
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Caro aluno, cara aluna, 

O que se espera, hoje, de um estudante é que seja capaz de expor seu 

posicionamento crítico diante de determinado assunto, estabelecendo 

relações pertinentes entre as informações / fatos de que dispõe. Para 

isso, a leitura e a compreensão de textos é essencial. É isso. Ser um leitor 

crítico. 

O material que você tem nas mãos traz algumas ferramentas para essa 

construção. De fato, ler e escrever é o que, dentre outras coisas, faz-nos 

agentes participativos do mundo que nos cerca e no qual estamos 

inseridos, é o que permite sermos sujeitos das ações que o futuro quer 

desvendar. 

          Bom estudo para você! 

Atividade 
9º ano +   
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Para começar, sugerimos que você leia os textos 1 e 2 ouvindo as canções nos endereços 
eletrônicos indicados: 

 
 
Texto 1 
 
 

 

ESPAÇO E IDENTIDADE 
 

 
 
 
Você sabe o que é IDENTIDADE? 

 
Acho que você deve imaginar que é muito mais do que o documento que se leva na carteira 
com seu RG, certo?  
 
Pois é. IDENTIDADE é daquelas palavras de difícil definição... Se você for ao Dicionário, vai 
encontrar significados em torno da ideia de “semelhança entre elementos”, “características de 
uma pessoa ou grupo social”. A verdade é que a identidade de alguém está ligada à 
compreensão que cada um tem de si (como indivíduo) diante do mundo, dos lugares e grupos 
sociais que frequenta e dos quais se sente parte. Assim, pode ser uma associação do que 
chamamos de autoconhecimento e sensação de pertencimento. Por exemplo, talvez exista 
uma identidade entre as/os estudantes do Colégio Pedro II... Já pensou sobre isso? 
 
Então, fica a pergunta: em que medida os ESPAÇOS em que circulamos (nossa rua, bairro, 
escola, cidade, país...) constroem nossa IDENTIDADE, isto é, quem nós somos? Neste 
material, você poderá refletir sobre esse tema a partir de duas MÚSICAS. Faremos um passeio 

por textos diversos e voltaremos à música para que você possa desenvolver suas próprias 
ideias não só sobre você mesma/o, mas sobre as diversas formas de identidade.  
 
As questões que colocamos neste material são para conduzir sua leitura. Responda-as, 
preferencialmente, com anotações para organizar o raciocínio. 
 
E aí, vamos? 

Interpretação de Wilson Simonal: https://www.youtube.com/watch?v=oSwSu8wvoLc 
 

OU 

 
Interpretação de Jorge Ben Jor: https://www.youtube.com/watch?v=JzByVhWju88 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oSwSu8wvoLc
https://www.youtube.com/watch?v=JzByVhWju88
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1. A canção de Jorge Ben Jor aborda qual assunto principal?  Como o espaço é construído 
nesse texto? Quais são as características marcantes do Brasil de acordo com esse texto? 

 
2. Relembre as CLASSES DE PALAVRAS da nossa língua e pense quais delas podem ter sido 
utilizadas para introduzir essa imagem de país. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. E você? Como você enxerga o seu país? Quais adjetivos você usaria para descrevê-lo?  

 

País Tropical 
 
Moro num país tropical, abençoado por Deus 
E bonito por natureza, mas que beleza! 
Em fevereiro, 
Tem Carnaval! 
 
Eu tenho um Fusca e um violão 
Sou Flamengo 
Tenho uma nega chamada Tereza. 
 
Sambaby 
Sambaby 
 
Eu posso não ser um band leader, 

Mas assim mesmo lá em casa 
Todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. 
Essa é a razão da simpatia 
Do poder, do algo mais e da alegria 
 
Sou um menino de mentalidade mediana, 
Mas assim mesmo sou feliz da vida, 
Pois eu não devo nada a ninguém 
Pois eu sou feliz 
Muito feliz comigo mesmo. 
 
 
 
(Compositor: Jorge Ben Jor) 
 

 
https://www.instagram.com/jorgebenjoroficial/?hl=pt-br 

substantivos, adjetivos, 

pronomes, verbos, advérbios... 

https://www.instagram.com/jorgebenjoroficial/?hl=pt-br
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4. Agora, pense em uma noção de território mais próximo de você: seu bairro, sua rua, sua 
vizinhança... De que maneira esses espaços influenciam naquilo que marca quem você é, 
isto é, sua IDENTIDADE? 
 
 
Texto 2 

 

Diário de um detento 
(Racionais MC´s) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 

Oito horas da manhã 
Aqui estou, mais um dia 

Sob o olhar sanguinário do vigia 
Você não sabe como é caminhar 

Com a cabeça na mira de uma HK 
Metralhadora alemã ou de Israel 
Estraçalha ladrão que nem papel 

 
Na muralha, em pé, mais um cidadão José 

Servindo o Estado, um PM bom 
Passa fome, metido a Charles Bronson 

Ele sabe o que eu desejo 
Sabe o que eu penso 

O dia tá chuvoso, o clima tá tenso 
 

Vários tentaram fugir, eu também quero 
Mas de um a cem, a minha chance é zero 

Será que Deus ouviu minha oração? 
Será que o juiz aceitou a apelação? 

 
Mando um recado lá pro meu irmão 

Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão 
Ele ainda tá com aquela mina 

Pode crer, moleque é gente fina 
 

 
Assista ao clipe oficial da música “Diário de um detento” 

https://www.youtube.com/watch?v=RP0VDttGZQQ 

Charles Bronson é um 
ator norte-americano, 

famoso por seus 
filmes de ação. 

Talvez seja bom comentar que 
“detento” é o mesmo que 

“preso”, “presidiário”, certo? E 
o presídio aqui é o Carandiru, 
que funcionou em SP até os 

anos 90. 

https://www.youtube.com/watch?v=RP0VDttGZQQ
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Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá 
Tanto faz, os dias são iguais 

Acendo um cigarro, e vejo o dia passar 
Mato o tempo pra ele não me matar 
Homem é homem, mulher é mulher 

Estuprador é diferente, né? 
Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés 

E sangra até morrer na rua 10 
 

Cada detento uma mãe, uma crença 
Cada crime uma sentença 

Cada sentença um motivo, uma história de lágrima 
Sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio 
Sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo 

 
Misture bem essa química 

Pronto, eis um novo detento 
Lamentos no corredor, na cela, no pátio 
Ao redor do campo, em todos os cantos 

Mas eu conheço o sistema, meu irmão, hã 
Aqui não tem santo 

 
Ratatatá preciso evitar 

Que um safado faça minha mãe chorar 
Minha palavra de honra me protege 
Pra viver no país das calças bege 

Tic, tac, ainda é 9 e 40 
O relógio na cadeia anda em câmera lenta 

 
Ratatatá, mais um metrô vai passar 

Com gente de bem, apressada, católica 
Lendo jornal, satisfeita, hipócrita 

Com raiva por dentro, a caminho do Centro 
Olhando pra cá, curiosos, é lógico 
Não, não é não, não é o zoológico 

 
Minha vida não tem tanto valor 

Quanto seu celular, seu computador 
Hoje tá difícil, não saiu o sol 

Hoje não tem visita, não tem futebol 
Alguns companheiros têm a mente mais fraca 

Não suportam o tédio, arruma quiaca 
Graças a Deus e à Virgem Maria 

Faltam só um ano, três meses e uns dias
 

Tem uma cela lá em cima fechada 
Desde terça-feira ninguém abre pra nada 

Só o cheiro de morte e Pinho Sol 
Um preso se enforcou com o lençol 

Qual que foi? Quem sabe? Não conta 
Ia tirar mais uns seis de ponta a ponta 
Nada deixa um homem mais doente 

Que o abandono dos parentes 
 

O presídio do Carandiru 
se situava em frente à 
estação de metrô de 

mesmo nome, em SP! 
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Aí moleque, me diz, então, você quer o quê? 
A vaga tá lá esperando você 

Pega todos seus artigos importado 
Seu currículo no crime e limpa o rabo 

A vida bandida é sem futuro 
Sua cara fica branca desse lado do muro 

Já ouviu falar de Lúcifer? 
Que veio do Inferno com moral 

Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um 
Comendo rango azedo com pneumonia 

Aqui tem mano de Osasco, do Jardim D'Abril, 
Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, 

Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis 
 

Ladrão sangue bom tem moral na quebrada 
Mas pro Estado é só um número, mais nada 

Nove pavilhões, sete mil homens 
Que custam trezentos reais por mês, cada 

Na última visita, o neguinho veio aí 
Trouxe umas frutas, Marlboro, Free 

Ligou que um pilantra lá da área voltou 
Com Kadett vermelho, placa de Salvador 

Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa 
Com uma nove milímetros embaixo da blusa 

 
Aí neguinho, vem cá, e os manos onde é que tá? 

Lembra desse cururu que tentou me matar? 
Aquele ganso, pilantra corno manso 

Ficava muito doido e deixava a mina só 

Esses papos me incomoda 
Se eu tô na rua  

É, o mundo roda, ele pode vir pra cá 
Não, já, já, meu processo tá aí 
Eu quero mudar, eu quero sair 

Se eu trombo esse fulano, não tem pá, não tem pum 
E eu vou ter que assinar o 121 

 
Amanheceu com sol, dois de outubro 

Tudo funcionando, limpeza, jumbo 
De madrugada eu senti um calafrio 
Não era do vento, não era do frio 

Acertos de conta tem quase todo dia 
Tem outra logo mais, hãn, eu sabia 
Lealdade é o que todo preso tenta 
Conseguir a paz, de forma violenta 

 
Se um salafrário sacanear alguém 

Leva ponto na cara igual Frankestein 
Fumaça na janela, tem fogo na cela 

Foi além, se pã, tem refém 
Na maioria, se deixou envolver 

Por uns cinco ou seis que não têm nada a perder 
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Dois ladrões considerados passaram a discutir 
Mas não imaginavam o que estaria por vir 

 
Traficantes, homicidas, estelionatários 

Uma maioria de moleque primário 
Era a brecha que o sistema queria 
Avise o IML, chegou o grande dia 

Depende do sim ou não de um só homem 
Que prefere ser neutro pelo telefone 

 
Ratatatá, caviar e champanhe 

Fleury foi almoçar,  
Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo 

Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio 
O ser humano é descartável no Brasil 

Como modess usado ou Bombril 

Cadeia? Guarda o que o sistema não quis 
Esconde o que a novela não diz 

 
Ratatatá sangue jorra como água 

Do ouvido, da boca e nariz 
O Senhor é meu pastor 

Perdoe o que seu filho fez 
Morreu de bruços no Salmo 23 

Sem padre, sem repórter 
Sem arma, sem socorro 

Vai pegar HIV na boca do cachorro 
 

Cadáveres no poço, no pátio interno 
Adolf Hitler sorri no inferno 

O Robocop do governo é frio, não sente pena 
Só ódio e ri como a hiena 

 
Ratatatá, Fleury e sua gangue 

Vão nadar numa piscina de sangue 
Mas quem vai acreditar no meu depoimento? 

Dia 3 de outubro, diário de um detento. 
 

(Compositores: Mano Brown e Josemir Prado) 

 
 
5. Utilizando a linguagem de um DIÁRIO, a canção acima narra e descreve acontecimentos.  
O que se pode dizer sobre o narrador da canção? Que acontecimento serve como ponto 
principal narrado? Situe esse momento nos versos da letra. 
 
 
6. O texto 1 fala de um “país tropical” , já o texto 2 utiliza o nome “país das calças bege”. 
Estabeleça uma comparação entre as duas canções e analise o tom de denúncia do texto 2. 
 
 
 
 
 
 

Luiz Antônio Fleury 
Filho era o então 
governador de SP 

em 1992. 

Estelionato: 
fraude em 
relação ao 

patrimônio alheio 
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7. Repare nos versos e reflita: 
“Ratatatá, mais um metrô vai passar 

Com gente de bem, apressada, católica 
Lendo jornal, satisfeita, hipócrita” 

 
A pessoa que está passando de metrô está “satisfeita” lendo jornal. Levante uma hipótese 
para o porquê de ela estar satisfeita. 
 
Agora, pense na MÍDIA de modo geral (jornais e outros meios de comunicação de massa, 
como a TV, a internet e o cinema). Existe uma IMAGEM do que seja “gente de bem”? Que 
cidadãos estariam de fora desse ideal? Como a canção dos Racionais entende o Brasil? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assista à live recente de Mano Brown e Dráuzio 

Varella em que ambos conversam, dentre outros 

assuntos, sobre o álbum “Sobrevivendo no inferno”: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8x4O4NkBD4&fe

ature=youtu.be 

 

 
MAS QUANDO ESSA MÚSICA FOI PRODUZIDA MESMO? 

 
“Diário de um detento’ é parte do disco “Sobrevivendo no inferno” do Racionais MC´s. 
Lançado em 1997 e, com duzentas mil cópias vendidas em apenas um mês, foi o 
álbum que trouxe projeção em nível nacional ao grupo. 
 
Dentre outras faixas que retratam a realidade da periferia de São Paulo, “Diário de 
um detento” é, certamente, a mais conhecida do disco. Para entendê-la por completo, 
é preciso saber o que foi um dos eventos mais marcantes em relação à Segurança 
Pública no Brasil: o caso conhecido como massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, 

no qual 111 presos foram mortos pela força policial.  
 
Sobre o massacre do Carandiru, sugerimos a leitura: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8x4O4NkBD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q8x4O4NkBD4&feature=youtu.be
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html
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Texto 3 
 

Trutas  
  

– cadê aquele filho da puta? 
 Paulo havia corrido pouco antes, quando Bruno avisou 
num assobio ter avistado Dona Sônia no fim da Rua Joaquim 
Nabuco. 
 – sei não, tia. 
 – não sabe o que? Minha vontade é dar uma surra em 
vocês! 
 – sem esculacho, tia. 
 – sem esculacho o que? vocês só querem saber de ficar sentados nessa esquina, esquina 
não dá futuro pra ninguém! vocês são bandidos, são vigia? tão fazendo o que na esquina? porra! 
só esculachando vocês! 
 – que isso, tia. 
 Ela voltou 20 metros, virou-se e depois berrou: - assim que ele aparecer eu quero vocês EM 
CASA SEUS FILHOS DA PUTA! 
 Dona Sônia não era violenta, por dentro, mas todas as suas frases tinham pelo menos um 
palavrão e eram ditas em Lá, na oitava de cima. 
 Bruno e Paulo eram amigos desde os 10 anos, quando ele e a mãe mudaram-se para Nova 
Holanda, no Complexo da Maré, fugindo do marido, vindos do Cantagalo. Os dois se encontraram 
na 4ª série da Escola Bahia e a amizade começou quando Paulo descobriu que Bruno havia nascido 
no mesmo dia em que ele, e se convenceram de que isso deveria significar alguma coisa. 
 Dona Sônia estava sempre em casa, recebia pensão do marido morto e um dia abriu uma 
janela na sala que dava pra rua, virando desde então empreendedora dona de bar. 
 Não se sabe bem quando, mas Bruno começou a passar muito tempo por lá, jogando vídeo 
game, comemorando o aniversário, fazendo trabalho de casa, tomando banho, jantando, dormindo, 
até que aos 14 anos Bruno tinha duas casas, duas mães e um irmão. 
 Também não se sabe quando, mas os dois se tornaram viciados em Racionais MC’s: torciam 
para o Santos e comparavam a Maré com as favelas planas de São Paulo. Sabe-se que aos 13 
anos tiveram o seguinte diálogo com Dona Sônia: 
 – mãe, nós mudamos de nome. meu nome agora é Brown. 
 – o meu é Guina. 
 – que porra de nomes são esses? isso foi ideia sua, Paulo? 
 – mãe, em algumas tribos os meninos quando se tornam homens recebem outros nomes, 
escolhemos esses, a senhora agora tem que chamar a gente assim. 
 – que caralho de homens que vocês são? 
 – porra, tia, nós é sujeito homem! 
 – não quero palavrão dentro dessa casa, se não mando você pra sua mãe! – depois se 
arrependeu de dizer a última parte e pela primeira vez falou uma oitava abaixo – ok, da porta pra 
fora vocês podem ser o caralho a quatro, mas da porta pra dentro eu não quero saber dessa história. 
 Os dois ouviam Cassino e Jorge Ben e não fosse pelo Facebook, em que se chamavam 
Paulo Brown e Guina da NH, as gírias e as camisas da Thug Nine, eles poderiam viver nos anos 90 
na Zona Leste de São Paulo. Um dia chegaram a pensar em sugerir que Dona Sônia mudasse de 
nome também, para Dona Ana, mas não tiveram coragem de falar. 
 Brown aos 17 era um jovem profundo, lia discursos de Malcom X, escrevia poesia aumentou 
o repertório com Tom Zé, Nação Zumbi e O Rappa. Usava cabelo Black, colar de pedra energética 
e compartilhava frases de Che Guevara. Guina acompanhava, sabia da sorte de ser adotado por 
aquela família, morria de medo de ser mandado de volta para casa da mãe. A vida seguia seu ritmo: 
escola, pré-vestibular na Redes da Maré e um cigarro no fim da tarde para ouvir “Negro Drama”. 
 Brown considerava sorrir uma fraqueza até conhecer Katharine. Ela era de família 
evangélica, tinha os cabelos cacheados, colocados cuidadosa e milimetricamente para a lateral 

Agora é hora de ler um 
CONTO que eu escrevi 
e que tem tudo a ver 

com o Racionais! 
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esquerda da cabeça. Ostentava na foto de perfil um sorriso que iluminava o mundo e usava um 
biquíni que obteve 237 curtidas. 
 – “ela chega, ela olha, ela bate um flash, ela invade a pista e ninguém se mexe... ela é preta 
da cor, loira no cabelo, ela é uma hora e meia em frente ao espelho, ela é...” 
 Guina também observava Katharine, mas cantarolava outra música quando ela passava: 
 – “somos Racionais, diferentes, não iguais. Mulheres vulgares, uma noite e nada mais”... 
 Era visível a preferência dela por Guina, que vivia um estilo cachorro: “Segunda, a Patrícia; 
terça, a Marcela; quarta, a Rayssa; quinta, a Daniella...” 
 Todo dia 15 o bar e a casa de Dona Sônia ficavam aos cuidados dos dois, era dia buscar a 
pensão. Naquela tarde ouviu-se um chamado de mulher na porta. 
 – Guina! 
 Os dias que se seguiram foram de silêncio entre os irmãos. Brown pixou o muro da Rua 
Flávia Farnese com o verso “um coração ferido por metro²” e o nome de Katharine. 
 

LISBOA, Ana Paula. “Trutas”.  
In: Olhos de Azeviche: dez escritoras negras que estão revolucionando a literatura brasileira – contos e crônicas. Org. 

Vagner Amaro. Rio de janeiro: Malê, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Os personagens do texto 3, apesar de morarem no Rio de Janeiro, criam uma IDENTIDADE 
com espaços de São Paulo. Por que você acha que isso ocorre? 
 
 
9. A MÚSICA é um elemento que perpassa todo o conto de Ana Paula Lisboa. Veja como a 
autora constrói a diferença entre SOM e SILÊNCIO ao longo da narrativa. O que se pode 
comentar? 
 
 
10. Observe como as meninas e mulheres aparecem ao longo dos três textos ficcionais: a 
Tereza (texto 1), as mães (texto 2) e Katherine (texto 3). Reflita sobre como são retratadas e 
qual delas de fato têm uma IDENTIDADE construída no texto. 
 
 
11. Quando criamos uma IDENTIDADE com um local ou com um grupo, pode surgir uma 
sensação positiva e confortável para nós, seres humanos: a sensação de PERTENCIMENTO. 
Como você observa a ideia de pertencimento dos protagonistas ao longo dos textos 1, 2 e 
3? 
 
 
12. E você? Como você se sente na circulação do espaço do seu bairro, da sua cidade? Você 
se sente pertencente aos espaços que frequenta?  

Ana Paula Lisboa é colunista do Jornal O Globo, poeta e 
prosadora. Foi moradora do Complexo da Maré no Rio de 

Janeiro e, atualmente, reside em Angola. 
 

        https://www.instagram.com/aplisboa/?hl=pt-br 

 

 

 

Fique atento(a) às referências feitas no 
conto e pesquise, por exemplo, sobre 

Malcom X, ouça a música “Negro drama” 
e suponha o porquê das escolhas de 

linguagem, do nome “Guina”, do verso 
citado ao final e do título “Trutas”. 

https://www.instagram.com/aplisboa/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/aplisboa/?hl=pt-br
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Depois de pensar um pouco sobre alguns espaços (sobre o Brasil e sobre as 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro), convidamos você a ouvir uma playlist 

toda dedicada a essa ideia de ESPAÇO e IDENTIDADE:  

 
https://open.spotify.com/playlist/1F0qVmC0v3vkebNKaA221C?si=JgEuPkREQRWyNH

iTToCS-g 
 

 

(não é preciso ser assinante do Spotify para ouvir a playlist) 
 

Ah! Dica de série:  
 

 

“Guerras do Brasil.doc” 
“Anne with an ´e´” 

 

 

 

 
Se quiser trocar uma ideia sobre o material: 

 
portuguestj2@cp2.g12.br 

 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/1F0qVmC0v3vkebNKaA221C?si=JgEuPkREQRWyNHiTToCS-g
https://open.spotify.com/playlist/1F0qVmC0v3vkebNKaA221C?si=JgEuPkREQRWyNHiTToCS-g
mailto:portuguestj2@cp2.g12.br

