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Resumo 

 O rap é um ritmo musical nascido nos Estados Unidos, mais 
especificamente na periferia nova-iorquina, integrante da cultura hip-hop, que se 
espalhou pelo mundo, adquirindo, em cada localidade, características distintas das 
originais, nos mais diversos aspectos, que vão da musicalidade às temáticas 
tratadas. Assim sendo, um dos objetivos deste artigo, é lançar um olhar 
intercultural sobre o rap produzido em três locais latino-americanos onde ele 
fincou raízes: Brasil, Chile e Cuba, a fim de apontar se, em meio a semelhanças e 
diferenças que os países apresentam entre si, essa manifestação artística jovem, o 
rap, pode ser vista como reflexo de outros processos históricos, sociais e políticos, 
e ainda de discutir sua validade enquanto ferramenta de ação política.  

 
Palavras-chave: Rap; culturas jovens. 
 

 

Introdução 

Nascido e desenvolvido no final dos anos 1970 no Sul do Bronx, bairro 

pobre de Nova Iorque, o rap é conceituado por Tricia Rose como “uma forma de 

contar histórias rimadas acompanhadas por música eletrônica altamente ritmada3, 

(ROSE, 1994, p.2). 

Elemento integrante da cultura hip-hop, que inclui também a dança 

break, as artes plásticas do grafite, a habilidade dos DJs na discotecagem, e o 

quinto elemento, o conhecimento, o rap espalhou-se rapidamente pelo mundo, 

assumindo configurações distintas em cada país que dele se apropriou, mantendo 

sempre, contudo, o caráter contestador. 
                                         
1  Estudante do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP. E-mail: 
daniela.carvalho@acad.espm.br. 
2  Professor do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP. E-mail: 
marleinepaula@hotmail.com. 
3  Tradução livre do original em inglês: “Rap music is a forma of rhymed storytelling accompanied by 
highly rhythmic, electronically based music.” (ROSE, 1994, p. 2). 
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Para Halifu Osumare, pesquisadora de cultura hip-hop e estética 

africana, “a cultura jovem hip-hop global se tornou um fenômeno no sentido mais 

verdadeiro da palavra e afetou praticamente todos os países do mapa” (OSUMARE, 

2005, p. 266). Nessa mesma linha de ideias, Rainer Quitzow, autor de um estudo 

histórico comparado entre os raps estadunidense e chileno, afirma que “o hip-hop 

tem a estranha e contraditória habilidade de enfatizar a identidade local ao mesmo 

tempo em que cria uma crescente cultura jovem global homogênea.4” (QUITZOW, 

2001, p.13). 

Nessa mesma linha de ideias, relacionada à ambiguidade de que fala 

Quitzow, criada pela cultura hip-hop, cabe a indagação feita por Motley e 

Henderson no artigo “A diáspora global do hip-hop”: 

 

Quando o hip-hop é encontrado fora dos Estados Unidos, ele é música 
americana importada (com, talvez, traduções idiomáticas necessárias) ou o 
hip-hop assume uma nova forma baseada no contexto local em que existe?5 

(MOTLEY e HENDERSON, 2008, p. 244). 
 

Assim, uma das preocupações da pesquisa originária do artigo que ora se 

apresenta foi o estudo da globalidade e localidade do rap, ao buscar estabelecer 

semelhanças e diferenças por ele assumidas em três países com estruturas sociais, 

políticas e econômicas distintas daquelas onde o ritmo primeiro surgiu, mas que, 

não obstante, compartilham raízes comuns: Brasil, Chile e Cuba. Tais raízes se 

fazem ver em semelhanças como a herança colonial ibérica, o idioma latino, e o 

conturbado século XX, que os três países enfrentaram, cada qual com suas 

particularidades. 

Além do mais, na comparação específica entre Brasil e Cuba, parece 

crescer o número de semelhanças culturais e históricas:  

 

 
__________________ 
4 Tradução livre do original em inglês: “Hip hop has the strange, contradictory ability to emphasize 
local identity while creating an increasingly homogeneous global youth culture.” (QUITZOW, 2001, 
p. 13). 
5 Tradução livre do original em inglês: “When hip-hop is found outside of the U.S., is it imported 
American music (with perhaps necessary language translations) or does hip-hop take on a new form 
based on the local context in which it exists?” (MOTLEY e HENDERSON, 2008, p. 244). 

Cultural e historicamente, os dois países tem sido considerado “primos” 
devido ao destino comum de haverem sido receptores de grandes massas 
de escravos africanos para trabalhar na extração de commodities típicas do 
colonialismo, principalmente o açúcar. Ademais, os recursos tropicais, 
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expressos pela arte popular, pela música, a literatura e a pintura, também 
foram marcados por semelhanças notáveis.6 (SCHMIDT, 2008, p. 151). 
 

Acrescente-se ao interesse pela comparação histórico-cultural entre o 

trio Brasil, Chile e Cuba, que, como se tem demonstrado, possuem interessantes 

elementos convergentes e divergentes, o desejo de compreender por que os três 

países têm no rap um ponto de expressão artística jovem comum. Jovens que, não 

obstante possam diferir em raça ou classe social, manifestam muitos anseios, 

dúvidas e reivindicações comuns, e estão dispostos a tomar a dianteira de 

processos sociais e políticos de seus países, como observou Rosana Reguillo: 

 

Na América Latina de hoje, os jovens são protagonistas importantes, nem 
sempre visíveis, na busca e realização de estratégias cotidianas para 
contornar as crises, se curvar ao destino e sugerir possibilidades de futuro; 
ainda que às vezes estas estratégias não se inscrevam nas lógicas do pacto 
de civilidade aprovadas pela modernidade.7 (REGUILLO, 2001, p. 12). 

 

Partindo-se, então, do pressuposto de que o rap é uma das ferramentas 

utilizadas pelos jovens para “contornar as crises (...) e sugerir possibilidades de 

futuro”, analisou-se a interação verificada entre rap e juventude, considerando-se 

duas variáveis que compõem as maniestações culturais, para as quais outros 

autores já atentaram (ROSE, 1992; TREECE, 2004): de um lado, contexto histórico; 

de outro, estética artística, que foram vistos sempre como elementos distintos e 

complementares para a busca de um entendimento o mais pleno possível do 

fenômeno. 

 

 
 
 
 

__________________ 
6 Tradução livre do original em espanhol: “Cultural e históricamente, los dos países han sido 
considerados <<primos>>, debido al destino común de haber sido receptores de grandes masas de 
esclavos africanos para trabajar em la extracción de commodities típicas del colonialismo, 
principalmente el azúcar. Además, los rasgos tropicales, expresados por el arte popular, por la 
música, la literatura y la pintura, también han estado marcados por semejanzas notables.” 
(SCHMIDT, 2008, p. 151). 
7 Tradução livre do original em espanhol: “En la America Latina de hoy, los jóvenes son 
protagonistas importantes, no siempre visibles, en la búsqueda y realización de estratégias 
cotidianas para sortear las crisis, doblegar el destino y sugerir possibilidades de futuro; aunque a 
veces estas estratégias no se inscriban en las lógicas del pacto de civilidade aprobadas por la 
modernidad.” (REGUILLO, 2001, p. 12). 
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Importou, para a realização deste trabalho, avaliar de que maneira a 

música rap – os temas de que trata e as demandas por que clama – relaciona-se 

com a histórica e o contexto político-social-cultural das localidades em que se 

insere. Atentou-se, também, para a importância de compreender-se esta 

manifestação artístico-cultural para além de seu viés artístico, elevando-a ao grau 

de ferramenta válida para a análise de características, limitações, potenciais e 

conquistas da camada jovem, ávida por transformações, de uma sociedade. 

Conforme ressaltou Jacques Attali: “Agora nós devemos aprender a julgar uma 

sociedade mais pelos seus sons, pela sua arte e por seus festivais do que por suas 

estatísticas8.” (ATTALI, 2003, p. 3). Aprofundando a ideia de Attali, poder-se-ia 

dizer que os sons, a arte de um povo são reflexo, materialização do que apontam 

suas estatísticas.  

Essa perspectiva cultural com que se pretende olhar as sociedades não é 

consenso no estudo das relações internacionais, tendo sido utilizada com mais 

frequência por autores mais identificados com as teorias construtivistas, segundo 

as quais  

a capacidade humana de reflexão ou aprendizado tem seu maior impacto 
no modo pelo qual os indivíduos e atores sociais dão sentido ao mundo 
material e enquadram cognitivamente o mundo que eles conhecem, 
vivenciam e compreendem. Assim, os entendimentos coletivos dão às 
pessoas razões pelas quais as coisas são como são e indicações de como 
elas devem usar suas habilidades materiais e seu poder. (ADLER, 1999, 
P.206) 

 

Pretende-se, assim, entender o sentido dado por certos atores sociais – 

nesse caso, as juventudes marginalizadas que se utilizam do rap como ferramenta 

de expressão e, algumas vezes, ação política – à sua realidade material, buscando, 

assim, “aprofundar o estudo estático das Relações Internacionais” a partir do 

“exame da noção de estrangeiro” (DUROSELLE, 2000, p. 50), nesse caso, o chileno 

e o cubano, analisando, para tanto, sobre o que e para que versam; em outras 

palavras, o rap que fazem. 

Além disso, é importante ressaltar que todos os conceitos que aqui se 

apresentam a respeito do rap são, dada a subjetividade do tema, interpretações, e 

de maneira alguma abrangem ou esgotam o tema, que, como se verá, é complexo.  

 
__________________ 
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8 Tradução livre do original em inglês: “Now we must learn to judge a society more by its sounds, by 
its art, and by its festivals, than by its statistics.” (ATTALI, 2003, p.3)  
de maneira alguma abrangem ou esgotam o tema, que, como se verá, é complexo. 

Antes, como diz o subtítulo, pretende-se lançar um olhar intercultural à música rap 

como expressão jovem e ferramenta de ação política. 

O artigo está organizado da seguinte maneira: primeiro, tecer-se-ão 

considerações gerais a respeito das origens e diáspora do rap. Logo após, haverá 

comparações entre as visões brasileira, chilena e cubana a respeito de três temas 

para os quais as canções de rap convergem, nos três países: o dinheiro, a rua e a 

conjuntura político-social. Seguir-se-ão considerações finais e referências. 

 

 

AS ORIGENS DO RAP  

Para melhor compreender o nascimento e evolução do rap como gênero 

musical, é necessário entender que ele surgiu, primeiramente, um fenomeno 

cultural, produto de um número de fatores que inclui, entre outros, o contexto 

histórico-social que se apresentava. Estudar o rap dentro de maneira 

contextualizada é necessário para compreender sua origem, nos Estados Unidos, 

mas, também, para entender sua diáspora, que fez dele um produto global. 

Os Estados Unidos dos anos 1970 vinham de uma conturbada década de 

1960, marcada pelas lutas dos negros por igualdade racial, haja vista o “Movimento 

pelos Direitos Civis”, a luta da “Nação do Islã”, e também o “Partido dos Panteras 

Negras para a Autodefesa”. Todos esses, grupos que acabaram tendo sua 

importância reduzida ou que foram dissolvidos. Ressalte-se, também, o assassinato 

de Martin Luther King e de Malcolm X – um duro golpe para a enorme população 

negra estadunidense, que pela primeira vez tinha líderes negros de grande 

projeção nacional lutando pela igualdade de direitos civis. 

Essa onda de movimentos políticos, contudo, surtiu efeitos nas culturas 

jovens e negras. Difundiu-se a atitude Black Power, cujs atributos iam desde o 

penteado até a propagação de lemas como “I’m black and I’m proud” e “Black is 

Beautiful”. 

A efervescência cultural e o espírito de emancipação dos valores anglo-

saxãos vigentes não foram acompanhadas, contudo, por mudanças reais no 

cotidiano do típico negro estadunidense: 
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A maior dos negros permaneceu desproporcionalmente pobre. Em 1977, a 
renda da família negra era somente 60% da renda da família branca. 
Desindustrialização, reestruturação economica e políticas federais 
alargaram os guetos pobres, cujos residentes sofreram com moradia, 
educação e serviços públicos de baixa qualidade e com a violência e a ação 
das gangues, que brotaram da miséria econômica e do desespero social. 
(PURDY, 2009, p. 249, apud PALOMO, 2011, p. 67) 
 

O Bronx, bairro nova-iorquino onde nasceu o hip-hop, parecia ser a 

perfeita demonstração do excerto acima. Território de refúgio de cerca de 170 mil 

pessoas que haviam sido deslocadas de suas residências devido a projetos de 

remodelação da paisagem urbana – liderados pelo famoso arquiteto Robert Moses -, 

o Bronx tornou-se o lar de milhares de trabalhadores fabris que, agora, com a 

modernização dos serviços financeiros e da tecnologia da informação, achavam-se 

desempregados e marginalizados. Viviam em um bairro esquecido. 

Foi nesse ambiente caótico que surgiu o hip-hop, uma cultura jovem 

liderada pelo “trio mágico” do hip-hop, formado por Afrika Bambaataa, 

Grandmaster Flash e Kool Herc, os agitadores culturais da periferia nova-iorquina, 

responsáveis por delinear os contornos de um movimento que, embora estivesse 

destinado a, anos depois, sofrer transformações de variados tipos, permanece, 

mais de trinta anos depois, bastante fiel a suas origens e ainda cumpre os objetivos 

estabelecidos em sua criação: lazer, diversão, e vida longe das drogas e da 

violência. 

Já naquela época, o hip-hop mantinha íntima relação com as raízes 

históricas do povo – em sua maioria afro-descendente -, a começar por seu próprio 

nome, como explicou o britânico MC Akala em um Encontro TED9,10 na cidade de 

Aldeburgh, no Reino Unido, disponível no site oficial do evento: 

 
O hip [de hip-hop] vem da palavra Wolof “hipi”; Wolof é uma palavra 
senegalesa, que significa “abrir os olhos de alguém e ver”, um termo de 
esclarecimento. A palavra hop vem do inglês significndo movimento. 
Assim, hip-hop significa movimento inteligente.11 (AKALA,  2011). 

  

Também o quinto elemento da cultura hip-hop, o conhecimento, a 

respeito do qual pouco se fala, tem suas origens ligadas à cultura africana antiga, 

como ressaltou Akala: 

 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
7 

Se nós voltarmos aos impérios medievais da África ocidental, como Mali, 
Songhai, Gao, Gna antiga, você tem um personagem a quem os maleses se 
referiam como griot. Esses griots ainda existem hoje, bem, quem era o 
griot? O griot era um ritmista, poeta, cantor, músico, detentor da história, 
da tradição espiritual, etc., etc., etc., daqueles impérios, daquela cultura. 
Quando nós começamos a entender como essas tradições musicais, orais, 
culturais, se manifestaram de muitas formas complexas nas Américas, e 
ajudaram a influenciar o jazz, o blues, o funk, até chegar ao hip hop, nós 
adquirimos uma ideia bem melhor do que os pais fundadores, Afrika 
Bambaataa, Kool Dj Herc e Grandmaster Flash estavam tentado fazer 
quando eles codificaram a cultura dessa forma e, entendido dessa 
maneira, é claro, o hip-hop se torna uma proposição muito diferente do 
que a maneira com a qual ele tem sido representado na maior parte do 
tempo.12 (AKALA, 2011) 
 

Configura-se, assim, o pano de fundo para que se compreenda a 

importância do quinto elemento, o conhecimento, enquanto agente unificador da 

cultura hip-hop como um todo, longe do qual o rap, elemento mais importante 

para este artigo, não poderia estar. 

A constante (re)afirmação, por rappers, do conhecimento como parte 

integrante da cultura hip-hop pode ser observada em um verso do rapper 

estadunidense Eminem, em I’m not afraid, quando versa: “Eu não deveria ter de 

rimar essas palavras em um ritmo para você saber que é um rap.” (EMINEM, 2009). 

É dessa maneira que a identidade rap, como integrante da cultura hip-hop, está 

mais ligada ao conteúdo, à conduta e aos valores partilhados por aquele grupo 

seminal de fundadores, do que a outros estereótipos frequentemente construídos e 

propagados pela imprensa, bem como por alguns rappers. 

Introduz-se, assim, a diferença entre “rap cultura” e “rap negócio”, nos 

termos apontados por Afrika Bambaataa, em comunicação proferida no Auditório 

do Ibirapuera, em São Paulo, em julho de 2013.  

________________________________ 
9 TED é um acrônimo para Tecnologia, entretenimento e design, uma organização não-
governamental que se dedica à disseminação de ideias, por meio de pequenas palestras, bastante 
informais, com duração de cerca de 20 minutos, e que têm ocorrido em diversas partes do mundo. 
Os vídeos das palestras são amplamente difundidos na internet.  
10 Por tratarem-se de encontros curtos e informais, a transcrição do discurso de Akala manteve a 
forte oralidade que é característica do TED. 
11Tradução livre do original em Inglês: “The very words “hip hop”, the hip, in that Word comes from 
the Wolof Word “hipi”, Wolof is a Senegalese language, it means “to open one’s eyes and see” as a 
term of enlightenment. The word “hop” from the English signifying movement, thus “hip hop” 
means “intelligent movement.”” (AKALA, 2011) 
12 Tradução livre do original em Inglês: “If we go back to the medieval west-african empires of Mali, 
Songhai, Gao, ancient Ghana, you have a character that the Malians refer to as a griot. These griots 
still exists today, well, who was the griot? The grio t was a rhythmic, oral poet, singer, musician, 
custodia  of the history, of the spiritual tradition, etc., etc., etc., of those empires, of that culture. 
When we start to understand how those musical oral cultural traditions manifested in many complex 
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ways in the Americas, and helped influence jazz, blues, funk, up to hip hop, we get a much greater 
sense of what the founding fathers, Afrika Bambaataa, Kool DJ Herc and Grandmaster Flash were 
trying to do when they codified this culture in this way, and understood in that context, of course, 
hip hop becomes a very different proposition to a way in which much of the time it has been 
represented.” (AKALA, 2011) 

 

O rap negócio, que goza de massiva exposição midiática, muito embora 

seja rap no à medida que utiliza versos ritmados, não faz parte da cultura hip-hop, 

uma vez que não está relacionado com os outros elementos que a compõem, 

especialmente o conhecimento. 

No “rap cultura”, diferentemente, apresentam-se, quase que em sua 

totalidade, canções com cunho político-social, podendo, é claro, versar também 

sobre o cotidiano; rejeitando, na maioria das vezes, contudo, certos valores 

hegemônicos da sociedade atual. 

Há que se esclarecer, assim, que as obras de rap estudadas neste 

trabalho pertencem à segunda modalidade, pois, estando entre os objetivos da 

pesquisa a verificação da relação entre as demandas levantadas nas letras das 

canções e a conjuntura política, econômica e social dos países analisados, deverão 

ser examinadas canções autorais, genuinamente construídas, que, como se verá, 

caracterizam-se menos pelo desejo de exposição do que pelo de livre expressão e 

protesto. 

Estabelecidos, ainda que brevemente, o contexto histórico e alguns 

conceitos importantes acerca cultura hip-hop e seus elementos, pode-se, então, 

deslocar a análise especificamente para o rap produzido no Brasil, no Chile e em 

Cuba. Considerando-se, de um lado, a densidade e extensão do assunto, e, de 

outro, as limitações impostas pelas dimensões que um artigo como este deve 

assumir, concentrar-se-ão as análises nos encontros e desencontros temáticos 

observados em um determinado conjunto de canções brasileiras, chilenas e 

cubanas. 

 

PRINCIPAIS TEMÁTICAS 

 

Dinheiro e consumo 
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O rap produzido no Brasil, no Chile e em Cuba, diferentemente do que 

certos estereótipos ligados à cultura hip-hop poderiam sugerir, possui, em geral, 

um tom bastante crítico e reticente em relação ao dinheiro, à riqueza e ao 

consumo, ainda que esses temas sejam tratados, muitas vezes, de maneira 

contraditória. 

De um lado, o sucesso financeiro é almejado, especialmente por serem 

os integrantes do movimento rap, em sua maioria, pertencentes às classes mais 

pobres e marginalizadas da sociedade - um grupo ávido por consumir e apropriar-se 

de tudo aquilo que, sob sua óptica, lhes tem sido negado. De outro lado, a riqueza 

é vista como um grande mal, o grande responsável pela corrosão do caráter e pela 

corrupção das relações. 

Um dos principais expoentes do rap nacional, o grupo Racionais MCs, tem 

em uma de suas principais canções um discurso que tornou-se notório nas ruas das 

periferias brasileiras, por sintetizar a ambígua relação do homem moderno com o 

dinheiro: 

 
Vou jogar pra ganhar o meu. 
Money vai e vem. 
Porém, quem tem, tem 
Não cresço o zóio em ninguém 
O que tiver que ser será meu 
Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus 
Imagina nóis de Audi, ou de Citröen 
Indo aqui, indo ali, só pã, de vai e vem 
(...) 
De teto solar o luar representa 
Ouvindo Cassiano, ah! 
Os gambé não guenta 
É, mas se não der, nego 
O que é que tem? 
O importante é nóis aqui 
Junto no que vem. (BROWN, 2002). 

 

Ao mesmo tempo em que Brown vislumbra uma realidade de luxo, em 

que, mais que o ter, importa também o ostentar (indo aqui, indo ali), e também o 

provocar a figura mais antagônica da vida cotidiana de um jovem favelado 

brasileiro – os gambé, os policiais – a canção acaba voltando-se para um tom 

conformista, aparentemente incentivando a valorização de princípios (o 

importante é nóis aqui) em detrimento do sucesso financeiro. 
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A rapper chilena Ana Tijoux, em Se te preguntan, tem um discurso 

similar, à medida que critica o caráter corruptor característico do dinheiro: 

 
Yo sé, que el amor se fue 
Eu sei que o amor se foi 
Cuando el dinero se pudrió de la fé 
Quando o dinheiro apodreceu a fé 
Y que detrás de todo siempre hay interes 
E que atrás de tudo sempre há interesse 
Pero a pesar de todo me mantengo de pie 
Mas apesar de tudo me mantenho de pé  

 

Ressalte-se, aqui, outra ponto: se o dinheiro é o corruptor, cabe ao 

jovem não corromper-se, o que é constantemente reafirmado pelos rappers dos 

três países, como se lê em No sé que són, do cubano El Discípulo: 

 
Hay mucha gente alardeando sobre su persona 
Há muita gente falando sobre si mesmos 
Que són lós que són reales 
Que eles são os que são reais 
Pero cuando se menciona el diñero 
Mas quando se menciona o dinheiro 
Són lós primeros que se omitan la máscara 
São os primeiros que deixam cair a máscara (EL DISCIPULO, 2006) 
 

Os brasileiros da dupla Síntese, em Babilônia, sintetizam – ironicamente, 

como se verá - o que parece ser, enfim, o elemento comum na retórica do hip-hop 

a respeito do dinheiro e dos bens materiais que pode trazer à vida de um jovem 

comum: a efemeridade. 

 
Pa você ver que castelo: 
Matar por um Nike e morrer de chinelo. (SÍNTESE, 2012) 

 

A rua 

 

A rua é o notório nascedouro das manifestações culturais que envolvem o 

hip-hop. Na temática rap, a rua é tratada com respeito quase maternal, ora 

protetora, ora disciplinadora. 

O grupo brasileiro Contra-Fluxo, em A rua vai cobrar, adverte: 

 

Chega no sapato, sem causar problema, 
Sem causar tumulto, honre nosso lema, 
Não desonre a casa, não desonre a cena 
A rua vai cobrar os cabeça pequena (CONTRA FLUXO, 2007) 
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Em outro trecho de Si te preguntan, Ana Tijoux refere-se à rua com 

notáveis carinho e gratidão: 

 
Ella es la calle 
Ela é a rua 
Ella es la madre 
Ela é a mãe 
Ella es la abuela de todos lós pilares 
Ela é a avó de todos os pilares 
La que no te suelta si la vida te desploma 
A que não te solta se a vida sofre um colapso 
Ella es la base que hace taza y es tu casa 
Ela é a base que te envolve e é sua casa 
Es pedazo de cemento, es esquina y es tu Plaza 
É pedaço de cimento, é esquina e é sua praça 
La que no te falla, la que no te calla 
A que não falha com você, a que não te cala 
Si tu lloras em su falda, Ella te abraza en su muralla 
Se tu choras na sua saia, ela te abraça em sua muralha (TIJOUX, 2012). 
 

Outros exemplos poderiam ser dados, tratando inclusive de outros 

aspectos e pontos de vista sobre “rua”. Fato é que trata-se de tema vital nos 

discursos dos raps dos três países observados. 

 
 

A conjuntura política  

 

O último traço presente nos raps dos três países a que se dará destaque 

é o caráter politizado – conscientemente ou não – das letras, que buscam expor a 

verdadeira realidade social e política dos seus países. Os exemplos são numerosos, 

nos três países, mas selecionaram-se alguns dos mais emblemáticos: 

O carioca MV Bill, em Só Deus pode me julgar, versa: 

 

Uma das piores distribuições de renda 
(...) 
Confesso para ti que é difícil de entender 
No país do carnaval o povo nem tem o que comer 
(...) 
É natural o que fazem no Senado 
Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo 
Não é cassado, abre mão do seu mandato 
Nas próximas eleições bota as caras como candidato 
Povo sem memória 
Caso esquecido (MV BILL, 2004)  
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Após falar longamente, na canção, sobre a realidade brasileira, Bill fala 

frontalmente aos políticos: 

Quando for roubar dinheiro público, vê se não se esqueça 
Que na sua conta tem a honra de um homem envergonhado 
Ao ter que ver sua família passando fome 
Ordem, progresso e perdão 
Na terra onde quem rouba muito não tem punição (MV BILL, 2004) 

 

Ainda descrevendo as mazelas da sociedade brasileira, o grupo Facção 

Central também canta sobre impunidade e injustiça social: 

 

Sequestrador a mídia cobra, um mês, tá morto 
Diferente de quem rouba com a caneta de ouro 
(...) 
O ladrão de seis galinha tá no presídio 
O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo 
Sonhar que o Congresso vai aprovar lei mais severa  
É o mesmo que um deputado atirar na própria perna 
(...) 
O que me faz roubar não é a pena branda 
É a ver a lata de arroz sem um grama 
(...) 
Não vejo um puto lutando pra favela ter escola 
Só pra me trancar e jogar a chave fora 
A burguesa tem vergonha de ser brasileira 
Não pelo pivete com fome, mas porque me deu a senha 
(...) 
O sangue do morro é o combustível do jato (FACCÇÃO CENTRAL, 2003). 

 

Os rapazes do Facção Central colocam-se, não apenas nessa canção, no 

lugar dos criminosos  - incluam-se assaltantes, sequestradores, traficantes - , como 

se lê em “o que me faz roubar não é a pena branda, é ver a lata de arroz sem um 

grama”. 

Ainda no tema da visão político-social dos rappers brasileiros, chilenos e 

cubanos, há exemplos chilenos, como o da já citada Ana Tijoux, que protesta 

contra a corrupção, a parcialidade midiática e a manutenção de medidas 

pinochetistas, em Shock. 

La hora sono, la hora sono 
A hora soou, a hora soou 
No permitiremos más, más 
Não permitiremos mais, mais 
Tu doctrina Del shock 
Sua doutrina do choque 
Constitución pinochetista 
Constituição pinochetista 
Derecho opus dei, libro fascista 
Direito opus dei, livro fascista 
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Golpista disfrazado de um indulto elitista 
Golpista disfarçado de um indulto elitista 
Todo este tubo de ensayo 
Todo este tubo de ensaio 
Todo este fallo, todo este econômico modelo condenado de dinosaurio 
Toda esta falha, todo esse modelo econômico condenado de dinossauro 
Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia 
Tudo se criminaliza, tudo se justifica na notícia 
Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica 
Tudo se quita, tudo se pisa, tudo se ficha e classifica 
Pero tu política y tu tática 
Mas sua política e sua tática 
Tu típica risa y ética 
Seus típicos riso e sua ética 
Tu comunicado manipulado 
Seu comunicado manipulado 
Cuantos fueron lós callados? 
Quantos foram os calados? 
Cuantos fueron lós que se robaron lãs fortunas? 
Quantos foram os que tiveram suas fortunas roubadas? (TIJOUX, 2011) 

 

O também chileno Portavoz, por sua vez, denuncia a segregação social 

chilena, mas termina, assim como Tijoux, por desdenhar da posição nacionalista do 

governo chileno, na canção El otro Chile: 

 

Sus discursos de unidad nacional 
Seu discursos de unidade nacional 
Solo son esos, discurso 
São só isso, discurso 
(...) 
Porque outra es la realidad  
Porque outra é a realidade 
Vivimos en uma sociedad segrega 
Vivemos em uma sociedade segregada 
Y no es casualidad 
E não é por acaso 
(...) 
Por eso cuando em Chile pienso 
Por isso quando no Chile penso 
No te hablo de Banderas y emblemas 
Não te falo de bandeiras e emblemas 
Te hablo Del Chile que vengo 
Te falo do Chile de onde venho (PORTAVOZ, 2012) 

 

Finalmente, os cubanos do Los Aldeanos, em Fue un placer, parecem-se 

com seus pares brasileiros e chilenos ao versarem em tom crítico em relação ao 

governo, iniciando sua argumentação, também à semelhança de seus companheiros 

latino-americanos, a partir das adversidades sociais: 

 
Más dificultades, más desigualdades, sin paciência 
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Mais dificuldades, mais desigualdades, sem paciência 
Más estres monetário a fin de mês, más violencia 
Mais estresse monetário ao fim do mês, mais violência 
Somos socialistas 
Somos socialistas 
Lo que es de todos no es de nadie 
O que é de todos não é de ninguém (LOS ALDEANOS, 2009) 

 

Outro rapeiro cubano, Randy Akozta, em Mi Ventana, descreve 

duramente a sociedade em que vive, denunciando, em uma só estrofe, o racismo, o 

materialismo, o regime socialista e o sistema “terceiro-mundista” internacional: 

 

En el pais donde el que muere por la pátria es el que vive 
No país onde o que morre pela pátria é o que vive 
Mi ventana exhibe y desnude ante mi vista 
Minha janela exibe e desnuda diante de minha vista 
Que de cada diez, solo siete cubanos son racistas 
Que de cada dez, só sete cubanos são racistas 
Que de cada diez cubanos nueve son materialistas 
Que de cada dez cubanos nove são materialistas 
Y de quien es la culpa? 
E de quem é a culpa? 
Del gobierno o Del turista? 
Do governo ou do turista? 
O de la socialista sociedad em la que naci? 
Ou da sociedade socialista em que nasci? 
O de la nacion tercer mundista en la que creci? 
Ou da nação terceiro-mundista em que cresci? (AKOZTA, 2012) 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Há, ainda, muitos outros temas interessantes presentes no discurso dos 

rappers brasileiros, chilenos e cubanos, que, infelizmente, tiveram de ser excluídos 

desta análise. 

Existem, também, evidentemente, diferenças de temática entre os três 

países tratados – no Chile, por exemplo, a questão racial – isto é, a questão 

indígena - fica em segundo ou terceiro plano quando comparada à política, 

diferentemente de Brasil e Cuba, onde o tema da raça assume posição de primeira 

importância, o que faz todo o sentido consideradas as dimensões populacionais 

afrodescendentes nos dois países. 

Além disso, brasileiros e cubanos parecem ter maior desprendimento 

para o uso de palavrões, por exemplo, o que não se vê tanto – ou quase nada – em 

letras chilenas. 
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As razões para tais diferenças existem, é claro, e não são ocasionais: 

basta que se observem os contextos históricos, sociais, políticos e culturais para 

que se tracem os paralelos entre o mundo material e os atores sociais analisados 

neste trabalho. 

Atentar-se ao que o rap expressa, significa, enfim, obter um  

interessante retrato da realidade – como todo retrato, apresentará os fatos sob 

determinado ângulo, refletindo, invariavelmente, as experiências pessoais do 

autor. Além do mais, significa, também, ouvir pessoas que, para além da descrição 

da realidade, estão interessadas em sua transformação.  

O campo de estudos sobre rap e hip-hop é fértil, já bastante explorado 

em áreas como Educação, Psicologia e Ciências Sociais. Porém, assim como outros 

temas essencialmente de cultura, não tem sido objeto de estudo de acadêmicos 

das Relações Internacionais. 

A pesquisa que originou este artigo pretendeu, assim, dedicar-se à uma 

possível validação do rap como 1) um instrumento confiável de análise e 

conhecimento mais aprofundado e específico das sociedades brasileira, chilena e 

cubana e 2) uma ferramenta de que faz uso uma parcela considerável da sociedade 

civil para discutir, protestar e transformar certas realidades. 
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