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O seguinte trabalho pretende fazer uma análise estético-discursiva, da música Capítulo 

4, Versículo 3, do grupo de rap paulistano Racionais MC’s. A partir da compreensão 

desta música como, simultaneamente, um manifesto político (característica geral das 

músicas de rap no Brasil) e uma “escritura” religiosa que faz uma leitura da periferia 

paulistana, na virada dos anos de 1990 para 2000. De modo que serão analisados três 

aspectos estético-discursivos na música: a) a formulação de uma teologia dos Racionais 

MC’s que produz uma “outra” moralidade nas periferias; b) a analogia estética do 

“crime” como forma de expressividade política e ética; c) a construção, a partir da 

concepção de “raça”, de noções hierarquizadas como: “preto tipo A”, “neguinho”, 

“patrício”, “branquinho”, entre outros. Assim, a intersecção entre os aspectos: 

“religião”, “crime” e “raça” possibilitam a compreensão, dessa música, como uma 

teologia dos Racionais MC’s produtora de uma moralidade marginal para 

transformação social no contexto periférico. 
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Introdução: 

“Vendeu 500 mil cópia e 500 mil pirata [risadas]. Um milhão de cópia” (KL 

Jay). Essa foi à vendagem do álbum Sobrevivendo no inferno de 1997, pelo grupo de 

rap paulistano Racionais MC’s. Até então, nenhum grupo de rap ou mesmo um grupo 

musical que produzia os próprios CDs, atingiram tal marca. Os Racionais possuíam 

essas duas características. Esse álbum foi o ponto de inflexão do rap no Brasil, pois 

antes era escutado somente nas periferias urbanas, passou a ser reconhecido amplamente 

pelas mídias (televisão, jornal, rádio, entre outros) num espectro nacional. No ano de 

1998, houve o show antológico no VMB (Video Music Brasil) pela MTV com a música 

Capítulo 4, Versículo 3. Mas qual seria a importância dessa produção artística desses 

sujeitos?  

O rap (rhythm and poetry) é um estilo musical, que surge como forma de 

expressividade política, dos jovens das periferias urbanas. Com um viés crítico, as 

temáticas seriam os problemas existentes nesses territórios, como: opressão policial, 

racismo, criminalidade, dependência química, família, pobreza, evangélicos, entre 

outros. Assim, a ampliação da expressividade do rap no Brasil, significaria expor de 

modo amplificado essas questões – muitas vezes tidas como “problemas” – vivenciados 

por esses jovens. Além disso, o rap possui o estatuto de ser feito por quem é da periferia 

e para a periferia, como diz Mano Brown no início desse show na MTV: “a voz da 

favela e faz parte dela”. 

Assim, esse álbum gravado no ano de 1997 seria um catalisador de várias 

questões políticas, que ocorreriam contextualmente nas periferias urbanas. Isso não 

significa que as músicas, seriam meros retratos produzidos por uma delimitação 

cronológica do contexto. Tanto o rap, quanto os Racionais e suas músicas, possuíam 

uma característica de conflito em relação a algumas questões políticas, principalmente, 

aquelas que envolviam modos de “opressão” e “injustiça” social.  

Das 12 faixas presentes nesse álbum, as várias temáticas referem-se a: a 

trajetória da “vida no crime”, o homicídio cotidiano de jovens da periferia, a história de 

um presidiário que “viveu” o massacre do Carandiru, as relações de racismo cotidiano, 

as opressões policiais, a história de um “menino de rua”, a reflexão de um sujeito a 

respeito da violência urbana, entre outros. Essas são questões contemporâneas, sobre as 

periferias urbanas, localizadas na cidade de São Paulo que são desdobramentos de 



questões políticas no período dos anos oitenta até os noventa (a época do surgimento do 

rap no Brasil e o lançamento do Sobrevivendo no inferno). 

Nos anos oitenta, os atores políticos de destaque nas periferias urbanas, através 

da figura do trabalhador, pertenciam a: movimentos sociais, partidos políticos e 

sindicalistas. Segundo Sader (1988), esses eram os “novos atores políticos”, que 

produziram formas populares para a expressão política. No final da década há o 

processo de redemocratização brasileira, com a participação de movimentos sociais, e a 

institucionalização do Partido dos Trabalhadores (um dos partidos mais populares). É 

nesse período que surge o rap no Brasil, imerso dentro de uma “cultura política” e, na 

qual, as “camadas populares” ganhavam expressividade política. Exemplo dessa relação 

entre periferia e a política é a relação de Mano Brown com o PT: 

O PT é o partido com que a gente mais se identifica. Sempre votei no PT. 

Desde moleque eu já gostava do PT. Desde a época em que o Lula se 

candidatou a governador. Eu sempre fui meio do contra, gosto do lado difícil 

da vida. Sou filho de preta com branco, não tenho pai, minha mãe era 

analfabeta, veio da Bahia com 12 anos, santista, favelado, ia votar em quem? 

(Entrevisa a Fundação Perseu Abramo, 2001) 

 

Nesse mesmo período, por influência tanto da black music quanto do movimento 

negro, haviam disputas políticas ao redor da temática sobre “raça”. O movimento negro 

possuía uma influência norte-americana a respeito desse debate, oriundo desde a década 

de 60 com o Movimento pelos Direitos Civis e o Black Panther Party. Ou seja, a 

produção de uma noção de raça no Brasil, possuía forte viés transnacional. Exemplo 

disso é Mano Brown comentando quando viu o grupo de rap norte-americano na 

televisão: 

Eles cantaram uma música só. [E ninguém aqui conhecia nada!]. Ninguém Pô, 

esses negrão aí, nóis queria, a gente tinha que ser igual eles mano! Esses 

negrão é o poder! O poder negro. Pô nóis tem que ser igual os negro 

americano. Nóis é muito oprimido aqui meu. Aqui no Brasil o negro não fala, 

não protesta. O negro não se impõe. Ó o negro americano como é, corrente de 

ouro. E aquilo motivou a gente. A parte estético, primeira coisa que a gente viu 

foi o estético. Roupa, visual né? Aquilo é poder também, entendeu? Visual é 

poder também né? Eu posso falar isso, porque eu fui pego pelo visual. Quando 

a gente viu aquilo: Pô, esses negro aí era o que a gente tinha que ser meu. 

Desse jeito aí ó! Forte. Foi isso que incentivou. Aí eu achei: Pô é isso aí meu. 



Eu quero ser isso aí. (Mano Brown em entrevista na radio 89 FM, 

2011)conhecia. E quando eu vi, o Run DMC, eles tinham aquele 

ritual né. De gestos, eles se cumprimentavam na mão no alto, 

usavam aquelas correntes. Bem grossa mesmo. Bem estilo, uns 

Adidas bem louco, com as roupa de couro bem loco. Eu falei:  

 

Nos anos noventa, com a implementação da lógica da economia neoliberal, há 

uma reestruturação do sistema trabalhista, na qual gera um processo de “flexibilização” 

do trabalho formal exigindo uma maior qualificação profissional e uma menor 

quantidade de mão-de-obra. Se os operários anteriores eram migrantes de baixo nível 

educacional, moradores da periferia, com essa reestruturação há um aumento na taxa de 

desemprego1 de maior impacto entre esses moradores. Desse modo, há uma estruturação 

do mercado “informal” como forma de sobrevida econômica desses “novos” 

desempregados, emergindo uma esfera social que passa a competir, no sentido de 

legitimação, com o Estado, igreja, movimentos sociais, trabalho formal. Esse é o 

“mundo do crime”  que tensiona vários aspectos da vida cotidiana dos moradores das 

periferias: 

 
Tensiona o mundo do trabalho, porque gera muita renda para os jovens, e 

simbolicamente é muito mais atrativo para eles do que descarregar caminhão o 

dia todo, ou entregar panfletos de farol em farol; tensiona a religiosidade, 

porque é indutor de uma moralidade própria, híbrida, em que códigos de 

conduta são estritos; tensiona a família, porque não se sabe bem o que fazer 

com um filho “na droga”, ou com outro que traz R$ 500 por semana para casa, 

obtidos “da droga”; tensiona a escola, porque os meninos “do crime” são mal 

vistos pelos professores, mas muito bem vistos pelas alunas mais bonitas. 

(Feltran, 2009:15) 

  

Entretanto, há também uma expansão do “mundo do ‘crente’” nas periferias 

urbanas. Segundo o IBGE há um aumento na conversão dos “evangélicos” 

(pentecostais) entre 1991 a 2000, na cidade de São Paulo, em mais de 100%. Esse 

crescimento de convertidos se daria pelos seguintes motivos: primeiro, seu caráter de 

                                                        
1 Era de 7% em 1986 para 20% nos anos 2000 (Feltran, 2009).  

 



valorização individual da pessoa que produziria um ethos empreendedor2, característica 

altamente valorizada na lógica do mercado de uma metrópole como São Paulo; 

segundo, esse aumento se daria principalmente nas periferias urbanas, território de mais 

pobreza e habitada por migrantes que anteriormente vieram para o trabalho operário. 

Isto porque: 
 

As redes evangélicas trabalham em favor da valorização da pessoa e das 

relações pessoais, gerando um aumento de auto-estima e impulso 

empreendedor, além de ajuda mútua com o estabelecimento de laços de 

confiança e fidelidade. Essas redes atuam em contextos de carência, operando, 

por vezes, como circuitos de trocas, que envolvem dinheiro, comida, utensílios, 

informações e recomendações de trabalho, entre outros. (Almeida 2004:21) 

 

 Essa lógica de laços de confiança e fidelidade, opera no mesmo sentido que a 

lógica familista de Durham (1973). Segundo a autora, o migrante oriundo do Nordeste 

produz sociabilidade a partir da lógica de laços familiares e que ao migrar para São 

Paulo, este adaptaria essa lógica sem sobreposição da sociabilidade da metrópole, de 

caráter individualista.  

Até esse momento descrevemos o contexto de surgimento dos Racionais MC’s 

e, particularmente, do álbum Sobrevivendo no inferno (1997). Demonstramos como que 

se deu o processo político e sua influência nas periferias, a reestruturação do trabalho 

que gerou aumento na taxa de desemprego, a luta política para afirmação de uma 

“identidade negra” e o crescimento em conversões nas igrejas pentecostais.  

Entretanto, essas questões de relevância contemporâneas são apercebidas pela 

bibliografia sobre esses temas, de maneira segmentada. Essas esferas do “crime”, do 

“evangélico”, do “negro” estão separadas, mas delimitadas por um denominador 

comum: o território periférico urbano. Nas músicas de rap, essas questões aparecem de 

modo simbiótico, produzindo uma coesão “orgânica” entre os temas.  

  Selecionaremos, a música Capítulo 4, Versículo 3 para fazer uma análise 

estético-discursiva em relação esses temas. A escolha dessa música, não se dá de 

maneira aleatória. Essa seria a música norteadora da estrutura do álbum como um todo, 

porque compõem essas questões de forma coesa e densa, demonstrando uma não 

segmentação desses temas. Mas, além disso, (talvez seja o ponto central) essa música 

possui uma característica de manifesto político, de forma a intencionar uma ruptura 
                                                        
2 Ver em Almeida (2004). 



político-moral operando as temáticas do “crime”, da “raça” e da “evangelização”, contra 

os modos de opressão e dominação social. 

Assim, como caracterizado pelo título (Capítulo 4, Versículo 3), as questões do 

“crime”, da “raça” e do “crente” constituem-se numa perspectiva teológica dos 

Racionais MC’s. Porque o objetivo da música seria uma compreensão político-moral 

em torno das questões sobre as opressões e injustiças sociais engendradas pelo 

“sistema”3. Produzindo dessa forma uma moralidade específica (ou “marginal” como 

será analisada no texto) de forma a sobreviver no inferno4, devido aos conflitos 

cotidianos; e não se permitir se “corromper” pelo “sistema”. 

 A estrutura analítica do texto será dividida em três partes: a parte 1 – Mano 

Brown (figurativamente representando os Racionais MC’s) se apresenta como um 

sujeito “revoltado” devido a essas formas de sujeição. Entretanto, propõe uma ruptura 

contra um “sistema” (caracterizado por sua imoralidade hegemônica) através da 

“violência” metafórica e poética. Atribuindo aos Racionais MC’s um estatuto de 

“profeta dos ‘pretos’ da periferia” (“e a profecia se fez como previsto/a fúria negra 

ressuscita outra vez”). Na parte 2 – é a construção das polaridades morais, na 

perspectiva da moralidade marginal, através do exemplo do preto tipo A que virou 

neguinho. Produz-se uma série de polarizações entre “moral” e “imoral” a partir das 

categorizações de “preto” e “branco”, “mano” e “sistema”, “preta” e “puta butique”, 

entre outros. Na parte 3 - há uma constituição política-moral do pólo “nóis”-periferia, 

demonstrando que quanto mais próximo a polaridade “sistema”-“branco”-“demônio” 

mais se tornam assujeitados. Assim, enfatiza-se a moralidade marginal como um modo 

de romper com as técnicas de assujeitamento do “sistema”, na perspectiva de uma 

teologia dos Racionais MC’s. 

 

Parte 1: 

Minha intenção é ruim/esvazia o lugar/Eu tô em cima eu tô afim/um, dois pra 

atirar/Eu sou bem pior do que você tá vendo/O preto aqui não tem dó/é 100% 

veneno/A primeira faz bum, a segunda faz tá/Eu tenho uma missão e não vou 

parar/Meu estilo é pesado e faz tremer o chão/Minha palavra vale um tiro e 

eu tenho muito munição./Na queda ou na ascensão minha atitude vai além/E 

                                                        
3 Vocabulário utilizado no rap para designar qualquer tipo de “sistema” que opere formas de opressão 
social (judiciário, policial, político, econômico, entre outros). Mas sua atribuição mais comum é em 
relação ao “sistema capitalista”. 
4 Em analogia ao título do álbum dos Racionais MC’s: Sobrevivendo no inferno. 



tenho disposição pro mal e pro bem/Talvez eu seja um sádico, um anjo, um 

mágico/ou juiz ou réu/um bandido do céu/Malandro ou otário/padre 

sanguinário/Franco atirador se for necessário/Revolucionário, insano ou 

marginal/Antigo e moderno, imortal/Fronteira do céu com o inferno./Astral 

imprevisível/como um ataque cardíaco no verso/Violentamente 

pacífico,verídico/Vim pra sabotar seu raciocínio/Vim pra abalar o seu sistema 

nervoso e sangüíneo/Pra mim ainda é pouco/Dá cachorro louco/Número 1, 

guia, terrorista da periferia/Uni-duni-tê/o que eu tenho pra você/Um rap 

venenoso ou uma rajada de PT./E a profecia se fez como previsto/1, 9, 9, 7, 

depois de Cristo/A fúria negra ressuscita outra vez/Racionais capítulo 4 - 

versículo 3. 

 

Essa primeira parte da música é cantada por Mano Brown. Possui uma 

característica de “abertura” a música, introduzindo o enunciado do Capítulo 4, 

Versículo 3 como um todo. Os primeiros versos caracterizariam como um “assalto 

metafórico”: Minha intenção é ruim/esvazia o lugar/Eu tô em cima eu tô afim/um, dois 

pra atirar/Eu sou bem pior do que você tá vendo/O preto aqui não tem dó/é 100% 

veneno/A primeira faz bum, a segunda faz tá. Metafórico porque esse “assalto” é 

cometido não com tiros de arma de fogo, mas com suas palavras (“minha palavra vale 

um tiro e eu tenho muita munição”). Essa analogia com a arma é devido à própria 

característica do rap no Brasil – principalmente em sua origem. A constituição do rap 

no país se dá no final dos anos oitenta5, período da redemocratização brasileira, na qual 

vários integrantes de movimentos sociais – inclusive de periferias urbanas – eram 

também (e/ou ao mesmo tempo) integrantes do movimento hip-hop. Ou seja, no caso 

brasileiro, esse período de luta por direitos sociais, políticos e civis através de 

expressões críticas fora uma das influências no rap nacional. Por exemplo, o Partido dos 

Trabalhadores foi constitutivo na experiência política de Mano Brown:  

O PT é o partido com que a gente mais se identifica. Sempre votei no PT. 

Desde moleque eu já gostava do PT. Desde a época em que o Lula se 

candidatou a governador. Eu sempre fui meio do contra, gosto do lado difícil 

da vida. Sou filho de preta com branco, não tenho pai, minha mãe era 

analfabeta, veio da Bahia com 12 anos, santista, favelado, ia votar em quem? 

(Mano Brown em entrevista à Fundação Perseu Abramo, 2001) 

                                                        
5 Sobre história do rap no Brasil ver em Pimentel (1997) e Gimeno (2009) 



Mas ao mesmo tempo, o rap era uma forma de expressão crítica que inovava no 

campo da política naquele período: 

Foi pelo Miltão [Milton Sales] também. Ele fez de tudo para a gente se juntar 

com o PT. Ele também chegou nos caras do PT, falando: “Vocês têm que ouvir 

rap, estão todos velhos, não conhecem porra nenhuma, o mundo tá pegando 

fogo, vocês nessas aí! Já ouviram falar de rap?” De tanto ele insistir, 

começaram a olhar. E gostaram. Foi naquela época do “Raio X” [álbum Raio-X 

do Brasil de 1994]. (Idem, grifos meus) 

 Contudo, para o próprio Mano Brown a entrada ao rap se deu por dois fatores. O 

primeiro quando viu um dos pioneiros do rap no Brasil, o Thaíde na TV Cultura e a 

segunda quando viu o grupo de rap norte-americano Run DMC em premiação na 

televisão: 

Bom, na realidade, é, teve dois eventos que marcou a minha entrada no rap, 

certo? Uma foi ter visto o Thaíde, na Cultura. Na época eu lembro que eu 

cheguei e peguei uma entrevista no meio, era o Thaíde. Eu vi um cara 

cantando. Eu nem sabia que aquilo se chamava rap, porque em São Paulo não 

se falava-se rap, falava-se balanço, falava funk. Na gíria falava balanço. Saiu 

uns balanço novo e tal. Balanço era o que? Era os funk, era essa nova música 

que tava surgindo que era o rap, que era Kurtis Blow. (...) Então, naquela fase, 

eu falei dos dois eventos né? Que o Thaíde foi um e na época, teve uma 

premiação, que passou na MTV Awards, Grammy Awards, não sei o que que 

era, que teve uma apresentação do Run DMC. Eles cantaram uma música só. 

[E ninguém aqui conhecia nada!]. Niguém conhecia. E quando eu vi, o Run 

DMC, eles tinham aquele ritual né. De gestos, eles se cumprimentavam na mão 

no alto, usavam aquelas correntes. Bem grossa memo. Bem estilo, uns Adidas 

bem louco, com as roupa de couro bem louco. Eu falei: Pô, esses negrão aí, 

nóis queria, a gente tinha que ser igual eles mano! Esses negrão é o poder! O 

poder negro. Pô nóis tem que ser igual os negro americano. Nóis é muito 

oprimido aqui meu. Aqui no Brasil o negro não fala, não protesta. O negro 

não se impõe. Ó o negro americano com é... corrente de ouro. E aquilo 

motivou a gente. A parte estético, primeira coisa que a gente viu foi o estético. 

Roupa, visual né? Aquilo é poder também, entendeu? Visual é poder também 

né? Eu posso falar isso, porque eu fui pego pelo visual. Quando a gente viu 

aquilo: Pô, esses negro aí era o que a gente tinha que ser meu. Desse jeito aí 

ó! Forte. Foi isso que incentivou. Aí eu achei: Pô é isso aí meu. Eu quero ser 

isso aí. (Mano Brown em entrevista na 89 FM/SP) 



 Essa “estética negra” é fundamental na constituição crítica no rap dos Racionais 

MC’s, a relação entre negro-poder constitui a sua expressão crítica. No trecho: a fúria 

negra ressuscita outra vez demonstra essa influência na composição da música, no que 

tange a questão racial, há uma forte influência transnacional tanto no sentido musical 

quanto político: 

E a gente veio dessa época. E o funk que era a diversão do pobre era o baile. 

Baile black né? E a gente foi criado nessa onda do baile black aí. E Chic Show, 

Zimbabwe, Transanegra, entendeu? Aí o que acontece? A referência que a 

gente tem de música, da infância, é música americana né meu? Daí a nossa 

geração pegou o nascimento do rap, entendeu? No Brasil né? O começo do rap 

no Brasil. Kurtis Blow, Kurtis Blow. É depois veio Grandmaster Flash. 

(Racionais MC’s em entrevista no programa Ensaio da TV Cultura, 2003) 

 

(...) Depois o barato ficou sério de mais, sério de mais. O baguio ficou louco. 

Tudo mundo sério de mais. Ficou um clima Al Qaeda [risos da platéia], nós 

reunido era foda. O clima pesava até entre nós mesmo, o clima pesava [risos da 

platéia]. Nós trilhamos esse caminho aí. Vivemos intensamente, nós foi fazer 

também arte marcial, foi comprar revólver. Nós fizemos toda a trilha do Black 

Panther, a gente fez. Aprendemos lutar, aprendemos dá tiro. Aprendemos 

falar, ler muito. (Mano Brown em palestra no Rio de Janeiro, grifo meu)    

 

 A partir dessas várias matrizes que transpassam a experiência subjetiva dos 

Racionais MC’s, é que o Capítulo 4, Versículo 3 possui essa introdução constituída por 

uma metáfora do crime. Pois do mesmo modo que a música é produzida num contexto 

de emergência do “mundo do crime”6 nas periferias urbanas paulistanas, há nesse 

aspecto de transformação social, uma característica de luta armada exemplificada pelo 

Black Panther. Que denominado em português como “Panteras Negras”, foi um partido 

político fundado em 1966 nos Estados Unidos com a intenção de autodefesa dos negros, 

contra toda opressão violenta ocasionada pelos brancos e pelos policiais. De matriz 

marxista, defendia a luta armada e a segregação para a autonomia negra com a liderança 

política dos próprios “pares negros”. 

 Entretanto, o que dá sustentação nessa articulação entre metáfora do crime como 

expressão política e a estética negra seria operação de uma teologia dos Racionais MC’s 

                                                        
6 Mundo do “crime” seria os códigos sensíveis, ou até mesmo uma “estética da existência” do crime. 
Esse mundo perpassa por códigos morais e éticos que gestionam o universo do “crime”. Ver em Feltran 
(2008). 



nessa música. Isso é exemplificado nos versos: “eu tenho uma missão e não vou parar”, 

“minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição”, “fronteira do céu com o 

inferno” e “o que eu tenho pra você/ um rap venenoso e uma rajada de PT”. Aqui as 

noções de “missão” e “palavra” são fundamentais na constituição do rap do Capítulo 4, 

Versículo 3. Isso porque, “missão” pode ter o sentido de uma missão para transformação 

social – algo característico do rap – e “palavra” associando a palavra do rapper como 

possuindo um impacto de um tiro. Mas esses mesmo termos podem possuir um teor 

teológico, isso porque o próprio título da música se refere à bíblia (Capítulo 4, 

Versículo 3). Podemos compreender esses termos como um “missionarismo” dos 

Racionais MC’s que propaga a “palavra” a partir de uma moralidade produzida no 

Capítulo 4, Versículo 3.  

 Esse “missionarismo” é exemplificado nos últimos versos da música: “e a 

profecia se fez como previsto/1, 9, 9, 7 depois de Cristo/a fúria negra ressuscita outra 

vez/Racionais capítulo 4, versículo 3”. Isso articula a expressividade política da 

metáfora do crime, a questão racial do negro sob um viés teológico. Assim, há uma 

produção de uma moralidade – imersa numa economia política da verdade7 – na qual 

por um lado confronta o “mal”: o “sistema”, o “branco”, o “rico” (“vim pra sabotar o 

seu raciocínio/vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo”) e por outro demonstra 

o caminho “correto”, do “bem” para o “mano”, “irmão”, “preto”. Sendo essa disputa por 

uma produção de moralidade (“verdade”) entre a moralidade marginal contra a 

imoralidade hegemônica.  

 

Parte 2: 
Faz frio em São Paulo/pra mim tá sempre bom/Eu tô na rua de bombeta e 

moletom/Dim dim dom/rap é o som/Que emana no opala marrom/E aí, chama 

o Guilherme/chama o Vander/Chama o Dinho e o Gui/Marquinho chama o 

Éder, vamo aí/Se os outros manos vem, pelas ordi tudo bem melhor/Quem é 

quem no bilhar, no dominó//Colô dois mano, um acenou pra mim/De jaco de 

cetim, de tênis, calça jeans/Ei Brown, sai fora/nem vai, nem cola/Não vale a 

pena dar idéia nesses tipo aí/Ontem à noite eu vi na beira do asfalto/Tragando a 

morte, soprando a vida pro alto/Ó os cara só o pó, pele e osso/No fundo do 

poço, mó flagrante no bolso/Veja bem, ninguém é mais que ninguém/Veja 

bem, veja bem, eles são nosso irmãos também/Mas de cocaína e 

crack/whisky e conhaque/os manos morrem rapidinho sem lugar de 

                                                        
7 Ver sobre a produção da “verdade” e sua respectiva economia política, em Foucault (1999) 



destaque/Mas quem sou eu pra falar/De quem cheira ou quem fuma/Nem dá, 

nunca te dei porra nenhuma/Você fuma o que vem, entope o nariz/Bebe tudo o 

que vê, faça o diabo feliz/Você vai terminar tipo o outro mano lá/Que era um 

preto tipo A e (ninguém) entrava numa mó estilo/de calça Calvin Klein e tênis 

Puma/Um jeito humilde de ser/no trampo e no rolê/Curtia um funk, jogava uma 

bola/Buscava a preta dele no portão da escola/Exemplo pra nós, mó moral, mó 

Ibope/Mas começou colar com os branquinhos do shopping/("Aí já era") Ih 

mano outra vida, outro pique/só mina de elite, balada, vários drink/Puta de 

butique, toda aquela porra/Sexo sem limite, Sodoma e Gomorra./Faz uns nove 

anos/Tem uns quinze dias atrás eu vi o mano/Cê tem que vê/pedindo cigarro 

pros tiozinho no ponto/dente tudo zuado, bolso sem nenhum conto/O cara 

cheira mal, as tia sente medo/muito louco de sei lá o que logo cedo/Agora não 

oferece mais perigo/Viciado, doente, fudido, inofensivo/Um dia um PM negro 

veio embaçar/E disse pra eu me pôr no meu lugar/Eu vejo um mano nessas 

condições, não dá/Será assim que eu deveria estar?/Irmão, o demônio fode tudo 

ao seu redor/Pelo rádio, jornal, revista e outdoor/Te oferece dinheiro, conversa 

com calma/Contamina seu caráter, rouba sua alma/Depois te joga na merda 

sozinho/Transforma um preto tipo A num neguinho./Minha palavra alivia sua 

dor/Ilumina minha alma, louvado seja o meu Senhor/Que não deixa o mano 

aqui desandar, ah/E nem sentar o dedo em nenhum pilantra/Mas que nenhum 

filha da puta ignore a minha lei/Racionais capítulo 4 versículo 3. 

  

Nessa segunda parte, o debate é sobre a construção das polaridades “nós” e 

“outro”, homologamente representados pelos “manos” e “sistema”. Essa bipolaridade se 

produz se constituindo por uma noção moral de “bom” e “mal”, “certo” e “errado”. 

Assim, o início da música é a descrição de quem é o “nós”. Ice Blue chama os “manos” 

durante a música e logo após, inicia um debate8 entre Blue e Mano Brown a respeito de 

dois “manos” que chegam perto deles. Esses são “nóias” (dependentes químicos), a 

discussão se dá na produção moral da classificação desses sujeitos como “nós” ou 

“outros”. Blue defende a posição de que eles são “outros”, porque são viciados e não 

conseguem “destaque”, ou seja, nesse caso seu discurso direciona para uma ética 

individual a partir da obtenção de status. Já Brown, direciona seu discurso para uma 

ética holística, na qual, produz um reconhecimento do “outro” – mesmo não obtendo 

destaque – como “nós”. O argumento é que, eles adquirem essa vida sem destaque, não 

somente por decisões próprias, mas porque há um “sistema” que “corrompem” as 

                                                        
8 Debate é o termo utilizado nas produções de julgamento no mundo do “crime”. Que é exemplificado 
em Marques (2009) com o PCC (Primeiro Comando da Capital). 



pessoas. É daí que começa a narrar a história de um “mano” que era preto tipo A e se 

tornou neguinho. 

Essa história seria uma descrição de uma transição de “mundos”, que são 

constituídos por formas de totalizações morais. O mundo sensível do preto tipo A é 

marcado por seu estilo, sua humildade, trabalho e por sua “preta”. Já outro “mundo” do 

neguinho é derivado a um contato com o mundo sensível do branquinho do shopping 

que é marcado pelas “baladas”, “drinks” e mulheres (“puta de butique”). Há claramente 

uma distinção moral entre esses “mundos”, uma polarização entre “imoral” e “moral”. E 

essa polarização é processo de uma racialização moralizada, na qual, o “branco” e 

“preto” se tornam “branco-imoral” e “preto-moral”. Esses polos são totalizações em que 

não é possível estar em dois polos simultaneamente. Aqueles que transitam nessas 

polarizações totalizantes são comumente produzidos como alteridade em relação ao seu 

polo inicial. Por exemplo, o caso do preto tipo A que é um “mano”, o ponto de inflexão 

entre mundos sensíveis é quando este adentra em outro “mundo” que anteriormente o 

seu não pertencia. Ou seja, o preto tipo A ao adentrar no “mundo” do branquinho do 

shopping é produzido como “outro”, tanto para o “mano” quanto para o “sistema”.  

Esse sujeito não pertence mais, totalmente, a nenhum desses dois “mundos” é 

por esse motivo que quando se descreve na música esse ponto de inflexão, Edy Rock 

diz: “Aí já era...”. Há nesse momento a produção de uma dupla alteridade que será 

exemplificada na história do neguinho. O preto tipo A ao entrar em contato com o 

branquinho do shopping se tornou neguinho, não pertencendo nem ao polo “mano” nem 

ao “sistema”. Haveria portanto, uma dupla invisibilização das ontologias do preto tipo A 

e do branquinho do shopping que produzem dentre elas o neguinho e o PM negro. 

Ambos pertencem à ontologia dos “manos” quanto ao do “sistema”, mas não pertencem 

totalmente nem a um, nem a outro, sendo assim, invisibilizados. 

Dessa maneira, esse trecho da música é uma descrição – que se aproxima da 

noção religiosa de “testemunho” – de como “não deve seguir a vida”. Essa seria, 

portanto, uma das características teológicas do Capítulo 4, Versículo 3. Nos trechos 

finais dessa parte da música diz: “irmão o demônio fode tudo ao seu redor/pelo rádio, 

jornal, revista e outdoor/te oferece dinheiro, conversa com calma/contamina seu caráter, 

rouba sua alma/depois te joga na merda sozinho/transforma um preto tipo A num 

neguinho”. A alteridade que essa música produz é a do “sistema”-“branco”-“demônio” 

que está no polo do “mundo imoral”. Assim o término dessa parte da música indica a 

“solução” via teologia dos Racionais MC’s: “minha palavra alivia a sua dor/ilumina a 



minha alma/louvado seja o meu Senhor/que não deixa nenhum mano desandar/e nem 

sentar um dedo em nenhum pilantra/e que nenhum filha da puta ignore a minha 

lei/Racionais  capítulo 4, versículo 3”.  

Retoma-se a noção de “palavra”, se ante possui a intenção de violência – pois 

era uma “palavra” em combate ao “sistema” – agora, por outro lado esta possui o outro 

sentido que seria de “aliviar a dor”, mudança que ocorre devido à troca do interlocutor 

para o próprio “mano”.  

 

Parte 3:  

 
Quatro minutos se passaram e ninguém viu/O monstro que nasceu em algum 

lugar do Brasil/Talvez o mano que trampa de baixo de um carro sujo de 

óleo/Que enquadra o carro-forte na febre com sangue nos olhos/O mano que 

entrega envelope o dia inteiro no sol/Ou o que vende chocolate de farol em 

farol/Talvez o cara que defende o pobre no tribunal/Ou que procura vida nova 

na condicional/Alguém num quarto de madeira lendo à luz de vela/Ouvindo 

um rádio velho no fundo de uma cela/Ou da família real de negro como eu 

sou/Um príncipe guerreiro que defende o gol./E eu não mudo, mas eu não me 

iludo/Os mano cú-de-burro têm, eu sei de tudo/Em troca de dinheiro e um carro 

bom/Tem mano que rebola e usa até batom/Vários patrícios falam merda pra 

todo mundo rir/Ha ha, pra ver branquinho aplaudir. É, na sua área tem fulano 

até pior/Cada um, cada um, você se sente só/Tem mano que te aponta uma 

pistola e fala sério/Explode sua cara por um toca-fita velho/Click plá pláu pláu 

e acabou/sem dó e sem dor/Foda-se sua cor/Limpa o sangue com a camisa e 

manda se fuder/Você sabe por quê? Pra onde vai? Pra quê?/Vai de bar em bar, 

esquina em esquina/Pegar 50 conto, trocar por cocaína./Enfim, o filme acabou 

pra você/A bala não é de festim, aqui não tem dublê/Para os manos da Baixada 

Fluminense à Ceilândia/Eu sei, as ruas não são como a Disneylandia/De 

Guaianazes ao extremo sul de Santo Amaro/Ser um preto tipo A custa caro/É 

foda, foda é assistir a propaganda e ver/Não dá pra ter aquilo pra você./Playboy 

forgado de brinco, um trouxa/Roubado dentro do carro na avenida 

Rebouças/Correntinha das moça/as madame de bolsa, dinheiro/não tive pai não 

sou herdeiro/Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal/Por menos de um 

real/minha chance era pouca/Mas se eu fosse aquele moleque de tôca/Que 

engatilha e enfia o cano dentro da sua boca/De quebrada sem roupa, você e sua 

mina/Um, dois nem me viu, já sumi na neblina/Mas não, permaneço 

vivo/prossigo a mística/Vinte e sete anos contrariando a estatística/Seu 

comercial de TV não me engana/Eu não preciso de status nem fama/Seu carro e 



sua grana já não me seduz/E nem a sua puta de olhos azuis/Eu sou apenas um 

rapaz latino-americano/Apoiado por mais de 50 mil manos/Efeito colateral que 

o seu sistema fez/Racionais capítulo 4 versículo 3. 

 

 Nessa terceira e última parte, há novamente uma produção do que é o “nós” e o 

“outro”, entretanto, há uma exemplificação dos motivos do contato “nós”-“outro” 

(“mano”-“sistema”) e os seus efeitos. Nos primeiros versos, Edy Rock, descreve os 

potenciais “nós”. Logo depois, Mano Brown, descreve o “nós” que se aproxima do 

“outro”. No trecho dessa música há os exemplos do “mano que rebola e usa até batom” 

e daquele que “explode a sua cara por um toca-fita velho”. Ambos extrapolam o limite 

do “nós” para obter algum tipo de “vantagem”. O primeiro se submete no campo da 

sexualidade para a obtenção de bens materiais, enquanto o outro produz sua submissão a 

partir da dependência química. Esses dois exemplos mostram como a aproximação entre 

“nós” e “outro”, “mano” e “sistema”, “preto” e “branco” ocorre sempre a partir de uma 

relação de sujeição do outro. As relações que são produzidas a partir da subalternização. 

 Mais a frente, Mano Brown mostra que os dois modos mais prováveis de uma 

“sobrevivência no inferno” são: i) o sujeito que pede dinheiro no semáforo e ii) aquele 

que comete o assalto. Quanto ao primeiro, na música descreve: “se eu fosse aquele cara 

que se humilha no sinal/por menos de um real/minha chance era pouca”. Essa “pouca 

chance” é relacionado a uma “sobrevivência” nas periferias, que para esse há um limite. 

No segundo: “mas se eu fosse aquele moleque de touca/que engatilha e enfia o cano 

dentro da sua boca/de quebrada, sem roupa, você e sua mina/um, dois, nem me viu já 

sumi na neblina”. Nesse caso, a vida no “crime” possui mais chances de sobrevivência, 

inclusive a impressão que dá na música é que seria a melhor opção de vida, porém 

Mano Brown continua na música:  

 
Mas não, permaneço vivo prossigo a mística/Vinte e sete anos contrariando a 

estatística/Seu comercial de TV não me engana/Eu não preciso de status nem 

fama/Seu carro e sua grana já não me seduz/E nem a sua puta de olhos 

azuis/Eu sou apenas um rapaz latino-americano/Apoiado por mais de 50 mil 

manos/Efeito colateral que o seu sistema fez/Racionais capítulo 4 versículo 3. 

 

 Esse trecho encerra esta música e claramente há uma conclusão em relação ao 

sobreviver e ao viver. O sobreviver significa um limite do viver, não há uma completude 

da vivência, apenas uma tentativa dentro dos limites. E é esse modo de vida que 



comumente ocorre nas periferias urbanas. Já o viver aproxima mais de uma noção da 

vida no sentido de obtenção de família, riquezas, entre outros. Por isso que se diz “vinte 

sete anos contrariando a estatística”, isto porque Brown não seguiu as duas formas de 

vida da sobrevivência que normalmente resultam em mortes. Mas porque alguns 

sujeitos vivenciam essa sobrevivência e não contrariam a estatística também? O motivo 

desses sujeitos escolherem essas vidas é devido à uma “sedução” do “sistema”: “seu 

comercial de TV não me engana/eu não preciso de status nem fama/seu carro e sua 

grana já não me seduz/e nem a sua puta de olhos azuis”. 

 Teologicamente, na perspectiva dos Racionais MC’s, essa “sedução” seria 

caracterizado pelo “sistema”-“branco”-“demônio” (“irmão o demônio fode tudo ao seu 

redor”). Assim, a relação entre sobreviver e viver dependem de qual posição moral 

“branco-imoral” ou “preto-moral”, imoralidade hegemônica ou moralidade marginal, 

certo ou errado, esses sujeitos estão. Portanto, o modo de sair da posição de 

sobrevivente para “vivente” seria não se aproximando do “sistema” que “seduziria” a 

obtenções como mulheres, carros, dinheiro, drogas, festas, entre outros. Essa 

moralidade marginal é uma moral na qual o sujeito periférico, permite não se “macular” 

em relação ao “sistema”. E os sujeitos que escolhem os modos de sobrevivência não o 

fazem porque seja a melhor escolha, os fazem porque são os mais prováveis, por isso 

que no final da música se diz: “efeito colateral que o seu sistema fez/Racionais capítulo 

4, versículo 3”. 

 

Conclusão: 

  

 Essa música Capítulo 4, Versículo 3 seria um catalisador de matrizes discursivas: 

a expressividade política presente no rap; a descrição, a valoração moral e utilização 

metafórica do “crime”; o processo de construção de diferença racial, numa lógica de 

uma racialização da moralidade, produzindo os pólos “branco-imoral” e “preto-moral”; 

e, a perspectiva teológica, de influência cristã, na percepção do mundo a partir de uma 

moralidade política (moralidade marginal). Características que operariam formas de 

conflito de poder do “nóis”-periférico contra o “sistema” e sua imoralidade 

hegemônica. 

 Se haveria uma caracterização de manifesto político e escritura religiosa, na 

música, é porque essa teologia produzida pelos Racionais MC’s tem viés 

intrinsecamente político. Associando-se a valoração moral “mal” com uma estrutura 



sócio-econômica-política (“sistema”) que produziria as tecnologias de poder para gerar 

as “opressões” e “desigualdades” sociais. O que no limite, produziria uma crítica sobre 

a relação entre política e religião, tratadas academicamente, como pólos distintos ou de 

pouco imbricamento.  
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