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RESUMO 
 

A presente dissertação apresenta um estudo sobre o Compartilhamento do 
Conhecimento no contexto da Exclusão Social, utilizando como norte um dos pilares 
do modelo SECI da Gestão do Conhecimento. Tal modelo constitui o ciclo de 
socialização, externalização, combinação e internalização, sendo nesta pesquisa 
utilizada a fase da externalização como base. Definiu-se como objetivo geral verificar 
o Rap como um método de compartilhamento do conhecimento a partir da análise 
de letras selecionadas sobre a exclusão social, uma vez verificado que este é um 
dos estilos musicais mais ouvidos pelos indivíduos que estão envolvidos neste 
contexto e por ser um gênero crítico quanto às realidades sociais. Dessa forma, foi 
abordada a seguinte problemática: o conteúdo presente nas letras de Rap sobre a 
exclusão social pode ser considerado um método de compartilhamento do 
conhecimento? Tendo por foco as consequências sociais e a relação que os 
resultados gerados possam ter com o meio, foi necessário reconhecer no processo, 
e não no resultado, a visão pessoal dos participantes. Para isso, a escolha das 
músicas foi realizada por meio de uma entrevista com quatro sujeitos, integrantes do 
movimento hip-hop e rappers. Foi solicitada a colaboração desses sujeitos, de modo 
voluntário, focando a busca de informações sobre músicas e grupos de Rap, 
utilizando como filtro da pesquisa a exclusão social. Desses quatro participantes, 
cada um colaborou com cinco músicas. Dessa forma, foi realizada uma análise dos 
conteúdos, formando uma ligação entre o Rap e alguns conceitos e descritores já 
publicados sobre o tema, assim investigando o contexto de exclusão social pelo Rap 
e compreendendo as aproximações entre o compartilhamento do conhecimento e o 
discurso do Rap. Ocorrendo a contextualização dos perfis dos compositores e de 
sua realidade por meio da pesquisa exploratória bibliográfica realizou-se uma 
análise de conteúdo das presentes músicas, em que foram especificados os temas: 
miséria, violência, preconceito racial, dignidade humana, desigualdade social, 
repressão, exclusão geográfica, estereotipagem e omissão assistencialista. 
Verificou-se, então, que dentre as categorias analisadas destacam-se a omissão de 
assistência e as questões relacionadas à dignidade humana, reconhece-se que o 
propósito desta pesquisa é verificar o Rap como um método de compartilhamento do 
conhecimento, apontando que cada MC, ao produzir a sua letra, traduz com ritmo o 
conhecimento que possui sobre o seu contexto social externalizando e 
compartilhando o conhecimento adquirido. 
 

Palavras-chaves: Rap; Exclusão Social; Compartilhamento do Conhecimento.   
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ABSTRACT 
 

This dissertation presents a study about the Knowledge Sharing in the context of 
Social Exclusion, using as one of the pillars of the SECI model of Knowledge 
Management. Such model constitutes the cycle of socialization, externalization, 
combination and internalization and, in this research, the externalization phase is 
used as the basis. It was defined as a general objective to verify the Rap as a 
method of sharing knowledge from the analysis of selected lyrics about social 
exclusion, once that it was verified as one of the musical styles most heard by the 
individuals that are involved in this context and by be a critical gender in relation to 
social realities. Thus, the following problem has been addressed: the content present 
in the Rap lyrics about social exclusion can be considered a method of Knowledge 
Sharing? Focusing on the social consequences and the relation that the generated 
results can have with the environment it was necessary to recognize on the process, 
and not on the results, the personal vision of the participants. For this, the choice of 
songs was made through an interview with four members of the hip-hop movement 
and rappers. It was requested the collaboration of these subjects, in a voluntary way, 
focusing the search of information about music and Rap groups, using as filter of the 
research the social exclusion. Of these four participants, each collaborated with five 
songs. Therefore, a content analysis was performed forming a link between Rap, 
some concepts and descriptors already published on the subject, investigating the 
context of social exclusion from Rap and understanding the approximations between 
knowledge sharing and discourse of this musical genre. Occurring the 
contextualization of composers' profiles and their reality through exploratory 
bibliographic research a content analysis of the present songs was made, in which 
the following themes were specified: misery, violence, racial prejudice, human 
dignity, social inequality, repression, geographical exclusion, stereotyping and 
omission of welfare. It was verified that among the analyzed categories the omission 
of assistance and the issues related to human dignity are highlighted, it is recognized 
that the purpose of this research is verifying the Rap as a method of knowledge 
sharing, pointing out that each rapper, in producing their lyrics, rhythmically translates 
the knowledge he possesses about his social context externalizing and sharing the 
acquired knowledge. 

Keywords:  Rap; Social Exclusion; Knowledge Sharing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação pretende abarcar algumas categorias fundamentais que 

serão analisadas, a saber: gestão do conhecimento, a exclusão social e o “rap” 

como método de compartilhamento de conhecimento. Utilizando o conceito da 

espiral do conhecimento proposto por Nonaka e Takeushi (1997), em que há uma 

condição facilitadora para entender a funcionalidade e a construção do 

conhecimento dentro de uma organização e, consequentemente, o seu 

compartilhamento. Para os autores, o conhecimento tácito se converte para o 

explícito e vice-versa, propagando o conhecimento de forma simultânea e 

promovendo a movimentação dessas conversões em forma de uma espiral contínua 

e ascendente. 

A Gestão do Conhecimento (GC) tem como foco as relações entre os 

indivíduos com a Socialização, Externalização, Combinação e a Internalização dos 

conhecimentos (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Para que a disseminação e 

internalização do conhecimento tenham resultados satisfatórios, a GC se aprofunda 

na importância do conhecimento tácito ou interno, e explícito ou externo. 

A partir da análise da teoria do espiral do conhecimento, nota-se que é 

possível realizar um paralelo com o conceito de cognição platônica. Ou seja, que a 

alma racional contém em si todo o conhecimento, com a necessidade de um parto 

do conhecimento (maiêutica) já existente no sujeito e ao longo da vida, lembrando-

se de tudo o que a alma racional contém; e a lapidação desse processo acontece 

com o exercício de aprender ou conhecer (GALLO, 2012). Dessa forma, verifica-se 

que é possível uma relação diretiva com os processos de utilização da espiral do 

conhecimento. 

Observa-se que no âmbito educacional existem formas e teorias variadas 

para o desenvolvimento do aprendizado. De acordo com Cruz (2011), dentre essas 

teorias, os estudiosos apresentam diferentes ferramentas para sua aplicação em 

seus variados ambientes, como nas escolas, centros sociais e na própria família. 

Nota-se que há uma gama de ferramentas utilizadas para a construção da 

aprendizagem, proporcionando uma relação interpessoal com grande potencial 

evolutivo dos indivíduos, mesmo que seja em ambientes hostis, como periferias e 

favelas. De acordo com Gallo (2012), esse tipo de aprendizagem não é consciente 
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durante o processo, é no final que se dá sentido ao conjunto de signos que foram 

apresentados inicialmente. Neste momento, observa-se que o indivíduo foi capaz de 

aprender naquele percurso em que, muitas vezes, poderia ser considerado 

irrelevante.  

Motivados por disseminar o conhecimento da cultura, muitos jovens têm a 

necessidade de expressar o que sentem por meio da música. Observa-se que a arte 

e a música têm sido, ao longo da história, utilizadas como forma de expressão e de 

construção de conhecimento, mesmo sendo uma ferramenta em potencial não muito 

explorada. 

Por ser uma forma de socialização, Vigotsky (1998) expõe que a arte é um 

instrumento da vida social de uma sociedade, atingindo o íntimo do indivíduo. Dessa 

forma, a arte desperta emoções e, mesmo sentidas de formas específicas pelos 

sujeitos, ainda assim é uma vivência social, especificando-se nessa dissertação a 

sua relação com o Rap. 

Para que a música possa ser introduzida de forma efetiva em um contexto 

social, é necessário que haja identificação. Ou seja, que essa música faça parte da 

cultura dos indivíduos, estando este afeiçoado pelo estilo musical facilita a 

integração da música ao meio. 

Nesta pesquisa, o Rap foi definido como objeto, um dos estilos musicais que 

é explicitado pelo ambiente, pois é um dos mais ouvidos em periferias, favelas e 

subúrbios, e preferido pela maioria dos jovens (OLIVEIRA, 2015). O Rap é 

considerado a voz da periferia, incentivando muitas pessoas a aderirem não só 

como música, mas também como parte de uma cultura e um estilo de vida. 

Para que esse trabalho viabilize a análise de que o Rap pode ser considerado 

uma ferramenta de compartilhamento do conhecimento, tendo como base a 

premissa do estudo da exclusão social e a análise das letras de rap relacionadas, 

foram estruturados quatro capítulos: apresenta-se o conhecimento e sua evolução 

histórica e filosófica, que tem como base epistemológica a maiêutica e a recognição 

platônica e suas influências na aprendizagem contemporânea, reafirmada pelas 

teorias da cognição e a concepção dialógica da linguagem, como expressão de 

pensamento, elemento de comunicação e interação, seus signos e sua ação social 

realçada pela ideologia do cotidiano (BAKHTIN, 1981; PLATÃO, 2010; VIGOTSKI, 

1998; VOLOCHINOV, 2016).  
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A Gestão do Conhecimento utiliza o conceito de tácito e explicito e a espiral 

do conhecimento (NONAKA; TAKEUSHI, 1997), levando-se em consideração o Hip-

hop como organização e o Rap como o método utilizado para o compartilhamento do 

conhecimento. O Hip-hop é uma organização cultural, composta de quatro 

elementos: Break, Dj, Grafite e Rap apresentando a sua história, desde a origem até 

o cenário que se encontra na atualidade.  

Apresenta-se, assim, um estudo sobre a exclusão social, a origem do 

conceito, como se realiza a sua compreensão no contexto nacional e quais são os 

motivos que tornam os indivíduos socialmente marginalizados. Dessa forma, utiliza-

se a base empírica de conhecimento experimentado e, consequentemente, 

explicitado pelas letras de Rap, que são analisadas e explicadas por meio do 

conhecimento acadêmico bibliográfico. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo visa valorizar o indivíduo excluído no contexto social, 

dando-lhe uma identidade e uma perspectiva de mudança do cenário em que está 

inserido. Nesta perspectiva, destaca-se a explicitação do conhecimento presente na 

ação de musicalização do conhecimento do sujeito por meio do Rap. Assim, tem-se 

que a explicitação do conhecimento é um processo de mediação entre a construção 

da aprendizagem e a propagação da conscientização que o indivíduo produz e 

compartilha sobre si (CRUZ, 2011; MORIN, 2000; NONAKA; TAKEUSHI, 2008). Por 

meio da análise proposta, identifica-se a sua percepção do mundo sobre o olhar de 

transformação de uma realidade social. 

Reconhece-se que o conhecimento adquirido pelos rappers, por meio de 

outras músicas ouvidas, vivências, leituras e socialização, são uma forma de 

aprendizagem. E, a partir disso, o indivíduo utiliza o conhecimento adquirido para 

explicitar algo novo, gerando um novo conhecimento que é compartilhado através 

das letras de Rap. 

Este gênero musical pode ser considerado uma forma de emancipação, 

sendo necessário entender o indivíduo a partir da sua perspectiva histórica e social 
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(VIGOTSKY, 1996). Desse modo, é possível guiá-lo na construção de uma crítica 

social, buscando elementos que fortaleçam a convivência e a socialização. 

Obtém-se que a cultura hip-hop (FERREIRA, 2005; NETO, 2011) expressa a 

realidade dos jovens oriundos de bairros periféricos. O Rap pode ser utilizado como 

forma de interação e elo, demonstrando flexibilidade e interdisciplinaridade, 

referenciando a diversidade desse movimento cultural que correlaciona com a 

historicidade do sujeito.  

Nesse movimento social de explicitação de uma especificidade social que é a 

cultura hip-hop, a identidade do sujeito envolvido nesse movimento explicita a sua 

realidade social e o seu conhecimento por meio da construção das letras de Rap 

(YTARTE, 2016). Essa construção é considerada, nesta pesquisa, como a ação de 

transição do conhecimento tácito para o conhecimento explícito (NONAKA; 

TAKEUSHI, 2008) e também como a promoção da recognição platônica (PLATÃO, 

2010). Ou seja, define-se que a letra de um Rap é um método de explicitação do 

conhecimento ao possibilitar que o sujeito compartilhe descrições do seu meio social 

e transmita a sua aprendizagem por estar inserido no mesmo. 

Por ser um estilo musical de protesto (NETO, 2011), o Rap tem como base o 

questionamento e deste surgem temas variados, como: injustiça social, drogas, 

sexo, violência nas favelas e imposição das leis. Essa forma de expressão, muitas 

vezes, soa como uma ameaça, pois é uma forma de reação contra o sistema que os 

oprime. Além de ser, principalmente, uma forma de chamar a atenção de quem está 

distante da realidade e mostrar o que pode ser maquiado pelas mídias. 

Nesse processo de explicitação de um discurso mais diretivo quanto às 

necessidades daqueles que são representados nas letras obtém-se uma leva de 

informações sobre o sentir de quem habita um lugar à margem da sociedade. Por 

mais que em determinados momentos seja reconhecido uma política social ou uma 

representação de todos na sociedade, há, ainda, o desenvolvimento de músicas e 

de movimentos que possibilitam voz aqueles que, desde que o Brasil se constituiu 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011), ficam à margem de uma sociedade equilibrada e 

condizente com os direitos civis. 

O Rap, além de um estilo musical, é uma perspectiva filosófica de reflexão 

sobre a vida distribuída para todos aqueles que estão à margem da sociedade. 

Ainda forma uma identidade ao sujeito que, após ser construída, gera um 
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conhecimento que ao ser explicitado proporciona a outros sujeitos a construção de 

novos conhecimentos e parâmetros a partir de suas experiências.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar o Rap como um método de 

compartilhamento do conhecimento a partir da análise de letras selecionadas sobre 

a exclusão social.  Seus objetivos específicos são: investigar o conceito de exclusão 

social no contexto do Rap por meio das letras; analisar como ocorre o 

compartilhamento do conhecimento na perspectiva da GC; compreender as 

aproximações entre o compartilhamento do conhecimento e o discurso do Rap; 

analisar criticamente o conhecimento explicitado na produção da letra do Rap. 

Tendo em vista tais objetivos, a pesquisa levantou a seguinte problemática: o 

conteúdo presente nas letras de RAP sobre a exclusão social pode ser considerado 

um método de compartilhamento do conhecimento?  

Neste estudo abordaram-se quatro capítulos estruturados quanto à revisão da 

literatura desta pesquisa, identificando o significado de conhecimento, da gestão do 

conhecimento e do compartilhamento do conhecimento, bem como a descrição de 

como acontece a composição das letras de Rap e a especificidade de seus 

discursos. Desta forma, foi descrito o procedimento metodológico aplicado neste 

estudo e apresentada a análise de resultados da pesquisa, ou seja, a análise de 

conteúdo realizada a partir de dez letras de Rap que tem por tema a exclusão social. 

Finalmente explicitando e expondo reflexões sobre o possível compartilhamento do 

conhecimento de MCs em relação à exclusão social. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve cunho qualitativo, exploratório, bibliográfico, numa busca 

por resultados culturais e humanos. Dessa forma, o foco são as consequências 

sociais e a relação que os resultados gerados possam ter com o meio. 

Para a obtenção de resultados, foi realizada uma pesquisa etnográfica. André 

(2005) afirma que é necessário manter o foco no processo, não no resultado, 



17 
 

 
 

apreendendo a visão pessoal dos participantes. Para isso, a escolha das músicas foi 

realizada por meio de uma entrevista com cinco participantes, integrantes do 

movimento hip-hop e rappers, demonstrando que há um conhecimento sobre o 

assunto. Foi solicitada a colaboração desses sujeitos, de modo voluntário, focando 

na busca de informações sobre músicas e grupos de raps, utilizando como filtro da 

pesquisa a exclusão social. Desses cinco participantes, cada um colaborou com 

duas músicas relacionadas na tabela, cujas letras foram utilizadas nesta pesquisa.  

 

Participante  Música  MC/Grupo 

Participante 1 Castelo Triste (2006) Facção Central 

Participante 1 Eu Acredito (2014) Eduardo Taddeo 

Participante 2 O Resto do Mundo (1993)  Gabriel o Pensador  

Participante 2 O Bagulho é Doido (2006) MV Bill 

Participante 3 Miséria (2010) Inquérito  

Participante 3 Só por Deus (2012) Thiagão e os Kamikazes 

Participante 4 Sei como é (2013) Atentado Napalm 

Participante 4 Diferenças (2013) Rael 

Participante 5 Desconstrução Síntese  

Participante 5 Favela Vive Cypher 

Tabela 1 – Participantes, músicas e grupos. 

Fonte: Do autor. 

 

A partir da escolha das letras, as músicas foram analisadas, pelo contexto da 

exclusão social e relacionadas com publicações de autores da área. Tendo isso em 

vista, foi realizada uma “costura”, formando uma ligação entre o Rap e alguns 

conteúdos já publicados sobre o tema, investigando, assim, o contexto de exclusão 

social pelo Rap e compreendendo as aproximações entre o compartilhamento do 

conhecimento e o discurso do Rap. Sendo especificado os seguintes temas, por 

meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2010): miséria, violência, preconceito racial, 

dignidade humana, desigualdade social, repressão, exclusão geográfica, 

estereotipagem e omissão assistencialista. 

Em relação ao processo de análise de conteúdo das músicas, anteriormente, 

a explicitação das letras, são apresentadas informações que visam contextualizar ao 
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leitor o perfil dos compositores e autores das músicas.  

A seleção pertence a um recorte temporal de dez anos (2006 – 2016). Dessa 

forma, foi selecionada uma única música, especificamente dos anos 90, no intuito de 

expor uma linearidade de críticas ao contexto da exclusão social em que se firmam 

as perspectivas de ideologias dos Mcs, reafirmando a sua historicidade social. A 

organização da sessão da análise de conteúdo ocorreu conforme a cronologia da 

apresentação das músicas. 

A pesquisa qualitativa, desenvolvida neste estudo, ocorreu com o princípio de 

buscar compreender os aspectos psicológicos que outros métodos não o 

conseguem, sendo necessário substituir dados estatísticos pelos dados qualitativos. 

Para esse tipo de pesquisa são observados os indicadores do funcionamento de 

estruturas sociais (RICHARDSON, 2011). O processo qualitativo de pesquisa não 

aceita uma visão singular, ou seja, o seu desenvolvimento se dá por meio da 

interação das partes (TRIVIÑOS, 2006). 

Neste estudo foi adotada a forma exploratória, pois se propõe apresentar a 

situação, tal como se encontra nos materiais estudados. Segundo Gil (1999), o 

objetivo primordial é conhecer os fenômenos ou fatos novos em pesquisas 

anteriores, ainda que não se tenha chegado a uma resposta definitiva 

Para que se obtenham resultados positivos é necessário, primeiramente, que 

se conheça a cultura na qual esses indivíduos estão inseridos. Segundo André (2005), 

tem-se como principal preocupação o significado das ações e os eventos para as 

pessoas ou os grupos estudados. 

No delineamento da pesquisa, define-se que é fundamental a utilização do 

método bibliográfico. Diante das classificações expostas por Gil (1999) foi adotado 

como método para realização desta pesquisa o estudo pautado em autores já 

renomados, que tratam os temas abordados anteriormente na fundamentação 

teórica. Assim, buscou-se os conceitos de exclusão social, Gestão do Conhecimento 

nas Organizações, compartilhamento de conhecimento, explicitação do 

conhecimento, história do Rap e conhecimento filosófico que foram aprofundados 

nesta pesquisa. Para que fosse realizada a análise crítica do conhecimento 

explicitado na produção da letra de Rap. Por meio destas definições sobre a 

pesquisa e seguindo as considerações de Bardin (2010) sobre a análise de 

conteúdo, apresentam-se as dez músicas selecionadas e análise das mesmas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção apresentam-se as teorias e contextualizações das variáveis 

definidas para a realização deste estudo. Aborda-se uma discussão sobre 

conhecimento, gestão do conhecimento, compartilhamento do conhecimento e a 

composição de descritores sobre o movimento do hip-hop e da especificidade do 

Rap. As discussões abordadas referem-se à problematização desta pesquisa sobre 

o método de compartilhamento de conhecimento e a possibilidade do Rap ser um 

meio de explicitação de uma vivência da exclusão social. 

 

2.1 O CONHECIMENTO 

 

Para que uma informação possa ser compartilhada com significado e para 

que os indivíduos que estão significando essas informações possam entendê-la, faz-

se necessário que o detentor, com o papel de transmissor, obtenha conhecimento 

sobre o que está sendo transmitido e analisado, este princípio embasa a 

compreensão sobre a aquisição do conhecimento (POZO, 2004) e a teoria do 

conhecimento (KELLER, 2006; ZILLES, 2005). 

A informação e o conhecimento diferem-se no processo de concepção do que 

é o conhecimento. A informação é a mensagem sobre um determinado fenômeno ou 

objeto que visa separar, distinguir, unir, associar e identificar, podendo hierarquizar 

ou centralizar em função de um núcleo de noções-chave, significando por meio de 

códigos ou conjuntos de dados o conhecimento do sujeito (MORIN, 2005; XAVIER; 

COSTA, 2010). O conhecimento pode ser descrito como “uma técnica para a 

verificação de um objeto qualquer, ou a disponibilidade ou posse de uma técnica 

semelhante” (ABAGNANO, 2007, p. 173). 

O conhecimento pode ser compreendido como meio de encontrar as 

respostas de e para variadas perguntas que existem, baseando-se em 

questionamentos que tiveram início a partir de uma perspectiva filosófica. Estes 

questionamentos são valorativos e hipotéticos, sendo submetidos à observação e 

requerendo que exista um conjunto de enunciados com diferentes associações, mas 

racionalmente pensados (ALMEIDA, 2014; XAVIER; COSTA, 2010). 
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Tem-se, assim, que a teoria do conhecimento pode ser caracterizada ou 

definida como uma busca para resoluções ou respostas a problemas relevantes na 

temática de fronteiras culturais e históricas (OLIVA, 2011; ZILLIS, 2005). Logo, o 

conceito de informação referido pode ser descrito como meio de externalização do 

conhecimento em um ciclo entre o saber do sujeito, sua compreensão do objeto e 

sua valorização da mensagem (NONAKA; TAKEUSHI, 2008). 

Deste modo, os questionamentos de interesses filosóficos podem ser 

descritos como tendo seu princípio na perspectiva da compreensão do ser e foram 

regenerando-se em uma ação empírica quanto o estudo e entendimento da 

realidade social, cultural e da existência humana. O que fez do conceito de 

conhecimento, um percurso relacionado ao saber do homem sobre si, seu meio 

social e suas interações por meio de mensagens ou codificações do seu saber para 

com as trocas do saber do outro (HESSEN, 2003; BECKER, 1993; DEMO, 2000; 

NONAKA; TAKEUSHI, 2008).  

Os primeiros a estabelecerem um estudo aprofundado sobre a significação do 

conhecimento foram Platão e Aristóteles. De acordo com Abbagnano (2007), para 

Platão conhecer significa tornar o pensante semelhante ao pensado, o que se 

conhece provém gradativamente do objeto que está a se conhecer, afim de que se 

conheça o objeto por inteiro no final da experiência, ou seja, conhecer é se 

identificar com o objeto ou se aproximar o máximo de sua identidade, esse conceito 

ficou conhecido como correspondência entre ser e ciência. 

Para se obter o conhecimento de algo, Abbagnano (2007, p.157 ) afirma que 

para Aristóteles em sua totalidade “a ciência em ato é idêntica ao seu objeto”, assim 

o objeto para ser identificado necessita de uma interpretação precisa de sua 

identidade como objeto. 

A partir das bases da filosofia grega, a filosofia moderna preocupa-se em 

desmembrar o significado do conhecimento e para identificá-lo devem-se assumir 

três formas principais: a criação que o sujeito faz do objeto, a consciência e a 

linguagem, unificando o mundo subjetivo com o mundo objetivo, ou seja, “no fato de 

saber – quando eu sei – o objetivo e o subjetivo estão tão unidos que não sabe se 

dizer qual dos dois cabe a prioridade” (ABBAGNANO, 2007, p. 176). 

Em suma, para Almeida (2014), conhecer é o instante que passamos do 

estado de total ignorância sobre uma questão para um estado de saber, mesmo que 
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esse saber seja mínimo, conhecer submete-se à busca de saberes distintos para 

que se saia de uma constante ignorância. Em relação às projeções que Sócrates 

apresentou quanto ao saber, associava-se à ignorância como razão da busca pelo 

saber, referenciando que um processo de ensino auxiliava a lembrar e não era meio 

de ensinar. Isso porque se considerava que o conhecimento que uma pessoa 

poderia ter já estava dentro dela e só havia necessidade de que a pessoa se 

lembrasse do que a sua alma guardava dentro de si, para isso utilizava um método 

de perguntas e respostas que se articulavam em dois momentos: o irônico-

refutatório e o maiêutico (ABBAGNANO, 2007; REALLE, 2003; PESSANHA, 1991). 

A utilização da ironia consistia em perguntas sobre o que estava sendo 

discutido, dessa forma Sócrates se inteirava do assunto e arquitetava os próximos 

passos do seu método que era delimitar, contradizer e refutar. Por mais que 

parecesse um método para constranger seu oponente, eirein1 era uma estratégia de 

purificação de pensamento anulando qualquer tipo de ilusão criada pelo aprendiz. 

Não se tinha o objetivo de expô-lo ao ridículo, mas sair do estado de aporia2. 

O próximo passo seria fazer com que o interlocutor abandonasse a condição 

que o colocava em aporia, ou seja, abandonar todos os pré-conceitos, julgamentos e 

opiniões de outrem, que viciavam os pensamentos e atitudes impedindo a 

autorreflexão e o verdadeiro conhecimento. Maiêutica era como ficou conhecido o 

exercício realizado por Sócrates para trazer à tona o conhecimento do indivíduo. 

Para Abbagnano (2007, p. 637), maiêutica significa: 

 

Arte da parteira; em Teeteto de Platão, Sócrates compara seus 
ensinamentos a essa arte, porquanto consistem em dar à luz 
conhecimentos que se formam na mente de seus discípulos: Tenho 
isso em comum com as parteiras: sou estéril de sabedoria; e aquilo 
que há anos muitos censuram em mim, que interrogo os outros, mas 
nunca respondo por mim porque não tenho pensamentos sábios a 
expor, é censura justa. 

 

Sócrates apresenta-se como não sabedor do assunto em pauta e pede para 

ser ensinado. De acordo com Reale (2003), para Sócrates todo homem se 

                                                           
1  IRONIA: proveniente do verbo eirein (perguntar), ao fingir ignorância se iniciam as perguntas sobre 
o assunto discutido. 
2  APORIA (gr. àrcopía; in. Aporia; fr. Aporie,ai. Aporie, it. Aporia). Esse termo é usado no sentido de 
dúvida racional, isto é, de dificuldade inerente a um raciocínio, e não no de estado subjetivo de 
incerteza. É, portanto, a dúvida objetiva, a dificuldade efetiva de um raciocínio ou da conclusão a que 
leva um raciocínio. P. ex., "As A. de Zenão de Eléia sobre o movimento", "As A. do infinito" etc. 
(ABBAGNANO, 2007, p. 75). 
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comparado a Deus é um ser sem sabedoria e isso era para causar certo 

constrangimento no seu adversário, agindo dessa forma irônica quebrava todos os 

seus argumentos. Sócrates se colocava como aluno enquanto o interlocutor era 

intitulado mestre e, aos poucos, o “falso” mestre se perdia em seus argumentos com 

as perguntas precisas do “falso” aluno e em sua lógica e se constrangendo, tal 

confusão colocava interlocutor em contradição por várias vezes. Assim, a refutação 

se fazia presente, coagindo o indivíduo a reconhecer estar errado. 

Na defesa de Sócrates escrito por Platão, há a afirmação: 

 

Eu nunca fui mestre de ninguém, conquanto nunca me opusesse a 
moço ou velho que me quisesse ouvir no desempenho da minha 
tarefa. Tampouco falam se me pagam, e se não pagam, não; estou 
igualmente a disposição do rico e do pobre para que me interroguem 
ou, se preferirem ser interrogados, para que ouçam o que eu digo. 
Se algum deles vira honesto ou não, não é justo que eu responda 
pelo que jamais prometi nem ensinei a ninguém. Quem afirmar que 
de mim aprendeu ou ouviu em particular alguma coisa que não todos 
os demais, estarei certos que não diz a verdade (PLATÃO, 1991, p. 
18). 

 

Essa propositiva pode ser relacionada às ações educacionais ou ao 

reconhecimento do conhecimento na educação, em uma perspectiva de um 

processo de formação, para fazer crescer no indivíduo a sua humanidade, 

idoneidade e perfeição espiritual. 

A partir dos pensamentos gregos, constroem-se, então, os modelos de 

educação das próximas civilizações que viriam e também as suas definições. Na 

idade média, observa-se que um dos métodos educacionais mais utilizados era 

conhecido como escolástica e os principais teóricos da época eram Santo Agostinho 

e Tomás de Aquino. Segundo Moura (2013), o método utilizado indagava sobre a 

verdade da educação aplicada, tendo Deus como o mestre supremo e o homem 

mais velho ou o professor como um mediador em que guia o seu aluno para o 

processo de descoberta e, dessa forma, cria-se um processo de aprendizagem. 

Assim como no pensamento platônico, Santo Agostinho acreditava que existia 

o conhecimento das coisas sensíveis e o conhecimento das coisas inteligíveis, 

sendo que as duas formas proporcionavam possibilidades de conhecer. O 

conhecimento sensível que provinha dos sentidos, que eram diretamente enviados à 

memória do indivíduo, era organizado pelo mesmo, tal qual a capacidade de valorar 
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quanto de julgar. Assim, os conhecimentos das coisas inteligíveis provêm da 

reflexão do homem, ou seja, um estímulo que reflita e dessa forma agir da maneira 

que seria adequada para o padrão social (RUBANO; MOROZ, 2001). 

Na perspectiva de Tomás de Aquino, também existiam duas formas para que 

se possa adquirir o conhecimento, “[...] de um modo, quando a razão por si mesma 

atinge o conhecimento que não possuía, o que se chama descoberta; e, de outro, 

quando recebe ajuda de fora, e este modo se chama ensino” (AQUINO, 2000, p. 32). 

Assim sendo, tem-se o conhecimento por descoberta em que o indivíduo 

aprende por meio das suas experiências e contato com o mundo. De acordo com 

Campo e Paz (2010), nota-se que esse tipo de conhecimento é uma forma de 

dedução e tem-se, então, a aplicabilidade de forma universal. Portanto, a partir do 

momento em que a razão passa de princípio dedutivo e universal para as suas 

particularidades, nesse caso, com intermédio de um professor, temos o 

conhecimento pelo ensino.  

Observa-se, a partir dessa perspectiva, que o discípulo é instigado pelo 

mestre a conhecer o que não era conhecido, sendo o mestre a causa do 

aprendizado do discípulo. Assim, Tomás de Aquino comprova, pela sua teoria, que 

não há necessidade de uma nova iluminação divina para que se conheçam as 

verdades naturais, demonstrando que o processo de ensino “pressupõe um perfeito 

ato de conhecimento no professor; daí que seja necessário que o mestre ou quem 

ensina possua de modo explícito e perfeito o conhecimento cuja aquisição quer 

causar no aluno pelo ensino” (AQUINO, 2000, p. 41-42). 

Um maior aprofundamento sobre as teorias do conhecimento e educacionais 

acontecem na modernidade, mais especificamente no século XVIII, apresentam-se 

dois grandes filósofos que têm como um dos principais temas de discussão a 

educação, Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel.  

Para Kant (1996), a educação fazia parte de uma coexistência entre razão 

pura ou esclarecimento e razão prática. A moral era formada por imperativos 

hipotéticos que eram relevantes às situações apresentadas ao sujeito e um 

imperativo categórico que regia a moral através da universalidade das ações. O 

esclarecimento seria a iluminação, em que o indivíduo abandona o estado de 

minoridade ou ignorância, alcançando a superioridade cultural, educação e formação 

(JUNIOR, 2011).  
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Para que haja o desenvolvimento intelectivo e, consequentemente, o 

esclarecimento, Kant (1996) declara que se deve atentar com os cuidados com o 

indivíduo desde a sua infância e acompanhá-lo. Enfatiza-se, então, que para que 

haja aprendizado, deve-se haver disciplina, pois é o que separa humanos que agem 

pela razão, dos animais que agem por instinto:  

 

a disciplina submete o homem às leis da humanidade e começa a 
fazê-lo sentir a força[coerção] das próprias leis. Assim, as crianças 
são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam alguma 
coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas 
tranquilamente e a obedecer pontualmente àquilo que lhes é 
mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de fato e 
imediatamente cada um de seus caprichos (...). Assim, é preciso 
acostumá-lo logo a submeter-se aos preceitos da razão (KANT, 
1996, p. 12-13). 

 

Para Hegel (1991), a natureza é determinação de limitação que impede que o 

homem seja livre. Segundo Novelli (2001), observa-se que há um conflito entre o 

homem e a natureza, pois a mesma o prende às suas necessidades. Assim sendo, 

nota-se que o meio de vencer a limitação imposta pela natureza é por meio da 

educação, pois, ao conhecer, supera o estado de natureza. 

A educação apresenta-se como um marco de ruptura entre o homem movido 

pela animalidade e o homem dotado de decisão e razão. Em outras palavras, para 

Novelli (2001), a educação potencializa o processo de passagem da natureza como 

imposição do “modo de ser” para o homem autossuficiente, que tem a “opção de 

poder ser”. Isto posto, para Hegel (1991), a educação não se trata de uma 

conciliação entre o homem e a natureza, mas sim uma dissipação, mas que são 

harmonizados a partir do que se apreende através das suas diferenças: “a criança 

existe como homem, mas ainda de um modo imediato, natural: a educação é, em 

seguida, a negação deste modo natural, a disciplina que o espírito inflige a si 

mesmo, para se elevar a partir de sua imediatidade” (HEGEL, 1991, p. 123-124). 

No século XIX, dá-se início à revolução industrial e com ela surge o modelo 

escolar, porque, até então, o objetivo da educação era a formação; e essa mudança 

está diretamente ligada à sua estrutura que se origina na modernidade; estrutura 

esta que exigia a adequação com os modelos de produção implantados na 

revolução. Dessa forma, surge a chamada Nova Escola e com ela a introdução do 

ensino profissionalizante e técnico.  
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Os ensinos profissionalizantes eram/são uma maneira de assegurar que 

haveria/houvesse mão de obra qualifica, operando pelo interesse da expansão 

industrial e aumentando o patrimônio da burguesia capitalista.  

Tendo isso em vista, de acordo com Moser (2011), surgem dois modelos 

escolares: a escola do rico e a escola do pobre, em que consistia em ensino de 

intelecto elevado para os ricos e o ensino primário ou básico para os pobres. Assim, 

têm-se dois conceitos distintos, o de escola como um fenômeno particular e de 

educação como um fenômeno universal. Verifica-se que há uma visível deturpação 

no processo de aprendizado, que vem se desenvolvendo ao longo da história. 

Nesse sentido, observa-se que a perspectiva filosófica abordada, nesta 

pesquisa, visa definir o conhecimento como algo viável de ser construído pelo sujeito 

e no sujeito, no sentido de promover os valores individuais referentes à 

compreensão que o mesmo produz frente a si próprio, ao social e a existência 

humana (CRUZ, 2011; HESSEN, 2003; POZO, 2004). 

Com isso, a filosofia é um processo de autorreflexão, expondo que o espírito 

filosófico se encontra no objeto, no ser, em que a filosofia primeira, a metafísica, 

informa sobre a essência das coisas, a contingência e os princípios últimos da 

realidade (HESSEN, 2003). Em contextualização com a proposta de conhecimento 

descrita na espiral do conhecimento, nota-se uma aproximação com as etapas de 

combinação, internalização, socialização ao alcance da externalização (NONAKA; 

TAKEUSHI, 2008). 

Obtém-se, assim, que ao externar conhecimento o sujeito apodera-se de um 

saber específico aos seus valores e ao seu reconhecimento social, de modo que, 

filosoficamente, o externar é a explicitação da visão de mundo e de si, enquanto 

espírito, em um quadrante de significado do que o sujeito lembra sobre ser no seu 

contexto (HESSEN, 2003; REALE, 2003). Logo, o compartilhamento do 

conhecimento, ou a capacidade de codificar o conhecimento que um sujeito aborda 

em suas ações sociais, em meio à troca, ressignificam seu saber e explicitam suas 

compreensões, interpretações e análises codificadas em pensamento, mensagens 

ou informações (CRUZ, 2011; DEMO, 2000; POZO, 2002; HESSEN, 2003). 

Deste modo, neste estudo, especifica-se a compreensão de uma explicitação 

do conhecimento, na perspectiva apresentada na GC (NONAKA; TAKEUSHI, 2008), 

quanto à externalização do conhecimento, ou compartilhamento do conhecimento, 
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em uma análise filosófica da visão de si e visão de mundo que o sujeito apresenta 

(HESSEN, 2003; REALE, 2003), na possibilidade de produção de uma linguagem 

escrita que é o Rap (FERREIRA, 2005; NETO, 2011; OLIVEIRA, 2015). 

O Rap tem como pressuposto a afirmação e reconhecimento do sujeito, 

sendo utilizado como ferramenta de ascensão da autoestima e a superação de 

diversidades (OLIVEIRA, 2015). Devido às circunstâncias vividas por ambientes 

nocivos, o discurso que se faz presente na proposta de explicitação de um conhecimento 

por meio da musicalidade do Rap pode ser meio de construção e reconstrução do 

significado de uma vivência que advém de quem produz a letra e a música, de quem faz 

o processo de ser autor de uma história e narrador de um contexto. 

As músicas cantadas em forma de Rap podem ser descritas em forma de 

uma batalha que utiliza o intelecto como arma com o propósito de lutar pela vida, por 

meio das denúncias e indignações. De acordo com Sumeraro (2006), a luta pela 

práxis é demarcada pelo chamado “novo intelectual”, dessa forma os jovens se 

estabelecem como o personagem principal em relação aos tipos de exclusão, de 

modo que o indivíduo é o formador de seu próprio intelecto e sua história, 

concretizando a repulsão da sociedade em forma de arte e pondo-as em um 

discurso amplo. 

O envolvimento entre os jovens adeptos dessa cultura influi em vestimentas, 

estereótipos e formas de linguagem facilmente identificáveis como pertencente ao 

círculo social. A interação desses jovens permite o desenvolvimento quanto aos 

dialetos e aos sistemas linguísticos, o Rap tem sua particularidade em ser escrito e 

composto por uma perspectiva linguística que envolve gírias, jograis de palavras. 

Para Rego (1995), a linguagem é a representação da realidade transcrita de todas as 

suas vivências aprendidas pela troca de conhecimento e pela percepção do contexto 

social em que se encontram. 

A linguagem faz com que o indivíduo compreenda o outro, isso significa que 

pela linguagem eles se conectam quanto à sua forma de pensar, de maneira que, 

assim como ser social apresentado por Marx (2010) é determinado pela situação 

que vive, a linguagem também sofre influência nesse procedimento. 

A problemática se torna um domínio conceitual apresenta-se na economia 

como neoliberalismo, remetendo-se à nova estruturação do pensamento econômico. 

No ponto de vista filosófico é um abandono do princípio que é possível conhecer 
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narrativas globais e seus fenômenos, o abandono da metafísica, desconfiança da 

racionalidade e da possibilidade de chegar ao esclarecimento pela razão 

descartando o pensamento crítico e educacional elaborado até então. 

As narrativas utilizadas na perspectiva pós-moderna centram-se em um locus, 

ou um lugar particular, assim enfatizam-se as ideologias regionais e por mais que 

isso especifique o conhecimento até certo ponto, leva ao risco do ceticismo. Dessa 

forma, fragilizam-se as verdades universais não havendo critérios de validação da 

verdade, ou seja, toda verdade acaba caindo na subjetividade. Sendo assim, a razão 

não pode denominar normas específicas e precisas, o mundo é indeterminado e 

uma construção indeterminada, não podendo elaborar sobre ela nenhum juízo 

válido. 

Verifica-se, então, que a educação é voltada para a economia e é intitulada 

como indústria do conhecimento: “o sistema educacional tal como qualquer outra 

atividade econômica, usa certa proporção dos recursos escassos da sociedade” 

(SHEEHAN, 1973, p. 10), ou seja, pessoas são tradadas como ferramentas ou 

capital humano e o conhecimento como recurso ou mercadoria.  

Para Arendt (1961), a pós-modernidade é sinônimo de crise da educação, 

primeiro pela não aceitação da crítica teórica e pedagógica e, por conseguinte, não 

havendo possibilidade de mudança já que o problema se situa no seio da sociedade 

de massas; e a educação é moldada a cumprir suas exigências para a concentração 

de poder, fornecendo oportunidade àqueles que detêm o poder e “continuará a ser 

governado como desde sempre tem sido, ou seja, não como uma monarquia ou 

como uma democracia, mas como uma oligarquia ou uma aristocracia” (ARENDT, 

1961, p. 5). 

O fato é que o sistema oligárquico e aristocrático mascarado de democrático 

busca a falsa igualdade conquistada pela meritocracia. De acordo com Arendt 

(1961), este temperamento político faz que se aprofunde, cada vez mais, a crise da 

educação, fazendo com que desapareça o máximo possível das diferenças entre 

antigos e modernos, desenvolvidos intelectualmente e não desenvolvidos, adultos e 

crianças e, em específico, alunos e professores.  

A partir deste conceito, tem-se a sociedade do conhecimento. A educação 

neste contexto oferece ferramentas para ajustar o sujeito ao mercado (aprender a 

aprender). Tal modelo desemboca em uma padronização de pensamentos, gostos, 
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opiniões, políticas, opções de trabalho e formação, implicando na aceitação da 

sociedade entendida como espaço de convivência (SAVIANI, 2004). 

Invertendo o que é educação, contradizendo o que já foi entendido como 

educação e conhecimento; os novos métodos adotados criticam os modelos 

centrados no conhecimento, na teoria e no método e levam em consideração à 

educação como bem e serviço, ou seja, na sociedade do conhecimento. O 

conhecimento considerado é o que convém à expressividade político-econômica da 

sociedade. 

A crise no ensino tem forte influência da implantação da psicologia moderna e 

da pragmatização da pedagogia, ou seja, o professor é capaz de ensinar qualquer 

coisa pela pedagogia, assim sem domínio de um assunto em particular, generaliza e 

relativiza a ciência ao ponto de desconectar do verdadeiro sentido do ensinar. 

Portanto, sem domínio, o conteúdo no máximo é memorizado pelos alunos não 

desenvolvendo a compreensão, consequentemente, não havendo progresso no 

aprendizado (ARENDT, 1961; YOUG, 2011). 

Verifica-se que a partir da transição que houve com a revolução industrial, 

todos os conceitos, éticos, morais, culturais e intelectuais foram moldados para que 

seja uma forma de atender às questões econômicas, ou seja, o que era questão 

central acabou se tornando questão secundária. Isso trouxe consequências 

drásticas. Uma das vertentes mais atingidas foi a educação que, a partir desta 

perspectiva, foi deturpada e nota-se que há mudanças corriqueiras em modelos 

pedagógicos e currículos para satisfazer os caprichos da cultura pós-moderna, não 

se preocupando com sentidos da educação e do aprender em uma propositiva da 

funcionalidade, do significado.  

Segundo Butter e Veloso (2017), é preciso reconhecer que a educação deve 

viabilizar que o sujeito construa seu conhecimento estruturado em um propósito 

funcional, ou seja, que tenha sentido e significado o conteúdo e o objeto abordado 

como aprendizagem necessária para o sujeito, mas sem uma significação de 

necessidade de trabalho, mas focado na ação de aprender para compreender, e não 

aprender para aprender. 

O impacto do capitalismo é visível em todos os âmbitos globais e não há de se 

negar que esse impacto atinge a educação. Na sociedade brasileira esse paradigma 

não é diferente. Com base nessa afirmação, verifica-se que a educação básica é 
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meramente utilitária, ou seja, prepara o indivíduo para o mercado de trabalho e não 

para uma formação cidadã e humanizadora dos valores sociais (SAVIANI, 2004).   

Nesta perspectiva, Santomé (2012) descreve que as escolas contemporâneas 

bloqueiam as potencialidades dos jovens quando os mesmos são enquadrados às 

normativas do saber institucional. Assim, como para Demo (2002), a escola pública 

como é conhecida está se tornando um espaço de isolamento e reclusão dos 

estudantes que exaure o ensino, pois a maioria das pessoas que lá estão são pobres, 

negros e provenientes das periferias. E o que Rap tem de relação com isso? 

Nota-se, por meio da análise do significado do Rap, que o seu contexto 

enquanto meio de expressão crítica e recurso para que o indivíduo possa expor a 

sua imposição social, refere-se a “um sentido de que o Rap é um modo de se impor 

à resistência, à opressão e à repressão situacional” (ROCHA et al., 2016, p. 1).  

Por meio da explicitação do conhecimento adquirido por meio das 

experiências, tem-se que no Rap essas experiências tornam-se enjeitadas, pois não 

são aceitas na aplicação dos currículos escolares. Isto porque é possível reconhecer 

que as letras de Rap são expressão de situações vivenciadas, reais e que se 

constroem por meio da experiência individual. Dessa forma, o Rap surge como a 

revitalização deste contexto em estado de abandono, por meio das críticas 

relevantes a temas sociais, política, violência e racismo. Verifica-se que o Rap, 

então, torna-se um elo entre sujeito e aprendizagem, por meio do resgate do 

contexto histórico-social, promovendo a autoaprendizagem do indivíduo (ROCHA et 

al., 2017). 

Portanto, o Rap deveria ser prioridade para o educador que se preocupa com 

o aprendizado do aluno, que preza pelas práticas pedagógicas que propiciem e 

motivem a compreensão do aluno em todas as áreas do conhecimento. Neste 

contexto, o Rap é apresentado como método e ferramenta como compreensão e 

elevação crítica. Freire (1996) salienta que todo ser como indivíduo merece respeito 

em todas as suas formas e a autoridade do professor imposta de forma violenta 

menospreza e limita o desenvolvimento do aprendizado já existente no estudante, 

impedindo-o na prática de sua formação educativa. 

O Rap pode ser analisado em quatro variáveis: indivíduo, discurso, contexto e 

educação, conforme a apresentação elaborada por Dayrell (2002). Considerando 

que o indivíduo se relaciona com o Rap enquanto formação da identidade de estilo, 
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por meio do senso crítico e da abordagem questionadora como caracterizadoras de 

quem se envolve como o movimento (DAYRELL, 2002). O discurso presente no Rap 

refere-se à expressão de consciência, da crônica à realidade, da interpretação 

poética e da narrativa sobre o lugar social (DAYRELL, 2002). O contexto, segundo 

Dayrell (2002), está relacionado à exclusão social, da comunidade, da cultura e à 

perspectiva de invisibilidade do indivíduo.  

Na especificidade do contexto da educação, um estudo com rappers e jovens 

envolvidos com o movimento do Rap fez-se possível reconhecer que a escola é uma 

“chatice necessária” (DAYRELL, 2002, p. 123) com um peso relativo ao mercado de 

trabalho, pouco eficaz e não referencial à construção do sujeito, um espaço que 

normalmente provoca que o aluno se reconheça como mau aluno e não perceba o 

seu reconhecimento nesse espaço e no seu processo de aprendizagem. 

O MC (rapper) é um sujeito social e entre as várias definições de ser social, 

Charlot (2000) afirma que o sujeito está aberto a um mundo que possui uma 

historicidade, em que caminha em busca dos seus desejos e sonhos e tais desejos 

tem constante relação com o desejo e sonho do outro sujeito, construindo, assim, 

uma teia relacional. Ao mesmo tempo a partir de suas experiências familiares, 

amigos e outras relações sociais também é um ser social. Nessa perspectiva, o 

rapper é um sujeito ativo que age no mundo e sobre ele, consequentemente, nesse 

movimento é criador e criatura na construção e interpretação das relações sociais. 

Considerando que o espaço de aprendizagem vem da relação e interpretação 

das relações sociais e do indivíduo, passa-se a considerar que o MC precisa ter uma 

aprendizagem de caráter funcional, aprofundando-se ao conhecimento por meio de 

uma atividade socializadora, sendo protagonista de sua própria aprendizagem. 

Segundo Butter e Veloso (2017), é preciso uma construção própria de significados 

que vá produzindo cotidianamente uma interação entre as disposições internas do 

sujeito e da realidade que o rodeia, em um propósito de construção colaborativa que 

didaticamente refere-se à Gestão do Conhecimento que ocorre entre pares que 

aprendem.  
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2.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O conceito de Gestão do Conhecimento (GC) é mais conhecido e utilizado em 

meios organizacionais. Esse conceito tem como foco, garantir a administração e o 

compartilhamento do conhecimento, utilizando-o assim como um recurso estratégico 

de grande relevância para a obtenção de resultados satisfatórios. 

Como as consequências dessa ferramenta eram de grande importância para 

as organizações os investimentos para adquirir o conhecimento são realizados e a 

Gestão do Conhecimento emerge como um dos principais mecanismos para o 

desenvolvimento organizacional. De acordo com Nonaka e Takeushi (2009, p. 166), 

“ao mesmo tempo que a economia baseada no conhecimento e o conhecimento 

como arma de competitividade ganharam importância seu valor é encontrado mais 

no intangível que no hardware intangível”. 

O conceito de Conhecimento Tácito foi introduzido por Michael Polanyi que o 

define como um conhecimento não estruturado e não formalizado de origem 

imprecisa, que consiste em modelos mentais, sensações e imagens (POLANYI, 

1983). Ainda segundo o autor tem-se que: 

 

Existem dois tipos de conhecimento que atuam conjuntamente no 

processo do conhecer. O primeiro tipo é o conhecer algo o tomando 

como uma entidade única, um todo. O segundo tipo baseia-se na 

consciência deste algo, com o propósito de se voltar a atenção para 

uma entidade maior, da qual faz parte. O segundo tipo de 

conhecimento pode ser dito como sendo tácito, pois não se pode dizer 

quais são suas particularidades, na consciência das quais é 

necessário se apoiar para a compreensão do todo que as engloba 

(POLANYI, 1962, p. 601). 

 

O conhecimento explícito acontece como forma de experimento, dessa forma 

adquirindo novos conhecimentos, buscando novos horizontes e solucionando 

problemas experimentos, os quais são necessários para definir a eficiência na 

inovação apresentada. Assim, investindo em projetos de desenvolvimento 

organizacional, os experimentos são envolvidos em programas de incentivo para 

com que os envolvidos possam se empenhar em desenvolvê-lo (GARVIN, 2000). 

Para Falcão (2009), o conhecimento explícito é entendido como a expressão 

de números e palavras frequentemente organizados e compartilhado em forma de 
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dados, fórmulas científicas e livros; e como conhecimento tácito algo que não é de 

fácil acesso profundamente pessoal e estando fundamentado nas ações e 

experiências pessoais, nas crenças, ideais, valores, modelos mentais e emoções do 

indivíduo. 

O modelo SECI – que constitui o ciclo de socialização, externalização, 

combinação e internalização formulado por Nonaka e Takeushi (1997), conforme 

identificado na figura 1 – investiga mapear as formas de compartilhamento desses 

conhecimentos que proporciona a criação de novos conhecimentos. 

 

Figura 1 – Espiral do Conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeushi (1997, p. 80). 

 

Esta pesquisa se pauta no segundo item da espiral do conhecimento de 

Nonaka e Takeushi que é a externalização. De acordo com Falcão (2009, p. 41): 

 
Ela acontece quando existe a conversão entre o conhecimento na 
forma tácita para a explícita. Requer que o conhecimento que está 
interno ao sujeito seja expresso e traduzido para uma forma que seja 
possível ser entendido por outros sujeitos. É um movimento que se dá 
de um indivíduo para um grupo, pois assim que é externalizado poderá 
ser compartilhado com todos que tenha acesso a ele. Para que ocorra 
depende do uso de técnicas, tais como metáforas, analogias e 
modelos como ferramentas de explicitação das ideias internas do 
sujeito em palavras, conceitos ou algum artifício visual. O diálogo, 
entendido como a combinação de escuta e interação participativa dos 
envolvidos, é forte aliado no processo de internalização. 
 

O rapper, dessa forma, utiliza a externalização para compartilhar o 
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conhecimento, em sua maioria, acredita-se que com isso pode colaborar para uma 

mudança social ou um bem maior com as suas letras. De acordo com Falcão (2009), 

o indivíduo aumenta a percepção da eficácia do compartilhamento realizado. O 

sujeito que compartilha o conhecimento deve demonstrar clareza se a informação 

compartilhada é realmente relevante para que se torne conhecimento e se essa 

informação realmente será recebida carece dela. 

Para Carvalho (2012, p. 33), “o importante é sempre ter em mente que o 

conhecimento é inerente aos seres humanos”. Considerando esse fato, é observado 

que a GC não é algo completamente revolucionário e nem demanda uma alteração 

radical dentro da organização. Tendo como objeto o ser humano, pelo seu enfoque 

inter-relacional, a GC, além da sua utilidade organizacional, tem um alcance muito 

maior, dessa forma podendo tomar proporções institucionais. 

Assim, utilizando na pesquisa embasamento dos aspectos filosóficos do 

conhecimento, pode-se ampliar Gestão do Conhecimento para o âmbito educacional 

podendo utilizar as estratégias de valorização das competências e habilidades não 

somente dos colaboradores das organizações, mas em instituições de modo geral. 

Para Bussola (2003, p.36), o problema do conhecimento não pode se limitar a uma 

única linha de estudo, mas faz-se parte de um todo e a sua investigação deve ser 

realizada como “problema antropológico, cosmológico metafísico e ético”. 

Como conceitos importantes para o conhecimento, a filosofia abrange alguns 

paradigmas sociais que são de grande importância para a GC, que são a Posição 

Pragmática, a Posição Dogmática, a Posição Cética e a Posição Relativista. 

A posição pragmática é consequencialista, ou seja, o que é importante nesse 

caso não é o valor da ação, mas sim as consequências ou os efeitos que essa ação 

possa trazer. Para Bussola (2003), essa posição está ligada à utilidade que as 

coisas possam ter para as pessoas, o importante para esse tipo de pensamento é 

alcançar os objetivos propostos. 

A posição dogmática é de caráter indiscutível do ponto de vista de quem tem 

esse posicionamento. Bussola (2003, p. 6) define que “posição dogmática é das 

pessoas que afirmam que o conhecimento é possível e que nós conhecemos 

imediatamente a realidade, assim como ela se apresenta aos nossos sentidos e, 

através dos sentidos, à nossa consciência”. Esse posicionamento é voltado para os 

sentidos e independe da ética ou da prática. 
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A Posição Cética vem contra a posição dogmática de certa forma, por ser a 

posição que verifica a dúvida universal como referência e a partir dessa dúvida que 

se possibilita o conhecimento, desse modo que se posiciona dessa maneira não tem 

aceitação do conhecimento como verdade definitiva. A definição da posição cética 

para Bussola (2003, p. 6) “é derivada daqueles que sustentam a dúvida universal 

com referência à possibilidade do conhecimento: será assim como os meus sentidos 

apresentam? É bem provável que não”. 

Para Bussola (2006, p. 6), “a Posição Relativista representa não a posição do 

sujeito perante o conhecimento, mas a conveniência do objeto conhecido”. Essa 

referência se dá em relação ao indivíduo diante do conhecimento e essa posição 

repudia qualquer valor ou verdade absoluta, ou seja, tudo é passível de análise. 

Para Oliveira e Sales (2014), a visão do mundo passa por várias fases 

tornando o homem seja produto do conhecimento, das manifestações de ideias, 

pensamento e questionamento. Observando os paradigmas posicionais de 

conhecimento pode-se ter a noção de como lidar com cada perfil de posicionamento; 

classificar e normatizar. Dessa forma, moldando a Gestão do Conhecimento a cada 

ambiente social. 

 

2.3 O HIP-HOP E O RAP 

 

O Hip-hop é uma cultura urbana, que consiste em quatro elementos. O 

primeiro elemento é o MC (Mestre de Cerimônias), que é o responsável por cantar a 

música – no caso do Hip-hop, a música cantada é o Rap. O segundo elemento é o DJ 

(Disk-Jockey) que é o maestro, pois comanda os instrumentais que o MC canta e 

também monta playlists de músicas para tocar nas festas. O terceiro elemento é o B. 

boy ou B. girl, que dançam o break da dança do Hip-hop. O quarto elemento é o 

grafite, a arte plástica da cultura Hip-hop, que consiste na elaboração de pinturas nos 

muros com traços emblemáticos que são facilmente identificados. 

Muitas pessoas confundem o grafite com a pichação, porém, a pichação é 

vandalismo e crime, já o grafite é uma arte realizada com autorização dos 

proprietários dos lugares onde os artistas realizarão a sua obra. Existe ainda um 

quinto elemento que vem se demonstrando cada vez mais com o tempo, que é o 

que se pretende trabalhar juntamente com o Rap nessa pesquisa: o conhecimento e 
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a sabedoria, desenvolvida na educação dos jovens e adolescentes. 

De acordo com Ferreira (2005), os principais percursores do Hip-hop foram o 

DJ Kool Herk (nativo da Jamaica e um dos principais nomes que levaram o Rap para 

os Estados Unidos), acompanhado do DJ Grandmaster Flash, que introduziu a 

técnica de scratch, que funciona com uma fricção entre a agulha do toca-discos e o 

vinil, fazendo um som característico. 

Também considerados grandes nomes da introdução da cultura Hip-hop são o 

grupo Sugar Hill Gang, também conhecido por gravar o primeiro Rap da história, e 

Áfrika Bambaataa, que era DJ e fundador da Posse Zulu Nation. Com a 

incorporação da cultura Hip-hop na cidade de Nova York, os jovens se sentiram 

incentivados pelas manifestações e, por meio destas, promoveram uma trégua entre 

as gangues rivais, diminuindo, de forma relevante, a violência naquele local. 

O que, inicialmente, fora utilizado somente como lazer e diversão começa a 

tomar proporções idealistas políticas. Para Neto (2011), em meados da década de 

1970, com início nas ruas do Bronx, aos poucos esse movimento foi tomando grandes 

proporções, caracterizando-se como uma organização de luta pelos direitos civis dos 

negros norte-americanos. 

Devido à difusão em massa, a cultura Hip-hop se propaga e torna-se 

transterritorial. De acordo com Neto (2011), o Hip-hop é uma cultura que se idealiza 

e se redescobre em cada parte do planeta, em suas periferias lutando pelas suas 

causas incorporadas pelas suas identidades territoriais. A cultura Hip-hop permite a 

prospecção do panorama da experiência da exclusão socioespacial, assim 

identificando a busca pelo reconhecimento social, do qual os jovens pobres são 

constantemente banidos. 

Originário da Jamaica, o Rap surgiu por volta do ano de 1950, inicialmente eram 

músicas faladas influenciadas pelo estilo reggae. Vale destacar que o canto falado 

tem origem com os negros africanos do ocidente, esse canto era uma forma 

der reavivar a cultura dos seus antepassados (GUIMARÃES, 1999). O Rap cantado 

pelos jovens americanos, na cultura Hip-hop, relatava o que estava acontecendo na 

sociedade. Para Ferreira (2005), as pessoas colocavam rádios nas ruas e 

promoviam festas, costume que foi fortemente influenciado pela cultura jamaicana. 

No Brasil, o movimento Hip-hop surgiu na década de 1980, inicialmente no 

estado de São Paulo. De acordo com Ferreira (2005), era composto por um único 
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elemento: o Break. Assim, os B. boys formavam equipes de dança e, aos poucos, as 

pessoas iam conhecendo e se interessando pela cultura. Logo surgiram os MCs, 

DJs e Grafiteiros. 

No final da década de 1980, houve verdadeiramente o início dos Raps de 

protesto no Brasil. Neto (2011) constata que o primeiro Rap brasileiro, com letras que 

narram a violência nas periferias foi “Pânico na Zona Sul”, do grupo Racionais MC’s, 

lançado no LP “Consciência Black”; a aparição desse estilo politizado no Rap 

prevaleceu e inspirou muitos outros grupos a incorporarem esse pensamento em suas 

letras. 

Pode-se perguntar: o que é Rap? Rap é a abreviação do inglês “Rhythm And 

Poetry”, ou seja, ritmo e poesia, músicas que são cantadas a partir de poesias 

colocadas em cima de instrumentais com batidas chamadas de bases ou beats. 

Quem compõe e canta essas poesias ritmadas são os MCs ou rappers. Para Maciel 

(2016), não é necessário que se rime, porém, a rima é uma chave essencial para a 

identificação do Rap. 

De acordo com Maciel (2016), os Raps são compostos por vários elementos e 

técnicas, por exemplo, rimas, métrica, duplo sentido, metáfora, comparação, flow ou 

levada, punch line, word play e multissilábica. 

A rima é a repetição de sons, é a repetição de sonâncias similares, podendo 

acontecer entre sílabas ou nos finais das frases. Para Maciel (2016), a rima pode 

acontecer em duas variações, a primeira é a assonância ou rima imperfeita; os sons 

são parecidos, mas não têm a rima idêntica, por exemplo, na música “Sucrilhos”, do 

rapper Criolo: 

 

Calçada pra favela, avenida pra carro 
Céu pro avião e pro morro descaso 

 

A segunda variação é a consonância ou rima perfeita, em que as rimas são 

idênticas como também na música “Sucrilhos”, do rapper Criolo: 

 

Quanto mais ópio você vai querer? 
Uns preverem morrer ao ver um preto vencer 

 

Outra técnica de rima é conhecida como aliteração, é uma repetição de 

fonemas. Para Maciel (2016), a aliteração acontece quando a frase se inicia com a 
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mesma letra. Temos exemplificado a aliteração na música “Mister M”, do grupo 

Inquérito: 

 

Mensagem, mundo melhor, menos maldade mano  
Malotes movem montanhas, mas matam milhares, “morô”? 
Mulher, Marea, Martini, mil maravilhas  
“Migué”, miragem, maluco, mentira”. 

 

A métrica é o elemento que define onde e quando as rimas, ou seja, a 

localização das rimas; dentro de um Rap existem vários estilos de métricas, mas 

pode-se citar três exemplos mais utilizados pelos rappers. Segundo Maciel (2016), a 

métrica mais utilizada e mais comum é a chamada de “AA”, por exemplo, na música 

“Teatro Absurdo”, do grupo Pensamento Racional: 

 

Até o verbo amar, está sendo vulgarizado; (A) 
Num dia você é amado, no outro deixado de lado (A). 

 

Outra métrica utilizada pelos rappers é conhecida como “ABAB”, como citado 

na música “Vamos Acordar”, do grupo Síntese: 

 

“Vamo acorda", fazer o que é correto (A) 
Muita gente esqueceu, o que Bambataa defendia (B) 
Hoje em dia os valores estão cada vez mais dispersos (A)  
Quase nunca eu vejo os elementos em harmonia (B) 

 

Existe também uma métrica conhecida como “AABA”, que acontece quando 

as duas primeiras frases rimam entre elas, a terceira frase não rima e a quarta frase 

rima com a primeira e a segunda, como na música “Cristal”, do grupo Família Madá: 

 

Misturo um pouco disso nisso com aquilo outro, bebo (A)  
Boto o grão nisso aqui ó, devo (A) 
Sem exatidão, mas na intenção (B) 
Passa perto esbarra nisso pede um gole, eu cedo (A) 

 

Outro elemento conhecido no Rap é o duplo sentido, quando a intenção é 

colocar na rima alguma frase ou palavra que podem ser entendidas de duas formas 

diferentes, como na música “Teatro Absurdo”, do Grupo Pensamento Racional: 

 

Preserva a fauna capitalista e queima; 
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O verde da mata e alguns mata pelo verde que queima. 

 

Existe também uma figura de linguagem que se chama metáfora, que é quando 

o rapper escreve uma palavra ou frase com a qual quer dizer outra coisa, por 

exemplo, na música “Eu não Existo sem Você” do grupo Pensamento Racional: 

 

Te daria minha vida, construiria uma montanha só sua  
Pra que você descansasse perto da lua, 
Isolaria uma floresta onde só você pudesse entrá,  
Ir ao seu encontro e não deixar de te amar, 
Eu levaria as alegrias que existe,   
Naqueles dias em que você se sente triste,  
Criaria um lugar lindo especial só pra você,  
Onde pudéssemos nós achar e nos perde, 
Apagaria os seus problemas, chegaria ao sol 
E pegaria um raio de luz e por você eu traria,  
Acharia o pote do arco-íris e te daria todas as cores  
Construiria um jardim com todas as flores. 

 

A comparação é um elemento que, de acordo com Maciel (2016), é a relação 

entre dois termos com sentidos diferentes que se encontram na mesma frase, por 

exemplo, na música “Mandume”, interpretada pela Rapper Drik Barbosa: 

 

Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jean Grey/  
Xinguei, quem disse que “mina” não pode ser sensei/ 

 

Flow, para Maciel (2016), é o fluxo ou fluido. No Brasil é bastante conhecido 

como levada, constituindo-se como a forma que o rapper encaixa as suas rimas 

dependendo de alguns quesitos, tais como: velocidade da rima, respiração e 

velocidade do instrumental. 

A Punch Line é uma palavra oriunda do inglês que significa linha de soco. São 

rimas de impacto que acontecem no rap, ue faz o ouvinte vibrar ou se surpreender 

pela forma da escrita do rapper, como na música “Primeira Diss”, do rapper Rashid: 

 

Meu rap não é game, meu rap é vida, peso 
De quem trocou a casa pela causa igual Takezo  
Na lírica me atrevo feito Higuita 
Vem da alma o que eu escrevo Tipo uma sessão espírita 
Psicografia, meu ritmo é poesia, neguim  
Mas tenho ouvido várias track a esmo 
No fim, pra mim, cada diss tem soado assim  
Como se todo MC tivesse escrito pra si mesmo. 
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O Word Play, outro termo oriundo do inglês, significa jogo de palavras, no 

Brasil também é conhecido como trocadilho, toma-se de exemplo a música “Filho da 

Pátria”, do rapper Fábio Brazza: 

 

Meu Brasil, verás que um filho teu não foge à luta 
Da terra de ninguém, eu sou mais um filho da... Pátria! 

 

A multissilábica, segundo Maciel (2016), acontece quando a maioria das 

sílabas das rimas rima, como exemplo tem-se a música “Mil Motivos”, do grupo 

Pensamento Racional: 

 

Copa do mundo de mancada, já levantei a taça  
A traça que atrasa a trapaça, captura a caça. 

 

Tendo em vista o conteúdo de alguns dos exemplos, pode-se inferir que o 

Rap pode ser considerado a voz das minorias excluídas. De acordo com Taddeo 

(2012), o pensamento cultural que inicialmente era voltado para alegria de diversão, 

tomou ciência da situação de discriminação socioeconômica. Dessa forma, o 

despertar da razão criou uma corrente inexorável de militantes e ativistas prontos 

para se sacrificar, para “anular a invisibilidade social do motor da nação”: 

 

A semente plantada pelo RAP fez germinar os pensadores dos 
barracos, que pleiteiam: a igualdade jurídica; a liberdade religiosa, 
cultural, de expressão de ir e vir; o direito à vida e à dignidade; 
oportunidades eu permita a elevação social e o crescimento 
intelectual; a representatividade proporcional de seus pares e de todos 
os âmbitos nacionais; a revisão da história e a proteção contra todo e 
qualquer tipo de opressão (TADDEO, 2012, p. 117). 

 

Para Taddeo (2012), o conhecimento sobre filosofia é profundamente 

importante para o desenvolvimento do intelecto, porém, a maioria das pessoas das 

periferias também chamadas por ele como “filhos da miséria” não têm acesso. O fio 

condutor para o raciocínio e a expansão do intelecto para os excluídos é o Rap. 

Com essas delimitações e contextualizações sobre o compartilhamento do 

conhecimento, o conhecimento e as relações de exclusão social, apresenta-se a 

abordagem metodológica desta pesquisa.  



40 
 

 
 

3 EXCLUSÃO SOCIAL E O RAP 

 

A exclusão social existe desde que os homens começaram a se separar por 

classes sociais; uns detinham mais dinheiro e bens que outros, porém o estudo 

desse termo se deu muito tempo depois (BEHRING; BOSCHETTI, 2011; HOBBES, 

2014; NOLETO; WERTHEIN, 2003). Para Leal (2004), as pesquisas sobre exclusão 

social ganharam uma ampla visão na França, com Pierre Massi no ensaio Onde 

dividimos o progresso e J. Kanfler no livro Exclusão social: estudo da marginalidade 

nas sociedades ocidentais. Esses estudos foram realizados na década de 60 e 

relatavam como se dava a sobrevivência de uma população marginalizada em 

contraste com o progresso da economia da sociedade industrial. 

René Lenoir foi o autor que marcou a história como o percussor da expressão 

“exclusão social”. De acordo com Leal (2004), esse marco se deu início com o livro Os 

excluídos: um francês sobre dez, que não enfatizava demasiado o termo. Porém, esta 

obra tinha um diferencial até então não utilizado, que era a rapidez com que o 

fenômeno estava se propagando e atingindo cada vez mais pessoas naquela 

sociedade: “Exclusão era sinônimo de inadaptação social, que atingia os doentes 

mentais, toxicômanos, alcoólatras e outros grupos vulneráveis como os migrantes 

muçulmanos cuja integração era precária” (LEAL, 2004, p. 3). 

Com um número elevado de desempregados nos países centrais, na década 

de 1970, os estudiosos começaram a investir no tratamento desta questão. Segundo 

Leal (2004) destaca-se o conceito de “nova pobreza” em que os setores que eram 

adaptados acabaram se tornando vitimados por uma conjuntura recessiva. 

Quando o desemprego encontra seu auge na década de 1990, a expressão 

exclusão social é amplamente propagada. Leal (2004) afirma que isso ocorreu, 

primeiramente, com o pânico da sociedade francesa devido à crise e com isso o 

grande número de estudiosos que se interessaram pelo tema e investiram em 

pesquisas e análises, acumulando muitas informações sobre a exclusão social. 

No Brasil, a exclusão social está como uma de suas características mais 

destacadas. Para Lemos (2007), tal contraste é referente aos indicadores sociais e 

econômicos, tornando o país um dos mais desiguais do mundo, isso se deve ao 

grande surto industrial iniciado na década de 1950. Consequentemente, a cobrança 

de impostos de urbanização, principalmente, nas décadas de 1980 e 1990, nas 
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quais se observa um aumento excessivo dos níveis de desigualdade e exclusão 

social. 

A exclusão social está diretamente ligada à pobreza e à fome, associando-se 

umas às outras, ou seja, quando um país é pobre há uma intensa crise alimentar, 

levada potencialmente a uma concentração de renda, excluindo, consequentemente, 

a maioria que não a detém. 

Para Escorel (2009), tem-se que em território brasileiro o combate à exclusão 

social repercute em ações e preocupações com grupos excluídos, que se encontram 

em situações extremas. No entanto, é desconsiderado os processos causais dessa 

exclusão e acaba que todas essas ações resultam na não focalização do porquê se 

exclui, do como acontece e passa-se a focar na solução de algo que não se 

reconhece exatamente de onde vem ou do que vem (ESCOREL, 2009). Ou seja, 

não se identifica as causas, mas os índices de percentagem e do que é a exclusão: 

 

Um modo de reconhecer essa não análise do cerne desse problema, 
presente na sociedade brasileira, remete a produção de políticas 
sociais. [...] essa situação significa que o Estado tende a buscar 
solucionar os problemas e as dificuldades daqueles que estão à 
margem da sociedade. Mas não há uma abordagem de investigar a 
complexidade de um processo que é histórico e cultural quanto a 
segregação de classes, a territorialização da cidade, a organização 
de periferia e centro, e a segregação de níveis. Vale destacar que, 
quando se fala em produção e reprodução das relações sociais 
inscritas num momento histórico, sendo a questão social uma 
inflexão desse processo, trata-se da produção e reprodução – 
movimentos inseparáveis na totalidade concreta –  de condições de 
vida, de cultura e de produção de riqueza (BEHRING; BOSCHETTI, 
2011, p. 52). 
 

Essa abordagem de segregação, diferenças e separação em classes que 

acabam por ser a ação da exclusão e que reverbera em questões culturais, ecoam 

na conceitualização de um privilégio social ou capital cultural que designam:  

 

os conhecimentos e as capacidades de apreciar diferentes formas 
culturais oriundas da “cultura erudita”, isto é, a cultura valorizada 
pelas instituições culturais (teatro, música clássica, pintura, etc.) este 
capital intelectual é tanto mais importante quanto mais favorecida for 
a classe social (JOURDAIN; NAULIN, 2017, p. 62). 

 

O que pode explicar o porquê do Rap ser identificado como um estilo musical 

não significativo de conhecimento ou de explicitações de representações de um 
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contexto, por estar associado a um movimento que representa a periferia, a favela, 

ou as situações sociais daqueles que vivem à margem da sociedade erudita 

(CAMARGOS, 2015; DAYRELL, 2005). 

Agrega-se a essa descrição de cultura e intelectualidade por classes a 

exposição de Escorel (2009) de que para além da exclusão social ser uma realidade 

na perspectiva de separação de estilos, movimentos sociais e até mesmo valores, 

envolve ainda questões de saúde, bem-estar e acesso. 

Nesta pesquisa, visa-se o reconhecimento de uma explicitação, por meio do 

compartilhamento do conhecimento, do quanto o Rap, como um estilo musical 

advindo da periferia, é considerado representativo da exclusão social por ser meio 

de condução, em ritmo, da situação de sujeitos não pertencentes a uma sociedade, 

mas integrantes de uma condição de cidadãos e habitantes de um espaço social. 

Apresentam-se dez letras de músicas indicadas como representativas da 

exclusão social, e busca-se descrever as relações entre teorias, pesquisas, estudos 

e conceitos que condizem com o reconhecimento da construção de um 

conhecimento sobre o que é a vida na margem da sociedade, e como a periferia 

busca contar ao centro urbano sua vida por meio do compartilhamento do 

conhecimento. 

 

3.1 O RESTO DO MUNDO 

 

Na música do rapper Gabriel, o Pensador, intitulada “O Resto do Mundo”, o 

compositor demonstra a visão de uma pessoa que convive em uma condição de 

miséria e indignidade: 

 

Eu queria morar numa favela,  
Eu queria morar numa favela,  
Eu queria morar numa favela, 
O meu sonho é morar numa favela. 
Eu me chamo de excluido como alguém me chamou,  
Mas pode me chamar do que quiser seu dotô, 
Eu não tenho nome, Eu não tenho identidade, 
Eu não tenho nem certeza se eu sou gente de verdade,  
Eu não tenho nada, Mas gostaria de ter, 
Aproveita seu dotô e dá um trocado pra eu comer...  
Eu gostaria de ter um pingo de orgulho, 
Mas isso é impossível pra quem come o entulho  
Misturado com os ratos e com as baratas 
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Segundo o Human Development Report (1997), exclusão social significa a 

privação de oportunidades de escolhas básicas do desenvolvimento humano, por 

exemplo: ter uma vida longa, saudável e criativa, liberdade, dignidade, autoestima e 

ser respeitados por todas as pessoas. 

 

E com o papel higiênico usado Nas latas de lixo, 
Eu vivo como um bicho ou pior que isso, 
Eu sou o resto, O resto do mundo, 
Eu sou mendigo um indigente um indigesto um vagabundo  
Eu sou... Eu não sou ninguém. 

 

De acordo com Ribeiro (2011), a Constituição Federal de 1988 consagra que 

todos devem receber o mesmo tratamento jurídico a medida da igualdade, de forma 

que exija uma proteção a parte fragilizada da sociedade, objetivando um 

nivelamento igualitário. 

 Mais precisamente, o caput do art. 5º da Constituição Federal prevê: “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes”. 

 
Eu tô com fome, Tenho que me alimentar, 
Eu posso num ter nome, mas o estômago tá lá,  
Por isso eu tenho que ser cara-de-pau, 
Ou eu peço dinheiro ou fico aqui passando mal, 
Tenho que me rebaixar a esse ponto  
Porque a necessidade é maior do que a moral,  
Eu sou sujo eu sou feio eu sou anti-social, 
Não posso aparecer na foto do cartão postal,  
Porque pro rico e pro turista eu sou poluição,  
Sei que sou um brasileiro, Mas eu não sou cidadão 

 

É neste sentido que Escorel (1993) caracteriza a exclusão social como a 

impossibilidade de realizar plenamente a condição humana. Logo, ser um sujeito 

excluído socialmente é exercer a condição de não humano perante uma sociedade. 

Assim, o autor descreve: 

 

É uma exclusão que não apenas impossibilita o exercício das 
potencialidades máximas da condição humana como ainda reduz os 
indivíduos à condição de animal laborans, cuja única ação é sua 
preservação biológica. Essa preservação é preocupação unicamente 
do indivíduo; para a sociedade, para o governo, passa a ser um 
"metabolismo" supérfluo, de cuja existência ninguém se preocupa 
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quanto mais de sua produtividade ou de sua participação cidadã. 
Essa massa de excluídos pode ser eliminada, das mais diferentes 
formas opacas, e ninguém sentirá falta (ESCOREL, 1993, p. 50). 
 

Este olhar para a exclusão, leva a entender a condição de dignidade, e o seu 

afastamento em lugares onde as adversidades são exaltadas, e o afastamento de 

massas desfavorecidas acabam por engolir-se umas às outras, aos olhos de seu 

próprio povo e sem consideração de sua participação na formação da sociedade. 

 

Eu não tenho dignidade ou um teto pra morar,  
E o meu banheiro é a rua Sem papel pra me limpar,  
Honra? Não tenho, Eu já nasci sem ela, 
E o meu sonho é morar numa favela, 
 
Eu queria morar numa favela,  
Eu queria morar numa favela,  
Eu queria morar numa favela, 
O meu sonho é morar numa favela, 
 
A minha vida é um pesadelo e eu não consigo acordar,  
E eu não tenho perspectivas de sair do lugar, 
 A minha sina é suportar viver abaixo do chão  
E ser um resto solitário esquecido na multidão. 

 

Referencia-se em Arendt (1989) a conceitualização do termo solidão, 

segundo a autora a solidão é uma ‘evolução’ do isolamento, pois não se sentindo 

percebido pelas demais pessoas, o sujeito se vê em condição de esquecido, 

ofuscado, sozinho, assim “a solidão significa a experiência de não se pertencer ao 

mundo, que é uma das mais radicais e desesperadas experiências que o homem 

pode ter” (ARENDT, 1989, p. 526).  

Portanto, o isolamento pode ser melhor entendido quando se considera que 

um sujeito isolado não está sendo percebido ou não é do interesse de ninguém, 

mesmo em meio a outras pessoas em comunidade, ambas se encontram em 

condição semelhante de exclusão, e voltadas unicamente para suas dificuldades 

particulares, sem uma percepção dos outros para com eles e deles para com os 

outros (ARENDT, 1989). 

 

Eu o resto do mundo, 
Eu sou mendigo um indigente um indigesto um vagabundo,  
Eu sou o resto do mundo, Eu não sou ninguém,  
Eu não sou nada, Eu não sou gente, 
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Eu sou o resto do mundo, Mendigo um indigente,  
indigesto um vagabundo Eu sou o resto, 
Eu num sou ninguém, 
Frustração, É o resumo do meu ser, 
Eu sou filho da miséria e o meu castigo é viver, 
Eu vejo gente nascendo com a vida ganha  
e eu não tenho uma chance, Deus! Me diga por quê? 
Eu sei que a maioria do Brasil é pobre, 
Mas eu não chego a ser pobre, eu sou podre!  
Um fracassado, Mas não fui eu que fracassei,  
Porque eu não pude tentar, Então que culpa eu terei, 
quando eu me revoltar quebrar, queimar, matar?  
Não tenho nada a perder! Meu dia vai chegar!  
Será que vai chegar? 

 

Marx (1982), em sua obra O Capital, desvela a essência da mercadoria, 

constatando que as relações sociais entre as pessoas se tornaram relações sociais 

entre “coisas”, em que o indivíduo só pode ser considerado igual ao outro se o seu 

valor de troca de mercadorias for relativo às mercadorias do outro. Na sociabilidade 

burguesa, o valor do uso (conteúdo material da riqueza) e o suporte as 

necessidades básicas relativas a qualquer período histórico são dependentes ao 

valor de troca que constitui juntamente com a sociedade do capital. 

Na luta pelo máximo de acumulação, o homem contemporâneo não se limita 

ao que possa o saciar. Para Taddeo (2012, p. 28), “o ‘homem dinheiro’ tem apenas 

uma razão para a existência: juntar somas vultosas em instituições bancárias”. Ainda 

segundo o autor, observa-se um estado total de submissão ao sentimento 

materialista, em que o indivíduo não se sente satisfeito com uma única moradia 

mesmo que confortável e nem com um único automóvel, o que importa é o status 

que deixe claro de que extirpe o possuidor faz parte. 

 

Mas por enquanto eu sou o resto O resto do mundo, 
Eu sou mendigo um indigente um indigesto um vagabundo,  
Eu sou o resto do mundo, 
Eu não sou ninguém, eu não sou nada, 
Eu não sou gente, eu sou o resto do mundo,  
Mendigo um indigente, indigesto um vagabundo,  
Eu sou o resto, eu num sou ninguém! 

 

A situação de miséria é reconhecida aqui como a condição de não proteção 

por parte das leis ou condições políticas e sociais, ou a condição de que a existência 

das leis não tem significado que estas sejam igualmente aplicadas a todos da 
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mesma forma, o que se observa é uma situação onde o exercício dos direitos é 

obstaculizado para grupos constituintes de uma minoria. Esta perspectiva remonta a 

uma noção de ‘modalidades sociais’, a coexistência destas cidadanias em uma 

sociedade apresenta-se estruturada em privilégios e arbitrariedade (ESCOREL, 

1995).  No rap, a seguir, o sujeito à margem do capitalismo corrobora com o 

sentimento de desigualdade social. 

Eu não sou batizado, Eu não sou registrado,  
Eu não sou civilizado, Eu não sou filho do Senhor, 
Eu não sou computado, Eu não sou consultado,  
Eu não sou vacinado, Contribuinte eu não sou,  
Eu não sou comemorado, Eu não sou considerado,  
Eu não sou empregado, Eu não sou consumidor,  
Eu não sou amado, Eu não sou respeitado,  
Eu não sou perdoado, E também sou pecador, 
Eu não sou representado por ninguém,  
Eu não sou apresentado pra ninguém,  
Eu não sou convidado de ninguém, 
Eu não posso ser visitado por ninguém. 

 

É visível que um fato marcante da sociedade contemporânea é a globalização, 

esta aspira uma prosperidade de forma gananciosa, consequentemente os números 

da pobreza se agravam gradativamente em forma alarmante. De acordo com Noleto 

e Werthein (2003), a pobreza se alastra chegando a atingir 50% da população 

mundial, de 2 a 3 bilhões de seres humanos que serão inclusos na população 

mundial antes do final do século XXI estarão submetidos à pobreza, colocando a 

própria humanidade em desequilíbrio com seus números catastróficos e alarmantes. 

Tais cifras demonstram que, de acordo com Noleto e Werthein (2003), 8 

milhões de crianças morrem a cada ano em razão de pobreza, 150 milhões de 

crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição extrema, 100 milhões de 

crianças moram nas ruas. A cada três segundos, a pobreza mata uma criança em 

algum lugar. Tal situação pode ser visualizada na letra, a seguir, na qual o sujeito 

vivencia uma situação de extrema pobreza.  

 

Além da minha triste sobrevivência,  
eu tento entender a razão da minha existência!  
Por quê que eu nasci? Por quê tô aqui? 
Um penetra no inferno sem lugar pra fugir,  
Vivo na solidão mas não tenho privacidade, 
Não conheço a sensação de ter um lar de verdade,  
Não tenho ninguém pra dividir o barraco comigo,  
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Mas eu queria morar numa favela amigo! 
Eu queria morar numa favela,  
Eu queria morar numa favela,  
Eu queria morar numa favela, 
O meu sonho é morar numa favela. 

 

De acordo com Atlas (2013), o Brasil tinha aproximadamente 8,5% da sua 

população vivendo em condições de pobreza no ano de 2010. As pessoas em estado 

de miséria compunham 2,5% da população total do país no mesmo período. A 

porcentagem de pobres e miseráveis era de 16,27 milhões de habitantes, destes 4,8 

milhões eram considerados miseráveis. Em comparação, esse número ultrapassa a 

população de países como Camboja, Grécia e Portugal. 

Para Santos (2013), a pobreza é um evento pluridimensional e se diferencia de 

acordo com o contexto econômico e social, cada uma com suas peculiaridades, 

variando de acordo com os grupos populacionais. O estado de pobreza para Lemos 

(2007) é a carência e a provação dos bens materiais, que tem uma significância para 

a população. 

O conceito de pobreza varia de acordo com cada sociedade sendo diferenciado 

por dois modelos: a pobreza relativa e a pobreza absoluta. De acordo com Santos 

(2013), a pobreza de caráter absoluto é representada pela incapacidade do indivíduo 

de satisfazer as suas necessidades básicas em que o sujeito subsiste e é 

universalmente aplicável. 

Nos países com o desenvolvimento financeiro maior, a pobreza se manifesta 

em sua maioria de forma relativa, em que mesmo em forma precária há uma pequena 

condição de o indivíduo se manter. Segundo Santos (2013), a pobreza relativa 

manifesta-se na dificuldade que o sujeito tem de viver de acordo com o padrão 

estabelecido que predomine naquela sociedade. 

A principal característica do conceito de pobreza relativa é a desigualdade, ou 

seja, os sujeitos “encontram-se excluídos dos padrões de vida e dos mecanismos de 

participação social, tidos como minimamente aceitáveis em cada sociedade concreta” 

(SANTOS, 2013, p. 3). Essa definição é realizada de forma cultural, uma vez que 

algumas coisas podem ser consideradas substanciais e em outras culturas essas 

mesmas coisas podem ser consideradas meras futilidades. 
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3.2 CASTELO TRISTE 

  

A música “Castelo Triste”, do grupo Facção Central, narra a história verídica 

do rapper e compositor Eduardo, de como é difícil a sobrevivência do sujeito que 

não tem as condições mínimas para se adaptar ao modelo exigido pela sociedade, 

pois além de estarem em um estado de pobreza o ator é paraplégico e acaba entrando 

em óbito devido à falta de assistência. 

Observa-se, primeiramente, que o contexto da música se insere na 

perspectiva da saúde e na dificuldade em lidar com a situação, uma vez 

pertencendo à periferia, “Dentre eles destacamos a falta de saneamento básico, os 

problemas respiratórios associados à poluição, o consumo de drogas e as mortes 

por acidentes e violência urbana” (HIJJAR et al., 2005, p.48): 

 

Aí Edu, eu preferia nem ter acordado 
Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio  
Corria feito velocista atrás da bola 
Sem precisar ser empurrado numa cadeira de rodas  
Nasci morto, como num romance de Agatha Christie  
Enclausurado no calabouço do Castelo Triste 
Só se eu fosse Hitler em outra encarnação  
Pra ter músculo atrofiado como condenação 
Isso é pena pra estuprador, político filho da puta  
Pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa 
É humilhante você me limpando,  
trocando minha roupa Me dando banho,  
comida, água na boca Os moleques da minha idade  
tão de skate no half  
Na roda de break dando moinho do baile  
Enquanto abrem o sutiã da namorada 
Eu com corpo com escara sonho com um colchão d'água  
No meu aniversário estraguei a festa 
Me revoltou não ter força pra assoprar a vela 
Nem me equilibrar no carrinho de rolimã Deus deixou  
Pra ajudar minha mãe vendendo adesivo no metrô  
Queria ela ouvindo Roberto, e não o vigia do mercado  
"não incomoda os clientes pedindo trocado" 
Saí da escola sem ler, sem saber multiplicação 
Vencido pelo riso dos alunos que me olhavam como aberração. 

 

Verifica-se na música que os ambientes periféricos são suscetíveis a 

complicações na saúde pela insalubridade e a falta de saneamento implica na 

vulnerabilidade dos indivíduos às doenças, sem contar no tratamento necessário 

para o reestabelecimento da saúde. 
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Isto porque, segundo as colocações de Penna (1996), a saúde é resultante de 

condições somatórias para a sua efetivação, ou seja, o indivíduo precisa esperar 

que todos os princípios básicos de sobrevivência como: ambiente, alimentação, 

segurança e acesso a serviços, que deveriam funcionar tendo em vista a promoção 

e consolidação da saúde. 

De acordo com Noleto e Werthein (2003), existem cinco famílias de direitos 

humanos, são eles: cívicos, políticos, culturais, econômicos e sociais. Esses se 

encontram na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Dentre esses direitos, 

a pobreza consiste na violação dos direitos sociais, dos econômicos, dos 

culturais em sua maioria comprometendo até mesmo os cívicos e políticos. Assim 

como a pobreza viola tais direitos de forma recíproca, a violação desses direitos 

acarreta em uma pobreza degenerativa. Segundo Noleto e Werthein (2003), há um 

vínculo fundamental entre a pobreza e a violação dos direitos humanos, 

reconhecido no ano de 1993, na Conferência Internacional de Direitos Humanos, 

realizado em Viena. 

As violações dos direitos, a discriminação e a exclusão tornam-se cada vez 

mais claras em uma sociedade, em que os indivíduos são reconhecidos pelo que 

produzem, ou seja, valem o que tem. Para Muniz, Duarte e Pereira (2011, p. 5), “a 

sociedade do capital tem como célula central a mercadoria e é orientada por sua lei 

geral de acumulação”. O mais importante para a sociedade contemporânea é 

acumular o máximo com percas mínimas, não importando quais serão as 

consequências e quem ficará com menos. 

Os seres humanos, principalmente, os pobres são considerados um estorvo 

ou algo que atrapalhe o cotidiano dos que se encontram em um nível 

socioeconômico superior. Para Souza (2009), as pessoas que se encontram em 

situação de exclusão, além da divergência com os mais abastados, possuem um 

maior afastamento de condições básicas de sobrevivência, reflexo do rebaixamento 

salarial, falta de investimentos dos setores de habitação, saúde e educação. 

Observa-se que o espaço periférico desenha-se como, predatório, especulativo e 

segregado. 

 

Joga a última flor 
Não chora quando o caixão partir  
É a ponte levadiça do castelo triste  
Se abaixando pra eu fugir 
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O mundo cultua a idolatria do corpo perfeito 
Joga no hospital psiquiátrico humano com defeito  
Sem triagem, seleção, diagnóstico 
Doente mental, físico, auditivo num depósito 
Vegetal com fralda geriátrica é descartável pra família  
Mas não seu cartão da aposentadoria 
Aí cuzão preconceituoso, Bethoveen era surdo  
Steve Wonder é cego e encanta o público 
Depois de Einstein, o físico mais brilhante do planeta  
Stephen Hawking, o matemático preso numa cadeira  
Que te dão no estacionamento espaço reservado  
Mas não emprego pra comprar o carro adaptado 
Odiava ir na USP fazer hidroterapia 
O buzão todo xingando enquanto a rampa subia  
Dia 26 de março de 95 
Queria esquartejar o roteirista do meu destino  
Porra, Deus, não tava bom eu na cama, paralítico?  
Tinha que levar minha mãe num ataque cardíaco?  
Não pude no estádio empinar pipa, andar de moto  
Até pra por uma flor no caixão me puseram no colo 
Qual que é a pegadinha, sou seu rato de laboratório?  
Tá testando quanto um coração armazena de ódio?  
Bonnie não vive sem Clyde, nem o verso sem poeta 
Romeu não vive sem Julieta, e eu não posso viver sem ela. 

 

Verifica-se que a música “Castelo Triste” aborda um tema que vai além da 

degradação individual do sujeito, mas a consequência da falta de subsídios para que 

as pessoas da periferia possam ter uma vida saudável atinge uma escala grupal. 

Desse modo, conforme apresentado, esses cidadãos, sem auxílios, dependem 

exclusivamente dos seus pares para a sua sobrevivência. 

Tem-se, então, que se uma pessoa que está auxiliando outra em estado de 

enfermidade passa a também a se adoecer, causa-se um efeito dominó tendo por 

consequência resultados catastróficos em seu meio. De acordo com Porto et al. 

(2015), a precariedade e a provisoriedade são marcas históricas da favela, 

especificidades que demonstram a invisibilidade para com os moradores. Destaca-

se que as intervenções públicas se desenvolvem de modo incompleto, não suficiente 

para atender as necessidades, assim os moradores, precisam encontrar suas 

próprias soluções individuais ou coletivas para manter a sobrevivência. 

Tem-se ainda que a provisoriedade dialoga com a historicidade das políticas 

nas favelas. A luta pelo pertencimento construiu-se em comunidade e esforço 

coletivo com o propósito de mantimento e resistência ao longo dos anos. Mesmo 

com toda a incerteza os moradores se unem, pois, estão cientes das dificuldades e 

por terem essa ciência tomam suas próprias atitudes comunitárias (PORTO et al., 
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2015). 

 

Joga a última flor 
Não chora quando o caixão partir  
É a ponte levadiça do castelo triste  
Se abaixando pra eu fugir 
 
Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta  
Edu, esquece o 192 e a porra da ambulância  
Chega no PS, é soro e inalação 
Liberam na madruga pra voltar sem busão  
O estagiário que atende como clínico geral  
Receita pra leproso AS e Melhoral 
Após 6 tentativas internado com pneumonia  
Edu de acompanhante dormiu no chão 20 dias.  

 

No trecho em evidência, verificou-se que o sujeito se encontra enfermo (tosse 

com sangue, febre, inflamação na garganta), sintomas de doenças como 

pneumonia, tuberculose, consideradas sérias e que sem cuidado podem acarretar 

na morte. Porém, ainda no excerto em destaque, verificou-se que o hospital é 

precário, não tendo, medicamentos específicos. 

O descaso com os indivíduos em condições de saúde precária é frequente, 

uma vez que o acesso a hospitais e postos e saúde se tornam inviáveis. As 

unidades de saúde são locais de difícil acesso muitas vezes utilizado de improviso 

em casa despreparadas. Verifica-se que a não aceitação pelos profissionais de 

saúde é frequente devido à falta de instrumentos de trabalho, dificuldade de acesso 

e salários não atrativos, havendo, assim, grande desistência por parte dos 

profissionais (CERQUEIRA, 2010; BUTTARELLO, 1014). 

Para Buttarello (2014), as reclamações dos moradores abrangem dois pontos, 

em que a organização o preparo e a formação dos profissionais são desiguais 

dependendo do lugar onde essa equipe se encontra, tendo uma diminuição destes 

níveis conforme há um afastamento geográfico. A autora nomeia este movimento de 

desfalque, ou seja, quanto mais distante e periférico é o ambiente, mais 

despreparados, desorganizado e malformados são estes profissionais. 

Tem-se, como consequência, que para casos de urgência os profissionais 

não têm conhecimento ou aparelhagem suficiente para o atendimento dos 

moradores dos bairros afastados. De acordo com Buttarello (2014, p. 109), “quando 

o caso é um pouco mais grave eles são orientados a procurar uma UBS”. Verifica-se 
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que mesmo que sejam encaminhados para hospitais de atendimento mais 

preparados os moradores não tem condições de se locomover para o atendimento, 

muitas vezes, não Ttendo tempo suficiente para o tratamento. 

Para Cerqueira (2010), na dialética entre profissionais da saúde, moradores e 

comunidades carentes, acontece uma não valorização de fatores culturais influentes 

nas práticas de saúde. Verifica-se que acontece uma infantilização dos profissionais 

para com os moradores, alegando uma não compreensão de prescrições, 

vitimização de problemas de saúde, apatia para com as abordagens médicas e, 

muitas vezes, a procura dos moradores por atendimento médico advém de uma 

ilusão de necessidade real. 

 

Empresário quer sua marca líder no comércio 
Anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico  
Lágrima no auditório, sonoplastia que comove 
Apresentador melodramático, em vez de prótese ganha ibope  
Mano, vai na ACD antes do baque do mesclado 
Vê quantos anos de fisioterapia por um passo  
Vê quantas sessões de fono por uma palavra  
Veja na paraolimpíada superação pela medalha 
Patinho feio não vira cisne como no livro da biblioteca  
Morreu depois da alta da negligência médica 
Pela primeira vez tratado sem discriminação  
Esperei 18 horas o rabecão 
Não chora, Edu, o céu existe e eu tô feliz de ir pra lá  
Se não puder pisar nas nuvens, anjo tem asas pra voar 
Triste é quem fica entre preconceito, muletas, amputações  
Só não esquece de por no caixão o agasalho da Gaviões. 

 

Conclui-se que na música, além da omissão ao assistencialismo, observa-se 

uma negligencia com a imagem do deficiente que maquiada através de auxílios 

explanam a condição de dependência alheia e o constrangimento da dignidade. 

Tem-se a compaixão como sentimento de culpa, porém, insuficiente para o 

estabelecimento de uma convivência coletiva (MARQUES, 2002). 

Quanto à negligência ao atendimento, observa-se uma relação entre a 

violência e a condição de pobreza intrínseca ao isolamento social. Nota-se uma 

ineficiente fiscalização inconstitucional dos órgãos de controle, falta de condições 

orçamentárias e de execução em condições adequadas de atendimento (MAIO; 

GUGEL, 2011). 

Essa negligência traduz-se em maus tratos psicológicos, falta de informação, 

ignorância sobre as leis que asseguram proteção e não reconhecimento da pessoa 
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com deficiência como sujeito de direito. 

Com a música, o compositor Eduardo representa recortes biográficos de um 

sujeito em condição de deficiência e pobreza e que, consequentemente, acarreta em 

dificuldades familiares, financeira, de saúde e acesso a um reestabelecimento da 

condição humana. Eduardo analisa questões de negligencia médica e preconceito 

inerentes à visualidade do sujeito deficiente em uma sociedade que busca afastar 

diferenças, acarretando um cenário de isolamento, onde o próprio sujeito e seu 

grupo precisam encontrar caminhos de sobrevivência e que, muitas vezes, não são 

suficientes. 

 

3.3 “O BAGULHO É DOIDO” 

 

“O bagulho é doido” é uma música composta pelo MC MV Bill, no ano de 

2006, sendo que o mesmo é morador do bairro Cidade de Deus, localizado no Rio 

de Janeiro. A música consiste em retratar a realidade da criminalidade e da inserção 

de jovens e adolescentes em ações inflacionarias, violência e criminalidade:  

 

Sem cortes,  
Liga a filmadora e desliga o holofote  
Se quer me ouvir, permaneça no lugar  
Verdades e mentiras, tenho muitas pra contar  
Doideira Fogueira à cada noite pra aquecer 
O escuro da madruga que envolve o meu viver  
Não sou você...  
Também não sei se gostaria ser  
Ficar trepado no muro Se escondendo do furo  
Não me falta orgulho Papo de futuro 
É nós Que domina a cena Bagulho de cinema 
A feira tá montada, pode vim comprar 
Eu vendo uma tragédia Cobro dos comédias  
16 é a média Deus tá vendo, eu acredito. 

 

O Mc descreve a cena da criminalidade inserindo a condição de protagonismo 

e ação dominadora da condição em que está inserido, ou seja, o sujeito retoma o 

poder de sua condição quando percebe que não há possibilidade de um 

reestabelecimento pacífico.  

Segundo Carlos e Silva (2011), a criminalidade está ligada a um princípio de 

risco, em que o sujeito percebendo o agravamento da desigualdade social encontra-

se incapacitado de reconhecer a aplicação dos direitos humanos. Essa condição de 
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risco refere-se a questões de segurança. Observa-se que o sujeito não se sente 

seguro ou em um ambiente seguro, nesse sentido, referencia-se que: “tanto os 

jovens que cometem atos infracionais, quanto a população amedrontada diante da 

intensificação da criminalidade encontram-se desprotegidas. Nesse jogo não há 

perdedores nem ganhadores” (CARLOS; SILVA, 2011, p. 7) 

De acordo com Silva (2009), os jovens identificados se encontram em um 

estado de delinquência e condutas antissociais psicossociais, ou seja, essas 

condutas são consequência da convergência do modelo social estabelecido, como: 

uso de drogas, o encontro precoce com erotização e trabalho abusivo, a diminuição 

da moralidade apresentada pelos meios de comunicação, estado de marginalidade 

decorrente da miséria, violência, e ainda, falta de educação, saúde e emprego. 

  

Sou detrito Que tira o sono do doutor 
Seria o Jason, se fosse um filme de terror  
desembaça Saia na fumaça 
O bonde tá pesado e você tá achando graça 
Tipo peste Tá no sudeste, tá no nordeste,  
no centro - oeste Teu pai te dá dinheiro Você vem e investe 
No futuro da nação Compra pó na minha mão  
Depois me xinga na televisão 
Na sequência vai pra passeata levantar cartaz  
Chorando e com as mãos sinalizando o símbolo da paz  
O bagulho é doido Não tenta levar uma 
Não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma  
Deus ajuda Que eu fique de pé no sol e na chuva  
A pista tá uma uva Pretendo ser feliz 
Com um rádio transmissor E uma glock numa Honda biz  
Um trago no cigarro Um gole na cerveja 
E sou destaque no outdoor que anuncia a revista 'Veja!' 

 

A criminalidade está ligada a uma desestruturação em diversas instancias, 

como: política, econômica e social. As inquietações acerca das condições de 

criminalidade defendem-se em um senso de justiça, nas quais o crime é agir 

quebrando as leis, ou seja, abrir mão da legislação em troca de caminhos violentos 

de obtenção de bens vai contra uma condição moral e ética do ser humano. 

Porém, o senso de justiça consentido socialmente, no modelo social 

apresentado, aparece como forma punitiva, ou seja, a não segurança do corpo 

social que desemboca na não garantia dos direitos (SOUZA, 2006). 

Para Monte e Barbosa (2011), as medidas punitivas não têm agregado em 

condições de reestabelecimento social para os infratores, por exemplo, a medida 
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sócio-educacional para adolescentes infratores, seguem orientações como a 

obrigatoriedade da escolarização e profissionalização, garantia de atendimento 

personalizado, respeito a identidade e singularidade dos adolescentes. No caso de 

crianças infratoras, teoricamente, aplicam-se medidas de proteção, como matrícula e 

frequência em estabelecimentos de ensino.  

Segundo pesquisas de análise do funcionamento das médias, obtém-se 

dados que sugerem a ineficácia do método punitivo estabelecido aos infratores, tem-

se que as instituições de ressocialização apresentam estrutura física inadequada e 

descredito quanto à recuperação dos adolescentes, colocando o indivíduo como 

sujeito anormal. O próprio olhar das instituições para os infratores é a 

irrecuperabilidade dos menores assistidos pelas instituições (MONTE; BARBOSA, 

2011).  

Essas colocações se apresentam de modo contraditório se considerar os 

objetivos das instituições, a intenção da legislação punitiva e os resultados 

apresentados sobre esta ação de ressocialização. Verifica-se que apesar da análise, 

volta-se a um ponto de complexidade onde encontra-se uma dificuldade de 

visualizar uma confluência entre a realidade social específica destes jovens e os 

interesses e regulamentações socialmente construídas.  

 

Se eu morrer... nasci outro que nem eu ou pior, ou melhor...  
Se morrer eu vou descansar... 
Ah, sonhar! Nessa vida não dá pra sonhar não...  
Amanhã não sei nem se eu vou tá aí. 

 

Observa-se que no decorrer da música existem algumas declarações de 

jovens aparentemente inclusos no contexto principal da música, o crime. Esta 

premissa leva à análise do contexto juvenil e sua inserção na criminalidade, em que 

o jovem toma consciência do funcionamento do seu espaço social proximal, ou seja, 

o processo de desenvolvimento deste jovem vincula-se à realidade em que vive. 

  

Veja que ironia Que contradição 
O rico me odeia e financia minha munição  
Que faz faculdade Trabalha no escritório 
Me olha como se eu fosse um rato de laboratório  
Vem de Cherokee Vem de kawazaki  
Deslumbrado com a favela Como se tivesse vendo um parque  
De diversões Se junta com os vilões 
Se sente por um instante Ali-Cuzão e os 40 ladrões  
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Se os homi chegasse E nós dois rodasse 
Somente o dinheiro iria fazer com que eu não assinasse  
Pra você? Tá tranquilo Nem preocupa 
Sabe que vai recair Sobre mim a culpa 
Me levam pra cadeia Me transformam em detento  
Você vai para uma clínica tomar medicamento  
Imagine vocês Se eu fizesse as leis 
O jogo era invertido Você que era o bandido  
Seria o viciado, aliciador de menor 
Meu sonho se desfaz igual o vento leva o pó 
Big Brother Da vida de ilusão  
Nós se ama Se odeia Se precisar, mandamos pro paredão 
Com bala na agulha Cada um na sua 
O meu dinheiro vem da rua Um bom soldado nunca recua  
A droga que você usa é batizada com sangue 
É mais financiamento Mais armas Bang – bang 
Corre igual um porco Para não ficar 'sós' 
Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que "É Nós".  

 

A análise da criminalidade na periferia relaciona-se ao desenvolvimento de 

regras e leis próprios do seu grupo, advindas de uma quebra da consideração dos 

regimentos tradicionais como funcionais ao contexto periférico. Neste ponto, verifica-

se um importante gancho para compreender a amplitude da configuração específica 

das favelas, os sujeitos, mesmo com conhecimentos das punições possíveis ao ato 

criminoso, passam a ignorar as consequências futuras, e manobrar suas ações em 

detrimento de um sistema de regimento interno. 

De acordo com Picanço (2016, p.169): 

 

A violência se torna um sistema de poder que funciona como 
mecanismo de empoderamento simbólico para os jovens pobres, 
mas não exclusivamente para eles, que emerge dentro de uma 
conjunção entre: I) as transformações nas formas de criminalidade 
que se organizaram em torno do tráfico de drogas e armas ao longo 
do tempo; II) as sucessivas políticas de segurança falhas na sua 
capacidade de prevenção e contenção da violência; e III) o 
desmantelamento da vida associativa e comunitária dos bairros 
populares e pobres. 

 

Verifica-se que a construção específica da linha do tráfico se desenvolve em 

alguns pontos, como a hierarquização, a territorialização, o lucro, a violência, 

conduzida com armas nas mãos e exercício do poder. Este caminho percorrido pelo 

crime organizado, vincula-se a movimentação dada pelo tráfico, que ascende a 

favela como uma construção de representação autossuficiente e violenta, que 
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propõe seus próprios métodos de segurança e manutenção social, que protege pelo 

silêncio, que defende por familiaridade e elimina por discordância (PICANÇO, 2016). 

Em relação ao empoderamento que o tráfico leva à favela, tem-se que as 

motivações de jovens entre 12 e 16 anos de idade para a entrada no tráfico ocorrem 

por meio de um processo de socialização em grupo com os mais velhos, que passa 

a associar a ideia de poder e consumo divulgado com a denominação “dinheiro 

fácil”, distanciando este jovem da escola e aproximando de uma ideia de trabalho, 

carreira ou ainda roteiro de ascensão (PICANÇO, 2016). 

 

"É muito esculacho nessa vida..." 
 
Refrão: 
Já vou fica no lucro se passa de 18  
Depois que escurece o bagulho é doido 
O mesmo dinheiro que salva também mata 
Jovem com ódio na cara  
Terror que fica na esquina Esperando você chegar  
Se passa de 18 
Depois que escurece o bagulho é doido 
O mesmo dinheiro que salva também mata 
Jovem com ódio na cara  
Terror que fica na esquina Esperando você... 
 
Aos 47 você vem falar de paz 
Tem um maluco que falava disso há 15 anos atrás  
bola do mundo me deixou na mira dos policiais  
Sou notícia sem ibope na maior parte dos jornais  
Quem sou eu Eu não sei Já morri Já matei 
Várias vezes eu rodei Tive chance e escapei 
E o que vem? Eu não sei Talvez, ninguém saiba  
Eu penso no amanhã e sinto muita raiva 
Relaxa Não tenta levar uma Se não vou ter que dar baixa  
É o certo pelo certo O errado não se encaixa 
Não usa faixa Idade certa  
Cidade Alerta O alvo certo, a isca predileta  
Tipo atleta Correndo pela esquina  
Assusta o senhor Mas, impressiona a mina  
Se liga Que legal Meu território é demarcado  
Eu não atravesso a rua principal.  

 

Misse (2010) apresenta dois conceitos ou noções de como a disseminação do 

mercado de drogas efetivou a acumulação social da violência e a sujeição criminal. 

Segundo o autor sempre existiu uma justificativa usual para substituir a punição do 

crime pela punição do sujeito, ou seja:  
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[...] produz uma afinidade entre certas práticas criminais, 
especificamente aquelas que provocam um sentimento de 
insegurança na vida cotidiana das cidades, e tipos sociais de sujeitos 
socialmente identificados pela marca da condição de pobreza, cor da 
pele e estilo de vida (PICANÇO, 2016, p. 177). 

 

Tem-se no crime e no criminoso como a produção de heróis e celebridades, 

que por meio de ações de poder e carisma ofertam benefícios locais e individuais 

gerindo um sistema desafiliado do social tradicional e voltado para uma configuração 

de ambição ligada ao mercado do lucro e do poder impositivo. A visibilidade do 

sujeito envolvido no crime passa a ser considerada socialmente como algo movido 

por paixões e interesses pouco dependente de uma regulação social, mas 

especificamente na racionalização e separação das diferenças (MISSE, 1999; 

PICANÇO, 2016). 

A transição ocorrida nos anos de 1950 para a atualidade demonstra uma 

junção da condição de isolamento com a questão de uma organização 

autossuficiente que movimenta uma produção influente em todo o sistema 

tradicional de sociedade, ou seja, a favela passou de isolamento inerte para um 

modelo político, econômico e social: 

 

Tradicionalmente chamada de firma, a comercialização do 
narcotráfico nas favelas é um Negócio com “N” maiúsculo, que faz 
parte de algo muito maior. As principais facções de crime 
organizado[...] buscam adaptar processos bem-sucedidos das 
empresas tradicionais e exploram ao máximo as brechas da lei e a 
cultura da sociedade. Buscam sempre a eficácia (MONTENEGRO, 
2015, s/p.). 

 

Por meio dessa solidificação da organização criminosa, a favela começou a 

ser percebida “como locus de pobreza e violência insolúveis” (PICANÇO, 2016, p. 

176) em que a cidade passa a reconhecer os habitantes desse espaço como a fonte 

de todo o mal por meio de uma estigmatização de que os moradores são população 

de risco, perigosa, vulnerável e sujeitos propensos a serem bandidos (MISSE, 2010; 

PICANÇO, 2016): 

 

Bacana sem moral Liga pro jornal e fala mal 
Viu a foto do filhinho na página principal  
Não Como vítima Como marginal  
Fornecia pros playboys e vendia Parafal 
Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história  
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Momentos de lazer eu carrego na memória 
Se a chapa esquentar O fogos não estourar  
Depois que amenizar Alguém vem pra me cobrar 
Você sabe o que isso representa  
Seu vício é que me mata Seu vício me sustenta  
Antes de abrir a boca pra falar demais  
Não esqueça Meu mundo você é quem faz.. 
 
"Tenho uma irmã de 5 anos.. de 6 anos.. fico pensando 
se eu morrer assim, mané.. minha irmãzinha vai ficar como... triste!" 
 
Refrão: 
Já vou fica no lucro se passa de 18  
Depois que escurece o bagulho é doido 
O mesmo dinheiro que salva também mata 
Jovem com ódio na cara  
Terror que fica na esquina Esperando você chegar  
Se passa de 18 
Depois que escurece o bagulho é doido 
O mesmo dinheiro que salva também mata 
Jovem com ódio na cara  
Terror que fica na esquina Esperando você. 

 

A explicitação presente neste ponto refere-se ao estigma representado por 

Misse (1999; 2010) e Picanço (2016) de que são os moradores da favela que 

realizam ou concretizam as ações criminais, desconsiderando a influência do centro 

urbano, demonstrando que o transgressor só é condenado quando pertencente ao 

espaço que incentiva e leva ao crime, no caso, a favela. Mas é considerado como 

justificável, ao contrário da situação de quem participa do crime e, no entanto, 

pertence ao centro urbano em uma classe socioeconômica elevada. A descrição de 

Misse (1999) é que essa diferenciação é socialmente justificável.  

 

3.4 MISÉRIA  

 

A seguir, tem-se, na visão do rapper Renan do grupo Inquérito, uma analogia 

sobre o contexto vivido. Na música, o autor demonstra a sua crítica direta à 

sociedade em que a discriminação, a exclusão e a fome são comuns, porém, muitas 

pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo, muitas vezes, por não 

quererem. Para Taddeo (2012), a paz e a justiça social devem andar lado a lado e a 

violência tende a diminuir se, consequentemente, aumentarem o conceito de 

humanismo e igualdade: 
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(Imagens impressionantes/ Abuso de autoridade/ O pior terremoto 
dos últimos 200 anos/ Durante a semana vários pedófilos foram 
presos/ Deus vai julgar a nossa terra/ Quem vai acabar é a raça 
humana.) 
 
Pra quem pensava que o país da pizza era a Itália  
Pra quem achava que a fome matava só na Somália  
Abraça, que nada bem vindo ao Brasil 
Vou te mostrar o outro lado que talvez você nunca viu  
Cada rebelião aqui tiozão é uma Chernobyl 
E a eleição deveria ser todo primeiro de Abril 
Da Casa Branca ao inferno só muda a cor do terno 
De Porto Alegre ao Acre a pobreza só muda o sotaque  
Miséria não tem fuso horário nem idioma 
É a mesma no mundo todo desde o Império de Roma (Han) 
E o som de estômago vazio roncando  
Não muda do Árabe para o Castelhano 
A fome é a única língua universal  
sem tradução Fala com a expressão facial 
Talvez só vão dar atenção para tudo isso aqui  
Quando a quebrada tremer e cair que nem o Haiti. 

 

O Brasil ocupa um padrão intermediário de rendimentos classificado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em se tratando de renda per capta. De 

acordo com Lemos (2007), o PIB per capta brasileiro contabilizado pelo IBGE no ano 

de 2004 se encontrava na ordem de R$ 9.729,11, dessa forma, definindo o Brasil 

como estando em uma faixa média ao ser comparado com os outros países do 

mundo: 

 

(2x) 
(Miséria) 
Olha como o mundo está  
Onde o ser humano vai parar (Miséria) 
É melhor se preparar 
Essa bomba ainda vai estourar 
 
Alemão matou Judeu, Judeu mata Palestino  
Sangue no Iraque vira petróleo nos Estados Unidos  
Coca da Colômbia dentro de um Nigeriano 
Num avião Francês rumo ao nariz de um Britânico  
Negócio da China do mafioso Italiano 
Conta na Suíça, charuto Cubano  
Empresário Espanhol capota Jipe Japonês  
Depois de beber um litro de uísque Escocês 
Turista Holandês morre no Brasil numa roleta Russa  
Escolhe a moeda eu digo quanto custa 
Tua vida, em Dólar, em Euro, Real  
Até a morte aqui tem variação cambial  
Na CPI ninguém vai em cana  
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Corrupção é novela Mexicana 
E o Brasileiro na urna toda vez  
Parece até piada de Português. 

 

Campbell (2003) descreve o conceito de erradicação da pobreza, em escala 

mundial, de acordo com o autor, a miséria é violação dos direitos humanos e deve 

por si ser implantado medidas de punição e coerção, inclusive de sanções penais, 

pautadas nos direitos civis e políticos fundamentais, para a abolição da pobreza. O 

autor descreve que: 

 

A proposta não deve ser interpretada como significando que os 
direitos humanos exijam a erradicação apenas da extrema pobreza 
que é a conseqüência causal de condutas censuráveis ou injustas 
por parte de sistemas econômicos, ou que a razão de ser do direito à 
subsistência decorra inteiramente de considerações relativas à 
justiça, com suas conotações de merecimento e equidade, com 
exclusão do discurso humano menos voltado às questões de mérito, 
que enfoca a obrigação de aliviar o sofrimento como um fim em si. A 
aplicação dessa análise às obrigações relacionadas aos direitos 
humanos das empresas multinacionais nos permite: (1) endossar as 
obrigações negativas geralmente aceitas das empresas, tais como a 
obrigação de não destruir economias e meios ambientes de forma a 
empobrecer aqueles que deles dependem para seu sustento, ou 
manter ligações com regimes corruptos que vendem os recursos 
naturais de seu país sem usar as receitas em benefício de suas 
populações pobres, (2) acrescentar obrigações de reparação pela 
violação dessas obrigações negativas e (3) considerar a 
possibilidade de estabelecer obrigações positivas (morais e 
jurídicas), de modo que elas contribuam com a erradicação da 
pobreza na proporção de seus recursos e oportunidades, obrigações 
essas que elas teriam em comum com outros indivíduos e 
coletividades em situação semelhante (CAMPBELL, 2003, p.58). 

 

A erradicação da pobreza vista como uma medida de combate à violação aos 

direitos humanos, leva a reflexão acerca dos interesses humanos em sansões 

econômicas, políticas e o ofuscamento da escala humana que sofre as 

consequências. Compreende-se como uma medida que busca dar ênfase, 

prioridade para uma questão que atinge mais de um quarto da população mundial e 

embora vista como generalizada, toma cada vez mais amplitude (CAMPBELL, 

2003). 

 

(2x) 
(Miséria) 
Olha como o mundo está  
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Onde o ser humano vai parar (Miséria) 
É melhor se preparar 
Essa bomba ainda vai estourar 
 
E o povo bebe no copo Americano  
Come churrasco Grego, no pão Francês 
Vai trampar na condução apertado pique corredor Polonês  
Cansei, de ver as tias na porta dos hospitais 
Das cadeias, de pé em fila Indiana  
Vendendo produtos do Paraguai,  
de Taiwan Correndo pra não ir em cana 
Se perguntando quem é mais animal na hora da ação  
A PM ou o Pastor... Alemão. 

 

Destaca-se que apesar dos dados do IBGE de 2004, o país exibe um 

paradoxo social em que uma parcela reduzida da população detém um padrão de 

renda e de qualidade de vida equivalentes às populações mais ricas do planeta, à 

medida que em sua base da pirâmide social encontra-se a parcela da população que 

está em condições de subsistência. 

Essa desigualdade de renda acontece de forma intensa, muitas vezes, indigna 

para a sobrevida de qualquer ser humano. Taddeo (2012, p. 163) afirma que: 

 
A renda per capta, de menos de um salário mínimo, da porção 
majoritária da população anulada, é uma das provas incontestáveis, 
de que o sistema de domínio não foi instituído para atuar no calvário 
periférico como uma ferramenta a favor do povo. 

 

Verifica-se que a música representa de forma metafórica as dificuldades das 

pessoas que vivem em estado de miséria e que em sua maioria não tem voz, e 

acabam por tornarem-se pessoas sem acesso aos seus direitos e aos próprios bens 

materiais fundamentais e assegurados por lei: 

 
(2x) 
(Miséria) 
Olha como o mundo está  
Onde o ser humano vai parar (Miséria) 
É melhor se preparar 
Essa bomba ainda vai estourar. 

 

Segundo Taddeo (2012), as relações de poder fazem com que os menos 

favorecidos não tenham informação e perspectiva de futuro acerca de sua 

condição, pois, para estes, os resultados se apresentam sempre retrógrados.  

Taddeo (2012) complementa que no bairro em que reside, chamado Grajaú, 
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localizado na zona sul do estado de São Paulo, considerado uma das maiores 

periferias do Brasil, onde a maioria da população e formada por refugiados 

nordestinos e um maior número de crianças. Ali habitam aproximadamente 4.460 

moradores por quilômetro quadrado, porém, a estatística mais importante é que o 

bairro se encontra em 4º lugar entre os mais violentos de São Paulo, com média 

de 88,3 mortes violentas por cem mil habitantes, levando em consideração que a 

média mundial de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 

28,8mortos por grupo de cem mil habitantes. 

 

3.5 SÓ POR DEUS  

 

Só por Deus é uma música composta pelo MC Thiagão, que iniciou a sua 

carreira musical com o grupo Conexão do Gueto, na cidade de Umuarama, no 

Paraná, em 2005. Com o disco intitulado “Alta Voltagem”, relata o cotidiano da 

periferia da cidade e as dificuldades do contexto em que estão inseridos.  

No ano de 2007, Thiagão lançou o seu disco solo, “Jardim de Pedras”, 

gravado pela produtora Crazy Records na cidade de Campo Mourão com a 

colaboração de alguns grupos locais, como: Rajada Mcs e Atitude Consciente, os 

quais são de grande importância para o cenário do rap do interior do Paraná.  

Thiagão relata, neste trabalho, muitas das suas experiências sociais e 

individuais com a violência e criminalidade. Utilizando, assim, uma forma 

introspectiva que, em geral, demonstra consequências devastadoras dos jovens, 

que se encontram em situação de marginalidade, dessa forma, demonstra uma 

narrativa em posição de alerta, para os jovens que ouvem as suas narrativas.  

Um tempo depois, o MC se muda para Paysandu, cidade metropolitana de 

Maringá e com a colaboração de dois amigos, Adriano e Dodô, iniciam uma nova 

formação nomeada de Thiagão e os Kamikazes do Gueto gravando dois discos, 

“Fim dos Dias” no ano de 2009 e “Paraná Gangsta” em 2012 – neste último 

encontra-se a música utilizada para a análise “Só pode Deus”. 

Nos discos de Thiagão e os Kamikazes do Gueto o MCs demonstram uma 

narrativa um pouco diferente do seu solo, abordando temas mais agressivos em que 

o narrador se altera de coadjuvante, espectador e um mensageiro de prevenção das 

consequências do crime, para o ator principal que relata em primeira pessoa a 
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vivência e o paradoxo psicológico do pragmatismo da ostentação vinculada ao 

dinheiro do crime, ao utilitarismo da sobrevivência derivada destas ações. 

 

Só por Deus sobrevivi pra narrar o que eu vi 
(O que eu vi) o que eu vivo e vivi 
Só por Deus eu aprendi que aqui se faz se paga aqui 
(Oiee!) Só por Deus cantando rap 
Aqui na arena o locutor 
Ameaças eu sofri pelo gueto e pelos muleque 
A caravana do terror voltou 
É só por Deus que eu vi ajoelhar um ladrão 
De capuz rasgador ó pedindo perdão 
Ó meu pai é embaçado vou pra cena de novo 
Seja o que o senhor quiser livre, preso ou morto. 

 

Na música observa-se um teor religioso relacionado ao contexto periférico, 

em que se verifica que a “fé” inspira ânimo e revigora a condição de enfrentamento 

perante as adversidades: 

 
A conversão está associada em grande medida à pobreza e à 
marginalidade social, pois se acredita que, “as religiões cristãs de 
conversão ajudam a organizar a vida dos conversos, que são, 
sobretudo pobres e marginalizados, dotando-os de apetrechos 
culturais e psicossociais para melhor enfrentar a vida nas grandes 
cidades (PRANDI, 1996, p. 264) 

 

Nota-se que em uma observação coletiva a religião age como forma de apoio, 

em que as comunidades se unem em momentos que são direcionados a ações de 

reencontros e reestabilização emocional, que não altera a real condição, mas que os 

tornam tolerantes diante do sofrimento (CERQUEIRA, 2009). 

Para além do estabelecimento do papel da religião nas periferias, observa-se, 

também, a dificuldade em manter-se estável dentro da realidade intrínseca, ou seja, 

o mantimento do estado de conformidade com a realidade pode ser quebrado pela 

inviabilidade de notar melhorias somente pelo âmbito da fé:  

 

É o preço a pagar é a escolha que eu fiz 
Minha mãe falou que num é o dinheiro que à deixaria feliz 
Era ver eu trampar ter um salário suado 
Mas 500 reais por mês é embaçado 
O parceiro falou mãe ama de qualquer jeito 
Honesto, bandido, viado, o amor é o mesmo! 
Pra parar e pensar continuar se envolver 
De um lado a alegria da mãe do outro as mulher os plaquê 
Parece fácil escolher irmãozão, só parece 
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Deixar fama e dinheiro pra trás quantos consegue? 
E nóis ta perguntando ó meu senhor porquê? 
Num tenho dinheiro pra comprar uma TV de LCD. 

 

A música demonstra que não amparado pela religião, devido às 

consequências das dificuldades apresentadas, alguns sujeitos optam por uma 

alternativa que sobrepõe o conformismo e tem maiores relações com desejos, 

ambições e combate contra as causas de suas sortes. Segundo Hobbes (2014), o 

homem, movido por sua necessidade de sobrevivência e algumas vezes, por prazer, 

cobiça, age em força de apropriação, infringindo a legislação, impondo a sua 

vontade na quebra do direito a segurança e propriedade do outro, ou seja, age de 

modo denominado criminal. 

De acordo com Ribeiro (2012), estas reflexões conduzem as considerações 

de Durkheim (1858-1917), sobre o desvio, ou seja, a ação de infringir a normalidade 

constituída legalmente por uma organização social. Isto, porque, para o autor, as 

configurações sociais são definidas por um modelo normativo superior, em que cabe 

ao indivíduo segui-las, porém, pela disparidade de condições, esta organização não 

acompanha todas as dinâmicas sociais, onde os indivíduos possam viver de maneira 

unificada.  

Tem-se que a organização social se desenvolve por meio da consciência da 

coletividade, em que os indivíduos contêm direitos, deveres, valores, crenças. Logo, 

uma moral em comum disseminada em ação de cidadania: 

 
Existe, em Durkheim, uma consciência dual: a individual, garantida 
pelo desenvolvimento da personalidade do indivíduo, e uma coletiva, 
propiciadora da moral e dos valores compartilhados pelos indivíduos 
de qualquer sociedade. Para que a organização e a integração social 
ocorram de forma harmônica, é necessária a preponderância da 
consciência coletiva sobre a individual, pois o desenvolvimento 
exacerbado da personalidade pode levar ao egoísmo e ao interesse 
pessoal, o que é prejudicial à vida em sociedade (RIBEIRO, 2012, p. 
16-17). 

 

 O desenvolvimento teórico da perspectiva do autor leva a considerar que 

existe maior tendência ao desvio quando se verifica uma convivência desigual, 

desintegrada, em que diversidades são identificadas entre os indivíduos. Na ótica da 

exclusão social, o sujeito inserido neste contexto pode ser levado a ações 

dissidentes, disparando para saltos transgressores. 
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Besteira! Nós tem saúde e reclama da vida 
Óia só uma cadeira de roda e uma menina 
Sendo empurrada por uma tiazinha guerreira 
Só por Deus senão num levanta dali nem que queira 
E aí, diz pra mim quer trocar de problema? 
Ela sem lcd e você na cadeira 
Vegetando dependendo dos outros pra tudo 
Seu caso raro servindo como cobaia pra estudo 
É só por Deus que eu não vi virar gladiador 
O pai da menina de 6 que o pedófilo estuprou 
Matou depois levou pro matagal meteu fogo 
E os direitos humanos passando um pano (que nojo!) 
Não sei quem é mais covarde, estuprador ou sistema 
Que invés de tiro na cara meteu uma algema 
Háhá sem piedade réu confesso desse tipo 
Não é seguro tem que jogar prus leão (no convívio!) 
Você quer ter dó de quem não tem dó nem de criança 
Infelizmente esse sentimento meu coração não alcança 
Eu tenho dó do mano sem advogado 
Vendia umas bolsas de pedra pra sustentar o barraco 
Não tinha carro, moto, casa nada disso 
O juiz não perdoou foi ripado em mais de 5 
Vai tirar 3 e voltar pra babilônia 
O joão que entrou pru crime hoje tem corre até na Espanha 
É só por Deus no mundão assustador 
Pra ter casa em Caiobá só sendo sequestrador 
Esquece o amor que o ódio dominou tudo 
Na ganancia de chegar lindão nos Marea turbo 
Pra nós é lucro pro sistema é prejuízo 
Não dá saúde, escola então vai constrói presídio 
Pro magnata descobriu de forma horrível 
Que o moleque que negaram trampo é quem matou seu filho. 

 

O compositor demonstra o seu descontentamento pela acumulação em larga 

escala de problemas relacionados à exclusão. Neste ponto, ressalta que as 

apreensões desse olhar para a desigualdade emanam um desejo de agir em busca 

do que parece distante do alcance em sua realidade.  

A afirmativa de que “Nós tem saúde e reclama da vida”, considerado o 

contexto que envolve a música, representa o reconhecimento da capacidade de 

adotar uma postura de transição, de ser conduzido para conduzir seu próprio 

sistema de justiça. Essa premissa tem relação com as considerações de Hobbes 

(2014), em que o sujeito inicia uma reatribuição do significado de sua liberdade. 

Esta liberdade ramifica-se ao significado da ausência de obstáculos externos, 

que poderiam retirar parte do poder que cada um tem de agir conforme as suas 

vontades, mas não impedir que estes atribuam validade aos seus próprios 

julgamentos de poder (HOBBES, 2014). 
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(Agora é tarde pra gritar por justiça e por paz 
Vocês criaram os monstrão que tão subindo o gás 
Correr pra onde vai se esconder aonde? 
A polícia mata, padre estupra e os pastor dá bonde) 
Pastor ilude fiel, médico abusa de paciente 
Padre abusa criança, polícia mata inocente 
É só por Deus pra nós não ser finado 
Se não é na bala vem a chuva e destrói os barraco 
Aqui na arena resgataram o soldado do inferno 
Que decapitou e picotou os cagueta nos prédio 
E manda pra família o presente de grego 
O filho de 1 metro e 80 num caixão de meio metro 
É pra abalar a segurança do estado 
Pra mostrar na Rede Massa o pilantra em código 4 
É só tragédia todo mundo ta matando 
A maioria que morre, morre desacreditando 
Achando que é o pá todo mundo é bobo 
O bandidão morreu gritando (pelo amor de Deus socorro!) 
Não tem socorro sua policia num é correta 
Quem ganha pra proteger ta matando inocente na selva 
Não é história to falando o que eu vejo faz tempo 
Coração aperta dá revolta cê quer um exemplo? 
O mano na porta do estádio ou o bebê no carro 
Assassinado por soldado despreparado 
E quantos casos ladrão milhões de caso 
Brasil país da bola campeão mundial de descaso 
(Pra ver desgraça não preciso ir longe daqui 
No Paquistão ou Iraque nem Haiti) 
É só acordar abrir o olho e ver o tormento 
Não é só os versos ladrão nosso cotidiano é sangrento 
Só por Deus não desisti, e não me entreguei à morte 
Só por Deus eu descobri na derrota que eu vi 
Que pra vencer tem que ser forte (que ser forte!) 
Só por Deus tamo de volta, combatendo o opressor 
Que humilha bate e mata que à tempo nos maltrata 
(Transformando o amor em dor). 

 

Com o desenvolvimento da música, mostram-se ainda mais argumentos que 

referenciam uma realidade intrínseca de violência e tomada de posse por imposição 

de poder. Mesmo que esta transição para protagonista violento inicie em uma 

perspectiva de defesa, busca, e emancipação, sua desenvoltura estende-se para 

atmosferas caóticas, ou seja, a medida que descobre as suas capacidades, faz uso 

delas de modo cada vez mais inconsequentes acarretando em danos irreversíveis. 

Segundo Hobbes (2014, p. 121), “a justiça é a vontade constante de dar a 

cada um o que é seu. Então, quando não existe o seu, não há propriedade e, 

portanto, não há também injustiça”. Assim, o fluente desfrutar da equidade 
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distributiva justifica a boa relação social, mas a desigualdade, a não propriedade, 

retira do Estado o poder de coerção, gerando revolta. 

Relacionando essas palavras às da música verifica-se que o sujeito, pautado 

em suas considerações de justiça, parte em busca do que, por direito, considera 

seu. Logo, uma vez não atribuindo sentido à propriedade do Estado, cria seus 

próprios métodos de vigilância, punição, manutenção e estabilidade (HOBBES, 

2014).  

 

 

3.6 DIFERENÇAS 

 

Pode-se observar o conceito de desigualdade e, consequentemente, a 

pobreza relativa na música “Diferenças” do rapper Rael, na qual o mesmo relata as 

dificuldades que um jovem de classe baixa passa em seu cotidiano: 

 

Era seis da manhã, eu peguei o busão  
Depois de esperar vem naquele padrão  
Sem lugar pra sentar nem apoio de mão  
Poucos falam um “A”, muitos reclamação 
De costume eu vou, meto o fone de ouvido e partindo  
Duas horas pra chegar no destino 
É, na praça da Sé, com centavos que sobrou  
Senhor, por favor, um minicafé. 

 

A remuneração e a renda do indivíduo dependem da sua produtividade, ou 

seja, o pobre se encontra nessa condição por conta da sua contribuição, que é 

mínima devido à sua baixa produtividade. De acordo com Huberman (1997, p. 211), 

“a razão pela qual as classes trabalhadoras eram pobres, disse Malthus, não estava 

nos lucros excessivos (razão humana), mas no fato de que a população aumenta 

mais depressa do que a subsistência (lei natural)”. 

Para Lemos (2007), estes pontos de vista se encontram de forma equivocada 

e reitera esses pensamentos ambíguos com alguns questionamentos, tais como: o 

pobre é induzido ou induz pela sua baixa produtividade nas categorias mais carentes 

ou excluídas do processo social? E ainda, o sujeito produz pouco por consequência 

da sua vivência em estado de carência, por exemplo, saúde, educação e 

saneamento? A pobreza, no que lhe diz respeito, não é decorrente, do mesmo 

processo de exclusão social que se encontra nessas categorias? 
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É hora de entrar, bater o cartão  
E aí, como tá, bom dia, patrão 
Dez minutos atrasado, ele nem me responde 
Porque mora do lado, problema meu que moro longe  
Firmão, isso é pouco pra mim, tru 
Tenho que trampar pra pagar minha facul  
Os livros são caros, o meu tempo é raro  
Se não estudar, tru, tomo mó preju 
É, às vezes o que é bom pra você 
Outros tão dispensando e não quer nem saber  
Tu tá se matando e lutando pra ter 
Outros tão só gozando e tirando um lazer  
É, às vezes o que é bom pra você 
Outros tão dispensando e não quer nem saber  
Tu tá se matando e lutando pra ter 
Outros tão só gozando e tirando um lazer. 

 

A música em questão representa a questão da desigualdade de concepções 

entre classes, onde para ter acesso aos bens e as condições de continuidade, 

ambos precisam fazer esforços diferentes, de forças diferentes. Isto remonta 

compreender que a condição onde a periferia se encontra, afastada do grande 

centro onde as informações circulam, dificultam tanto o acesso quanto à inserção de 

um sujeito da periferia nas estruturas de ascensão, por exemplo, a universidade. 

Sobre isso Sampaio (2011, p. 32) afirma que: 

 
quanto mais o grupo social se distancia em relação ao centro, aqui 
entendido como o capital cultural, econômico e intelectual dominante, 
que tem nas universidades um de seus lócus privilegiado, a 
tendência é que maiores sejam as dificuldades a serem enfrentadas 
no processo de afiliação ao “oficio de estudante”, pré-requisito central 
para entrar na vida universitária. 
 
 

Um trecho do rap “Diferenças”, de Rael, corrobora com os apontamentos de 

Sampaio (2011): 

São diferenças sociais  
São diferenças extremas  
São diferenças desleais  
Pra uns é mó sofrimento  
Pra outros fácil demais 
 
Às dezoito eu saio do trampo, vou a milhão  
Embarco no metrô, pego mais um busão 
A milhão só minha mente porque mó lentidão 
Que é horário de pico e só motos que transitam  
Mas chegando no ponto corri, fui, dei um gás  
Já perdi muitas aulas no mês, não posso mais  
Mas fui surpreendido, ó só, irmão, vai vendo  
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Os polícia me parou porque tava correndo 
E demorou, cena humilhante 
Até provar pros bico que eu era estudante  

 

Segundo Oliveira, Soares e Batista (2016, p.149), através de uma pesquisa 

realizada com jovens da periferia de São Paulo, o autor descreve que: 

 

Os policiais são os representantes do Estado e os abordam de forma 
violenta e desrespeitosa. Estão convictos de que os policiais não são 
confiáveis, de que os querem incriminar e agem com violência contra 
os moradores porque estes pertencem à “classe social baixa”  

 

Os jovens da periferia se sentem estereotipados por olhares de nivelação, 

lançados pelos outros em relação à sua condição de vida, consideradas marcadas 

por precariedade de infraestrutura, falhas e ausências de serviço público eficaz.   

 

Chegando lá na faculdade 
É tu se preparar pra lidar com outra realidade  
É você ver os boy falar pro cê 
Que acordou às três da tarde porque foi no rolê  
Que gastou mais de mil conto pra fumar e beber  
Que eu devia ter colado e que mosquei de perder 
É, às vezes o que é bom pra você 
Outros tão dispensando e não quer nem saber  
Tu tá se matando e lutando pra ter 
Outros tão só gozando e tirando um lazer 
 É, às vezes o que é bom pra você 
Outros tão dispensando e não quer nem saber  
Tu tá se matando e lutando pra ter 
Outros tão só gozando e tirando um lazer. 

 

A referência social citada na música demonstra o preconceito e a 

discriminação que sofrem os jovens da periferia, descritos como favelados, devido 

ao estereótipo que é demonstrado pela consequência de suas vestimentas, dialetos 

e cor. Desta forma, são identificados e comparados a sujeitos não aceitos, causando 

repugnância, medo e afastamento pelo preconceito que é latente em uma classe 

social (OLIVEIRA; SOARES; BATISTA, 2016). 

 
São diferenças sociais  
São diferenças extremas São diferenças desleais  
Pra uns é mó sofrimento  
Pra outros fácil demais 
Eu chego sempre cansado, ele todo empolgado  
Eu meio estressado, ele muito engraçado 
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Na corrida da vida ele já vai disparado 
E eu tô lá atrasado, com os braços atados 
Eu não invejo, não, mas quem dera eu, tá ligado 
 Nascer no berço de ouro e o que quisesse comprado  
E ele nem é culpado de com dinheiro nascer  
Complicado pra nois, difícil por não ter 
Mas firmão, vou seguindo na caminhada 
Uns têm, outros não têm, então cada um cada  
E a escada tem vários degraus pra subir  
Complicada, mas eu sei que vou conseguir  
Vou nessa aí, tenho que estudar 
Ele diz que não, que o esquema é um bar  
Eu disse sumemo, então pode pá 
Preciso correr, um dia chego lá 
É, às vezes o que é bom pra você 
Outros tão dispensando e não quer nem saber  
Tu tá se matando e lutando pra ter 
Outros tão só gozando e tirando um lazer  
É, às vezes o que é bom pra você 
Outros tão dispensando e não quer nem saber  
Tu tá se matando e lutando pra ter 
Outros tão só gozando e tirando um lazer 
 
São diferenças sociais  
São diferenças extremas  
São diferenças desleais 
 Pra uns é mó sofrimento  
Pra outros fácil demais 
 
É isso mesmo, parceiro  
Alguns têm, outros não têm 
Mas quem tem dinheiro tem dinheiro 

 

A música desenvolve-se pautada a diferenças de classe e as dificuldades 

encontradas por características específicas de cada lado. Segundo Sampaio (2011), 

dados do INEP de 2005, relacionados ao Censo escolar relatam a situação de 

ingresso no ensino superior por parte de alunos de escola pública, onde as 

estatísticas apesar de registrarem que 87,5% dos jovens matriculados em no ensino 

médio estavam em escolas públicas, somente 46,8% ingressaram no ensino 

superior. 

Destaca-se também a diferença entre o ingresso de jovens de escolas 

públicas e privadas nas instituições de ensino superior, onde 12,1% dos jovens 

matriculados em escolas privadas, 51,7% destes ingressaram no ensino superior de 

instituições públicas. Esta dicotomia pode ser observada nas considerações de 

Gomes e Moraes (2016, p. 3): 
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Dentre os diversos fatores que implicam e precarizam a formação 
escolar prejudicando os jovens na inserção no mercado de trabalho, 
sem dúvida a desigualdade social não pode ser desconsiderada, 
porque os impactos e a precarização da educação acessada pelos 
jovens da periferia, não são nem de longe visualizados, no horizonte 
das possibilidades, pelos jovens de classe média alta em seus 
colégios particulares, que acessam os bens simbólicos produzidos 
pela humanidade desde cedo, perdurando assim, uma sociedade 
desigual. 

 

Portanto, a desigualdade e a exclusão social presente na periferia não apenas 

dizem respeito ao próprio espaço periférico e suas relações, mas também na 

transição de um jovem sujeito da periferia para os caminhos de acesso a uma 

ascensão social. O que se verifica é o preconceito por isolamento, afastamento 

geográfico e o preconceito pelo relacionamento e presença de um sujeito da 

periferia em espaços de busca por melhores qualificações e oportunidades. 

 

 

3.7 SEI COMO É 

 

A música do grupo Atentado Napalm intitulada “Sei como é”, narra um olhar 

crítico para a dificuldade de acesso a equidade social e a tendência vulnerável que 

um sujeito precisa suportar para sobreviver em atmosferas inconstantes. A 

especificidade desta música mostra-se por uma postura empática por parte do Mc 

Eko, que se coloca em situação de reconhecimento destas adversidades, 

demonstrando sua aproximação com o tema e com a vivência explicitada na letra: 

 

Nem photoshop deixa esse país bem na foto 
Não acredito que isso mude apenas com meu voto 
Talvez se cada um aqui fizesse a sua parte 
Só que os ricos não estão mais preocupados em ir pra marte 
Quem tem dinheiro é obrigado mesmo a ser esperto 
Nos deixaram analfabeto contra analfabeto 
Você em um hospital querendo só um atendimento 
Vendo o seu pai tremendo ali no banco de cimento 
Agora bota sua crença em uma balança 
De um lado eu vejo a fé do outro eu vejo a esperança 
São sentimentos parecidos em momentos,  
em momentos divididos. 

 

O que se verifica na iniciação desta letra é uma propagação de uma postura 

engajada por parte do Mc, onde dialogando com a realidade que compõe, estão 
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também os resgates ou recortes de sua própria realidade como sujeito vivente da 

condição narrada. O peso da mensagem carrega uma responsabilidade cultural, 

uma busca por compartilhar conhecimentos mútuos e próximos aos seus pares em 

comunidade (CAMARGOS, 2015). 

Nota-se um diálogo do Mc para com o ouvinte e, principalmente, o 

personagem construído na composição, o diálogo “não acredito que isso mude 

apenas com meu voto”, liga-se a um receptor “você em um hospital querendo só um 

atendimento”.  Assim, o Mc constrói um diálogo com outros sujeitos inerentes ao 

contexto da música, diálogo estes sobre assuntos onde é narrador, protagonista e 

preceptor: 

 

Só um tormento absorvido por uma criança 
Mente fechada eu sei que a ignorância tranca 
Você veste luto e foi graças à uma arma branca 
Não compreende, semelhantes vem de semelhança 
E morrer antes dos trinta essa é a minha vizinhança 
Só hoje vinte no instituto médico legal 
É tipo a tele-sena é um resultado parcial 
Situação que me abalou coração já congelou 
Foi isso que me tornou um soldado glacial 
 
Sei como é, panela e nada no fogão 
Quem dá no pé raramente estende a mão 
A sua fé alimenta e mostra a solução 
Nem sempre a luz no fim do túnel é um caminhão 

 

O que cabe apontar ao analisar na construção da letra deste rap, é a 

alternativa social e o afrontamento que o Mc desenvolve por meio da postura de 

colocar-se como ele mesmo um sujeito excluído. Desse modo, um Mc nunca 

representa apenas suas apreensões, mas traz consigo uma bagagem de memórias 

e referências de seu local e pessoas conviventes no seu meio.  

Tem-se que o Rap converge entre o social e o coletivo, justifica-se por sujeito 

e local, amalgamando suas constituições. Então, um Mc além de voz é ativador de 

alcance, levando a outros andares o que permaneceria apenas significativo nos 

níveis abaixo da margem social (CAMARGOS, 2015). 

Ainda na perspectiva do engajamento por parte do Mc, Albano (2016, p. 26), 

descreve que o discurso do rap: 

 
[...] se desenvolve através da compreensão do local – periferias – 
como espaço de vivências emocionais e coletivas, depositário de 
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memórias e tradições bem como de contestação do modelo 
socioeconômico excludente. Portanto, as letras das músicas são 
elaboradas a partir das vidas dos próprios rappers enquanto 
expressão artística de suas próprias vivências. 

 

A altivez da voz do Mc não traz apenas um discurso de resistência, mas 

também de reação, contradizendo a hegemonia, considerando-a negativa, a postura 

do Mc assume a proposta impositiva, sempre trazendo consigo a sua representação 

localista e específica, dignificada pela sua base formadora e lutando pela expansão 

da legalidade do real, apesar de todas as contradições de beleza e harmonia, o foco 

é a mensagem emancipatória, rígida (CAMARGOS, 2015; ALBANO, 2016): 

 

Exibição em todo território nacional 
É um workshop como se tornar um cara mal 
Ai garoto sobe logo pro seu quarto vai 
Tapa o ouvido pro ladrão atirar no papai 
Onde quem veste a batina e reza o pai nosso 
Abusam das crianças e nem sentem o remorso 
Então eu faço o que eu posso e já que é uma rinha 
Padre tenta a sorte com a moeda é cara ou coroinha? 
Nem mesmo eles são imunes cometem pecado 
E até um vagalume é bem mais iluminado 
Não ter misericórdia é isso que a guerra ensina 
Muitos do que assim pensaram hoje estão com terra em cima 
É o resultado de uma experiência é coisa séria 
O mundo é o professor sobrevivência é a matéria 
Nessa escola estão querendo ofuscar minha nota 
A pele é branca e mesmo assim eu vim buscar minha cota 
Não vejo graça o sofrimento não é anedota 
Se contentando com os restos mais não é gaivota 
A estrada é longa mano troca a sola da sua bota 
E pra quem da falha o mundo cobra igual agiota 
Sei como é, panela e nada no fogão 
Quem dá no pé raramente estende a mão 
A sua fé alimenta e mostra a solução 
Nem sempre a luz no fim do túnel é um caminhão. 

 

Denota-se que o autor da letra apresentada possui uma mediação 

diferenciada das relações de vocabulário, trocas de simbologia e sentido dos termos, 

bem como se utiliza da imposição de um discurso linguístico que embate uma 

condição intelectual quanto à produção de significados e sentidos das informações 

de uma realidade vivenciada. Eko tende a usufruir de termos e significações que 

sejam condizentes com a explicitação de um saber que potencializa a descrição de 
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que as letras de Rap podem ser um meio de compartilhamento do conhecimento, 

estando às mesmas baseadas no conhecimento de cada MC. 

O discurso apresentado em “Sei como é” refere-se à produção intelectual de 

um rapper disposto a expor aos demais sua compreensão sobre a complexidade 

que envolve a vivência na periferia e condiz com a perspectiva de que um MC pode 

ser um mediador entre classes sociais, entre excluídos e excludentes.  

A leitura social e cultural da realidade é multidimensional e está ligada a 

processos sócio-históricos, que propõem frente a frente a experiência e sua 

interpretação. Assim, os raps devem ser entendidos sempre como construções 

ativas, ancoradas e condensando tensões e as colocando em circulação, 

transformando-se em instrumento pedagógico para aqueles que compartilham do 

gosto por tal manifestação cultural, de um lado, e servindo para fomentar protestos e 

insubmissões (mesmo que moleculares), de outro. Tais questões são evidentes na 

forma, muitas vezes crítica, como sociedade brasileira, aparece nas composições, 

ressonância da maneira como os sujeitos se relacionam com o social.  

A descrição apresentada por Camargos (2015) reflete no discurso que a 

mediação entre rapper e o Rap pode ser reconhecida como meio de troca das 

relações sociais. Segundo Vigotski (1996), o processo de criação do sujeito reflete 

da sua interação social, bem como do reconhecimento de que a possibilidade de um 

sujeito estar em processo de troca repercute na sua formação sociocrítica e na 

construção de um conhecimento baseada em suas experiências. 

Hinkel e Maheirie (2007) descrevem que Lev Vygotsky (1896-1934) 

compreendia a arte como meio de produção humana, situada social e 

historicamente, e atuante como meio de um sistema simbólico elaborado por um 

artista com o intuito de possibilitar ao seu público a catarse. Sendo que essa 

sistematização simbólica possibilita a externalização de emoções angustiantes e 

desagradáveis que podem ser transformadas em sentimentos opostos ao ser 

associada ao processo sócio-histórico de quem interage com a arte produzida. 

Isto porque a catarse significa a não “liberação dos sentimentos, mas sua 

destruição, transformação e superação, meio pelo qual o sujeito transcende sua 

situação em função do novo, daquilo que está por vir” (HINKEL; MAHEIRIE, 2007, p. 

91). 
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Olhos abertos com o trem se quer andar na linha 
O que não falta é arquiteto pra fazer casinha 
Intenção nobre não durou e o pobre quando faz gol 
Fica esperando a anulação do bandeirinha 
O mundo desabando e você no epicentro 
Tenta se adiantar mas pro juiz é impedimento 
De nada vale seu esforço 
Antes andava em uma corda bamba e agora tá com ela no pescoço 
Não é só corda vocal mas se concorda é normal 
A gente dorme para o bem e só acorda pro mal 
Não vai dar mole nem um pouco já que a vida é dura 
Se a selva é de pedra eu vou fazendo as escultura 
E eles só querem que eu seja um pouco maleável 
Onde matar a fome é crime inafiançável 
O ser humano é destrutivo 
Mas tenho fé e mesmo no mar morto 
Eu sinto que existem seres vivos 
Não é pessimismo é que o bagulho aqui é bem precário 
E pra crescer na vida não é só o cogumelo do Mário 
Foda é saber onde chegar e não o itinerário 
Pessoas desapontam quinem lápis no primário. 

 

Nesta parte da música é possível notar que Eko retoma suas experiências de 

que há um engajamento próprio e referenciando também que há uma busca estética 

e intelectual para apresentar uma realidade vivenciada. O que se observa é a 

externalização da cultura de uma comunidade que continuamente reconhece que 

precisa melhorar, que tem de se engajar pelas mudanças, mas que nas ações 

cotidianos defronta-se com situações e possibilidades condizentes com a 

intencionalidade de omissão, de poder estar muito mais envolvido na falta do que no 

processo de conquista:  

 

3.8 EU ACREDITO 

 

A música que segue evidencia um discurso, pela primeira vez explicitado 

neste trabalho, positivo e esperançoso da construção possível no espaço de 

transformação do reconhecimento de cada sujeito que compõe e faz ser a periferia. 

O autor Eduardo a compôs dando trato a cada especificidade encontrada neste 

espaço que gruda diversas mazelas presentes na exclusão e viabiliza um discurso 

de possível restauro pela crença na capacidade de ação e resistência ligados às 

personalidades de luta por emancipação. 
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Eu acredito na população que vaga na cracolândia 
Na criança de lingerie se vendendo pro bacana 
No paralítico que se arrasta oferecendo bala 
Na massa carcerária, no menor de quadrada 
Ficha corrida não é atestado de incapacidade 
É certificado de dolo do crime da alta classe 
Um tipo de chip cerebral foi plantado 
Pra impor que somos pré dispostos ao delito e ao fracasso 
Só enquadramos buffet e amarramos convidado no banheiro 
Porque amputam nossa infância primeiro 
Faz inteligência pra oncologista com nome na parede 
Acabar em compartimento pra PT no capacete 
E causam pôw que faz industrial desacordado 
Rifa de vidraça com Aston Martin descontrolado 
O preso articulado é exemplo emblemático 
Que temos força pra paralisar o estado 
Com bomba ou greve dá pra evitar futuro nobel em ciência 
Na nova vala clandestina de perus pra indigência 
Sei que quando só há vaga no comércio informal 
Catar as ruger do fórum parece o ideal 
Porém cê pode ter mais que 3 celulares e uma nave 
Pode ser Niemeyer, Spielberg, Castro Alves 
Sua sina não é ser reconhecido num distrito 
Pode vencer sem 33 latrocínio, eu acredito! 

 

Por meio da iniciação escolhida pelo compositor, evidencia-se os mais 

diversos arquétipos que podem ser encontrados na periferia. De um usuário de 

drogas a um bandido em potencial, Eduardo expõe que são justamente as lutas 

desiguais que caracterizam estes sujeitos como capazes de superar as 

adversidades e colocarem-se como construtores de seus degraus elevatórios. 

Os discursos apresentados nas letras de Rap até então expressam que a 

tendência ao convívio ali encontrado não é pacífico, pois é interligado a realidades 

adversas, porém, nesta letra, o compositor buscou justamente evidenciar que a 

reação contrária mais coerente ao resultado positivo para os sujeitos, é mostrarem-

se capazes de transgredir por conta de sua própria vontade, pois a maior prova de 

emancipação seria demonstrar controvérsia ao modelo estigmatizado esperado 

deste público, e desenvolver-se segundo suas potencialidades específicas 

(CAMARGOS, 2015). 

 

Nosso papel não é ser troféu de caça 
Apresentado pela civil do lado da coca embalada 
Não importa os antecedentes baixo poder aquisitivo 
Sua sina não é glock quinze tiro...eu acredito! 
Nosso papel não é ser troféu de caça 
Apresentado pela civil do lado da coca embalada 
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Não importa os antecedentes baixo poder aquisitivo 
Sua sina não é glock quinze tiro 
Eu acredito! 
Seu lugar não é no banco dos réus no plenário 
É na mesa principal do judiciário 
Impedindo que os massacres contra favelados 
Levem vinte anos pra serem julgados 
O homem pobre tem talento e virtude 
É muito mais que o personagem de piada do Youtube 
Enquanto fomos unidos só pra zoar vídeo 
De moleque roubando Hornet tomando tiro 
O MP com suas escutas e mapeamentos 
Não chegará nos reais ao tchacos do movimento 
O choque seguirá marcando com título manifestante 
Pra longe da imprensa beber seu sangue 
Combata quem quer privatizar o sistema carcerário 
Pra dar colnaghi particular pra empresário 
Combata quem quer um de nós de chefão no condomínio 
Pra que mil morram tentando ser parecido 
As revoluções surgem em mentes como a do Che 
Mas são executadas por manos igual você 
Seja um black Panther não de a outra face 
Pros que crê na ideologia nazi de superioridade 
Se vingue sendo nota 10 e meio 
Roubando seus cargos não as vans dos correios 
A mente que clona o controle do portão do executivo 
Se quiser domina a economia...eu acredito! 

 

Nesta abordagem nota-se que em determinados momentos aqueles que 

vivem à margem da sociedade tem por interesse explicitar a quem os exclui que é 

possível notar o movimento de segregação, o apartheid entre classes sociais e a 

discrepância de julgamentos. Isto evidencia que a intelectualidade de quem pertence 

à periferia não é variável da educação formal da escola, mas acaba por embasar-se 

na vivência da comunidade, no reconhecimento das diferenças de valores sociais e 

na discrepância entre ser do meio urbano central e da periferia. 

A segregação é narrada na linguagem, na comunicação, na definição social 

do que é a periferia. Ou seja, o opressor não reconhece que o oprimido tenha a 

capacidade de transgredir em conhecimento para confrontar balanceadamente com 

as imposições de poder. Na música, o autor considera que opressor e oprimido não 

utilizam de um mesmo recurso de comunicação, porque aquele que detém o poder 

não tem por interesse que o seu “inferior” reconheça seus direitos e o discurso de 

informar para formar. 

Hooks (2017) define que nas palavras existe um vínculo entre língua e 

dominação, onde a superioridade de uma linguagem encobre a capacidade de 
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sujeitos rebaixados em compreender ou até mesmo embater as informações. Pois 

assim, alguns opressores consideram que enfraquecem “aqueles que estão apenas 

aprendendo a falar, apenas aprendendo a tomar posse da língua como um território 

onde nos transformamos em sujeitos” (HOOKS, 2017, p. 224): 

 
Todo o processo de pacificação começado em guerra, já nasce 
predestinado ao fracasso! Por isso, tento silenciar as Ponto 40 e as 
AR-15, somente por um fio condutor: a informação. Seja essa 
informação vinda da biblioteca comunitária construída pelos 
moradores do bairro, ou fruto da troca de ideias entre parceiros de 
sofrimento. Seja essa informação encontrada numa letra consciente 
de Rap, ou num livro velho emprestado por um mano. Não importa a 
nascente ou a forma de transporte para os cérebros dos menos 
favorecidos, o que importa é ter acesso a esse bem poderoso e 
valioso. O saber dos reféns da sujeição é a base para deitar 
ditadores na lona! Num universo equilibrado sobre pilares da 
parcialidade, a frase: NOS ARMAR CONTRA OS ADVERSÁRIOS – 
tem de ser escutada com os ouvidos da razão e não da emoção 
(TADDEO, 2012, p. 32). 

 

Neste sentido, o que se buscou abordar como compartilhamento do 

conhecimento nesta composição é que entre a produção de uma mensagem e o 

recurso da comunicação trafega uma discordância entre mensageiro e receptor no 

propósito de: quem ou um não quer que a mensagem não seja compreendida, ou 

esse mesmo não tem interesse de compreender a mensagem a ser dita em uma 

letra de Rap: 

 
Nosso papel não é ser troféu de caça 
Apresentado pela civil do lado da coca embalada 
Não importa os antecedentes baixo poder aquisitivo 
Sua sina não é glock quinze tiro...eu acredito! 
Nosso papel não é ser troféu de caça 
Apresentado pela civil do lado da coca embalada 
Não importa os antecedentes baixo poder aquisitivo 
Sua sina não é glock quinze tiro...eu acredito! 
Escraviza o boy por quatrocentos anos depois liberta 
Sem reparação financeira, cultural, pedaço de terra 
Pra ver se ele não acaba num raio 
Dando quarenta estocadas no agente penitenciário 
Ai mina valorize a luta das feministas 
Mulheres atiraram por igualdade, política trabalhista 
Sua cara não é ser vulgar na coreografia sensual 
É ta engajada contra violência doméstica e sexual 

 

O interesse do compositor nesta música expõe situações vividas e esperadas 

de sujeito em condição de pobreza e desarmonia em ação de sustento. Por meio da 
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proposta de um exercício de inversão, sugere o que poderia acontecer com um 

sujeito rico (boy) se colocado em situação de escravizado, ou seja, como este sujeito 

agiria uma vez sentindo na pele todo o terror físico e psicológico da omissão e 

condicionamento no qual antes não imaginava sentir, seria o mesmo fim? A mesma 

escolha da droga? Da arma? Da violência? Esta é a proposta do compositor. 

Taddeo (2012) fomenta a necessidade de uma troca de conceitos e cultura 

por parte dos sujeitos omitidos, posturas estas voltadas para a busca por 

intelectualismo, para igualar os andares da fala, desenvolver propriedade para 

sustentar sua causa. De acordo com o autor, os níveis educacionais para os sujeitos 

omitidos já em princípio são reconhecidos socialmente como insuficientes de 

formação, onde “classificam o ensino fundamental como analfabetismo, o médio 

como semi-analfabetismo e o superior concluído em instituições baratas como 

analfabetismo-funcional” (TADDEO, 2012, p. 262).  

Nota-se uma realidade destoante na educação entre pobres e ricos, porém a 

espera por investimentos na qualidade do ensino em localidades afastadas traz o 

desconhecimento da elite sobre as formas e manifestações de aprendizagem destes 

sujeitos. Assim, a perspectiva de elevação destes indivíduos deve provir deles 

mesmos, uma vez que são os únicos conscientes da profundidade da sua condição.  

Na narrativa, o compositor relata uma forma de realidade vivida contrária do 

que é esperada, pode-se, então, realizar um paralelo com o conceito de verdade de 

Kant, em que a liberdade é pautada na razão e o sujeito só é verdadeiramente livre 

se age contra os seus desejos, apetites e inclinações, obtendo o controle de suas 

ações e, assim, domando o seu instinto. Pode-se, então, verificar que o instinto na 

periferia é viver conforme instituído e previsto por toda sociedade, ou seja, agir 

contra as leis e regras estatais. A ação da liberdade baseada na razão seria a ação 

de tomar as decisões contrárias às esperadas (estudo, trabalho e convivência 

pacífica) (KANT, 1980; TADDEO, 2012). 

 
Não quero favelado estrelando a filmagem 
Que dá pro Cabrini prêmio de reportagem 
Metralhadoras pro alto, vinho, refrigerante 
Depois ter que assistir me identificando participante 
Você não tem que acabar na sede do Demacro 
Porque por um óculos da Oakley sacou o simulacro 
Nossa artilharia sem foco até hoje só serviu 
Pra por safado nos postos de controle do Brasil 
Pra aumentar salário de PM e delegado 
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Por grana no cu de advogado, promotor, magistrado 
Quando fincamos uma cabeça na lança 
Só atendemos os mestres das finanças 
Não podemos nos conformar com a área de serviço 
Com as celas, as sobras, o quarto do cortiço 
Você pode ter sua grife, sua firma, seu livro 
Acredite no seu potencial porque eu acredito! 
Nosso papel não é ser troféu de caça 
Apresentado pela civil do lado da coca embalada 
Não importa os antecedentes baixo poder aquisitivo 
Sua sina não é glock quinze tiro, eu acredito! 
Nosso papel não é ser troféu de caça 
Apresentado pela civil do lado da coca embalada 
Não importa os antecedentes baixo poder aquisitivo 
Sua sina não é glock quinze tiro, eu acredito! 

 

Os versos de conclusão da música, somando ao seu conteúdo maior, 

referencia um contexto histórico, em que as ações dos sujeitos aqui narrados são 

reações justificadas nas percepções de desigualdade, justiça e luta. Tem-se que 

“quando, por sua própria existência em atos, o proletariado manifesta que esse 

pensamento da história não foi esquecido, o desmentido da conclusão é também a 

confirmação do método” (DEBORD, 1997, p. 51). 

Diante de tudo, a principal exposição contida na música, sugere uma busca 

por um comprometimento a continuidade, ou seja, quem virá a narrar a história da 

periferia é ela própria, construindo suas próprias pontes, forjando seus próprios elos 

a ferro forte, o conhecimento. 

 

3.9 DESCONSTRUÇÃO 

 

A música intitulada “Desconstrução” do grupo Síntese, originário de São José 

dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo, foi o primeiro single lançado do último 

álbum “Trilha para o desencanto da ilusão, vol. 1”, com letra de Neto e Leonardo 

Irian, o grupo, juntamente a produtora Matreto Records, produzem músicas com um 

estilo característico de escrita, considerando um aprofundamento das condições 

humanas, e suas relações, utilizando o desenvolvimento intelectual da percepção, o 

compartilhamento de vivências, experiências e a tomada de consciências acerca da 

realidade que os rodeiam: 

 

Arquiteto operário sobra 
Mãos à obra 
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Implantando a execução da planta a mando da cobra 
Engenheiro que os assina 
Sistema que assassina 
Suplanta o ecossistema 
Cinza é o tema pra chacina 
Que dissemina o caos, o ódio e o desprezo 
Que ativa o DNA vaidade na atual vida nativa 
Maldade sem esquiva 
Salário sobrevida. 

 

Neste verso, pode-se perceber a ligação da escrita com as relações de 

trabalho indevidas, em que os operários realizam o serviço a mando dos patrões, e 

os empregados não tem efetivamente uma consideração da condição de 

trabalhador, mas apenas uma visão de ser detentor das mãos para realizar tarefas 

mandadas.  

Como escreve Marx (2016, p. 219), “o trabalhador trabalha sob o controle do 

capitalista, a quem pertence seu trabalho”, entende-se que o empregado é visto 

como mercadoria, usada ao bel-prazer do empregador, o autor ainda continua: “o 

capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força de trabalho. Sua utilização, 

como a de qualquer outra mercadoria – por exemplo, a de um cavalo que alugou por 

um dia” (MARX, 2016, p. 219): 

 

O precipício beiro nesse tabuleiro 
É só a ida 
Já que peão não retrocede 
Não cede, antecipa 
Se antecede a curva 
Neblina turva se dissipa  
Há tempos o coração é tripa 
Em meio a flora imposta 
O que vem de fora aflora 
Embora não ceda ás propostas. 

 

A letra continua relatando a impossibilidade de escolha por parte do sujeito 

em meio ao sistema imposto, que precisa continuar em meio a estruturas desiguais 

e pautadas no medo, de acordo com Hobbes (2014, p. 111): 

 

Para que as palavras justo e injusto possam ter sentido, é necessário 
alguma espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar igualmente os 
homens ao cumprimento dos pactos, mediante o medo de algum 
castigo que seja superior ao benefício que esperam tirar do 
rompimento do pacto. 
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As relações mantidas em condição de coerção, trazem consequências 

negativas e um senso de exploração, que causam danos ao homem. 

 

Homem, que enquanto come se consome 
O sem nome fuma 
E os decretos ditam quem tem sobrenome 
Se acostuma 
Em suma: Lágrima, nervo e suor 
E o afago do sufoco é um trago de cada outdoor 
Chama essa laje de chão 
A cada passo seis tropeços 
Propício ao fracasso nesse jardim suspenso 
Carne e aço, universo denso 
Propenso a queda 
Penso e repenso no Supremo 
E o César na moeda 
Que paga a alma 
Que compra a pedra 
Vida quebra 
Regra morte vende a sorte 
Some o norte 
É forte, cega. 

 

Encontra-se nos versos alguns indicadores de mazelas sociais em uma 

sociedade desigual, como os vícios, as perdas, a propensão à queda, mediante a 

condição de vida. 

 

Sinal vermelho no farol 
Pedinte: Outro cerol 
Ferve o miolo 
E ouro de tolo ofusca o sol 
Cerveja, futebol 
Mulher vivendo em prol de ostentação 
Ilusão, jão, tilápia no anzol 
Carta na manga: Propaganda 
A desbaratinar Ruanda 
Zona de conforto é pouco enquanto os loko tanga. 

 

Os versos acima dão continuidade à música e ao trato de questões de cunho 

social, neste ponto, a letra representa o ofuscamento de uma verdade em prol de 

uma manipulação, esta tornada atrativa pelos meios de comunicação e mídia, pois 

atinge pontos emocionais dos espectadores, e os prendem a noções secundárias.  

De acordo com Ribeiro (2011), a maioria dos programas direcionados à 

massa não consideram as minorias ou os menos favorecidos, ao contrário, afastam 

sua voz e os deixam alienados. Inclusive o autor continua descrevendo a 
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importância que os sujeitos atribuem à mídia, apontando por meio de uma pesquisa 

que “diante da pergunta sobre ‘quem ajuda mais a fazer justiça’, 84% dos 200 

consultados respondeu que era a mídia e somente 10% que era o Poder Judiciário” 

(RIBEIRO, 2011, p. 52). 

 

Vida abaixo 
Sodoma, Gomorra 
"Que morra!", vislumbro 
É o que grita quem doma 
Há eras nessa atmosfera 
Que proporciona o mercado 
Que compra as presas e pagam as feras 
Na redoma 
Na soma a conta que o errôneo toma. 

 

Os compositores fazem algumas comparações e metáforas que podem ser 

reconhecidas nesta letra, por exemplo, a relação de um mandante e um domador, 

que dita as estruturas e configurações sociais, ou seja, define a ação de quem é 

mandado ou domado, os ditos animais conduzidos pelos detentores do poder. 

Sobre isso, Taddeo (2012) descreve que a burguesia age de modo a 

equiparar favelados e animais, e suas ações exprimem ódio racial e social. Ainda 

de acordo com o autor, o afastamento da periferia é também expressão de medo da 

barbárie desconhecida, desconsiderando a condição humana desses sujeitos, 

comparando-os a indivíduos irracionais que, portanto, devem ficar isolados e 

desprovidos de condições básicas de sobrevivência.    

 

Céloko... 
Inferno astral vem à tona 
(selva de pedra endurece o peito.) 
Não se iluda num demônio particular 
É bom lembrar, louco milênio, vilão é gênio 
A mando de cabeças matam você por dentro 
Catam seu oxigênio e te desacatam 
Vença! 
Sorrindo, amando e respeitando 
A vigilância é o mais sutil relaxamento. 

 

As consequências da exclusão e da coerção são o descontentamento e o 

dano psicológico deixado pelas condições desfavoráveis, “selva de pedra endurece 

o peito”, refere-se à banalização do sentimento de ser humano em meio a uma 

sociedade abrupta. 



85 
 

 
 

A letra desta música, em toda sua construção, apresenta uma linguagem de 

introspecção, uma espécie de despertar para os arredores. Nota-se que pelo Rap, 

analisando as produções, como esta letra supracitada, a visão não é otimista ou 

promissora, assemelha-se às palavras de Camargos (2015, p. 12): 

 
é uma dimensão do vivido, o que nem de longe significa que seja 
puro reflexo do real. Sua energia propulsora é extraída da gramática 
da vida. E a vida desses protagonistas, escanteados nas periferias 
da sociedade capitalista, não comporta nada que se assemelha a um 
mar de rosas. 

 

O Rap em uma perspectiva social, através de suas rimas, apresenta-se como 

uma afirmação da realidade violenta, desigual, bem como o acesso a noção de 

exclusão histórica, e propõe uma chamada de atenção para um “cabo de guerra”, ou 

seja, uma tensão entre a classe excluída e a classe dominante (CAMARGOS, 2015; 

TADDEO, 2012). 

 

3.10 FAVELA VIVE 

 

A música “Favela Vive” é a única cypher inserida nesta pesquisa. Sua 

característica especifica é ser a junção de diferentes Mcs pertencentes a diferentes 

grupos que buscam unir seus discursos em uma letra, compartilhando distintos 

conhecimentos. Sendo que esse compartilhar de conhecimentos é uma ação 

individual, sem haver uma generalização de tema, mas com a descrição de cada 

participante quanto seus interesses e as informações que consideraram relevantes 

para expor. 

No caso desta música, foram convidados pelo grupo Além da Loucura (ADL), 

composto pelos Mcs DK e Lord, os participantes Sant e Raillow, do Rio de Janeiro, e 

Froid, de Brasília. Destaca-se que a localidade de cada um dos participantes se 

funde a uma ação coletiva que não refere à composição de uma música lógica 

quanto ao tema que cada um abordou, mas significada de discursos individuais para 

externalizar a necessidade de cada Mc em contar uma história sua. 

Mesmo sem possuir um tema especifico, ou generalizado, para a música, a 

inserção de cada participação e a mediação realizada por cada um repercute em 

uma letra que tem especificidades em comum quanto ao tema desta pesquisa, a 

exclusão social. Ou seja, observa-se nessa produção que enquanto  
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perduravam umas tantas mazelas sociais, do Rap emergiu a leitura 
social de um punhado de músicos que demonstravam seu 
inconformismo ante a nova ordem de coisas do mundo capitalista. 
Além disso, sinalizavam a necessidade de mudanças, 
particularmente na sociedade brasileira, em que as reestruturações 
do capital reforçaram a discrepância entre o potencial produtivo o 
trabalho e a perversa concentração de renda do pais (CAMARGOS, 
2015, p. 152). 
 

 

[DK] 
Terror da bola na escola, o causador das confusão  
Inteligente, problemático, melhor na redação  
Largou o estudo atraído por maconha e pichação  
Pra fazer arte misturava tinta e destruição 
Todo ano é igual e todos querem tênis novo no natal  
Bom favelado, ansioso na espera do carnaval  
Cidinho e Doca era mil grau, o baile funk era o lazer  
Com a melhor roupa que nós tinha beijando novinhas na matinê 
Os menor da ponte brigando de Colt  
E eu sempre no meio de todo o caô 
Pequeno abusado, andava com os malandros  
Que trocavam em baile de corredor 
Era só os menor do morro, achando que sabe de tudo  
Arrastando Kenner, todo de Ciclone  
Na época, a moda era andar de veludo  
Quando eu vi os Opala, com a roda cromada  
As malas fechadas no alto falante 
Muita cachaça e todas as safadas  
Perdendo a calcinha só pra traficante 
Botei a cara já sabendo que a chance era 1 em 100  
Porque a vida que nós leva é a vida que nós tem. 

 

Na descrição produzida por DK suas palavras iniciais são sobre os jovens que 

não sabem se seu engajamento é para a educação ou para as situações rotineiras 

que mostram dinheiro e condições de existência diferenciadas. A beleza que é vista 

aos olhos dos jovens repercute em ter de decidir pelo estudo ou pelo status, mas a 

beleza que é descrita refere que: 

 

é insolente, inocentemente cruel, desesperadamente desejável. É 
por isso que leva ao crime; incita a vingança, ao castigo, à 
destruição. [...] ela parece atingível, apesar de tudo, se não se olha o 
preço. O desejo de beleza estimula esforços, suporta sacrifícios, 
inspira loucas exigências, que dentro em pouco, se pedirá à 
programação genética que as atenda (GALARD, 2012, p. 86-87). 

 

Ao compartilhar as informações sobre essas divergências de decisões e da 

representação social de jovens da periferia DK, ainda, compartilha um conhecimento 
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próprio sobre as fases de transição entre as influências externas e a sua construção 

de vivencias interpretativas dessas experiências. O conhecimento explícito do Mc 

representa um jogral entre a trajetória escolhida e as consequências. Conforme 

descreve Ribeiro (2011, p. 112), a adolescência é uma etapa de transição entre a 

infância e a vida adulta e “demarca transformações biológicas e psicológicas que se 

dão em meio a intensas demandas de ajustamento as expectativas sociais mais 

diversas”. 

Quando o rapper descreve que “Botei a cara já sabendo que a chance era 1 

em 100/ Porque a vida que nós leva é a vida que nós tem” verifica-se que a 

obtenção do sucesso, em uma perspectiva periférica, parece distante de ser 

alcançada, pois, muitas vezes, o sujeito se sente ciclicamente ‘seguindo uma 

corrente’, impossibilitado de mudar sua própria condição. Camargo (2015) descreve 

que é como se o sujeito fosse induzido a crer que as divisões sociais produzem um 

agrupamento e que cada um, consciente disso, pertence a um único grupo, com 

seus valores e posicionamentos.  

O lugar onde esses jovens habitam é apresentado por Dayrell (2005, p. 120) 

como sendo um “estoque simbólico mais ou menos comum que se tornam referência 

na elaboração de uma visão de si mesmos e da cidade”.  

  

Viver na periferia implica lidar com estigmas presentes em um 
imaginário comum, que relacionam os bairros pobres com a 
violência, o tráfico de drogas, a criminalidade, as edificações em 
ruinas, o lugar de ócio e vadiagem etc., numa perspectiva de 
desqualificação (DAYRELL, 2005, p. 119-120).  

 

[SANT] 
Sociedade, o problema é essencial  
E se ninguém vai ser do bem, Bom, tentemos ser menos mals 
É igual Miséria do Inquérito, bem vindo a América  
Busca na semi automática, zoom vi periférica  
Quem soltou os cães? Agora não tem ração certa  
Vazio abraça com 6 braços, é o dia bom que aperta  
Assombração, até sabe o que as sombras são, Elis  
Eles não são mais como os pais 
Quanto suor e sangue constroem novos Brasis? 
8.000 dias na Terra e ainda não encontrei razão  
Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste  
Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste  
Já faz um tempo que eu não oro Todo dia eu choro 
E o silêncio do lado bom não garante que ele num existe  
Não acreditaram em quem somos, creditaram onde estamos  
Temos de vencer e por isso que lutamos 
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Muitos se esquecem, mas nem tudo se releva 
Porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos  
Adaptemo-nos, a paz tão relativa já não mais inspira-nos  
Aqui em baixo, quase não há luz em como somos 
De fato, o mundo é um lugar que nunca fomos 

 

Sant explicita a dicotomia entre o bem e o mal e a relação com a realidade 

dos sujeitos que vivem em uma zona de constante violência, tanto dos punidores do 

estado, quanto dos seus conterrâneos em vivência de criminalidade, dessa forma, 

nota-se que as comunidades encontram-se em meio a um fogo cruzado e a sua 

percepção sobre o bem e o mal irá depender do contexto em que ela se relaciona.  

Para Melo (2013), a dicotomia entre o bem e o mal, bem como seus 

conceitos, os quais são aprendidos na infância, em que o julgamento acontece por 

meio de aplicações valorativas de pessoas mais velhas, que os tomam como 

exemplos. Geralmente, estes são os pais, porém, verifica-se que muitos desses 

jovens tomam outros indivíduos como espelho, por dois motivos: pela falta física dos 

pais ou pela busca de sentido emocional ou econômico fornecida pelos indivíduos. 

Nestes casos, o apoio, na maioria das vezes, é fornecido pelo crime. Ainda segunda 

a autora, o discernimento entre o bem e o mal é construído em uma forma dialética, 

que oscila entre um movimento de construção e destruição. 

Para Sant (2006), uma vez escrevendo sobre a atmosfera da periferia, 

observa-se um teor caótico, o que para Hooks (2017) provém de uma incerteza da 

possibilidade de construção e mantimento de uma comunidade. Segundo a autora, 

as figuras públicas que falam pelos oprimidos são as que, em verdade, mais os 

oprime, pois estão comprometidas com a manutenção desse sistema. 

As referências de poder por um olhar de dentro da periferia levam a crer que 

a dominação é natural, pois se encontrando em desvantagem. Os fracos precisam 

tornar-se fortes para não serem suprimidos, “temos que vencer e, por isso, que 

lutamos”, suscita o comprometimento com a afirmação da luta motivada por um 

combate à rejeição, visto que, traços de desigualdade são constantes na vida 

cotidiana (HOOKS, 2017). 

A composição se finaliza constatando o conceito relativo de paz, “a vida que 

nóis tem é a vida que nos leva ao caos, adaptemo-nos, a paz tão relativa já não 

mais inspira-nos”. Estas palavras confluem com Hobbes (2014, p.90), ao afirmar que 

“o medo da opressão nos faz preveni-la ou buscar ajuda na sociedade; não existe 
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outro meio de assegura a liberdade e a vida”. Assim, nota-se que em primeira 

instância o sujeito tende em confiar no auxílio da sociedade, ao perceber que ali, 

para ele, nenhuma ascensão parece permitida, passa-se de um macroambiente 

social em que as normativas não suprem as suas necessidades para um 

microambiente, em que as normas não irregulares, autônomas e opostas ao 

macroambiente, tendo maior relação com o espaço específico a qual é construída 

(HOBBES, 2014). 

 

[RAILLOW]  
E até se você aparecer pintada de ouro na minha frente  
Eu te vendo na próxima esquina 
A rua ensina, coração gelado, abre os olhos, a bíblia 
 Se a palavra valer, acredita, verdade alfa 
E eu vendi minha alma pra minhas razões Minhas doutrinas, minhas 
clausulas  
Confere, Rafa, vai ser tudo ou nada 
Aí, se fechar a boca, o peito fala 
Responsa pro cenário, do tipo se nós morrer o Froid salva  
Fechou? Eu de novo no mesmo erro 
Então vamos lá, se politizar muito mais que só xingar o governo  
Pátria no peito, verde e amarela do avesso 
Escuta sua voz, eu sei de todos os seus segredos 
As crianças foram brincar de viver, mas viver tinha um preço  
Os pais tentaram salvar a família Problemas com a rua, economia do 
avesso  
Discussões pela cidade, eu tô sóbrio demais pra isso  
Eu ofereci o mundo, ela falou: num deixo 
Eu queria tudo e eu sempre lutei por tudo que eu tenho  
Eu fazendo do mundo um inferno de gelo 
Os anjos me falaram pra eu fazer o que eu quiser  
As paredes escutam e a verdade é só o começo  
O povo não luta, opressão é com gueto 
No meio da selva, outra cena Outra rua e o mesmo suspeito 
Olimpíadas é pra quem, parceiro? 
Se as escolas não incentivam o esporte O respeito do branco ou 
preto 

 

Dayrell (2005) vai ao encontro com as palavras de Raillow, ao abordar uma 

discussão entre as análises que justificam a evasão escolar com a situação de 

pobreza, trabalho infanto-juvenil, mínimas condições de autonomia, fragilidades das 

redes sociais e a falta de perspectivas no futuro em relação ao momento de vida 

com as suas demandas específicas. Considerando esta parte da música, é possível 

evidenciar que as relações de poder que se estabelecem nos bairros periféricos 

repercutem em um direcionamento de que os moradores dessas comunidades, 
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precisam identificar que são produtos da exclusão. 

Nas palavras de Escorel (2009), o que ocorre é que quem vivencia a 

exclusão, pouca voz tem para denunciá-la e quem a denúncia o faz com termos e 

problematizações que não expõem a causa, apenas enfatiza um discurso de não 

aprofundamento, pois, via de regra, não há projetos de políticas públicas que 

intervenham no amago das questões sociais. 

Ratificando a afirmação de Behring e Boschetti (2011) de que existe a 

necessidade de compreensão das reais questões dos direitos sociais que não 

devem ser reconhecidos, como um meio de implementação ou apaziguamento das 

dificuldades de quem vivencia a exclusão social, e sim explicitar que o fundamental 

para este século é uma cultura de políticas sociais representativas dos diferentes 

grupos sociais e das suas diferentes contextualizações de saúde, educação e 

cultura.  

 

[FROID] 
Compra da Colômbia pra comprar cordão de ouro  
Medalha de honra por matar o fi dos outros 
Eu sou filho único, tô com minha mãe na estrada  
Responsa pra esses músico do tipo Se eu morrer, minha mãe me 
mata  
Em BSB, meus amigos tão chateado 
Porque eu nunca tinha andado assim tão prateado  
Quero dizer que não é assim tão mastigado 
Mas pras ideia que vão mudar o mundo tem espaço  
Café do Dunkin Donuts Feliz como um Mc Lanche do Mc Donalds 
Assisto Donald Trump, mas odeio Donald Trump 
Também não leio Hamlet, nem Shakespeare, ô, eu tive infância  
Registra lá a ocorrência,  
se você vê a vizinha ligando A polícia liga na ambulância  
Camaleão adaptado a fluência 
Escrevo outra letra no caminhão de mudança. 

 

Froid em sua composição condiciona a necessidade de uma reflexão sobre a 

afirmação da linguagem musical em confluência com a sua realidade artística, em 

que o Mc relata que apesar de ser visto como uma figura pública e, por isso, 

criticado dentro do seu próprio convívio, também sofre todas as mazelas de uma 

pessoa que está à margem da sociedade.  

Na perspectiva de espectador, o que se espera de um Mc é que este 

represente a causa e mantenha o vínculo à identidade estabelecida. Então, tem-se 

que quando ele não atinge a expectativa do seu público, acabam sendo 
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inferiorizados perante a sociedade que antes tinha o Mc como referência. 

A linguagem de Froid na composição desta parte é repleta de referências que 

fogem de uma realidade encontrada na periferia, o Mc usa delas como processo 

simbólico, relacionando o significado que tem para quem usufrui da posse, para com 

a dicotomia do desejo por parte de quem não a tem. Verifica-se a considerações de 

Camargo (2015, p. 139), de que: 

 

As músicas não são reflexos do real, mas apenas rastros para se 
compreender o seu muito complexo labirinto; não passam de 
representações, e essas não são absolutas. Avançando nessa trilha, 
convém salientar, uma vez mais, que em torno de uma 
“realidade”/”verdade” rígida e única (qualquer deslize que leve a 
perceber essa prática cultural como unificada revelará uma 
distorção). Ela consubstancia elementos contraditórios para se 
pensar a realidade, embora a ideia de “real” e “verdadeiro” seja um 
traço central de seu campo multiforme. 

 

A ideia deriva de usar dos elementos tanto próximos como distantes para 

servirem de referências na construção de uma letra, que embora exponha objetos 

que pareçam diferentes, fazem relação com o uso destes para narrar diversidades, 

semelhanças e aproximações. Tem-se que a principal objetivação de uma letra de 

Rap é a verdade, mas sem desconsiderar os possíveis caminhos para chegar à 

narrativa desta: 

  

[LORD] 
Favela ainda vive, mediante ao crime  
Onde se nasce menor sem pai Se for morto aonde cai? Se crescer 
pra onde vai? 
Vai saber, sem comer pra não ficar menor, ficar terrible  
Os cara só porta lançamento, porta os armamento  
Mizunão de mil real no pé 
Morrem no combate violento, um filme sangrento  
Que o vilão você sabe quem é 
Não é pobre, estuda fora, se mata de droga  
Faculdade paga, whisky na beira da orla 
Nunca andou na sola, nunca brigou por espaço de fora  
Nunca ficou, na mira da pistola da vida Ou da ponto 40 dos cana 
Não aprende a lição que diz Pra não ser só playboy do Veloster 
Pra ser, pra não só ter, aprender a ter caráter  
E saber que o pó que cheiras Financia berretas e munições  
que faz pretinho de peneira Transforma heróis em vilões 
Seu ritmo frenético, vodca e sintético  
Manda lotar Dalilas ao redor 
O coro tá comendo na night O bonde tá passando no baile Favela 
vive! 
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A participação de Lord nesta cypher traz consigo a problematização da 

possível influência da alta classe na disseminação da violência e do tráfico de 

drogas. O Mc sugere que um indivíduo que não reconhece os ‘mandamentos’ de 

origem do crime organizado, desconhece também as ramificações para qual 

descambam as ações criminais, ou seja, os movimentos que os sujeitos têm que 

realizar para que os produtos do tráfico circulem em largas escalas sociais: 

 

Nunca andou na sola, nunca brigou por espaço de fora/  
Nunca ficou na mira da pistola da vida  
Ou da ponto 40 dos cana.  

 

Segundo Misse (1999), a noção de ‘banditismo’, cada vez mais vem saindo 

de uma construção história voltada somente para comunidades pobres, como as 

áreas periféricas. Tem-se que interações acontecem entre bairros de classe média e 

até os mais ricos da cidade, seu contato com as comunidades acontece devido a 

uma afinidade específica, o uso de drogas. 

Confluindo com a consideração do autor, Taddeo (2012, p. 590): 

 
O opressor não deve se dar ao luxo de manter diálogos preventivos 
com sua cria, primeiro; porque ele pensa que os combates só são 
travados no quintal do vizinho e segundo; pelo fato de grande parte 
dos pontos de tráfico se concentrarem nas áreas pobres, ele crê que 
seus herdeiros serão motivados naturalmente pelo horror de terem 
de subir no morro. Nisso, o burguês tem até uma certa razão, 
normalmente as suas proles não caminham pelas vielas, elas 
passam de BMW, compram os seus bagulhos e os fumam ou os 
cheiram no percurso da faculdade. Essa passagem rápida, é um dos 
fatores que fizeram com que a classe dominante ainda seja inclinada 
a criminalização. 

 
Há por trás disso um complexo processo social que pode ser descrito como 

algo em circular acumulativa, a acumulação de desvantagens, por exemplo, para 

uma parte da população e, no outro lado, estratégias aquisitivas por agentes 

criminais para a ação de repressão (MISSE, 2010). “Além da associação entre 

acumulação de desvantagens e incriminação preventiva de certos ‘tipos sociais’, 

desenvolveu-se um persistente processo de “sujeição criminal” de uma parcela de 

agentes de práticas criminais” (MISSE, 2010, p. 18). 

Para Misse (2010), a rotulação de “bandido” é um reconhecimento de que há 

sujeitos, no Brasil, que passam pela interpelação da polícia, da moralidade pública 

e das leis penais, e que passam a ser objetivados como elimináveis, tanto a modo 
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de punição, como desconsideração sua própria condição de sujeito produtivo, 

encaixável para a sociedade. 

O aprofundamento da punição para com o sujeito “bandido”, pode ser ainda 

verificada nas considerações de Picanço (2016), que destaca que a punição do 

sujeito deve ser também aplicada ao seu contexto familiar, bem como social, esses 

indivíduos “que se encontram nas camadas mais pobres são aqueles que correm 

os maiores riscos de serem atingidos pela sujeição criminal, ou seja, de ser e se 

reconhecer como bandidos” (PICANÇO, 2016, p. 177). 

O que se conclui destes versos de Lord é que há uma dualidade no cotidiano 

daqueles que habitam a periferia, pois este sujeito precisa conviver com as regras 

impostas em seu local de convívio, tendo que decidir como ceder sem se perder, 

para com as configurações do tráfico (TADDEO, 2012). Ao mesmo tempo em que 

necessita convencer ‘o que vive fora’ de que é um bom sujeito capaz de ser 

produtivo, útil. 

Segundo a letra de Lord, a lição que um favelado aprendeu com a vida, é 

totalmente invisível para um sujeito da elite, daí seu desrespeito para com estes 

indivíduos de periferias, os pobres, e mesmo que um indivíduo bem abastado 

compartilhe dos mesmos vícios que um menos favorecido, e precise dele para 

acessar seu caminho de obtenção, as considerações de culpa e punição não são 

reconhecidas em todo o processo, mas apenas na sua origem, a favela, vista como 

a “fonte de todo o mal que assola a cidade” (PICANÇO, 2016, p. 176). 

 

3.11 DESCORTINANDO OS FATOS 

 

A partir da análise de conteúdo apresentada acima, por meio das dez músicas 

estudadas e dispostas sobre o tema da exclusão social, conforme as indicações dos 

MCs, e da proposta de Bardin (2010) em promover aproximações de subtemas e 

categorias apresentadas no conteúdo analisado. Destaca-se que o tema ou 

categoria principal deste estudo, a exclusão social foi apresentada em nove 

subcategorias, descritoras de uma realidade social.  

Essa realidade permeia o compartilhamento do conhecimento de cada MC na 

composição das suas letras e nas organizações de frases e palavras que explicitam 
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um saber de vida à margem da sociedade. Neste princípio, obteve-se as seguintes 

subcategorias: 

a) Preconceito racial; 

b) Dignidade humana; 

c) Desigualdade social; 

d) Repressão; 

e) Exclusão geográfica; 

f) Estereotipagem; 

g) Omissão assistencialista. 

 

Destas nove subcategorias, destaca-se que a música do Gabriel, o Pensador 

“Resto do Mundo” (1993) apresenta uma descrição de cada uma dessas 

subcategorias, por meio de frases, como: “Eu me chamo de excluído como alguém 

me chamou”, “Eu não tenho nome, Eu não tenho identidade”, “Aproveita seu dotô e 

dá um trocado pra eu comer” finalizando com “Eu gostaria de ter um pingo de 

orgulho”. Cada frase composta expressa situações de rotina de um sujeito 

marginalizado, envolvido com o contexto de omissão assistencialista, replicando um 

discurso sobre a desigualdade social e a desconsideração da dignidade humana.  

Essa explicitação se faz presente na música “Miséria”, do grupo Inquérito, 

apresentada no ano de 2010, em que se descreve que “Miséria não tem fuso horário 

nem idioma” expondo que essa situação se apresenta em todo o contexto territorial 

brasileiro, “De Porto Alegre ao Acre a pobreza só muda o sotaque”. Seguindo as 

descrições de Gabriel, o Pensador quanto a omissão assistencialista, a dignidade 

humana e a repressão, o MC rima que  

 

E com o papel higiênico usado,  
Nas latas de lixo,  
Eu vivo como um bicho ou pior que isso.  

 

Nesta construção discursiva, observa-se como na música “Sei como é”, do 

grupo Atentado Napalm, apresentada em 2013, em que o MC narra que “De nada 

valem seu esforço”, pois “Se a selva é de pedra eu vou fazendo as escultura/ E eles 

só querem que eu seja um homem maleável/ Onde matar a fome é inafiançável/ O 

ser humano é destrutivo”. Nesta contextualização, o discurso explicitado, o 
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conhecimento desse MC refere-se à desconsideração dos direitos humanos, em que 

as condições ofertadas ou vivenciadas embasam-se em um processo de 

socialização excludente. Sendo que essa exclusão se faz por meio da fome e da 

miséria, explicitando uma violência contra o homem realizada pelo próprio homem. 

Retomando a narrativa da música “Resto de Mundo”, apresentada em 1993, 

tem-se, ainda, a explanação sobre estereotipagem, preconceito racial e exclusão 

geográfica. Essas subcategorias são explicitadas em narrativas como “Um 

fracassado/Mas não fui eu que fracassei/Porque não pude tentar/Então que culpa eu 

terei” ou ainda “Eu sou mendigo um indigente um indigesto um vagabundo/Eu sou o 

resto do mundo”, explicitando que aquele sujeito que pertence a essa 

estereotipagem de que se for morador de rua e ir morar na favela é evolução de 

condição social, pois aquele que mora na rua não é computado “Eu não sou 

civilizado/Eu não sou filho do Senhor/Eu não sou computado/Eu não sou 

consultado”.  

Seguindo esse discurso, Gabriel, o Pensador ainda rima que “Eu não sou 

representado por ninguém/Eu não sou apresentado pra ninguém”. Conforme a 

música, “Favela Vive” é uma apresentação de uma condição única, como que 

nascendo nesta condicionante o sujeito não poderia ou teria muitas barreiras sociais 

para transformar “Onde se nasce menor sem pai?/ Se for morto aonde cai? Se 

crescer pra onde vai?”, complementando, pela explicitação apresentada por Lord de 

que existe uma consideração discriminatória “que faz pretinho de peneira”. 

Por meio do reconhecimento de que a música de Gabriel, o Pensador 

apresenta as subcategorias reconhecidas neste estudo, observa-se como resultado 

desta pesquisa que a categoria exclusão social é apresentada enfaticamente pela 

discussão dos direitos humanos. Sendo que as narrativas dos MCs aportam uma 

realidade social de omissão. Saúde, condições de estudos e acesso à cultura são 

situações descritas de um modo longínquo das possibilidades de quem habita na 

favela, na rua ou em um espaço estigmatizado pela pobreza. 

Das dez músicas analisadas, oito apresentaram explicitações de um 

conhecimento sobre a não possibilidade de dignidade humana nos contextos sociais 

periféricos. Sendo que essa subcategoria é apresentada em discussões ou 

estruturas de palavras que remetem ao não acesso aos direitos humanos. 
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O compartilhamento do conhecimento quanto a essa subcategoria pode ser 

notado em rimas como a apresentada na música “Desconstrução”, em que Neto e 

Leonardo narram que “O sem nome fuma/E os decretos ditam quem tem 

sobrenome/ Se acostuma”, seguida de uma percepção quanto às sobreposições 

sociais “Que morra!, vislumbro/ É o que grita quem doma/ Há eras nessa atmosfera”. 

Obteve-se, assim, como resultado da análise de conteúdo que a subcategoria 

dignidade humana foi a mais presente no compartilhamento do conhecimento dos 

Mcs sobre a exclusão social. 

Como uma consideração de consequências sociais, obteve-se que das dez 

músicas apresentadas nesta pesquisa, em sete foram descritas situações e um 

reconhecimento sobre a subcategoria desigualdade social e sobre a subcategoria 

omissão assistencialista. Essa aproximação, no caso deste estudo, possibilita 

observar que a omissão de assistência se refere a questões de saúde, e a 

desigualdade social é meio de promoção dessa omissão. Isto porque, conforme 

apresentado na análise do conteúdo descrevendo as rimas apresentadas nas 

músicas, obtém-se que há um movimento cíclico social em que pobreza e saúde 

induzem a condições precárias de assistência e socorro à vida. 

Quanto à subcategoria estereotipagem, na análise de conteúdo das dez 

músicas, foi reconhecido que cinco músicas apresentam descrições sobre uma 

caracterização incrustada a imagem do sujeito da periferia ou da favela. Ou seja, é 

possível reconhecer que para a população que vive fora desses espaços sociais, 

existe uma consideração pré-estabelecidas quanto quem é o morador desse local, 

suas condições de inserção social, seu papel na sociedade e até mesmo a 

necessidade de não condição de inclusão de quem lá vive com quem aqui vivência a 

não miséria e a não violência social. 

As subcategorias preconceito racial, repressão e exclusão geográfica são 

abordadas em quatro das dez músicas analisadas, e remetem, também, na 

especificidade deste estudo, um ciclo de sequências que repercutem apenas para 

quem vivencia o estar à margem social, que é influenciada pela estereotipagem do 

ser pobre ou habitar em um lugar pobre. Sendo, também, essas três subcategorias 

tratadas, pela própria literatura apresentada, como variáveis de consequência da 

falta de acesso à cultura e educação de qualidade. 
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O preconceito racial gera a repressão e a exclusão geográfica, ainda que um 

sujeito busque transpor a barreira da cor da pele, enfrenta a punição de ser quem é 

pelo local que habita – que é aquele que é excluído geograficamente, a ponto de 

gerar um distanciamento físico entre favela ou periferia, para demarcar um território 

que é considerado socialmente à margem –. Conforme o próprio significado de 

periferia3, que reporta a uma linha que delimita uma superfície, causando uma 

circunferência, no caso territorial e condicionante ao desenvolvimento e 

aprendizagem do sujeito incluído nesse recorte. 

Finalizando a análise de conteúdo, com base nas subcategorias localizadas 

nas músicas, das dez produções musicais analisadas as subcategorias miséria e 

violência foram localizadas em três letras de música. Destaca-se, particularmente, 

que de modo sequencial essas duas subcategorias podem ser consideradas parte 

da omissão de assistência e também da falta de possibilidades dos direitos 

humanos. Isto porque as descrições sobre miséria reportam a uma falta de 

condições de existência, de alimentação, sendo apresentada como uma variável que 

representa a sub existência do sujeito, que precisa se alimentar de restos ou da 

piedade daqueles que assistem a sua fome. 

Quanto à violência, existe uma narrativa linear nas três músicas que replicam 

a condição de valores de agressão ou persuasão de que para o sujeito viver em 

condições de paz ou de harmonia, é preciso agredir aquele que desvia ou pode 

desviar do padrão de bem-estar. O que se torna uma ação de prevenção, mas uma 

prevenção estigmatizada pela certeza de que quem vive na favela ou na periferia 

precisa ser persuadido a não se envolver no tráfico, no roubo, na obtenção de bens 

de modo incorreto, sem haver uma discussão ou observação que, como narram os 

próprios Mcs, advém de uma sequência de processos ou do sistema social. 

Pode-se descrever baseado no compartilhamento do conhecimento dos MCs, 

que a construção do conhecimento ou do reconhecimento que se faz é relativa ao 

ponto de vista daquele que vê ou que se o sujeito pertence ao espaço pobre, a sua 

visão de pobreza remete a falta de condições, mas se assistida de fora, remete a 

uma questão de realidade triste, mas que o próprio sujeito precisa transformar. 

                                                           
3 Segundo o Dicionário Priberam ([2017], on-line), periferia é substantivo feminino, que 
geométricamente refere-se a uma linha que delimita uma superficie; circunferência. Acesso em: 29 
out. 2017. 
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Segundo Jourdain e Naulim (2011, p. 60), é possível reconhecer que o êxito 

escolar está relacionado com a origem social, explicitando que “longe de favorecer a 

igualdade de chances, a escola participa da reprodução das desigualdades sociais e 

legitima estas desigualdades por meio de um discurso meritocrático”. Nessa 

descrição é possível reconhecer o que Escorel (2009) apresenta ao definir a 

exclusão social com uma marca da disfunção societal, o conceito de exclusão passa 

a expressar a existência de um novo fenômeno, que explicita a indignação de um 

mundo partido em dois. 

Observa-se que a exclusão social “tornou-se visível e contundente a partir da 

população de rua e da violência urbana” (ESCOREL, 2009, s/p). Segundo Carvalho 

(2016), deixa-se de se preocupar com a formação de um aprendiz para ser um 

sujeito autorregulado, para ser optado pelo encarceramento caso a escolha não seja 

correta as diretrizes da lei ou da maioria social. Havendo assim um 

desconhecimento do significado do contexto social para a formação desse sujeito, 

bem como uma falta de resignificação do papel da educação em possibilitar um 

conhecimento diferente e menos vinculado a falta. 

Seria, assim, a apresentação de um discurso de que na sociedade existem 

diferentes grupos, diferentes possibilidades ou diferentes condições de acesso, e 

essas diversidades causam sequências ao homem e a sua formação cidadã. Se o 

homem pertencer a um espaço em que na sua formação se faz com uma falta de 

respeito ao homem, em que ele constrói uma percepção que de dentro para fora, na 

periferia, vinculada a ele a condição de falta, haverá a formação de um ser social 

que historicamente se reconhece como parte e não inteiro. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do desenvolvimento deste estudo torna-se possível descrever que 

dentre as letras de músicas analisadas no propósito de expor o compartilhamento do 

conhecimento sobre a exclusão social a variável ou tema que se apresentou com 

maior frequência no conteúdo das músicas de Rap refere-se ao desrespeito ou a 

problematização do significado da dignidade humana. 

Em uma apresentação de contextos muito próximos, segue uma linearidade, 

que os direitos humanos que embasam o direito de um cidadão se reconhecer como 

parte da sociedade e sendo relevante pertencer à mesma, é, na verdade, uma 

utopia quando narrada da percepção de quem experiência a omissão de assistência 

e descontinuo acesso à educação e cultura. 

Em uma aproximação entre o discurso apresentado por Carvalho (2016) e por 

Jourdain e Naulin (2011) tem-se que esse processo de omissão do acesso à cultura 

e a educação refletem na desigualdade de chance de êxito escolar segundo a 

origem social. Abarcando uma discussão sobre um ciclo, talvez velado, de que não 

se possibilita um acesso ao direito da educação no propósito de que socialmente há 

um julgamento de não merecimento ou de não necessidade de tal acesso. 

O que torna discurssivo, nesta dissertação, explicitar que no processo de 

criação e externalização de um conhecimento sobre a experiência social, a exclusão 

que os habitantes da periferia, de favelas ou espaços de moradia afastados das 

regiões centrias, repercutem em um reconhecimento desses habitantes como 

impossibilidade. 

Não é defendido ou arguido que o acesso ao tráfico é o único caminho ou que 

o desinteresse por uma profissão ou um trabalho sejam justificados ou meio de 

concordância. Mas neste trabalho, buscou-se na ferramenta de expliciatção do 

conhecimento que é o Rap, expor que ainda na contemporaneidade evidencia-se 

pré-conceitos e pré-definições das situações de quem vivencia à margem social. 

Desde uma criação de um lugar não possibilitador a um espaço que, para quem 

habita, é o lugar de possibilidade, a revelação de que o cidadão que lá habita quer 

ser reconhecido e o sujeito em formação de lá precisa ser visto. 

O que se vislumbra é que na ação de exclusão social encontra-se a omissão 

de fatores que fazem parte da formação do sujeito em perspectiva global, como a 
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saúde, a educação, a cultura e a compreensão dos direitos e deveres. Destaca-se 

que este trabalho não abarca a totalidade deste tema que é a exclusão social, nem 

mesmo a amplitude da análise do Rap como uma ferramenta do conhecimento. Mas 

reconhece-se que no propósito desta pesquisa em verificar o Rap como um método 

de compartilhamento do conhecimento notou-se que cada MC ao produzir a sua 

letra, traduz com ritmo o conhecimento que possui sobre o seu contexto social. 

Logo, foi possível investigar o conceito de exclusão social no contexto do Rap 

por meio das letras e analisar como ocorre o compartilhamento do conhecimento na 

perspectiva da GC, no sentido do ciclo de conhecimento tácito e conhecimento 

explícito, resultando nas compreensões das aproximações entre o compartilhamento 

do conhecimento e o discurso do Rap como um meio de analisar criticamente o 

conhecimento explicitado na produção da letra do Rap. 

A problematização apresentada nesta dissertação repercute no 

reconhecimento dos conteúdos presentes nas letras de RAP sobre a exclusão 

social, por meio das nove categorias percepcionadas: preconceito racial; dignidade 

humana; desigualdade social; repressão; exclusão geográfica; estereotipagem; e 

omissão assistencialista. 

Explicitando, assim, que a exclusão social é um processo estrutural, 

visualizada como multidimensional, pois abarca desde a falta de recursos e 

oportunidades até a falta de pertencimento, sendo um meio de ruptura de laços 

sociais que possibilita a interação em rede social. 
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