Vazquéz, em seu estudo sobre 

narrativas autobiográficas americanas/latinas, Triangulations, afirma que 

Enquanto a ideia de uma escrita autobiográfica socialmente enraizada 
não é nova, eu argumento que os autores incluídos nesse estudo usam 
suas narrativas em primeira pessoa para imaginar espaços de 
pertencimento absolutamente diversos. [...] Ao invés de representar-se 
como lutando para se libertar da obrigação com os outros em suas 
comunidades, as representações interdependentes incluídas neste 
estudo sugerem subjetividades mutualmente dependentes que 
desafiam as doutrinas de individualismo liberal [...] [Estas narrativas] 
criam espaços imaginários, onde novas relações sociais são projetadas 
e discursivamente postas em prática. (VAZQUÉZ, 2011, p. 6-7) 

Comentando especificamente a obra de Julia Alvarez, num artigo intitulado “Não posso 

ser eu, sem o meu povo”, que é uma citação de uma frase da autora, Vazquéz afirma que, “em 

virtude dos traços autobiográficos” presentes na obra de Alvarez,  

a subjetividade individual só é registrada [nos romances 
autobiográficos de Alvarez] na medida em que é matizada com a 
comunidade. [...] Alvarez constrói as suas narrativas autobiográficas 
de forma que a subjetividade só obtenha sua autoridade através de 
uma relação com sua comunidade. (VAZQUÉZ, 2003, p. 384) 

Talvez os conceitos de Oliveira e de Vazquéz possam nos ajudar a compreender 

o projeto de enunciação presente na obra do Racionais. Um show deles, por exemplo, 

nunca é feito só com eles quatro no palco. Há mais um bando de gente que canta, dança 

ou que se comporta como num teatro mudo, interpretando papeis apresentados nas 

letras. No DVD Mil Trutas, Mil Tretas, e no show da Virada Cultural de 2013, até os 

filhos de alguns deles, crianças que parecem ter de 7 a 13 anos, estão no palco, vestidos 

de mini-rappers, cantando e dançando. Na última faixa de Mil Trutas, Mil Tretas, “Vida 

Loka – Parte 2” (que comentarei com mais detalhe em seguida), todos que participaram 

do show voltam ao palco: cerca de 40 homens cantam e dançam juntos. 

A própria canção “Diário de um detento” parece ser uma espécie de biografia da 

vida dentro do Carandiru. Ou uma autobiografia: no clipe, Mano Brown é mais um 

detento. Vemos os rapper de calças beges (uniforme da prisão), atrás das grades, 

escrevendo no caderno, recebendo visita, presenciando o massacre. 

Um terceiro exemplo seria “Negro drama”. A visão panorâmica de Edi, que 

inicia a canção, é seguida por uma narrativa autobiográfica de Brown. Ele vai contar a 

sua história diaspórica – que é a história dele e de tantos outros meninos sem pai, filhos 

de migrantes nas favelas das grandes cidades brasileiras, que é a história da mãe dele e 

de tantas outras mães solteiras na periferia. Na versão do CD Nada como um dia após o 

outro dia, antes de começar a cantar sua parte, Mano Brown afirma que também não 
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consegui fugir dessa história. “É isso aí/ Sou mais um/ Forrest Gump é mato/ Prefiro 

contar uma história real/ Vou contar a minha”. Na versão do DVD ao vivo Mil Trutas, 

Mil Tretas, antes de começar a cantar, Brown levanta a galera, entoando: “Essa é pra 

você, porque/ Essa é pra você!/ Essa é pra você, descendente de escravo, que não teve 

direito à indenização!”. Nesta mesma versão, à imagem de Brown cantando na tela, são 

interpostas fotos de Bob Marley, James Brown, Tim Maia, Garrincha e 2Pac, entre 

outros ídolos negros. A plateia é iluminada e enfocada pela câmera. Todos cantam forte. 

A força poética deste trecho é difícil de ser descrita. 

Nesta canção, Brown assume essa voz que, ao mesmo tempo que é a dele, é a 

voz de um eu expandido, a voz do negro drama. Há muitas outras músicas nas quais ele 

é narrador em primeira pessoa, e se apresenta e se nomeia Mano Brown: “Capítulo 4, 

Versículo 3”,“Fórmula Mágica da Paz”, “Da Ponte pra Cá”, “Jesus Chorou”, "Vida 

Loka - Parte 2", entre outras.  O meu argumento é que, como Julia Alvarez, os membros 

do Racionais não podem ser eles sem o seu povo.  

Em sua tese, Oliveira (2015) afirma que ao considerarmos a figura de Brown, 

“não estamos [...] diante da figura do herói, ou do representante da periferia que se 

destaca em meio ao lamaçal para combater a opressão, pois sua autoridade decorre 

diretamente da atitude „humilde‟ que insere essa subjetividade no plano coletivo”. 

Como ele mesmo se apresenta em “Capítulo 4, Versículo 3”, Brown é “apenas um rapaz 

latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos”, mais um negro de “27 anos 

contrariando as estatísticas”. Para Oliveira, dizer que Brown é porta-voz da periferia 

seria considerá-la como “uma unidade previamente construída – ou seja, como se o 

Racionais criassem valores e os transmitissem para a periferia, ao invés de serem eles 

próprios portadores de valores comunitários” (OLIVEIRA, 2015, p. 252). 

 “Vida Loka – Parte 2” se inicia com a fala de um MC convidado, Cascão, que 

diz: “Firmeza total, mais um ano se passando, aí/ Graças a Deus a gente tá com saúde, 

aí, morô?/ Muita coletividade na quebrada”. A coletividade é uma das ideias 

predominantes neste rap. Quase todas as cenas do clipe enfocam um grupo de manos, 

juntos, na noite, em um churrasco, zoando, ouvindo música, dando uma volta de carro 

(e sendo parados pela polícia), caminhando pela favela. Esta coletividade também é 

expressa nas performances ao vivo desta canção, como já foi mencionado 

anteriormente, durante as quais diversos manos sobem ao palco junto com os quatro 

membros do Racionais. Na letra da canção também há muitas frases na primeira pessoa 

do plural. No meio da música, por exemplo, Brown diz “E meus guerreiro de fé, quero 
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ouvir, irmão”, ao que várias vozes respondem, juntas: “Programado pra morrer nós é/ 

Certo é certo é dê no que der”. Além disso, apesar de “Vida Loka – Parte II” ser cantada 

só por Brown, no clipe, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock cantam e dançam em close, mas a 

voz que sai de suas bocas é a voz de Brown. Todos são Racionais, o Racionais são todos 

os manos. 

A partir destes exemplos vemos que o Poeta, com “P” maiúsculo, não existe 

mais. No Racionais, a autobiografia não é mais a história de um eu cuja narrativa da 

vida individual revela algo que é verdade para todos, universalmente. Como nas 

narrativas autobiográficas analisadas por Vazquéz em sua tese, o narrador das canções 

do Racionais não pode ser ele sem o seu povo. Seu projeto, como aquele visto por 

Rodriguez em Capão Pecado é um mutirão da palavra. Para que este projeto de 

enunciação fosse alcançado, certas noções românticas, como a do gênio poético, ou a do 

“eu” que transcende diferenças sociais e históricas, ou a noção de que cada indivíduo 

possui uma identidade singular e única, que ao mesmo tempo é a expressão da natureza 

humana universal – típicas das autobiografias tradicionais – tiveram que ser derrubadas. 

Além disso, o Racionais não precisa simular as paixões do homem comum, 

como Wordsworth achava que tinha que fazer em sua poesia. O lugar de fala do poeta 

mudou. Eles são este homem comum. Sua linguagem não é mimetizada, nem purificada 

e eles não evitam expressar dor e nojo. Nesse sentido, o Racionais é a materialização da 

“liberdade e do poder” que provém “da ação e do sofrimento reais e substanciais” 

idealizados por Wordsworth (1802). O Racionais são “o efeito colateral que” este 

“sistema fez”, conforme eles mesmos já anunciaram em “Capítulo 4, Versículo 3”, a 

resposta ao desejo de expressão estética de Wordsworth, sua materialização.  

Mas ainda falta responder duas das perguntas postas no início deste trabalho, 

levantadas pelo prefácio de Wordsworth: para quem o Racionais fala? Com que 

propósito? 

Em sua tese, Acauam Silvério de Oliveira afirma que a experiência do rap não 

pode ser apropriada por outros que estão fora da comunidade em seu benefício. O rap é 

“um projeto de enunciação coletiva, mas específico da periferia”, sua “voz é coletiva, 

mas não é pra qualquer um”. (OLIVEIRA, 2015, p. 285) 

 Em 28 novembro de 2015, cinco jovens negros, Wilton de 20 anos, Wesley, de 

25, Roberto, de 16, Cleiton, de 18, e Carlos Eduardo, de 16, estavam em um automóvel 

Fiat Palio, indo fazer um lanche para comemorar o primeiro salário de Roberto. 

Policiais militares fizeram 111 disparos contra o carro. Todos morreram. Sidney Teles, 
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membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado Rio de 

Janeiro (Alerj), lembrou, em entrevista: 

Neste caso, foram 111 tiros disparados contra essas crianças. 
Lembrando que 111 foi o número de mortos no Carandiru. A gente 
não pode mais se calar, a gente tem que partir pra cima e disputar o 
poder e fazer dele uma política que preserve a vida dos nossos jovens, 
porque estamos sendo exterminados diariamente, mas ainda estamos 
calados. (SOUZA, 2015) 

 Um ato em repúdio a este acontecimento aconteceu em Madureira, em 03 de 

dezembro. Bruno Rico, seu organizador, escreveu um texto de três laudas sobre as 

circunstâncias e as motivações que o levaram a organizar o ato e o postou na página do 

evento no Facebook. Este é um trecho perto do final do texto: 

Só pra fechar, este ato é contra o genocídio do povo preto, e isso não 
impede que pessoas brancas participem dele [...] Sei que tem uma 
galera do lado extremista que vai dizer que não quer pessoas brancas 
no ato, essa é uma postura que eu, particularmente, nunca concordei, 
pois vivemos reclamando que as pessoas brancas não possuem 
empatia com a nossa causa, daí quando alguém se propõe a ajudar, 
alguns tacam pedra, mas quando o protesto é nos EUA, tipo em 
Ferguson, e os brancos lutam juntos com os negros, esses extremistas 
do Brasil dizem que o povo de lá sabe lutar e o daqui não; eu fico só 
observando essa incoerência, e não gosto disso. Mas foi como eu 
disse, se você quer criar um ato pelo povo preto, frequentado 
exclusivamente por pessoas pretas, fique à vontade, segue na tua 
ideologia que eu sigo na minha. Uma causa não precisa anular a outra, 
todas são agregadoras, principalmente nesse caso. (RICO, 2015) 

 Para Stuart Hall, há duas conotações possíveis para identidade cultural: uma que 

é fixa e estável, definida nos termos de uma única cultura compartilhada, um reflexo de 

experiências históricas comuns e códigos culturais compartilhados, e uma segunda, 

instável e metamórfica, baseada no jogo da diferença – e diferença aqui não se refere a 

uma forma pura de alteridade. Ele explica: 

O jogo da diferença dentro da identidade [...] não poderia [...] ser 
representado [...] como uma simples oposição binária – „passado/ 
presente‟, „eles/ nós‟. Sua complexidade excede a estrutura binária da 

representação. Em lugares, tempos, em relação a questões diferentes, 
há uma resistência à fronteiras. Elas se tornam, não só o que elas, 
algumas vezes, já foram – categorias mutualmente excludentes, mas 
também o que elas, às vezes, são, pontos diferenciais dentro de um 
contínuo. [...] Esta segunda conotação de diferença desafia as 
fronteiras fixas que estabilizam o significado e a representação e 
mostram como o significado nunca está acabado ou completo, mas 
continua se movendo para englobar outros significados adicionais ou 
suplementares que [...] perturbam a economia clássica da linguagem e 
da representação. (HALL, 2003, p. 238-239) 

A partir desta segunda definição, a identidade cultural passa a “pertencer tanto 

ao futuro quanto ao passado” (HALL, 2003, p.236). No ato em Madureira, brancos e 
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pretos cantavam “Negro Drama” juntos, em coro, imaginando um novo futuro. Se o rap 

é a enunciação coletiva da diferença, seu maior poder reside justamente na articulação 

derridiana que Hall aplica à diferença no tocante à identidade cultural. Dessa forma, a 

obra do Racionais não seria uma manifestação cultural destinada exclusivamente para 

manos. Afirmar isso, contudo, não implica que o rap tenha deixado de ser compromisso, 

como cantava Sabotage. 

Na parte mais brilhante de sua tese, Oliveira defende que a obra do Racionais 

tem um projeto ético e estético. Na falência do projeto ético, o estético não faz sentido. 

Na expansão do projeto de Wordsworth, o Racionais quer dar prazer, mas também quer 

“ser parte ativa de um processo político-cultural de transformação daquelas condições 

de vida [...], propor maneiras de escapar a esse horizonte”. “Diário de um Detento”, ele 

afirma, “propõe duas operações complementares: compreender o sistema que engendrou 

aquelas mortes [...] e criar estratégias de luta e sobrevivência” a partir de “um modelo 

[...] coletivo de organização narrativa” (OLIVEIRA, 2015, p. 276). 

Em citações célebres, quando perguntados sobre porque nunca aparecem na 

grande mídia, KL Jay responde “Não somos produtos, somos artistas”; ao que Mano 

Brown replica: “Eu não sou artista. Artista faz arte, eu faço arma. Sou terrorista.”O 

terrorismo do Racionais objetiva desviar o mano do caminho já programado para ele, 

impedir que novos jovens sigam sendo transformados em detentos. No processo, ele 

acaba alcançando também o filho do senhor de engenho, retratado em "Negro Drama", 

que ironicamente quer ser preto, quer comprar esta condição no grande mercado global 

das identidades. Para além destas duas classes de pessoas, dessa articulação binária de 

identidade, o Racionais fala para todos os que se preocupam com a causa, excedendo 

dicotomias, borrando fronteiras, afirmando uma diferença que nunca se estabiliza.  
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