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INTRODUÇÃO:  

O hip-hop é um movimento composto por quatro elementos: DJ, MC, break e grafite. Segundo 

Felix (2005), os primeiros dois elementos dizem respeito aos efeitos sonoros, o DJ é responsável pela 

batida e o MC pelo canto falado que se manifesta no formato do rap (rhythm and poetry – ritmo e poesia), 

o break é a expressão corporal e o grafite é a arte de rua que visa, principalmente, a divulgação dos 

ideais do movimento hip-hop. 

O hip-hop nasceu na metade da década de 1970, no bairro do Bronx em Nova York nos Estados 

Unidos. Era um momento de grande avanço das imobiliárias, o que ocasionou um isolamento cada vez 

maior da população mais pobre composta, em sua maioria, por negros e latinos. Esse é o cenário que o 

hip-hop nasce: em bairros pobres, isolados e de maioria negra e latina, “podemos dizer que o hip-hop 

tem uma origem e ligação étnico-racial e econômica” (FELIX, 2005, p. 69).  

No Brasil, o movimento hip-hop chega na década de 1980. Nesse período, a sociedade civil 

lutava pelo fim da ditadura militar brasileira e é no mesmo momento que há a importação de músicas 

dos Estados Unidos que serviam como “inspiração para a luta pela emancipação sociorracial e 

econômica” (FELIX, 2005, p.71). O Brasil vivia um momento expressamente marcado pela violência, 

censura e desigualdade, havia uma mobilização civil muito forte pela democratização do país, inclusive, 

pela inclusão da população negra na sociedade e esse contexto era evidente nos bailes black, marcados 

pelo Soul e Funk. A presença do hip-hop no Brasil ficou marcada na cidade de São Paulo na estação do 

metrô São Bento, no centro da cidade, o movimento logo se consolida aos jovens de periferia enquanto 

uma forma de construção do sentimento de pertencimento e de identificação, há uma experiência de 

socialização. 

O hip-hop é um movimento cultural, social e político que denuncia e dialoga com a população 

mais vulnerável, oferecendo uma outra possibilidade de lidar com a realidade estrutural do racismo e 

das desigualdades. Este é cenário analisado pela pesquisa, a construção da denúncia e do discurso de 
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hip-hoppers em relação à realidade marginalizada, desigual e violenta das periferias, principalmente, 

quando essa realidade entra no sistema carcerário. 

A privação de liberdade do sujeito está para além do direito de ir e vir. O Estado tem o monopólio 

da liberdade das pessoas em situação de cárcere, além de poder mobilizar o uso “legítimo” da força e 

da violência para garantir o controle sobre a vida e ações desses sujeitos. Há uma violação dos direitos 

fundamentais das pessoas encarceradas enquanto cidadãos e cidadãs.  

Apesar de no sistema carcerário o sujeito estar privado de sua liberdade, o rap conseguiu 

atravessar esses muros e se consolidar enquanto um instrumento potencial por meio do qual se torna 

possível a socialização de jovens periféricos e uma ferramenta de denúncia de problemas sociais que 

permeiam a vida dessa população, como o racismo, o crime e a violência. Como apresenta Carneiro 

(2005), é fundamental olhar para os elementos e os sistemas de opressão, mas sem deixar de pontuar 

o potencial de agência de sujeitos subalternizados. A sujeição está em constante operação, mas estes 

sujeitos não são passivos e se organizam para consolidar uma resistência e agência frente ao sistema 

que os coloca à margem da sociedade e do discurso. 

O sistema prisional é marcado pela violência do Estado, solidão, descaso e invisibilidade, mas é 

neste mesmo cenário que há produções textuais e musicais por parte dos sujeitos privados de liberdade, 

é um espaço em que há produção de conhecimento e críticas sociais. O movimento hip-hop e em 

especial o rap permite que a população prisional construa denúncias e dialogue com a sociedade, 

permite dar visibilidade aos temas tratados na letra, transmissão de informações de interesse coletivo e 

reconhecimento da dignidade dos sujeitos privados de liberdade.  

OBJETIVOS: 

A pesquisa tem como objetivo acompanhar e estudar os processos e as produções musicais 

feitas pelos artistas do movimento hip-hop em relação à experiência e a visão do sistema carcerário, 

entender como a experiência do sistema prisional brasileiro atravessa as trajetórias de personalidades 

do hip-hop e analisar as narrativas sobre a violência, o racismo e o descaso estatal nas produções 

musicais para, assim, evidenciar a percepção da política prisional e do sistema de justiça a partir da ótica 

de jovens pobres, negros e periféricos. 

METODOLOGIA:  

A metodologia adotada para realização da pesquisa é a revisão sistemática da literatura, “um tipo 

de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as 

evidências relevantes disponíveis.” (GALVÃO; PEREIRA, p. 183, 2014). O método é adequado quando 

há o interesse de sintetizar o conhecimento de uma área por meio de uma pergunta problema e da 

seleção de estudos já publicados sobre a temática, visando elaborar, portanto, uma construção teórica 

acerca do tema. Além disso, realizaremos um estudo sobre a trajetória de vida dos grupos e artistas da 

cena do hip-hop brasileiro que têm em sua vivência o encontro com as prisões. Os grupos escolhidos 

são: Racionais MC’s, Detentos do Rap, Jigaboo, O Quadrilátero, 509-E e Visão de Rua, os quais 
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representam perspectivas diferentes, são jovens, adultos, homens e mulheres que tiveram suas histórias 

marcadas pelo sistema carcerário. 

 As referências utilizadas foram divididas em dois grandes grupos: bibliografia textual e bibliografia 

musical. As bibliografias do primeiro grupo foram divididas em quatro categorias, sendo elas: 1) 
Biografias/Trajetórias de Sobreviventes do Inferno; 2) Produções Acadêmicas – Sistema Carcerário; 3) 
Produções Acadêmicas – Movimento Hip-Hop; 4) Produções Acadêmicas – Movimento Hip-Hop e 

Sistema Carcerário. Foi levantada cerca de cinco bibliografias para cada categoria, podendo ser teses 

de doutorado, dissertações de mestrado, artigos e livros. 

Já para o segundo grupo – bibliografia musical – foram selecionados cinco grupos do Hip-Hop 

brasileiro, sendo eles: 509-E, Detentos do Rap, Jigaboo e O Quadrilátero, Racionais MC’s e Visão de 

Rua. Todos os grupos selecionados tiveram sua trajetória atravessada pelo sistema prisional seja de 

forma direta ou indireta. As produções musicais selecionadas de cada grupo foram: 1) “Só os fortes” da 

dupla 509-E do álbum Provérbios 13 lançado em 2000; 2) “Casa de Detenção” do grupo Detentos do 

Rap do álbum Quebrando Algemas do Preconceito lançado em 2001; 3) “Quem esteve lá... sabe” do 

Jigaboo em parceria com o grupo O Quadrilátero do álbum Jigaboo apresenta O Quadrilátero: Quem 

Esteve Lá... Sabe lançado em 2015; 4) “Diário de um Detento” dos Racionais MC’s do álbum 

Sobrevivendo no Inferno lançado em 1997;  5) “Irmã de Cela” da Visão de Rua do álbum Herança do 

Vício lançado em 1998. 

As referências analisadas deram origem a um quadro sinóptico. Para o quadro da bibliografia textual, 

as informações apresentadas são: título, ano e local de publicação, autor(es), temática central, objetivos 

e link para o fichamento elaborado. Já para o quadro da bibliografia musical, as informações são: nome 

da música, artista ou grupo, álbum, ano de lançamento, temática central e link para a análise musical.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
 
(...) Cada detento uma mãe, uma crença 
Cada crime uma sentença 
Cada sentença um motivo, uma história de lágrima 
Sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio 
Sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo 
Misture bem essa química 
Pronto, eis um novo detento (...)”  
(Racionais MC’s, Diário de um detento) 

 A realidade retratada nas letras de rap dos grupos selecionados retratam a dura realidade que 

se faz presente no sistema prisional e na periferia, são cenas e relatos da violência policial, do racismo, 

da exclusão e da pobreza. Como observado no trecho em destaque da música “Diário de um detento” 

do grupo Racionais MC’s, Mano Brown apresenta alguns elementos que compõem os sujeitos privados 

de liberdade e que marcam o espaço do sistema prisional: abandono, miséria, lágrimas, crime e 

desprezo. Os cinco raps escolhidos para análise durante a pesquisa apresentam alguns pontos em 
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comum: a luta diária para sobreviver ao sistema, as histórias apagadas, a dificuldade em reestabelecer 

a vida pós cárcere, a solidão e o sentimento de 

resistência.  

Segundo levantamento do Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen) a população 

carcerária entre julho e dezembro de 2021 era de 

670.714 pessoas. O Banco Nacional de 

Monitoramento do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) estima que a população carcerária durante a 

pandemia bateu recorde, chegando a 919.651 

presos, o que coloca o Brasil como o terceiro país 

que mais prende no mundo.  

A relação do movimento hip-hop e do sistema prisional é bem próxima, já que o movimento é 

protagonizado pela juventude negra e periférica e como apresentado nos gráficos construídos pelo 

Depen é possível observar que a predominância no sistema prisional é da população negra – formada 

por pardos e pretos – e jovens. 

No gráfico 02 é possível observar que do total da população carcerária com informações sobre 

raça/cor, 67,39% do sistema prisional brasileiro é composto pela população negra. Já o gráfico 03 mostra 

que 19,78% têm entre 18 e 24 anos e 21,56% têm entre 25 e 29 anos.  

 

 

  

CONCLUSÕES:  

O hip-hop se constrói enquanto o movimento de protagonismo periférico e negro, é a partir e por 

meio dele que a realidade das periferias é retratada e denunciada, o rap é capaz de dar voz a todos 

Gráfico 01: Presos em Unidades Prisionais no Brasil – Fonte: Depen 

 

 

Gráfico 02: Composição da População por Cor/Raça no 
Sistema Prisional – Fonte: Depen 

 

 

Gráfico 03: População Prisional por Faixa Etária – Fonte: Depen 
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aqueles que tiveram suas histórias apagadas, interrompidas ou silenciadas pelas mãos do Estado. O 

hip-hop encontra no sistema prisional diversas histórias e sujeitos que querem contar a sua história e 

denunciar suas realidades.  

O hip-hop funciona enquanto um instrumento de emancipação para os sobreviventes do sistema, 

as letras de rap retratam a realidade das cadeias pelo Brasil, a violência, o racismo e a exclusão, além 

de ser o espaço de construção de identidade e pertencimento de um coletivo. Os cinco grupos 

selecionados que tiveram a sua vivência atravessada pelo sistema carcerário encontram no hip-hop o 

espaço de luta, resistência e identificação, fazem o uso do movimento como o veículo de denúncia e de 

disseminação de informações à sociedade, buscam dialogar e conscientizar sua base, a população 

negra e periférica.  
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