
Material Complementar 

1.Letra da música Racionais MCs - “Tempos Difíceis”: 
Album: Racionais Mc's, 1990. Clip disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vm8jVBgD4mI. Acesso em 03/04/2019. 

 

“Eu vou dizer porque o mundo é assim. 

Poderia ser melhor mas ele é tão ruim. 

Tempos difíceis, está difícil viver. 

Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. 

Milhões de pessoas boas morrem de fome. 

E o culpado, condenado disto é o próprio homem. 

O domínio está em mão de poderosos, mentirosos. 

Que não querem saber. 

Porcos, nos querem todos mortos. 

Pessoas trabalham o mês inteiro. 

Se cansam, se esgotam, por pouco dinheiro. 

Enquanto tantos outros nada trabalham. 

Só atrapalham e ainda falam. 

Que as coisas melhoraram. 

Ao invés de fazerem algo necessário. 

Ao contrário, iludem, enganam otários. 

Prometem 100%, prometem mentindo, fingindo, traindo. 

E na verdade, de nós estão rindo. 

Tempos... Tempos difíceis! (4x) 

Tanto dinheiro jogado fora. 

Sendo gasto por eles em poucas horas. 

Tanto dinheiro desperdiçado. 

E não pensam no sofrimento de um menor abandonado. 

O mundo está cheio, cheio de miséria. 

Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. 

O homem construiu, criou, armas nucleares. 

https://www.youtube.com/watch?v=vm8jVBgD4mI


E o aperto de um botão, o mundo irá pelos ares. 

Extra, publicam, publicam extra os jornais 

Corrupção e violência aumentam mais e mais. 

Com quais, sexo e droga se tornaram algo vulgar. 

E com isso, vem a AIDS para todos liquidar. 

A morte, enfim. Vem destruição, causam terrorismo. 

E cada vez mais o mundo afunda num abismo. 

Tempos... Tempos difíceis! (4x) 

Menores carentes se tornam delinquentes. 

E ninguém nada faz pelo futuro dessa gente. 

A saída é essa vida bandida que levam. 

Roubando, matando, morrendo. 

Entre si se acabando. 

Enquanto homens de poder fingem não ver. 

Não querem saber. 

Faz o que bem entender. 

E assim... aumenta a violência. 

Não somos nós os culpados dessa consequência? 

Destruíram a natureza e o que puseram em seu lugar 

jamais terá igual beleza. 

Poluíram o ar e o tornaram impuro. 

E o futuro eu pergunto, confuso: "como será?" 

Agora em quatro segundos irei dizer um ditado: 

"Tudo que se faz de errado aqui mesmo será pago" 

O meu nome é Edy Rock, um rapper e não um otário. 

Se algo não fizermos, estaremos acabados. 

KL Jay! Tempos difíceis! 

Tempos difíceis! 

 

   



2. Letra da música “Rap da Desigualdade Social” 

Autores: Johnny Mariano, Gabriel Santana. Intérpretes: Gabriel Santana, Rafael 
Alves, Luís Fernando. De 07/11/2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=k3_u4LmBTbw. Acesso 
em 03/04/2019. 

 

O Brasil é um país dividido e desigual 

Riqueza e pobreza, tudo isso é capital. 

Não preciso nem falar, vocês sabem como é 

Uns vão de BMW, e os outros vão a pé. 

Olhe a seu redor e pare pra pensar: 

“De que lado você está?” 

O Estado de Bem Social foi ideia inteligente 

Mas preste atenção na desigualdade existente 

Dá para perceber que essa ideia não foi pra frente . 

Desse modo caminhamos para o preconceito 

Para quem comanda, tudo está perfeito. 

Estão ganhando lucro de qualquer jeito. 

Muitas das famílias não tem sustento 

Por isso muitas crianças só passam fome ao relento 

Esperando oportunidade para mostrar o seu talento 

A sobrevivência pra mim, não é apenas viver. A sobrevivência pra mim, é 
arranjar o que comer (2x) 

Eu ganho bolsa família e sou proletariado, 

Eu pago minhas contas, mas eu vivo endividado. 

Já o meu vizinho que mora do meu lado 

Tem vida boa porque é assalariado.  

Eu tenho dinheiro e tenho uma mansão 

Eu viajo todo dia de avião  

Um dia no Brasil, outro no Japão. 

Não preciso enfrentar o aperto do busão. 

Mas espera aí: “pra quê tanto dinheiro?” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=k3_u4LmBTbw


Se todos seus amigos são tudo interesseiro 

Calma ê: vamos acabar com a discussão 

Diante da lei, somos todos cidadão… 

 

 


