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RESUMO 

SOUSA, Jocimara Rodrigues de. Rap, Rupturas e Continuidades: Uma Análise Sobre a 

Relação Entre o Rap e a Mídia. 2015. 230 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, Versão 

Original.  

 

Este trabalho apresenta uma análise sobre a difusão do rap no cenário cultural, a partir da 

influência de um dos principais mediadores culturais presentes nesse processo, a mídia 

hegemônica. Dessa maneira, buscou-se identificar as consequências desse fenômeno nos 

processos de produção, difusão e recepção cultural, a partir da análise da cobertura midiática 

sobre o rap e o hip-hop no Brasil, entre os anos 1980 e 2000. Partindo da premissa de que o rap 

figura como uma ferramenta de instrumentalização da luta pelo reconhecimento de direitos das 

minorias políticas, além de revelar uma linguagem estética relevante, que rompe com os 

padrões tradicionais de produção artística, a presente pesquisa foca no processo de mediação 

do rap pelo agente midiático, especificamente, a partir da veiculação de seu conteúdo no jornal 

Folha de S.Paulo, nas revistas Veja e BIZZ e na programação da emissora MTV. Considerando 

o fato de que o rap se constitui em uma expressão inovadora, tanto no campo cultural quanto 

social, durante a trajetória da pesquisa ficou evidente o seu apelo mercadológico e o crescente 

interesse com que a mídia acompanhou a evolução desse fenômeno. Considerando a 

aproximação da mídia à cena rap, foi possível verificar a influência exercida da primeira sobre 

a segunda, revelando as relações simbióticas e recíprocas entre as esferas de mediação, 

produção e de circulação no campo cultural. A análise também revelou que a abordagem da 

mídia tradicional sobre o rap mobiliza códigos que o associam a três perspectivas: moda, 

movimento e mercado. A alternância do predomínio de uma dessas abordagens se alinha às 

transformações sociais e à emergência de novos discursos que ecoam em um determinado 

contexto. Contudo, a partir da ocupação de um espaço definitivo do rap na mídia hegemônica 

e da consolidação de um mercado próprio, o rap passa a contar com uma nova frente dentro do 

movimento que se mobiliza a partir dos recursos materiais e simbólicos em voga para elaborar 

estratégias alternativas de produção, difusão e comercialização cultural. 

 

Palavras-chave: Rap; Hip-Hop; Mídia Hegemônica 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

SOUSA, Jocimara Rodrigues de. Rap, Ruptures and Continuity: An analysis about the 

connection between Rap and Media, 2015. 230 f. Dissertation (Master's degree in Philosophy) 

- Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 

Original Version. 

 

This work presents an analysis about the rap diffusion in the cultural scene, starting from the 

influence of one of the main cultural mediators present in this process, the mainstream media. 

Therefore, it was identified the consequences of this phenomenon in production processes, 

dissemination and cultural reception, from the analysis of media coverage of the rap and hip-

hop in Brazil, between the years of 1980 and 2000. Considering that rap figures as tool of 

instrumentalization of the struggle for recognition of rights of political minorities, besides 

proves itself a relevant aesthetic language, which breaks with traditional patterns of artistic 

production, the following research focuses on the process of mediation by rap media agent, 

specifically, based on the diffusion of their content in Folha de S.Paulo newspaper, in the 

magazines Veja and BIZZ and on MTV station. Considering the fact that rap constitutes an 

innovative expression, both in the cultural field as social, while devoloping this research, it 

became clear its marketing appeal and the growing interest that the media followed the 

evolution of this phenomenon. Considering the approach of the media to rap scene, it was 

possible to identify the influence exerted from media to rap, revealing the symbiotic and 

reciprocal relationship between mediation spheres, production and circulation in the cultural 

field. The analysis also revealed that the approach and influence of traditional media over the 

rap mobilizes codes that combines it into three perspectives: fashion, moviment and market. 

The alternation of the predominance of one of these approaches is aligned with the social 

changes and the emergence of new discourses that echo in a determinated context. However, 

from the occupation of a definitive rap space in the mainstream media and the consolidation of 

its own market, the rap now has a new front in the movement that is mobilized from the material 

and symbolic resources in vogue to develop alternative strategies production, dissemination and 

cultural marketing. 

Key-words: Rap; Hip-Hop; Mainstream Media 
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INTRODUÇÃO 

 A periferia está na moda. Essa afirmação, despretensiosa à primeira vista, carrega 

questionamentos que este trabalho procura desvelar. O primeiro questionamento se refere aos 

significados da palavra periferia na contemporaneidade. No decorrer dos anos, o termo periferia 

ganhou significados diversos, dependendo do contexto, do interlocutor e do emissor. A 

crescente exposição de sujeitos, produtos e ações advindos da periferia, em grandes veículos de 

comunicação, revela algumas pistas sobre a flexibilização do termo. Nos noticiários, a periferia 

é palco de tragédias. Nas telenovelas1, ela assume o cenário, a voz e o protagonismo do que há 

de mais peculiar na cultura nacional. Nos programas de auditório2, os sujeitos da periferia 

recebem o microfone que pode amplificar a arte e a cultura desses territórios.  

 Ainda assim, mesmo com tantas facetas, a periferia é homogeneizada e massificada, 

pois a “massa” não se encontra apenas na periferia e a lógica do mercado cultural transcende 

territórios e perpassa as diversas classes sociais, etnias e gêneros. Esse mesmo mercado cultural 

que tende a pautar a mídia e reduzir a complexidade das periferias a representações 

unidimensionais, também pode fomentar diferenças e desigualdades expressas nas distinções 

baseadas no consumo, que qualificam as posições de prestígio ou subalternidade dos modos de 

vida dos sujeitos. (ORTIZ, 1999)3 

 Ainda, a premissa que abre este trabalho sugere outro questionamento, que se refere à 

moda4, que de maneira genérica é compreendida como o estilo predominante do modo de vestir, 

                                                             
1 São inúmeras as telenovelas que têm nos modos de vida subalternos o mote principal ou parcial da narrativa. 
Destaque para as produções da Rede Globo de Televisão, onde recorrentemente há um “núcleo periférico” em 
contraposição ao “núcleo central”, como pode ser observado em produções como “Partido Alto” (1985) e mais 
recentemente, as novelas “Duas Caras” (2007) e “I Love Paraisópolis” (2015). Memória Globo. Disponível em 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas.htm. Acesso em 2.ago.2015. 
2 Os exemplos mais expressivos deste formato de programa televisivo são os programas elaborados pelo Núcleo 
Guel Arraes (NGA) da Rede Globo de Televisão. Esse núcleo é responsável pela produção de formatos televisivos 
mais populares da emissora, variando desde abordagens mais próximas da antropologia, como “Brasil Legal” e 
“Programa Legal”, passando para o formato popularescos, como “Central da Periferia” e, mais recentemente, o 
programa “Esquenta”, todos apresentados por Regina Casé. (ROCHA, 2012)  
3  “No contexto da modernidade-mundo uma instituição social adquiriu um peso desproporcional. Refiro-me ao 
mercado. Trata-se de uma instância não apenas econômica, como imaginavam às vezes os economistas. Ele é 
também produtor de sentido. Longe de ser homogêneo, como pensavam os teóricos da comunicação de massa, 
o mercado cria diferenças e desigualdades. Basta olhar o universo do consumo e estilos de vida. Os indivíduos, 
através dos objetos consumidos, exprimem e reafirmam suas posições de prestígio e subalternidade”. (ORTIZ, 
1999, p.86) 
4 Villaça ressalta a falta de consenso acadêmico sobre o conceito de moda, mas dá algumas pistas para a sua 
interpretação, articulando conceitos sobre identidades e modos de vida e moda. “Modos e modas trocam ideias”, 
argumenta Villaça (2012, p.12).  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas.htm
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falar e etc.5, reflexo de um processo histórico que opera com conceitos de diferenciação e 

identificação social. Segundo Simmel, ao mesmo tempo em que os sujeitos buscam se destacar, 

os processos de repetição e de mimetismo padronizam o grupo. Portanto, a moda “oferece um 

‘momento de homogeneidade’ de grande importância, que contrabalança as tendências 

desagregadoras da diferenciação” (apud WAIZBORT, 2008, p. 8-9). 

 Considerando uma das abordagens conceituais sobre a periferia como local 

marginalizado e marcador de diferença social (CALDEIRA, 2000), convém indagar sobre como 

os temas relacionados à periferia assumem relativa centralidade, inserindo-se no mercado da 

moda da sociedade. Dessa maneira, este trabalho busca compreender os processos de mediação 

exercidos por jornalistas e críticos de cultura que trabalham em empresas da mídia hegemônica. 

É o caso de entender de que modo eles absorvem e filtram determinados discursos ou 

linguagens estéticas, até então, marginalizadas, e as tornam legíveis para outros grupos sociais. 

Trata-se de pensar, também, sobre os níveis de autonomia desses sujeitos diante dos critérios 

de produção de pauta das empresas de mídia. 

 A tentativa de incorporação e de massificação das linguagens artísticas elaboradas pelas 

minorias políticas promovida pela mídia hegemônica e pela indústria cultural é um processo 

estabelecido no âmbito mercadológico, prática recorrente observável até mesmo em expressões 

artísticas menos recentes, como o samba.6 Guardadas as devidas distinções entre o samba e o 

rap, há certa recorrência de padrões de estratégias de difusão dos produtos culturais elaborados 

pelos subalternos, em ambos os casos, além da diversificação discursiva e estética a partir da 

inserção dos parâmetros mercadológicos e midiáticos. No entanto, esse processo de 

mercantilizacão não ocorre sem resistências. Eventualmente, surgem vozes dentro de 

determinados estilos musicais, que visam a preservar sua relativa autonomia. 

 No presente trabalho, propõe-se uma análise da produção e da mediação do rap, tido 

como um dos produtos culturais das periferias brasileiras, bem como das negociações 

estabelecidas entre seus artistas e a mídia e o mercado. Os objetos de análise são os textos 

                                                             
5 MODA. In: HOUAISS, Antônio e VILAR, Mauro de Salles. Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss. Rio de Janeiro, 
Editora Objetiva, 2004.   
6 Segundo Guimarães, tanto o samba quanto o rap possuíam público consolidado antes de se tornarem sucesso 
mercadológico, pois a “indústria apenas amplifica para toda a sociedade aquilo que localmente já se transformou 
em sucesso, sucesso criado pela difusão alternativa, festas, bailes, shows, nas próprias comunidades”. 
(GUIMARÃES, 1998, p.252) 
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jornalísticos de quatro veículos, a saber, as revistas Bizz e Veja, o jornal Folha de S.Paulo, e a 

emissora MTV, veiculados entre as décadas de 1980 e 2000.  

 Em termos específicos, discussão gira em torno das análises que a mídia vem fazendo 

dessa manifestação artística, ora desqualificando ou relegando ao rap a única alcunha de 

modismo (início da década de 1980), ora qualificando o rap como revolucionário, do ponto de 

vista social e estético (a partir do final da década de 1980). Outras vezes, ainda, ela legitima 

essa linguagem (década de 1990), tornando cativo seu nicho no mercado fonográfico e, 

consequentemente, na própria mídia hegemônica (década de 1990, com destaque para o ano de 

1994).  

Em geral, os trabalhos acadêmicos pioneiros sobre o rap evidenciam os processos de 

resistência e superação das mazelas sociais, ainda que improvisados, que esta expressão cultural 

representa, o que este trabalho não ousa – nem intenciona – contestar. Porém, o interesse com 

que a indústria cultural e a mídia hegemônica trataram dessa manifestação cultural e as 

consequências que essa aproximação teve sobre o cenário hip hop foram tratados em menor 

escala, lacuna analítica que este trabalho pretende contribuir. Há, no entanto, pesquisas como a 

de Andrade (1998), que discute a amplitude do rap em relação à cultura brasileira na 

contemporaneidade e revela os processos de incorporação da música negra pela indústria 

cultural, demonstrando a assimetria de poderes nessa relação. Ainda sobre essa temática, o 

trabalho de Santos (2002) analisa a disseminação do rap no Brasil enquanto meio de produção 

cultural e o trata como objeto de consumo dotado de gatilhos desencadeadores de significações 

simbólicas, fomentando a reflexão sobre a ordem social articulada pelos “manos” e pelos 

“boys”. 

 Recentemente, as novas frentes de militância adotadas pelos artistas do rap assumiram 

centralidade nas pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico, como de Matsunaga (2006), 

que trata das representações e identidades de minorias políticas dentro do cenário hip hop, 

destacando questões de gêneros e abordando a presença feminina neste contexto. No Rio de 

Janeiro, o trabalho pioneiro de Vianna (1987) apresenta uma investigação etnográfica dos bailes 

blacks e do funk carioca nos anos 1980, que reflete a disseminação da música negra norte-

americana entre o público brasileiro. Já a pesquisa de Herschmann (1998) traz contribuições 

significativas para o campo, em especial sobre a noção de representação midiática dos sujeitos 

periféricos, especialmente rappers e funkeiros, além de questionamentos sobre os rumos que 

esse movimento poderia tomar após sua incorporação à ordem hegemônica. 
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 Nessas análises, a periferia representada pelo hip hop se configura como inovadora. Seu 

discurso está atrelado à experiência e apresenta ao público um personagem que também é seu 

cronista, o artista do rap. Porém, elas deixam de notar que é principalmente através dos meios 

de comunicação que as novas representações são forjadas e difundidas, limitando a 

possibilidade de experiência e de percepção da sociedade como um todo. Neste trabalho, pensa-

se, primeiramente, na relevância do tema para a análise da composição de campos culturais 

distintos e suas reconfigurações desencadeadas por influencias advindas de outras esferas 

sociais. Dessa maneira, o rap e a sua relação estabelecida com o campo midiático podem revelar 

pistas importantes sobre a conscientização do público e dos produtores culturais sobre a lógica 

que impera no campo cultural hegemônico.   

*** 

Em termos teórico-metodológicos, dada a natureza do programa onde se desenvolveu 

este trabalho, faz-se necessária a apresentação de alguns marcos dos Estudos Culturais que 

nortearam esta pesquisa. Concebidos a partir de elementos dos paradigmas culturalista e 

estruturalista, combinados com os conceitos elaborados por Antonio Gramsci (1937), os 

Estudos Culturais se dedicam a temas e abordagens que, eventualmente, fogem do escopo das 

disciplinas tradicionais.  

 A abordagem dinâmica e processual situa a cultura na história, pois “ela [cultura] não é 

fatalista, oferecendo consolo e defesas ao longo de uma vida completamente determinada e 

restrita” (THOMPSON, 1998, p.21).  A articulação entre os elementos que constituem a vida 

social – política, economia e cultura – constituem o “chão histórico” de onde emergem 

determinadas manifestações. Parte-se do pressuposto de que a cultura popular se constitui em 

campo de disputas entre forças hegemônicas e de resistência, ou como argumenta Hall (2003, 

p.248-249), “a cultura popular não é, num sentido ‘puro’, nem as tradições populares de 

resistência a esses processos, nem as formas que as sobrepõem. É o terreno sobre o qual as 

transformações são operadas”. É nesse campo de disputa que a mídia exerce a sua influência, 

ora veiculando o discurso dominante, ora se apropriando do discurso de resistência.  

 Tratando-se de uma análise sobre a circulação do rap no campo cultural e as 

consequências da sua aproximação com mediadores vinculados às forças hegemônicas, é 

conveniente considerar também a circulação internacional ocorrida com o fenômeno, que partiu 

de seu contexto original – EUA, 1980 – para ganhar novos mercados e novos discursos em 

outros países. Segundo Canclini, a globalização reforça a importação de produtos culturais pois 
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os produtos regionais estão vinculados à segregação e questionamento da sua legitimidade no 

campo cultural, o que indica que o processo global também segrega, produz novas formas de 

desigualdades e estimula a diferenciação. (CANCLINI, 2011) 

 Em uma sociedade estruturada pelo intenso intercâmbio cultural nas mais variadas 

dimensões, com o reforço da influência midiática e mercadológica sobre as representações, a 

imaginação ganha relevância na esfera social. Segundo Appadurai, mesmo considerando o 

potencial de resistência do consumidor cultural, o consumo de comunicação de massas 

desencadeia processos distintos de resistência, ironia, seletividade e ação. Desde “as T-shirts, 

os cartazes publicitários, os grafites, bem como a música rap, a dança de rua e os bairros de 

lata, tudo isso demonstra que as imagens dos meios de comunicação entram rapidamente para 

os repertórios locais de ironia, ira, humor e resistência”. (APPADURAI, 1996, p.14). 

 As representações identitárias baseadas nos marcadores sociais da diferença revelam 

uma perspectiva que transcende a admissão das diferenças e as dimensionam em um cenário 

político mais complexo, articulando os interesses envolvidos que manipulam essas categorias. 

Segundo Ortiz, “no conjunto das relações das forças mundializadas, devido aos interesses em 

jogo, o mercado cultural adquiriu uma dimensão da qual não desfrutava até então” (ORTIZ, 

1999, p.87). A diversidade e a diferença, conceitos recorrentemente evocados nas análises dos 

movimentos populares, politizam o campo da cultura, revelando processos escamoteados em 

discursos e processos veiculados pelo poder hegemônico. 

 A articulação de movimentos políticos-culturais periféricos, como o movimento hip 

hop, emergidos de territórios vinculados às classes populares, podem constituir uma forma de 

resistência à lógica da cultura hegemônica e se mostram uma relevante ferramenta de 

reivindicação de direitos e de afirmação identitária. Entretanto, para situar o rap no campo 

cultural, é importante considerar as transformações discursivas e estéticas que ele apresentou 

no decorrer do tempo e como novos elementos culturais foram negociados em sua zona de 

contato7, como o mercado e a mídia.  

 Ainda, para compreender o processo de incorporação e de resistência de uma expressão 

cultural popular, como o rap, é preciso evocar os conceitos de Williams (2011) sobre os 

momentos emergentes, residuais e incorporados que prevalecem no campo cultural em 

determinados contextos. Analisem-se esses conceitos em relação à hegemonia. Segundo 

                                                             
7 Compreende-se como “zonas de contato” os espaços relacionais entre culturas distintas, onde elas “se 
encontram, se chocam, se entrelaçam uma com a outra” (PRATT, 199, p.27). 
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Williams, esta determina “um sentido de realidade para a maioria das pessoas em uma 

sociedade, um sentido absoluto por se tratar de uma realidade vivida além da qual se torna muito 

difícil para a maioria dos membros da sociedade mover-se e que abrange muitas áreas de suas 

vidas” (WILLIAMS, 2011, p.53). No entanto, são elaboradas práticas e significados 

alternativos e opositores, que apresentam maneiras distintas de autonomia em relação às formas 

dominantes. Denominam-se alternativas as formas culturais cujas experiências se realizam 

destacadamente do campo dominante e habitualmente são praticadas no âmbito individual ou 

em pequenos grupos, propondo a ruptura com a ordem hegemônica, mas não intencionando a 

sua transformação. Em contrapartida, as formas culturais de oposição, isto é, contra-

hegemônicas, elaboram estratégias de mudança e de combate à cultura hegemônica, 

transcendendo a perspectiva individualista.  

 As partir desses conceitos gerais, é possível categorizar os processos de negociação de 

culturas em momentos residuais e emergentes. Enquanto as formas residuais se manifestam no 

processo de incorporação total ou parcial de experiências, significados e valores externos à 

cultura dominante elaborados em momentos anteriores, as formas emergentes figuram em 

“novos significados e valores, novas práticas, novos sentidos e experiências continuamente 

criados” (WILLIAMS, 2011, p.57). 

 Essas bases conceituais podem ajudar a explicar os momentos distintos do rap em 

relação ao campo cultural hegemônico determinado pela mídia e pelo mercado cultural. O 

potencial alternativo do rap, utilizando os termos de Williams (2011), se expressa em seu 

momento de emergência, quando se apresenta como uma possibilidade de produção artística 

elaborada a partir da ruptura com as formas dominantes – do ponto de vista estético e discursivo 

– do contexto. Ainda, o rap assume a forma de cultura alternativa residual a partir da sua 

vinculação e relativa adaptação aos parâmetros das estruturas dominantes. Posteriormente, a 

consolidação do rap no campo cultural hegemônico desencadeou a fragmentação do campo, 

diversificando as posturas dos artistas em relação à estética e ao discurso, a partir do contato 

com as forças determinantes do campo cultural. Enquanto uma frente pregava o bom uso da 

máquina midiática para visibilizar e ocupar o espaço público, a outra frente se aproximava da 

concepção emergente a partir da elaboração de novas estratégias de produção e comercialização 

do rap, como forma de preservar certa autonomia no cenário da cultura pop.  

*** 
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 O presente trabalho foi composto de análises das abordagens do tema do rap pela mídia 

hegemônica, ou seja, pelos veículos de comunicação detentores de grandes índices de audiência 

e relevância na formação de opinião pública. O objetivo era identificar as mudanças dos 

discursos de julgamento crítico dessa manifestação artística e social na cobertura midiática e 

avaliar a sua repercussão junto ao público consumidor. Porém, no decorrer da pesquisa 

emergiram novos questionamentos que se referiam ao processo de mediação cultural do rap no 

contexto estudado, e considerando a impossibilidade de apreender, fidedignamente, a recepção 

do rap em épocas distintas – antes e depois das transformações nos modelos da cobertura do 

tema pela mídia hegemônica – voltou-se o foco do estudo para o processo de mediação, espaço 

relacional em que se dá inicialmente a recepção e que também rearticula e veicula o produto 

cultural para o seu consumidor final. 

 Tomando a mídia hegemônica como um importante mediador cultural das linguagens 

artísticas de maior apelo ao grande público, adotaram-se algumas estratégias para a escolha dos 

veículos que seriam analisados neste trabalho. Ainda, apesar de existir um tópico dedicado à 

análise do rap nos Estados Unidos, seu país de origem, o estudo se deterá na análise de veículos 

de comunicação estabelecidos no Brasil, especificamente, na cidade de São Paulo, considerada 

a cidade pioneira do estilo no país. 

 O recorte temporal da pesquisa contempla o período entre os anos de 1980 e 2000, já 

que é a fase que compreende a emergência, organização e desenvolvimento do movimento hip 

hop, e do rap, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os critérios iniciais adotados para a 

escolha dos veículos consideraram a audiência e/ou extensão de circulação, o apelo que o 

veículo possuía frente ao maior público apreciador de rap – ou seja, os jovens –, a 

disponibilidade de amostras relevantes da produção para análise e a localização da base de 

emissão e produção do conteúdo – ou seja, foram escolhidos apenas veículos de comunicação 

estabelecidos em São Paulo, mas com ampla circulação nacional. 

 Dessa forma, foi escolhido um único veículo para cada linguagem, a saber: na categoria 

imprensa, o jornal Folha de S.Paulo, da empresa Folha da Manhã, a revista mensal BIZZ, do 

Grupo Abril, e a revista semanal Veja, também publicada pela Abril. Na categoria televisão, o 

foco da análise é a emissora MTV. O rádio, por se tratar de veículo de comunicação não 

permanente e de difícil localização de arquivos, não foi contemplado nesta pesquisa, porém, 

algumas matérias jornalísticas deram conta de fornecer informações sobre a atuação radiofônica 

em relação à veiculação de rap. 
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 A pesquisa para composição deste trabalho foi desenvolvida em três partes: a primeira, 

de caráter exploratório, consistiu no levantamento bibliográfico dos temas principais deste 

estudo, especialmente o movimento hip hop e o rap. A segunda fase, de caráter quantitativo, se 

encarregou de levantar e sistematizar as matérias sobre o rap e o hip-hop dos veículos impressos 

analisados. A pesquisa sobre a MTV brasileira foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica, 

além da análise e “decupagem” parcial dos produtos audiovisuais de programas considerados 

marcos históricos 

 Finalizada a coleta de dados e o reconhecimento do campo, os esforços se concentraram 

na organização e análise dos dados levantados. Neste momento da pesquisa, foi preciso 

construir uma base sistematizada de dados, organizados com o tipo de material levantado 

(bibliográfico, audiovisual e textual). Foram construídas tabelas, incluídas no apêndice deste 

trabalho, contendo a relação das matérias jornalísticas e transcrição de trechos de produtos 

audiovisuais. Estabelecidas as categorias discursivas das representações midiáticas sobre o rap 

(moda, movimento e mercado), foi possível associar os momentos distintos de estranhamento, 

apropriação e legitimação e, por último, reconfiguração do cenário analisado. Os desvios de 

representação, os indícios de critérios de seleção expressos na predominância de determinados 

agentes, como o espaço destinado para a veiculação, entre outros fatores, também foram 

relevados na análise, considerando os devidos limites da natureza de uma dissertação de 

mestrado.  

*** 

 Em termos de sua metodologia, referente aos capítulos centrais desta dissertação, 

procedeu-se em três fases distintas, detalhadas neste tópico. A primeira fase delimitou o 

universo da pesquisa, ou seja, os veículos de comunicação analisados. A escolha priorizou os 

parâmetros de índice de circulação, especialmente na cidade de São Paulo, além de considerar 

os níveis de acessibilidade dos acervos. Também foi necessária a diversificação dos tipos de 

plataformas midiáticas analisadas, prevalecendo a análise textual do material.  

 Dessa forma, foram selecionados textos extraídos de três acervos digitais: Acervo Folha, 

do jornal diário Folha de S.Paulo, Veja Digital, arquivo da revista semanal Veja e do CD-Rom 

comemorativo “BIZZ 20 Anos”, da Revista BIZZ, de periodicidade mensal. Ainda foram 

analisados episódios do programa televisivo Yo!, transmitido pela emissora MTV. Essa primeira 

etapa da pesquisa, desenvolvida sobre os princípios básicos da estatística descritiva, considerou 
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a quantidade (em unidades) de textos veiculados dedicados ao tema, delineando assim as 

possibilidades de análise a partir de uma representação gráfica do universo analisado. 

 O produto do trabalho da primeira etapa se apresenta em dois momentos importantes 

nessa dissertação: na apresentação gráfica dos dados, por meio de tabela e gráfico que 

nortearam a análise, indicando movimentos de ascensão e declínio sobre o rap e o hip-hop na 

imprensa.  Nos apêndices e anexos desse trabalho apresenta-se o segundo produto gerado por 

essa pesquisa, um banco de dados de matérias sistematizado cronologicamente sobre o rap e o 

hip-hop, além de reproduções das matérias selecionadas para a composição dessa análise. 

Espera-se que a organização desse material extrapole os limites deste trabalho e incentive 

análises futuras sobre o tema.  

 Procedida a delimitação do universo, na segunda fase foram selecionados os textos 

considerando a relevância para a composição da análise qualitativa. A escolha seguiu algumas 

regras, como a não inclusão de textos comerciais (anúncios e classificados), bem como anúncios 

de shows, festas e programação de casas noturnas também foram desconsiderados. Ainda, as 

matérias e críticas analisadas foram, preferencialmente, assinadas por um colaborador do 

jornal/revista. Os termos utilizados nos referidos campos de pesquisa foram “hip hop” e “rap”, 

resultando em 11.986 páginas da Folha de S.Paulo, 215 páginas da Bizz e 96 da Veja.  

 Após a aplicação dos parâmetros de análise inicial do material, foram selecionados 192 

textos da revista BIZZ, entre os anos de 1986 a 2000, 37 textos da revista semanal Veja, entre 

os anos de 1981 e 2000, e 504 textos do jornal diário Folha de S.Paulo, entre os anos de 1983 

a 2000. Foram também analisados dois episódios especiais do programa Yo! da MTV8 além das 

premiações Video Music Brasil (VMB). A duração da coleta de dados ultrapassou o cronograma 

estabelecido inicialmente, considerando alguns empecilhos que se apresentaram no decorrer da 

pesquisa, tais como a ausência de um sistema de indexação temática no Acervo Folha9, a 

instabilidade das plataformas baseadas na internet e, no caso da MTV, a indisponibilidade de 

                                                             
8 Após a transferência da gestão do canal brasileiro MTV do Grupo Abril para a Viacom, em 2013, os arquivos 
ficaram indisponíveis para pesquisa externa. Como forma de assegurar a maior diversidade possível dos tipos de 
plataformas midiáticas neste estudo e evitar a exclusão desta importante fonte, recorreu-se ao material 
disponibilizado na internet, além de arquivos pessoais para compor a análise.  
9 O material devidamente indexado por temas pode ser acessado mediante agendamento prévio e pagamento 
de taxas, diretamente na sede do jornal, em São Paulo. Porém, os textos do jornal passaram a ser indexados e 
digitalizados somente a partir do ano de 1994. A pesquisa aos anos anteriores deveria ser realizada em 
microfilmes do jornal, por meio da leitura completa das edições para identificar os termos pesquisados, o que 
demandaria tempo, recursos financeiros e mão-de-obra muito maiores do que esse projeto dispunha. Dessa 
maneira, optou-se por uma pesquisa aberta no site Acervo Folha. 
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acervo completo – físico ou virtual – oficial. Para compreender as escolhas metodológicas feitas 

neste trabalho é necessária a compreensão das tabelas indicadoras dos números totais e 

percentuais do universo da pesquisa: 

 

Revista BIZZ 

Revista Veja Folha de S.Paulo 

Ano Nº T % U Nº T % U Nº T % U 

1981   1 2,7   

1982       

1983     19 3,77 

1984   1 2,7 19 3,77 

1985     6 1,19 

1986 2 1 (1,04)   6 1,19 

1987 5 3 (2,61) 2 5,4 21 4,17 

1988 9 5 (4,71)   34 6,75 

1989 13 7 (6,8) 1 2,7 28 5,56 

1990 11 6 (5,75) 1 2,7 40 8 (7,95) 

1991 24 12 (12,56) 2 5,4 38 7,55 

1992 6 3 (3,14) 3 2,7 35 7 (6,95) 

1993 9 5 (4,71) 1 2,7 32 6,36 

1994 16 8 (8,37) 8 21,62 86 17,09 

1995 12 6 (6,28) 1 2,7 22 4,37 

1996 4 2 (2,09) 3 8,1 11 2,18 

1997 5 3 (2,61) 3 8,1 27 5,36 

1998 18 9 (9,42) 2 5,4 22 4,37 

1999 34 18 (17,8) 4 10,81 28 5,56 

2000 23 12 (12,04) 4 10,81 29 5,76 

Total 191 100 37 100 503 100 

                     Nº T = número total de textos / % U = percentual do universo  

Tabela 1 – Levantamento de material jornalístico relevante sobre rap e hip hop, em números totais e 

percentuais.  

 

 A amostra desse universo é composta por matérias selecionadas de acordo com a 

relevância do texto no contexto inserido, considerando, especialmente, critérios baseados no 

espaço dedicado à matéria, como: a) a posição hierárquica em relação ao suplemento e b) 

tamanho físico ocupado na página de acordo com critérios de modulação editorial e comercial.10 

                                                             
10 Segundo Rocha (2007), “na diagramação e no design de publicações deve-se usar a modulação comercial e 
editorial para facilitar o processo produtivo do veículo. A modulação é a divisão de área do impresso em uma 
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Dessa maneira, o material impresso escolhido para análise se refere às matérias sobre o tema 

que possuíam maior destaque na edição. A posição hierárquica do texto em relação ao 

suplemento estabelece a importância dada ao assunto; quanto mais próximo da capa, mais 

relevante. Apesar da localização em relação à página também ser relevante, não foi possível 

analisar o material a partir desse critério dadas as condições inadequadas de visualização de 

muitas páginas nos seus respectivos acervos digitais.  

 Após a aplicação desses parâmetros, foram analisadas 23 matérias do jornal Folha de 

S.Paulo, 12 matérias da revista BIZZ e 9 da Veja. Considerando o universo do material 

levantado e dados os limites da natureza deste trabalho, foram escolhidos os textos mais 

representativos (conforme os critérios baseados no espaço dedicado ao tema, justificados 

anteriormente), para cada período extremo do levantamento feito, ou seja, os marcos inicial e 

final, delimitados para a amostragem. Além disso, foram escolhidas as matérias incluídas no 

auge do gráfico de recorrência do tema rap e hip-hop em cada veículo.  

 O marco inicial representa a primeira menção relevante ao termo rap e/ou hip-hop, 

portanto, a delimitação nesse caso, está de acordo com a hierarquia de pauta definida pelo 

próprio veículo. Esse dado é relevante para compreender o momento em que o tema é inserido 

na agenda de pauta midiática e como se deu esse processo. O ano de 2000 foi escolhido como 

marco final para a pesquisa, considerando a consolidação do rap na indústria da música e a 

inserção de novos agentes mediadores influentes no processo de difusão do rap, como a 

internet. Esses acontecimentos foram relevantes para a reconfiguração do que se convencionou 

chamar de nova cena hip-hop, o que será debatido no último tópico desta dissertação.  

 Dessa maneira, foram construídos gráficos temporais sobre a cobertura do rap e dos 

assuntos pertinentes ao hip-hop pelos veículos midiáticos em questão. O objetivo da construção 

foi observar as variações e as permanências de maneira objetiva e determinar os períodos de 

maior e menor interesse da mídia hegemônica pelo tema. Essa representação foi decisiva na 

construção da amostra analisada por este trabalho, pois revelou os fenômenos do cenário do 

hip-hop e do rap – e seus contextos – de maior apelo midiático. O gráfico a seguir apresenta 

quantitativamente a evolução do aparecimento do rap e do hip hop como pautas nos três 

veículos da imprensa escolhidos: 

                                                             
grade modular. Isto é, a grade de colunas e fileiras servirá de módulo para tamanhos de anúncios, e, por 
consequência, para diagramação de matérias editoriais”. Disponível em 
<http://meiradarocha.jor.br/news/2007/06/04/ >. Acesso em 12.jun.2015. 

http://meiradarocha.jor.br/news/2007/06/04/por-que-fazer-modulacao-comercial/
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Gráfico 1 – Evolução da cobertura do rap e do hip hop nos principais veículos, em pontos percentuais. 

 

 Definida a amostragem, passou-se para a análise prévia do material, quando foi 

observada a recorrência de associações do rap e do hip-hop a outras categorias e fenômenos 

sociais dos campos econômico e político. Dessa maneira, os discursos veiculados foram 

categorizados de acordo com a tendência de compreensão do produto cultural em questão pela 

mídia: hip-hop e rap, como moda, movimento (estético e/ou social) e mercado. As categorias 

não são excludentes, porém, assumiu-se a predominância de uma destas tendências 

interpretativas de acordo com a recorrência dos termos puros ou associados.  

 Assim, pode-se observar a recorrência de palavras associadas à moda, como por 

exemplo, derivados de termos como tendência, estilo, prática, costume, jeito e gosto, além de 

termos exacerbados que refletem intensidade, como sucesso, surto, epidemia e mania. Para 

caracterizar o texto com o discurso representativo de movimento, tanto social quanto estético, 

os termos adotados se referiam à ideia de agrupamento e de transformação, mudança, ruptura e 

proposição. Por fim, mercado foi recorrentemente representado discursivamente pelos termos 

negócio (e seu equivalente na língua inglesa, business), comércio, indústria e vendagem.  
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 A recorrência desses termos associados à ideia geral perceptível no texto, criou a 

segmentação das matérias, que enfatizava uma destas “instituições” (moda, mercado e 

movimento) para se referir à novidade que se apresentava e se desenvolvia no campo cultural, 

o rap e o movimento hip-hop.  Apesar da tentativa de identificar a predominância do referencial 

discursivo, em alguns textos, as categorias se mesclavam simbioticamente, impedindo uma 

categorização em termos numéricos. Ainda, o perfil do leitor e/ou da audiência e a descrição 

dos veículos de comunicação serão apresentados em seus respectivos tópicos. 

*** 

 Além dessa introdução e das considerações finais, a dissertação está estruturada em 

quatro capítulos. O primeiro capítulo, “Rap em Movimento” apresenta os fenômenos hip hop e 

rap, analisando o seu contexto de emergência e desenvolvimento. Parte-se do pressuposto de 

que este fenômeno apresenta uma inovação nos campos social e cultural, fundamentado em 

estudos como os de BÉTHUNE (2003), D’ALVA (2014), GOMES (1998), e FELIX (2005). 

 A partir do segundo capítulo, passa-se à análise midiática do rap, objetivo principal 

deste trabalho. A análise é apresentada em três capítulos organizados de acordo com a 

plataforma de veiculação. Assim, o segundo capítulo denominado “Rap em Revista”, refere-se 

à cobertura dada ao tema pelas revistas BIZZ e Veja. O terceiro capítulo, “Rap no Jornal”, 

analisa o rap pelas páginas do jornal Folha de S.Paulo. O último capítulo, “Rap Antenado” 

dedica-se ao estudo do espaço ocupado pelo rap na programação da MTV. Em cada um desses 

capítulos serão apresentados, detalhadamente, o material selecionado, o perfil do público, além 

da análise do conteúdo dedicado ao rap a partir das estratégias discursivas adotadas pelos 

veículos para categorizar o fenômeno em moda, movimento e mercado.  

 O último tópico, de considerações finais, foca na retomada do argumento principal de 

que o rap e a mídia hegemônica estabeleceram uma relação simbiótica, interferindo 

reciprocamente cada um em seu campo original de atuação no mercado cultural: produção e 

mediação. Dessa maneira, transformações substanciais foram observadas nessas esferas do 

campo cultural, reconfigurando o cenário analisado. Ainda, o tópico apresenta reflexões sobre 

a aproximação do rap com outras instituições sociais, especialmente com o poder público. 

Também é retomada a questão da constante superação proposta pelo movimento em foco, de 

maneira que busque preservar seu caráter transgressor e reivindicatório por meio da 

ressignificação de recursos tecnológicos e da adoção de novas frentes de militância em seus 

discursos.  
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CAPÍTULO 1 – RAP EM MOVIMENTO 

 Muitos são os esforços despendidos para conceituar e explicar o fenômeno hip-hop e 

sua vertente musical, o rap, em suas diversas facetas. Considerando tanto os trabalhos que se 

dedicaram a compreender o potencial transgressor desta linguagem pela proposta de ruptura 

estética, quanto pelos estudos empreendidos na compreensão do rap como movimento social 

voltado para o empoderamento das minorias políticas, este capítulo se detém na apresentação 

deste fenômeno sociocultural sob a perspectiva histórica, analisando seu contexto de 

emergência e desenvolvimento.  

 Partindo do pressuposto de que o rap constitui um campo de produção inovadora, do 

ponto de vista estético e discursivo, este capítulo se concentra na análise do contexto e das 

consequências da emergência dessa manifestação sociocultural. Contudo, é importante 

considerar que neste trabalho não se entende o rap, tampouco o movimento hip-hop que ele 

integra, como um fenômeno estático e imutável, mas como um fenômeno histórico, que 

influencia e é influenciado pelo contexto analisado. 

 Desta forma, esta análise parte do pressuposto de que o hip-hop e seu elemento musical, 

o rap, se qualificam como um movimento de resistência cultural e de reivindicação por direitos 

para a população marginalizada, cabendo a reflexão sobre as possíveis causas deste processo. 

Portanto, a reconstrução histórica que segue se centra na organização do hip-hop enquanto 

movimento social em sua aproximação com as lideranças comunitárias e com o movimento 

negro. Tratando-se de um movimento sociocultural insurgente, cujas denúncias de mazelas 

sociais são impressas na arte como alternativa de dar visibilidade para as pautas reivindicatórias 

da população marginalizada, o hip-hop se configura como uma estratégia de enfrentamento que 

utiliza o poder da estética para instrumentalizar a luta pelo reconhecimento e empoderamento 

das minorias políticas. 

 Do contexto do surgimento do movimento hip-hop é possível inferir a proximidade 

quase simbiótica dessa manifestação com os movimentos sociais, especialmente com a 

militância antirracista. Dessa maneira, para compreender as opções feitas na composição das 

diferentes linguagens que compõem o movimento, inclusive a linguagem musical expressa pelo 

rap, faz-se necessária a compreensão do momento sociocultural em ele emergiu, partindo da 

comparação com a evolução do movimento negro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. 

A proximidade entre estética e política se revela extremamente importante ao analisar o rap, 

independentemente das categorias de análise que tomarei como referência adiante.  
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 Dando continuidade à reconstrução histórica do rap, dedicarei um tópico para 

compreender as motivações latentes dos jovens das periferias norte-americanas para forjar esta 

expressão, naquele dado momento, e como elas se repetiram, dada a semelhança, em outros 

contextos. Elementos tipicamente atribuídos à sociabilidade e expressões juvenis urbanas, 

como a transgressão, a rebeldia e a celebração são significantes para a compreensão do 

fenômeno, nascido das festas de rua. Ainda que o rap tenha nascido da festa, seu crescimento 

foi acompanhado – e incentivado – de perto pela mídia. Mesmo em se tratando de um 

movimento de ruptura e resistência, estética e social, o rap foi absorvido rapidamente pelo 

mercado cultural, mas essa absorção não abarcou toda a produção do movimento.  

 O que é possível observar é a ascensão de um novo cenário cultural fortemente 

influenciado pelo movimento que ganhou mercado, mas que também criou uma dinâmica 

própria de produção, cujos princípios não se reduzem unicamente à dicotomia entre mainstream 

e underground, além de influenciar outros cenários e outras linguagens culturais. É preciso 

ponderar as variáveis para identificar os fatores de resistência e de cooptação impressas em 

cada produção para entrever nessas análises o papel assumido pelo artista. 

 A fragmentação ocorrida no cenário musical em que o rap está inserido revela uma 

transformação do posicionamento da postura dos artistas frente às exigências do mercado 

fonográfico e da mídia, em que as opções de produção são disponibilizadas evocando correntes 

ideológicas e estéticas diferentes dentro de um mesmo contexto. Este processo de diversificação 

da postura do artista impressa na sua obra, neste caso, o rap, suscitou um debate dentro do 

próprio movimento sobre a sua postura geral no cenário sociocultural. A tentativa de 

homogeneizar as relações e a produção dentro de um contexto tão diverso pode sugerir – 

segundo argumento defendido por alguns artistas – uma normatização que não é concebível 

num movimento artístico.  

 Entretanto, a manifestação cultural da diferença numa sociedade desigual acaba por 

reforçar a segregação, tanto da parte de quem exclui quanto dos excluídos. Enquanto o primeiro 

despende de seu aparato ideológico para a manutenção do status quo, preservando a distância 

entre os sujeitos organicamente ligados às estruturas hegemônicas e subalternas da sociedade, 

os excluídos se valem da diferença para reforçar e qualificar positivamente suas identidades e 

impor sua própria narrativa e representação de mundo. 
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1.1 – As Bases 

 A ascendência africana do rap – e do movimento sociocultural ao qual está inserido, o 

hip hop – é constatada por diversos autores, que destacam tanto os elementos artísticos de matriz 

africana que influenciam esta linguagem quanto os elementos sociais dos afrodescendentes nos 

contextos em que esta expressão emergiu com maior intensidade. Retomando as características 

do contexto em que essa expressão surgiu, no final dos anos 1970 nos Estados Unidos, 

especificamente nos arredores dos bairros do Brooklyn e do Bronx na cidade de Nova York, é 

possível identificar uma ocupação territorial formada majoritariamente por imigrantes negros e 

latinos, provenientes de países como Jamaica, Porto Rico, República Dominicana e Cuba.   

 Chang (2005) rememora o cenário do final de década de 1970 da região do Bronx e do 

Brooklyn, berço do hip-hop: bairros abandonados e destruídos por conta da especulação 

imobiliária e da construção da Cross-Bronx Expressway11, ocupação demográfica composta 

basicamente de imigrantes empobrecidos provenientes de países africanos e latino-americanos, 

redução dos investimentos públicos para assistência social, altas taxas dos índices de crimes 

violentos e a ascensão das crews (gangues), além das altas taxas de desemprego.  

 Para se chegar a tal cenário é importante retroceder um pouco nos eventos cronológicos 

que se sucederam. Até meados da década de 1940 o sul do Bronx era considerado um bairro 

judeu. A construção da Cross-Bronx Expressway fomentou a desvalorização imobiliária, 

causando o que Chang (2005) chamou de “êxodo branco”, quando os imigrantes europeus, 

majoritariamente judeus, abandonaram o bairro. No final da década de 1960, metade da 

população branca havia abandonado suas residências na região. Em resposta ao esvaziamento 

da região e à desvalorização dos imóveis, ocorreu uma série de incêndios intencionais dos 

imóveis, como alternativa para que os proprietários recebessem a indenização das seguradoras.  

 Combinado ao processo de desvalorização imobiliária, a região passou a receber os 

imigrantes negros e latino-americanos em diversas áreas da cidade, como Manhattan, que foram 

realocados na região após o processo de “renovação urbana” promovido na cidade. Ainda, o 

esvaziamento da região causou o fechamento de seiscentos mil postos de trabalho 

manufaturados, fazendo desaparecer quarenta por cento do setor e elevando o índice de 

desemprego à marca de oitenta por cento. Segundo Chang, se “a cultura blues foi desenvolvida 

                                                             
11 Cross-Bronx Expressway, construída entre 1948 e 1972, é uma grande rodovia que corta a cidade de Nova York, 
um ambiente urbano denso demográfica e estruturalmente. Concebida pelo engenheiro Robert Moses, a rodovia 
liga a cidade de Nova York à importantes pontos residenciais e comerciais da região, como Nova Jersey, Long 
Island e outros.  
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sob as condições do trabalho forçado, a cultura hip-hop surgiria a partir das condições de 

nenhum trabalho”. (CHANG, 2005, p.13) 

 Ainda, de acordo com Rose (2008), as transformações ocorridas no ambiente físico da 

cidade de Nova York refletiam as transformações do próprio perfil socioeconômico da cidade, 

que naquele momento transitava de cidade industrial para uma metrópole pós-industrial, o que 

acabou influenciando diretamente o modo de vida dos sujeitos mais vulneráveis da cidade, 

especialmente os jovens empobrecidos. 

 A diversidade étnica e cultural da população residente nestes territórios configura o 

elemento principal da diferenciação e marginalização às quais estes sujeitos foram submetidos. 

O período em questão, fortemente marcado pelo processo de gentrificação na cidade de Nova 

York, foi ainda palco da política de redução de gastos com políticas públicas de assistência à 

população desfavorecida economicamente, o que levou ao corte de verbas para o fomento de 

equipamentos públicos de serviços de saúde, educação e cultura.  

 Reforçando o argumento de que Nova York passava por profundas mudanças, Harvey 

destaca as transformações políticas que desencadearam um período de deterioração social na 

cidade de Nova York. Os cortes das verbas federais e municipais destinadas a programas 

assistenciais e equipamentos públicos fomentaram uma grave crise social. A cidade, assolada 

pelo aumento da criminalidade e pela epidemia do crack, ainda passou por uma tentativa de 

resgate de seu papel como centro de mídia e turístico a partir da “revitalização” de Manhattan 

em detrimento da deterioração dos bairros empobrecidos, como o Bronx. (HARVEY, 2009) 

 Apresentada as condições físicas do local onde o movimento hip-hop nasceu, como 

maneira de ilustrar as condições de vida dos jovens que o gestaram, é dado o momento de 

apresentar as condições simbólicas deste contexto. O período de ascensão do hip-hop no cenário 

sociocultural do seu país de origem, Estados Unidos (EUA), é marcado principalmente pela 

perseguição institucional aos movimentos negros antirracistas organizados e pela tentativa de 

desmantelamento da luta pelos direitos civis dos negros. 

 Retrocedendo à década anterior à eclosão do movimento hip-hop, é possível identificar 

alguns marcos históricos importantes para a sustentação dos principais argumentos que 

sustentam este trabalho. Retomando a luta pelos direitos civis dos negros nos EUA, é sabida a 

relevância de duas correntes ideológicas distintas que marcam a militância antirracista: a frente 

pacífica, liderada pelo pastor Martin Luther King, que pregava a não violência. E a luta 
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“armada” liderada pelos militantes do Black Panther Party for Self-Defense (Partido Pantera 

Negra Para Auto-Defesa). 12 

 Para compreender o momento de ebulição social do período, é necessário relembrar 

alguns fatos marcantes, principalmente para a luta dos direitos civis dos negros nos EUA. Em 

1963, o pastor Martin Luther King discursa para mais de duzentas mil pessoas durante o evento 

que ficou conhecido como a “Marcha Para Washington”. Nesta ocasião, foi proferido o discurso 

conhecido como “I Have A Dream” (Eu Tenho Um Sonho)13, que se tornou um marco na 

história da luta antirracista e pelos direitos civis dos negros. Nesse mesmo ano, o então 

presidente dos EUA, J. F. Kennedy apresenta o projeto de Lei dos Direitos Civis, aprovado no 

ano seguinte pelo Senado.  

 Dando sequência à linha cronológica, em 1966, ocorre a fundação do Partido dos 

Panteras Negras, partido dedicado à reivindicação do direito à autodefesa da população negra, 

cujos militantes foram perseguidos sistematicamente pela polícia. O ano de 1968 foi marcado 

pelo assassinato do líder pelos direitos civis dos negros, Martin Luther King, mas também pela 

estreia do longa-metragem “The Learning Tree”14, de Gordon Parks, o primeiro diretor de 

cinema negro a fazer um longa-metragem para um grande estúdio de Hollywood, a Warner.  

 As reivindicações e a militância do movimento negro norte-americano não se limitavam 

apenas aos planos institucionais políticas. Também se davam no plano cultural, imprimindo a 

                                                             
12 Segundo Rosangela Malachias (s/d), os militantes do partido Black Panther sustentavam que a arma que 
instrumentalizaria a referida luta pelos direitos civis dos negros seria a arma legal, representada pelo 
conhecimento da Constituição norte-americana, pelo direito ao porte de arma para auto-defesa, pelo direito de 
observação do trabalho policial e a identificação do policial em caso de violência. 
13 Transcrição do trecho do discurso: “Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora enfrentemos as dificuldades 
de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu 
tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença - nós 
celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um 
sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos 
descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que 
um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira 
com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 
quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas 
pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje! Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus 
racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação; nesse 
justo dia no Alabama meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas 
brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje!”(KING JR., 1963, tradução nossa)  
14 Roteirizado, dirigido e produzido por Gordon Parks, “The Learning Three” (“Com o Terror na Alma”, na versão 
em português), trata do cotidiano de um adolescente negro do Kansas (EUA), na década de 1920. (GREENSPUN, 
R. New York Times. Movie Review: The Learning Tree. Disponível em 
http://www.nytimes.com/movie/review?res=9B07E7DB103AEF3BBC4F53DFBE668382679EDE. Acesso em 
20.jul.2015. 

http://www.nytimes.com/movie/review?res=9B07E7DB103AEF3BBC4F53DFBE668382679EDE
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revolta e a denúncia na arte. Exemplos disso são os grupos Black Arts Movement 15(BAM), 

vertente artística do Movimento Black Power, o grupo The Last Poets, ligado ao Movimento 

Negro Nacionalista, além de artistas independentes que produziam obras fortemente marcadas 

pela temática racial, como Gil Scott-Heron e Jean-Michel Basquiat. Este último, 

contemporâneo ao movimento hip-hop, não deve ser considerado uma influência precursora do 

movimento, porém, sua arte ajudou a difundir e consolidar o grafitti como expressão artística. 

 No mesmo período, a sociedade norte-americana é assolada por crises políticas e 

econômicas. Em 1974, o presidente Richard Nixon renunciou à Presidência da República em 

decorrência do seu envolvimento no caso de corrupção conhecido como Watergate. Ainda, em 

1975, os EUA sofreram sua primeira derrota militar na Guerra do Vietnã. No início da década 

seguinte, Ronald Reagan16 assume a presidência dos EUA, cujo mandato foi responsável pelo 

recrudescimento “das relações com a União Soviética e atacou duramente os direitos civis das 

minorias conquistados na segunda metade dos anos 1960” (FELIX, 2005, p.65). Durante o 

segundo mandato de Reagan, quando mais de um terço das famílias negras estavam abaixo da 

linha da pobreza, o índice entre as famílias brancas era de 8% a 9%. Ainda, o nível de 

desemprego entre jovens negros aumentou de 38,9% para 43,6%, enquanto, entre os brancos, a 

taxa era de aproximadamente 13%. (ROSE, 2008, p.56) 

 Esses fatos ilustram o cenário do palco em que o hip-hop estreou. No plano geral, os 

EUA enfrentavam uma profunda crise política e econômica, enquanto numa perspectiva 

reduzida, Nova York passava por transformações substanciais na sua paisagem e no perfil 

demográfico. Especificamente na região do Bronx e do Brooklyn, o clima, literalmente 

incendiário e devastado, projetava no ambiente a desilusão de uma geração potencialmente 

condenada à criminalidade e à marginalização. Acrescente a este contexto a perseguição e o 

desmantelamento de instâncias reivindicatórias pelos direitos civis dos negros, e está preparado 

o solo histórico fértil em desigualdades e conflitos sociais de onde brotou o hip-hop.  

 

                                                             
15 O BAM permaneceu em atividades de 1965 a 1975, período em que visibilizou escritores como Imamu Amiri 
Baraka, Nikki Giovanni e Sonia Sanchez. BAM. Disponível em http://www.blackpast.org/aah/black-arts-
movement-1965-1975. Acesso em 26.jul.2015.  
16 A política de redução do governo de Richard Nixon foi responsável pelo corte ou redução do orçamento em 
todos os programas de bem-estar social como o programa de educação federal, de moradia e alimentação para 
a população carente, além da redução drástica do MadicAid, o maior programa de saúde de atendimento à 
população pobre. (Fonte: http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/492882/Ronald-
Reagan/214230/Domestic-policies>. Acesso em 2.mai.2014)  

http://www.blackpast.org/aah/black-arts-movement-1965-1975
http://www.blackpast.org/aah/black-arts-movement-1965-1975
http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/492882/Ronald-Reagan/214230/Domestic-policies
http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/492882/Ronald-Reagan/214230/Domestic-policies


27 
 

1.2 – A Fúria e a Festa 

 Nos anos 1970, diante do cenário devastador recém descrito, as condições de vida dos 

jovens residentes dos bairros periféricos de nova York estavam, basicamente, limitadas à 

criminalidade e marginalização. As condições de vida inadequadas, dos pontos de vista 

simbólico e material, foram ainda extrapoladas com a ampliação do uso de entorpecentes pela 

população jovem17, principalmente entre os desfavorecidos economicamente, levando o 

presidente Richard Nixon a declarar “guerra às drogas”. Diante das reduzidas possibilidades de 

geração de renda e de escolarização, os bairros periféricos de Nova York são invadidos pelas 

crews (gangues). 

 Os conflitos entre as gangues eram recorrentes no Bronx, elevando o índice de 

vulnerabilidade juvenil a patamares alarmantes na região. A tensão atenuou em 1970, com a 

morte de um integrante da Guetto Brothers, conhecido como Black Benji, um líder pacifista 

que atuava como mediador de conflitos entre as gangues. Esse incidente resultou na organização 

de um encontro entre líderes de gangues da região que assinaram um Acordo de Paz, fato que 

possibilitou a emergência da cultura hip-hop. (D’ALVA, 2014, p.2).  

 Em 1974, o jovem conhecido como Bambaataa (mais tarde Afrika Bambaataa) funda a 

organização civil Universal Zulu Nation, que se configura uma alternativa de lazer, cultura e 

conhecimento para os jovens da região, além de atuar como instituição fomentadora da 

convivência pacífica entre gangues e residentes. Entre os líderes pacifistas da região, era 

consensual a ideia de que para superar problemas locais, era necessária a elaboração de 

estratégias de enfrentamento além da criação de espaços “onde a o conflito, a convivência 

diversidade e a celebração se apresentavam com o diálogo efetivo e superação das condições 

nas quais se encontrava toda uma comunidade de excluídos” (D’ALVA, 2014, p.5).  

 A alternativa elaborada para amenizar o problema de escassez de equipamentos culturais 

e de lazer na região foi a do resgate das raízes africanas, especialmente a herança cultural da 

maioria da população de origem jamaicana, através das sound systems, festas tradicionais de 

Kingston, realizadas em espaços públicos. A partir de 1976, o jamaicano radicado nos EUA, 

                                                             
17 Segundo o pesquisador Peter Reuter, os Estados Unidos passaram por quatro epidemias relacionadas às 
drogas. A primeira, iniciada na segunda metade da década de 1960, foi caracterizada pelo uso de heroína. A 
partir do final dos anos 1970 a cocaína em pó se alastra pelo país, até o início dos anos 1980, quando surge a 
cocaína de crack, ou somente crack, como é mais conhecido. A década seguinte foi marcada pela expansão do 
uso de metanfetamina. (REUTER, Peter. Avaliação de Política Sobre Drogas dos Estados Unidos. Disponível em 
http://www.cbdd.org.br/wp-content/uploads/2009/10/REUTER-Peter-Avalia%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-
pol%C3%ADtica-de-drogas-dos-Estados-Unidos.pdf. Acesso em 6.jun.2015.) 

http://www.cbdd.org.br/wp-content/uploads/2009/10/REUTER-Peter-Avalia%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-pol%C3%ADtica-de-drogas-dos-Estados-Unidos.pdf
http://www.cbdd.org.br/wp-content/uploads/2009/10/REUTER-Peter-Avalia%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-pol%C3%ADtica-de-drogas-dos-Estados-Unidos.pdf
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Clive Campbell, conhecido como DJ Kool Herc, passa a organizar, em espaços públicos e em 

prédios abandonados da região do Bronx, festas chamadas de Block Parties. Elas eram 

organizadas com os poucos recursos disponíveis, caixas de som, toca-discos, discos e 

microfones, condicionadas e manipuladas em um espaço improvisado.  

 Em um contexto agitado política e culturalmente, o movimento hip-hop começa a pulsar 

pelos guetos de Nova York. Vianna (1988) descreve a eclosão desse fenômeno como uma 

alternativa improvisada às discotecas e à dance music18, reproduzida da maneira própria por 

esses jovens negros empobrecidos que lançavam mão dos recursos técnicos e financeiros 

disponíveis. Tratava-se segundo o autor, de um processo de ressignificação e redesenho do que 

estava na moda à época. O movimento foi crescendo e as festas facilmente reuniam mais de 

quinhentas pessoas. Segundo Vianna, “em setembro de 1976, num local chamado The 

Audubon, Grandmaster Flash organizou um baile para 3 mil pessoas. Essa foi a festa que reuniu 

o maior número de dançarinos antes que o hip-hop se tornasse conhecido fora de Nova York” 

(VIANNA, 1988, p.48). 

 A popularização das festas foi acompanhada da evolução das técnicas de produção de 

som, das mensagens transmitidas nas letras, nos movimentos de dança e de outras linguagens 

artísticas que viriam a compor o movimento hip-hop. A influência da moda vigente expressa 

pela ascensão da música eletrônica na indústria da música relegava ao segundo plano o uso dos 

instrumentos musicais tradicionais abrindo espaço para os toca-discos, sintetizadores, drum 

machines, e outros recursos mais acessíveis, em conformidade com as possibilidades de 

produção cultural dos jovens desfavorecidos economicamente. 

 Os jovens, ao serem destituídos dos recursos tradicionais de produção artística, se 

apropriaram de espaços e equipamentos abandonados, reelaborando seus significados como 

forma de superação e de sublimação dos seus problemas. Lembrando que essa apropriação 

ocorreu em resposta à privação dos jovens a equipamentos culturais, já que o Estado havia 

reduzido drasticamente os recursos destinados para a cultura, cancelando aulas de artes nas 

escolas públicas. Ainda, esse tipo de produção foi incentivado pela mudança do formato 

                                                             
18 No auge da chamada dance music, os jovens se interessavam pelo som de batidas repetitivas (beats), 
altamente mecanizadas, cujos instrumentos tradicionais coexistiam com sintetizadores e outros recursos 
tecnológicos, que se sobressaíam nas músicas. As vozes não eram mais necessariamente potentes e dotadas de 
grandes técnicas vocais, mas precisavam ser “marcantes”, fáceis de lembrar e de combinar com arranjos 
mecânicos.  
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analógico para o digital19, quando muitos equipamentos analógicos, como discos de vinil e toca-

discos, considerados obsoletos pelos consumidores, foram descartados. Esse descarte em massa 

proporcionou aos jovens a possibilidade de experimentações estéticas com esse aparato, 

considerando a disponibilidade deste material a baixo custo ou custo zero e o sucesso 

mercadológico que o CD player fez no seu lançamento, principalmente nos Estados Unidos. 

 Assim, os jovens excluídos se confraternizavam nos bailes para tocarem seus discos, 

falar e dançar. As três atividades, triviais de uma festa, formaram o tripé de um dos maiores 

movimentos juvenis da história cultural recente do mundo ocidental. O responsável pelo toca-

discos, o Disc Jockey (DJ), determinava a aura da festa selecionando e aplicando técnicas de 

manipulação dos discos de maneira que fosse possível a prolongamento da duração das músicas 

(dada a limitação de material) e a transformação do material sonoro já conhecido em uma obra 

nova, com a introdução de break beats (interrupções) através de “colagens”. 

 Interessante observar que a nomenclatura DJ, ou disc jockey, se referia à figura do 

locutor de rádio que selecionava e executava as músicas na programação, porém, os jovens 

envolvidos nas Block Parties reformularam o papel do DJ tradicional, atribuindo a essa função 

a possibilidade de criação. A introdução de novos elementos e a exploração das quebras rítmicas 

contribuíram “com técnicas que complexificaram a textura musical do rap e redefiniram as 

funções do DJ” (SILVA, 1998, p.41). 

 Aos mais eloquentes era destinado o cargo de Mestre de Cerimônias (MC), responsáveis 

pela emissão de mensagens acompanhadas pelas batidas que o DJ executava. Inicialmente, o 

papel do MC era de estabelecer o contato entre o público e o DJ, emitindo sons curtos e 

empolgantes e incentivando o público a responder na mesma cadência. Porém, o papel do MC 

foi reformulado à medida que o público se entrosava e o MC passou a elaborar letras mais 

extensas que resgatavam as tradições africanas, que “se expressavam no preaching, no toasting, 

no boasting, no sygnifying ou nas dozens (espécie de desafios em rimas). São versos conhecidos 

até hoje, que usam a gíria dos bairros negros e impossibilitam a compreensão dos brancos” 

(PIMENTEL, 1997, p.5). 

 Da junção do trabalho do DJ e do MC nasce a trilha sonora dessa festa do gueto, 

chamada de rap, abreviação da expressão “rhythm and poetry” (ritmo e poesia). O canto falado 

                                                             
19 O formato digital de reprodução fonográfica em CD Player foi apresentado ao grande público durante a Grande 
Feira de Áudio de Tóquio, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro de 1982, alcançando grande sucesso de 
vendas desde seu lançamento. 
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do MC amplifica a voz de uma juventude silenciada pela marginalização. Empunhando o 

microfone, o MC relata o cotidiano das pessoas e dos lugares. A mensagem acompanhada da 

batida produzida pelo DJ, instrumentaliza a produção musical através de artefatos tecnológicos 

obsoletos que solidificam as bases de uma nova forma de fazer música. 

 Os dançarinos se dedicavam à evolução do break, dança caracterizada pela execução de 

movimentos “quebrados” de braços e pernas, ou seja, passos cadenciados de acordo com a 

batida e não-fluidos. Os dançarinos de break, chamados de b-boy ou b-girl (abreviação de 

breaker boy e breaker girl) eram desafiados e imitados recorrentemente.  

 Outra expressão artística surgida nesse mesmo contexto foi o grafitti, elemento de 

expressão plástica do movimento hip-hop. Segundo Silva (1998), o grafitti surgiu, inicialmente, 

como uma simples assinatura, ou tag, que caracterizava uma informação de um sujeito ou de 

uma gangue. A tag constituía uma intervenção no espaço público como forma de afirmação de 

identidade ou de demarcação de território de atuação de gangues. Com o passar do tempo, o 

grafitti ganha novas formas, cores e estabelece estilos, se consolidando no campo das artes 

como a sua expressão urbana ou como a arte das ruas.  

 Essas quatro expressões artísticas – Djing, MCing, Grafitti e Break – apesar de serem 

contemporâneas, foram desenvolvidas de maneira espontânea pelos jovens, cada qual com sua 

finalidade e motivação. À frente da Universal Zulu Nation, entidade sem fins lucrativos que 

desenvolvia desde 1974 trabalhos sociais nos guetos de Nova York, o ativista e DJ Afrikaa 

Bambaataa agrupou esses elementos artísticos e acrescentou o quinto elemento, de caráter 

político, o Conhecimento. E a esse grupo de elementos artísticos e político, foi designada a 

expressão hip-hop.20  

 Mesmo lançando mão de elementos simples, resgatados do cotidiano e das tradições, 

para compor a sua arte, o produto final dessa produção é bastante refinado do ponto de vista 

estético. Segundo Béthune (2003), o rap deve ser considerado uma produção sonora sofisticada 

e complexa, pois manipula uma série de recursos manuais e eletrônicos e recria a música a partir 

da combinação de diversos arranjos e estilos.  

                                                             
20 Não há um consenso sobre a origem do termo hip-hop, mas a explicação mais aceita é a designação ter sido 
elaborada por Afrikaa Bambaataa, em 1968, a partir da junção dos termos to hip (mexer, rebolar) e to hop (pular), 
sugerindo uma dança centrada no movimento dos quadris e dos membros inferiores. (ROCHA, DOMENICH e 
CASSEANO, 2001). Há ainda referência à sequência verbal “to the hip-hop the hippy hippy hippy hop and you 
don’t stop” proferida por DJ Hollyood durante um grande evento, cuja data é imprecisa. E ainda há associações 
do hip-hop com a linguagem infantil. (MELO, 2009)  
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 Mencionando alguns elementos técnicos característicos do rap, Béthune (2003) 

argumenta como equipamentos tecnológicos, relativamente obsoletos e inadequados, ao serem 

manipulados e ressignificados, assumem o papel de instrumentos musicais tradicionais, 

aproximando este gênero musical à arte poética. Um bom exemplo dessa sofisticação 

observável no rap é o scratching, interpretado por Béthune (2003) como uma decomposição 

rítmica de algumas métricas por meio da fricção de uma ou duas platinas, produzindo o 

movimento de avanço e retrocesso no vinil durante a execução da música.  

 Dessa forma, torna-se evidente a superação de obstáculos materiais e imateriais, como 

a falta de acesso a equipamentos e saberes específicos como instrumentos, conhecimento 

teórico sobre composição musical tradicional, além da falta de estímulo pela alta demanda de 

tempo de aprendizado. Elaborando novas estratégias e fazendo uso de materiais descartados, os 

recursos eletrônicos de produção musical se mostraram mais interessantes para esta população 

ávida por oportunidades. Segundo Béthune, a técnica de produção que o hip-hop se propõe a 

realizar é se apropriar das máquinas21 e fazer delas instrumento de recomposição musical e uma 

espécie de “bricolagem” (BÉTHUNE, 2003).  

 É importante ressaltar que, como observado por Béthune (2003), ao contrário da escolha 

feita pelos artistas que aderiram espontaneamente ao movimento da música eletrônica a fim de 

obter um produto final linear e destituído de traços característicos humanos, os artistas do rap 

na verdade foram forçados a adotarem os recursos tecnológicos de produção musical. Ainda, o 

autor argumenta que, ao contrário das experimentações da dance music e de outros movimentos 

musicais que pretendem suprimir a presença humana da produção musical, o rap, na verdade, 

impõe à máquina uma “circularidade aleatória” e uma “poética da ruptura” a fim de empoderar 

o homem frente à imponência da máquina na sociedade moderna. (BÉTHUNE, 2003) 

 Nessa perspectiva, a transgressão estética da cultura hip-hop transforma, inclusive, a 

percepção sobre o papel e as condições do sujeito enquanto artista. Revela-se, assim, a proposta 

estética desse movimento: romper com os paradigmas elitistas de produção artística, cujos 

preceitos possibilitam a produção artística apenas a uma minoria, enquanto à grande massa resta 

a contemplação passiva dessas produções. A retomada do fazer artístico por aqueles que não 

                                                             
21 Béthune (2003) analisa a necessidade de superação da máquina pelo homem, especialmente pelo trabalhador 
braçal e afrodescendente. Segundo o autor, a inserção das máquinas nas produções agrícolas e manufaturadas 
desumanizavam as condições de trabalho determinadas pelo ritmo mecânico. Essa condição associada à tradição 
africana de mimeses sonora se expressa no blues e, em certa medida, também no rap, pela execução do beat 
box, “em uma maneira irônica de contestar a supremacia da máquina”. (BÉTHUNE, 2003,p.83, tradução nossa) .    
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detêm a legitimação do cânone ultrapassa a importância de tirar da arte o caráter elitista que lhe 

foi impingida, como também a tira desse modelo estático e movimenta a cena cultural. 

 Além da subversão do campo estético, Béthune (2003) evidencia também a significativa 

contribuição do rap no campo da linguagem, alterando a relação de subordinação entre o oral 

e o escrito, em que o primeiro é priorizado e enriquece o último, ao contrário da ordem vigente 

da educação formal. Dessa maneira, a cultura oral retomada das tradições africanas remonta à 

experiência vivida e se constitui como recurso de transmissão de saberes. Histórias, denúncias, 

e mensagens são transmitidas em atos de linguagem, em que artistas do rap recorrem a técnicas 

de interpretação para dar ênfase às suas mensagens e aproximar o público do cenário que se 

descreve. Béthune explica que o “rapper não fala da realidade, ele fala na realidade e, 

colocando-se no coração da ação, ele transforma fortemente a sua fisionomia” (BÉTHUNE, 

2003, p.59, grifo nosso).   

 Dessa forma, o artista do rap é, antes de tudo, um cronista, cujos discursos são 

veiculados pela voz nativa em vez de por um intérprete da realidade social. Ou, como Kellner 

argumenta, “na verdade, os rappers são os ‘intelectuais orgânicos’ de Gramsci, capazes de 

expressar suas experiências de opressão de sua comunidade e de detectar causas e possíveis 

soluções para problemas expressos na música” (KELLNER, 2001, p.247). Seguindo essa 

lógica, pode-se inferir que o rap fomenta novas formas culturais de oposição e alternativas.  

 Conhecidas as bases sociais e estéticas do movimento hip-hop, é necessário destacar 

duas características que se combinaram para constituir este fenômeno: a reivindicação e a 

celebração. A partir da auto-organização dos jovens residentes do Bronx frente aos altos índices 

de crimes violentos que os exterminavam e das más condições de vida à qual estavam 

submetidos, essa população passou a elaborar estratégias de mediação de conflitos, organização 

política e alternativas de cultura e lazer. Ainda, essas estratégias de superação e de 

enfrentamento assumiram também o caráter de celebração da vida: 

Porque é uma resposta ao limbo do chamado ‘pós-moderno’, e uma prova 

concreta de que depois das bombas e do nazismo, ao contrário do que já foi 

exaustivamente proferido, o projeto humano não está falido, simplesmente 

pela capacidade de renascimento que está implícita na sua condição, e pelo 

fato de existirem vozes que se levantam da ruína e dizem: ‘eu sobrevivi, estou 

aqui, sou humano e acredito. Não vou morrer, nem desaparecer, vou 

CELEBRAR” (D’ALVA, 2014, p.20).  

 Logo, o hip-hop nasce da revolta e da luta dos excluídos que também carregam consigo 

a capacidade de superação e de celebração. Trata-se de um movimento de resistência 
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sociocultural, mas também de uma possibilidade de apropriação de espaços físicos e simbólicos 

pela população segregada e relegada à condição de invisibilidade. Além de direitos básicos a 

cultura hip-hop, na sua emergência, reivindica direito à cidade, o direito à rebeldia e à festa, 

pertinentes às culturas juvenis ocidentais. E, se para toda celebração existe uma música, a 

música dessa festa é o rap. 

 O hip-hop nasceu da resistência e da celebração, duas características que se combinaram 

simbioticamente para dar corpo a um fenômeno de grande relevância sociocultural. Porém, o 

crescimento deste fenômeno foi impulsionado por outro elemento determinante no cenário 

cultural, a mídia. Tão logo foram estabelecidas as bases do movimento, em outubro de 1979 

surge o primeiro registro fonográfico de um rap norte-americano. A música é “Rapper’s 

Delight”22, do grupo Sugarhill Gangs, que “foi um enorme sucesso de vendagem, o que 

possibilitou a contratação, por vários selos de discos independentes, de Grandmaster Flash e 

Afrika Bambaataa, entre outros”. (VIANNA, 1998, p.32) 

 Apesar do sucesso mercadológico de “Rapper’s Delight” e do relativo pioneirismo da 

empresária Sylvia Robinson, proprietária da gravadora Sugar Hill Records, responsável pelo 

lançamento do grupo homônimo, paira o questionamento se esse se configura em um rap 

legítimo. Ainda, o grupo foi acusado de ter sido  

(...) pré-fabricado e de que o projeto estava direcionado para fins puramente 

comerciais, que enlatava o hip-hop a partir do momento em que transformava 

um complexo movimento cultural em quinze minutos de rap gravado e, num 

segundo momento, em três minutos (formato que tornava o rap exequível em 

rádios)” (D’ALVA, 2014, p.34). 

 Dois anos depois da gravação de Sugarhill Gangs, em outubro de 1981, vai ao ar nos 

Estados Unidos o canal de televisão Music Television (MTV). Com transmissão via satélite, a 

emissora propunha veicular vinte e quatro horas de vídeos de música (videoclipes) por dia, 

intercaladas por entrevistas e notícias sobre o mundo da música. Nos primeiros anos de 

transmissão, a MTV veiculava especialmente videoclipes de bandas de rock e a maioria dos 

apresentadores (VJs) eram brancos. Artistas negros, sucesso no mercado fonográfico como 

Stevie Wonder, Marvin Gaye e Earth, Wind&Fire não tinham seus videoclipes veiculados pela 

                                                             
22 Segundo D’Alva, “embora ‘Rapper’s Delight’ seja considerada a primeira gravação de um rap e um marco na 
história do hip-hop, ela foi precedida em alguns meses, pela gravação do rap ‘King Tim III (Personality Jock), lado 
b do disco ‘Fatback XII’, da banda Fatback, com a participação do DJ de rádio Tim Washington, que se 
autointitulava ‘King Tim’ e fazia as vezes de MC nas suas performances ao vivo. ‘King Tim III (Personality Jock) foi, 
de fato, o primeiro rap a ser gravado”. (D’ALVA, 2014, p.33)  
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emissora. Essa barreira só foi quebrada com o lançamento do videoclipe da música “Billie 

Jean”, de Michael Jackson, pela CBS23. 

 Rompida a barreira de “estilo”, videoclipes de artistas negros e, principalmente 

videoclipes de rap passaram a figurar na programação da MTV e, em agosto de 1988, estreia o 

programa “Yo! MTV Raps”, dedicado exclusivamente ao rap e às outras linguagens da cultura 

hip-hop. Segundo Corsbie-Massay (s/d), os produtores do canal imaginavam alcançar uma 

audiência relativamente modesta com a atração, em torno de 0,4 pontos Nielsen. Uma semana 

depois da sua estreia, o programa apresentou para 2 pontos Nielsen. 

 Os exemplos da gravadora Sugar Hill Records e do canal televisivo MTV ilustram a 

proximidade com que a Indústria Cultural e a Mídia acompanharam a ascensão deste fenômeno, 

transformando os interesses e a cultura de minorias políticas em possibilidades de ganhos 

monetários. É interessante notar como um movimento sociocultural crítico do status quo vai 

aos poucos sofrendo transformações com as possibilidades de ganho dos artistas a partir de sua 

inserção nas cadeias de produção e difusão. 

 

1.3 – As Bases no Brasil 

 Partindo das análises de autores que se dedicam ao estudo dos movimentos negros, 

associados ao hip-hop como VIANNA (1987), ANDRADE (1996), SILVA (1998), FELIX 

(2005) e D’ALVA (2014), é possível afirmar que os movimentos socioculturais periféricos, 

como o hip-hop, emergem como uma resposta às mazelas sociais que acometem a população 

marginalizada e se mostram uma eficiente ferramenta de afirmação identitária e de 

reivindicação de direitos. Procede-se, então, a um levantamento histórico das condições que 

precederam e fomentaram essas manifestações no Brasil, para que seja possível a análise do 

desenvolvimento do movimento hip-hop entre nós. 

 Para tanto, é proposta a revisão conceitual da dicotomia entre centro e periferia, bem 

como a constituição histórica das periferias e da sua cultura. Para compreender o processo que 

levou à emergência das periferias no Brasil, em especial, na cidade de São Paulo, é importante 

considerar o processo histórico de segregação a que foram submetidas as populações 

                                                             
23 Segundo Kaplan (1987), a MTV também teria se recusado a inserir o videoclipe de Michael Jackson na sua 
programação, argumentando que o estilo não se encaixaria nos padrões da emissora que privilegiava o 
rock’n’roll. Diante da recusa, a CBS ameaçou tirar todos os videoclipes dos seus outros artistas, como Pink Floyd 
e Journey, o que correspondia ao equivalente de vinte e cinco por cento da programação.  
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marginalizadas. Esse processo de violação de direitos foi determinante para a constituição dos 

movimentos sociais que reforçam a identidade da população marginalizada e a sua luta pelo 

reconhecimento. 

 A partir do argumento de Caldeira (2000) sobre a constituição do espaço segregado 

socialmente na cidade de São Paulo, serão apresentadas as condições materiais e simbólicas em 

que os sujeitos residentes na cidade, especialmente nas periferias, vivenciaram a chegada do 

movimento hip-hop no território brasileiro. Seguindo a sugestão da autora, a análise deste 

fenômeno é pautada nos aspectos socioculturais presentes na sociedade paulistana do período 

chamado de Constituição Cidadã (1988 a 1998), compreendendo o período concomitante à 

chegada do movimento hip-hop, bem como seu desenvolvimento no território brasileiro.  

 A partir da observação da consolidação do medo e considerando as especificidades do 

desenvolvimento urbanístico dos grandes centros urbanos brasileiros, Caldeira (2000) discute 

os três principais processos históricos de segregação social que influenciaram a constituição 

física da cidade de São Paulo. A primeira fase, compreendida entre o final do século XIX até 

os anos 1940, foi marcada por uma segregação caracteristicamente espacial. Nesse período, 

segundo a autora, ricos e pobres conviviam na região central da cidade, ainda pouco 

industrializada. Tal proximidade serviu de argumento para a adoção de políticas higienistas e 

sanitárias autoritárias, a fim de minimizarem focos de doenças contagiosas e proteger as elites 

assombradas que haviam diagnosticado “as desordens sociais da cidade em termos de doença, 

sujeira e promiscuidade, ideias logo associadas ao crime”. (CALDEIRA, 2000, p.214) 

 Os anos 1940 até o final dos anos 1980 foram, segundo Caldeira (2000), marcados pelo 

processo de “periferização”, quando se consolida a segregação espacial que forçou a realocação 

dos segmentos mais pobres para locais distantes do centro da cidade. A periferização (ou 

gentrification) atenderia aos interesses comerciais de minorias abastadas, pois disponibilizava 

as áreas centrais da cidade e fomentava a especulação imobiliária. Os sujeitos empobrecidos 

passaram a ocupar lotes de terras clandestinamente e improvisaram suas moradias num 

ambiente desprovido de infraestrutura básica, resultando no aumento significativo de problemas 

de saúde e da taxa de mortalidade infantil.  

 A última fase desse processo de segregação se deu entre o período que inicia nos anos 

1990 e vigoraria até os dias atuais. Segundo Caldeira (2000), o período coincide com o aumento 

da violência urbana decorrente de diversos fatores como as transformações econômicas e 

sociais, além da grande recessão que se abateu nos anos 1980. O temor à violência cria um novo 
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padrão imobiliário para as elites, os chamados “enclaves fortificados”, caracterizados por uma 

rígida estrutura de segurança, muros altos e fortificados, cercas elétricas e, principalmente, 

controle e restrição de acesso a estes locais.  

 A partir desse novo padrão de exclusão social, a cidade de São Paulo sofre alterações 

nos usos de seus espaços públicos. Onde antes havia interação entre sujeitos provenientes dos 

mais variados segmentos sociais passa a existir o convívio exclusivo entre sujeitos da mesma 

classe social, reconfigurando o espaço público. Dessa forma, os espaços públicos dos grandes 

centros urbanos foram ocupados especialmente pelas classes empobrecidas, à mercê das 

mazelas sociais. A ocupação desses espaços pelos mais pobres será determinante na chegada 

do hip-hop no Brasil, como será analisado no tópico a seguir. 

 Assim como a cidade de Nova York, a cidade de São Paulo passou por processos de 

deterioração social causadas, principalmente, pela transformação do perfil socioeconômico da 

cidade, que passou de industrial a pós-industrial, afetando drasticamente as condições de vida 

dos habitantes, em especial, a população mais vulnerável socialmente. Caldeira descreve o 

colapso social que assolou a cidade, iniciado nos anos 1980, na chamada década perdida, como 

resultado de políticas de ajuste estruturais, cujos efeitos se refletiram em “altíssimas taxas de 

desemprego, agravamento da má distribuição de renda e a erosão das perspectivas de 

mobilidade social” (CALDEIRA, 2004, p.259). 

 Dessa forma, a dicotomia entre centro e periferia não foi estabelecida exclusivamente 

no campo geográfico. Impuseram-se, também, pelas barreiras culturais no universo 

caracterizado pelo crescente índice de crime violento, violação dos direitos humanos, além da 

segregação espacial, como seriam as periferias das grandes cidades. Adotando uma estratégia 

analítica diferente, Magnani (1984) discorre sobre as relações circunscritas nas periferias, em 

especial, no tempo livre das classes trabalhadoras, analisando a constituição do espaço urbano 

sob uma perspectiva que transcende as condições de vida material. O autor se opõe à percepção 

homogeneizada da periferia, reduzida ao aspecto econômico e retratada unidimensionalmente 

sob a perspectiva da luta pela autopreservação.  

 A mudança de perspectiva revela a “existência de uma rica rede de lazer e 

entretenimento – e suas modalidades de fruição – na periferia urbana da cidade de São Paulo, 

paisagem habitualmente descrita como uma realidade cinzenta, indiferenciada” (MAGNANI, 

2003, p.85). Nessa riqueza de relações e ações se revelam, pelas lentes da cultura, na celebração 

à vida dos sobreviventes, dos marginalizados e dos sujeitos subversivos que ignoram sua 
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sentença de extinção do corpo social. Novamente, observamos um terreno fértil para a fixação 

e desenvolvimento do hip-hop, onde a precariedade das condições materiais se combina à 

riqueza das relações simbólicas. 

 O estudo do tempo livre dos marginalizados socialmente se constitui um marco histórico 

na produção acadêmica sobre o tema. Considerando a então predominante interpretação 

marxista sobre o fenômeno urbano, temas como lazer não faziam parte do rol da produção 

acadêmica. Porém, o estudo de Magnani (1984) suscitou categorias analíticas fundamentais 

para a compreensão da periferia e seu ethos, como as redes de relação sustentadas em um 

determinado espaço, as formas de pertencimento, a construção identitária e, principalmente as 

articulações e mobilizações coletivas. 

 Do último tópico, é possível identificar a tendência de constituição de um processo de 

insurgência que emerge das periferias. As condições precárias de vida, a falta de equipamentos 

estatais e as estratégias de superação da miséria que os sujeitos periféricos articulavam em seus 

cotidianos eram pautas recorrentes nas agendas do poder público e da academia. Porém, a 

articulação das redes inscritas nesse contexto promoveu a também organização dos movimentos 

sociais organizados, destacando-se o movimento negro. 

 A história recente do movimento pelos direitos civis dos negros é marcada pela 

segregação e violação de direitos dos afrodescendentes. A partir da pressão política exercida 

pelos movimentos sociais articulados, que reivindicavam políticas públicas que garantissem os 

direitos da população afro-brasileira, o Estado brasileiro passa a adotar, paulatinamente, uma 

série de ações afirmativas a partir do final da década de 1990, a exemplo dos Estados Unidos. 

 Segundo Malachias (s/d), o movimento negro no Brasil passa a intervir socialmente, de 

maneira organizada, a partir de 1931, com a Frente Negra Brasileira (FNB). A intenção da FNB 

era integrar a população negra à sociedade a partir do acesso à educação e ao mercado de 

trabalho. Em 1945, nasce o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por Abdias do 

Nascimento e pelo poeta Solano Trindade. Idealizado como uma alternativa de dar visibilidade 

às histórias de líderes negros, além de estabelecer uma frente artística e cultural de luta 

antirracista, o TEN promovia ações voltadas para a conscientização das tradições e histórico de 

lutas dos negros e também questionava o estabelecimento dos paradigmas educacionais 

históricos de influência eurocêntrica. 
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 Malachias (s/d) retoma evento de 1978, quando ocorre uma grande manifestação 

popular nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo após o jovem Robson Silveira da Luz 

ter sido arbitrariamente preso e em seguida executado pela polícia. Dessa manifestação surge o 

protótipo do Movimento Negro Unificado (MNU), originalmente Movimento Negro Unificado 

Contra a Discriminação Racial. Ao assumir dimensão nacional, em 1988, o MNU adota a 

postura política ligada aos partidos de esquerda. 

 Dando continuidade ao histórico do movimento negro no Brasil, Malachias (S/D) 

relembra a marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida, realizada 

por membros de entidades do movimento negro que levaram ao então presidente Fernando 

Henrique Cardoso as reivindicações de adoção de políticas públicas de promoção da efetiva 

inclusão social dos afrodescendentes. Atendendo ao pedido, o Governo Federal promove o 

Seminário Internacional Sobre Políticas e Ações Afirmativas, projeto embrionário do que viria 

a ser o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH).  

 Em 2001, Governo Federal, militantes do movimento negro e intelectuais ligados às 

Universidades compuseram o Comitê para a participação da 3ª Conferência Mundial Contra o 

Racismo, realizado em Durban, África do Sul. Nesta conferência, os governos participantes 

assumiram o compromisso de estabelecer políticas compensatórias e de efetiva inclusão social 

para os negros. Herdando o compromisso firmado pelo governo anterior, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sanciona a primeira lei de seu mandato, a Lei 10.639-03, que torna 

obrigatória a inclusão da disciplina “História e Cultura Afrobrasileira” no currículo escolar de 

todos estabelecimentos de ensino básico do país. 

 Essa iniciativa, marcante para a militância negra brasileira, é considerada um grande 

avanço na política educacional e também sinalizava um novo projeto de sociedade. Em 

contrapartida, a Lei 10.639/03 encontrou obstáculos de várias ordens, desde a falta de recursos 

necessários para a sua implementação e para o seu sucesso, à resistência de sujeitos e 

instituições envolvidos no processo.  Segundo Gomes (2013), a Lei 10.639/03 se constitui uma 

força propulsora, chamada por ela de visibilidade emancipatória, a formação de condições 

mínimas decorrentes das transformações sociais que fomentam a emancipação do sujeito.  

 Como exemplo dessas mudanças, houve a reformulação do Ministério da Educação com 

a criação da SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão, precedida pela criação da SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, e desde então surgiram estruturas regionais semelhantes que dialogam com a esfera 
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federal, tensionando as relações e favorecendo a criação de políticas públicas voltadas para o 

combate das desigualdades sociais e raciais. 

 Dessa maneira, pode-se inferir que foram as formas distintas de militância que 

assumiram o papel de fomentadores da mudança social brasileira e responsáveis pelo processo 

de anúncio e denúncia, ou seja, anunciam a possibilidade de uma sociedade mais justa e 

denunciam a segregação racial e a omissão do Estado para superar o racismo. A educação 

acompanha esse processo histórico, se afirmando oficialmente como direito universal passando 

a ser pauta reivindicatória dos movimentos sociais. 

 Evocando Boaventura de Sousa Santos, Gomes (2013) retoma os conceitos de regulação 

e emancipação, ou seja, a participação política garantida por meio de normas e diretrizes. 

Porém, essa regulação seria fruto da luta pela emancipação, que ao ser interpretada e devolvida 

à sociedade, acaba por ser abrandada. É certo que os movimentos sociais sejam responsáveis 

pela garantia de que a regulação não se torne conservadora e eufemística, mas que seja uma 

regulação equilibrada entre o processo emancipatório e que retorne à sociedade brasileira 

devidamente regulada. 

 Dessa maneira, o movimento hip-hop e sua expressão musical, o rap, se inscrevem nesse 

contexto como expressão decorrente de duas tendências predecessoras da militância antirracista 

no Brasil, a exemplo do ocorrido nos Estados Unidos. A primeira frente se estabelece no campo 

cultural por meio do resgate das tradições africanas e sua impressão nas artes, exemplificado 

pelo Teatro Experimental do Negro (TEN). A segunda, no campo político, expressa pela 

organização de movimentos sociais que exerceram forte pressão em favor de mudanças 

institucionais de combate ao racismo e de adoção de políticas afirmativas para a população 

afrodescendente. O rap, em seu contexto original no Brasil, replica essas duas tendências a 

partir da veiculação de seu discurso denunciante e combativo no campo cultural.   

 A partir do histórico do movimento negro no Brasil é possível compreender o momento 

de emergência do hip-hop no país, no início dos anos 1980, especialmente na cidade de São 

Paulo. Os primeiros registros sobre a ocupação de dançarinos de break no centro da cidade, na 

Praça Ramos em frente ao Teatro Municipal, noticiam sua chegada. Anteriormente, segundo 

Contier (2005), já eram conhecidas apresentações de dançarinos de break nos conhecidos bailes 
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blacks24 e em casas de shows, pois a dança havia sido “paradoxalmente, trazida por agentes 

sociais pertencentes às camadas sociais mais ricas da sociedade”25 (CONTIER, 2005). Logo os 

dançarinos passaram a se encontrar nas esquinas das Ruas 24 de Maio e Dom José de Barros. 

 A transição do break das casas de shows e bailes blacks para as ruas do centro da cidade 

de São Paulo se deu pela iniciativa de alguns envolvidos, destacando os nomes de Nelson 

Triunfo, Thaíde, DJ Hum, entre outros. No primeiro momento, o movimento hip-hop no 

contexto brasileiro estava reduzido à dança, e a música, o rap, ainda não era conhecido por esta 

nomenclatura. A ocupação do espaço também ocorreu de maneira difusa, primeiramente 

aparecendo como elemento de festas de casas noturnas frequentadas por jovens das classes 

médias, passando para os bailes blacks da cidade, para finalmente ocupar o espaço público.  

 Ainda assim, a ocupação do espaço público pelos jovens ligados ao movimento hip-hop 

não se deu de maneira harmônica e homogênea, como nos EUA. Partindo das esquinas das ruas 

24 de Maio e Dom José Gaspar, o grupo se fragmentou, uma parte migrando para o Largo São 

Bento enquanto a outra parte se deslocou para Praça Roosevelt. Segundo Silva, 

As razões para a cisão entre a São Bento e a Roosevelt aparecem em falas 

diferenciadas, por vezes, menciona-se a condição secundária experimentada por 

alguns grupos no contexto da São Bento; ora referem-se à dificuldade de aceitação 

dos grupos que haviam chegado posteriormente. Noutros casos menciona-se a 

necessidade de se buscar novos desenvolvimentos artísticos. A ruptura patrocinada 

por JR Blow com os breakers da São Bento também é mencionada como aspecto 

central da separação. De qualquer forma, trata-se de um momento importante para a 

história do movimento, pois desde então, um segmento mais identificado com o rap 

decidiu-se por um espaço diferenciado. O novo grupo iria produzir em um curto lapso 

de tempo experiências que contribuíram para a redefinição e diversificação do rap 

paulistano. (SILVA, 1998, p.62-63). 

 A mudança dos locais de encontro foi motivada, em boa medida, pelas perseguições da 

polícia, que recriminava sistematicamente os agrupamentos civis em locais públicos sob ordens 

e influência da Ditadura Militar que ainda assolava o país. Outro ponto determinante na 

mudança do ponto de encontro dos jovens da rua 24 de Maio foi a proximidade com comércios 

locais, pois os lojistas afirmavam que as aglomerações poderiam favorecer furtos e roubos na 

região. (CONTIER, 2005). Tanto a iniciativa da polícia quanto a dos comerciantes de 

                                                             
24 Os bailes blacks eram eventos de sociabilidade da juventude negra brasileira, especialmente paulistana, que 
ocorreu entre as décadas de 1970 e 1990. Os bailes eram descentralizados, porém, os mais emblemáticos era os 
realizados pelas companhias Chic Show e Zimbabwe. (FELIX, J.B. de J., 2000) 
25 Segundo Contier (2005), “Nelson Triunfo começou a frequentar a discoteca Fantasy, no bairro de Moema, 
onde se apresentava com o seu conjunto de soul Funk&Cia.. Após ter frequentado o Fantasy, durante 
aproximadamente um ano, N. Triunfo levou o break e o hip-hop para o seu local de origem: a rua”.  
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dispersarem e condenarem de antemão os encontros revelam uma tendência ao preconceito em 

relação aos jovens, que carregavam consigo marcadores sociais da diferença, como a negritude. 

 Dessa maneira, era necessário levar o hip-hop para locais onde fosse possível sua 

disseminação entre os jovens, especialmente os periféricos. Na praça Roosevelt, os jovens 

passaram a se articular politicamente e retomaram a pauta racial nas suas ações. Um marco no 

processo de politização do movimento no Brasil foi o surgimento do Movimento Hip-Hop 

Organizado de São Paulo (MH2O-SP), lançado oficialmente em 25 de janeiro de 1988, durante 

um evento musical que fazia parte das as comemorações do aniversário da cidade de São Paulo, 

no Parque Ibirapuera (ROCHA, DOMENICH E CASSEANO, 2001), criado por iniciativa do 

produtor musical Milton Sales, um dos responsáveis pela criação do grupo de rap de grande 

relevância para a cena hip-hop no país, o Racionais MCs26. 

 Ainda na praça Roosevelt, os encontros dos jovens mais interessados em desenvolver 

os outros elementos do movimento hip-hop levaram à organização da posse27 Sindicato Negro, 

em 1989, que também levantava pautas sobre a temática racial. Essa entidade, apesar de ter se 

dissolvido no início dos anos 1990, foi responsável pela formação de agentes que mais tarde 

seriam responsáveis pela disseminação do hip-hop e sua fixação nas periferias do país. Um 

exemplo desse processo é a criação da posse Aliança Negra, na Cidade Tiradentes, bairro 

localizado no extremo leste da cidade de São Paulo. Fundada por Claudio José de Assunção e 

Franilson de Jesus Batista, frequentadores da Praça Roosevelt e atuantes no Sindicato Negro, a 

Aliança Negra foi pioneira e serviu de modelo para a criação de espaços culturais baseados nos 

preceitos do hip-hop que fomentavam a sociabilidade juvenil, e se constituíam como 

alternativas de lazer e formação política.  

 A ocupação do espaço público no centro da cidade enfrentou a resistência da polícia e 

dos comerciantes, mas também era local de encontro de outros grupos de sociabilidade juvenil, 

como os punks. Essa aproximação, aparentemente harmoniosa, será observada no disco “Hip 

Hop Cultura de Rua”, lançado em 1988 pela Eldorado e considerado primeiro registro 

fonográfico de rap no Brasil28, e que, a exemplo do ocorrido nos EUA, também alcançou uma 

                                                             
26 Os Racionais MCs se formaram a partir de duas duplas de DJ e MC: Mano Brown e Ice Blue e KL Jay e Edy Rock, 
das zonas sul e norte, respectivamente (ROCHA, DOMENICH E CASSEANO, 2001).  
27 Posses são organizações juvenis cujos objetivos são disseminar a cultura hip-hop e fomentar ações 
socioculturais como maneira de amenizar as condições de vulnerabilidade sociais às quais estão submetidos os 
jovens das regiões periféricas das grandes cidades. 
28 Segundo Silva (1998), a primeira gravação de um rap de que se tem notícia no país é “Sebastian Boys Rap", dos 
DJs Pepeu e Mike, gravado na versão fita de rolo em 1986 pela Bandeirantes e relançado em vinil no ano seguinte 
(1987) na coletânea “Remixou? Dançou!”, pela distribuidora CBS. Ainda, a música integrou a programação juvenil 
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marca considerável de vendagem, chegando às sessenta mil cópias vendidas. Segundo noticiado 

por Forastieri 29,  (1988) no jornal Folha de S.Paulo, a produção do disco contou com a relevante 

participação de músicos ligados ao cenário punk rock:  

Bem informados, os hip hopers paulistanos se cercaram de alguns membros da nata 

musical da cidade, como Akira (ex-Akira S e Hai Kai Music), produtor das faixas de 

O Credo; Nasi e André (do Ira!, eles mesmos rappers), produtores de Thaíde e DJ 

Hum; Dudu Marote (do Tarsilla), que produziu código 13 e a dupla MC Jack e Dj 

Ninja. Além disso, participam do disco o trombonista Raul de Souza e os guitarristas 

André Abujamra (do Mulheres Negras) e Hélcio Aguirra (do Golpe de Estado). 

Existem mais duas participações oficiosas: um trecho de “Gritos na Multidão”, do 

Ira!, em “Homens da Lei”, de Thaíde e uma citação do mais respeitado grupo de Hip 

Hop do momento, o Public Enemy, ambas “chupadas” via toca-discos. 

(FORASTIERI1988, Ilustrada, pág. E12). 

 Os fatos relatados sobre a chegada do hip hop no Brasil sugerem que a novidade, ao 

contrário do que ocorreu nos EUA, se deu de maneira bastante mecanizada, inclusive sob forte 

influência midiática que veiculava as expressões de maneira difusa, fragmentada e destituída 

do significado de resistência sociocultural, intrínseca a este movimento. Mas é preciso 

considerar que, apesar de o movimento ter sido elaborado e, em certa medida, importado dos 

Estados Unidos, ao chegar em terras brasileiras ele foi ressignificado, incorporando elementos 

discursivos e estéticos próprios das múltiplas realidades brasileiras.  

 A difusão do rap pelo globo teria sido impulsionada pela globalização e também pelo 

“movimento global de hip-hop” (Osumaré, 2007). Esse movimento expressa o 

compartilhamento da chamada estética africanista por pessoas envolvidas com a luta pelo 

combate às desigualdades. Porém, apesar das semelhanças, o hip-hop não constitui uma voz 

uníssona dos povos afrodescendentes. Como produto da estética africanista global, o hip-hop 

integra um organismo intercultural que apresenta, simultaneamente, as semelhanças globais e 

as diferenças locais. Osumaré argumenta que o “organismo intercultural, como construto, 

permite compreender a adaptabilidade infinita da estética africanista, pois permite privilegiar 

                                                             
da Rádio Bandeirantes no período de 1985/1986.  Em 1987, outra coletânea foi lançada pela Kaskatas, chamada 
“Ousadia do Rap”, que compilava as músicas vencedoras de concursos de rap promovidos em bailes blacks. 
Porém, o disco “Hip Hop Cultura de Rua” foi o “primeiro a fazer o registro da produção musical no contexto do 
hip-hop. Reúne as experiências dos pioneiros do rap que encontravam-se na Sâo Bento” (SILVA, 1998, p.77-78, 
grifo nosso). A polêmica sobre o primeiro registro fonográfico de um rap brasileiro repete a discussão sobre a 
legitimação da produção e das motivações, assim como aconteceu com Sugarhill Gangs.  
29 André Forastieri (1965) é jornalista e se dedica à crítica musical desde os anos 1980, quando escrevia para o 
jornal Folha de S.Paulo, onde assumiu o cargo de editor do recém-lançado Folhateen. Foi colaborador das revistas 
BIZZ e SET e em 1993 passou à editoração de publicações segmentadas, como a Editora Acme, que publicava a 
revista “Cavaleiros do Zodíaco” e desde então, se dedica às publicações especializadas, como PC Magazine e 
Nintendo World. Crítico cultural reconhecido, publica seus textos em canais virtuais, contando com relevante 
audiência. Perfil. Disponível em http://noticias.r7.com/blogs/andre-forastieri/perfil/. Acesso em 31.jul.2015. 

http://noticias.r7.com/blogs/andre-forastieri/perfil/
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as subjetividades locais nas apropriações dos movimentos hip-hop originados nos centros 

urbanos dos Estados Unidos” (OSUMARÉ, 2007, p.16, tradução nossa). 

 Uma vez incorporado ao campo cultural brasileiro, o hip-hop passou a contar, 

especialmente, com a participação da mídia no processo de difusão. A influência midiática 

sobre a disseminação do hip-hop no cenário cultural brasileiro se confirma por meio de outros 

exemplos, sendo o mais emblemático a novela “Partido Alto”, da Rede Globo de Televisão. 

Exibida entre maio e novembro de 1984, a abertura da novela foi a mais longa abertura de 

novela produzida por Hans Donner até então, com 40 segundos a mais do que as anteriores e 

combinava dançarinos de break e sambistas que coreografavam ao som da música “Enredo do 

Meu Samba”, interpretado por Sandra de Sá30.  

 Ainda sobre a novela “Partido Alto” da Rede Globo, a trama contava com um 

personagem, Mr. Soul, interpretado por Arnaud Rodrigues31, que fazia parte do chamado núcleo 

“exótico” da novela. Mr. Soul era um dançarino de break e dono de uma equipe de som, a Funk 

Discoteque e organizava bailes blacks. A trilha sonora de Mr. Soul era “Hey DJ”, do World’s 

Famous Supreme Team, relevante grupo do cenário hip-hop norte-americano. Para encerrar o 

quadro de referências fixas que a novela fazia ao movimento hip-hop, o LP da trilha 

internacional da novela tinha capa e contracapa ilustradas com dançarinos de break. 

 Desconsiderar essas referências ao movimento hip-hop veiculadas em horário nobre no 

canal televisivo de maior audiência no país seria o mesmo que desconsiderar o importante papel 

que a mídia teve sobre a disseminação do movimento no país. Essa proximidade, tal como 

ocorrido nos EUA, sugere o potencial mercadológico de uma expressão sociocultural juvenil 

de resistência que tem importantes implicações na produção e na recepção destes produtos 

culturais. Essa instável relação entre mídia e rap será analisada a partir do próximo tópico.  

                                                             
30 Informações extraídas do site Memória Globo – Novelas: Partido Alto. Disponível em < 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/partido-alto/abertura.htm>. Acesso em 
1º.jun.2015. 
31 Arnaud Rodrigues já havia se familiarizado com o rap, tanto que elaborou uma versão de “Rapper’s Delight” 
(Melô do Tagarela), gravada por Mièle em 1980 pela RCA. O compacto simples assinala oficialmente o primeiro 
registro fonográfico de rap no Brasil. (YOSHINAGA, 2014) 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/partido-alto/abertura.htm
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CAPÍTULO 2 – RAP EM REVISTA: BIZZ 

 Lançada em agosto de 1985, sob direção editorial de Carlos Arruda, a revista BIZZ foi 

concebida como resposta a uma pesquisa de opinião realizada junto ao público presente na 

primeira edição do festival “Rock in Rio”32, consolidando-se como uma edição segmentada 

para o público jovem. O projeto editorial da revista apresentava elementos inspirados na revista 

inglesa Smash Hits, também direcionada para o público jovem. A primeira edição foi lançada 

com cem mil exemplares e nos meses seguintes a tiragem estabilizou no patamar de cerca de 

60 mil exemplares.  

 Em contexto de instabilidade política e econômica no Brasil, a revista sofre altos e 

baixos comerciais, o que a leva passar por diversas reformulações editoriais e gráficas. Com o 

lançamento do Plano Cruzado houve um incremento nos padrões de consumo no país, 

favorecendo o mercado cultural, especialmente a indústria fonográfica e do entretenimento. 

Esse período próspero favoreceu a diversificação da revista, intensificando a sua produção de 

edições especiais. Com o fim do Plano Cruzado, em 1987, e com a economia do país fragilizada 

e o mercado retraído, as concorrentes diretas da revista, a Somtrês e a Roll encerram suas 

atividades, consolidando a BIZZ no mercado editorial segmentado para o público jovem. 

 A revista BIZZ se tornou referência cultural entre os jovens na década de 1980, momento 

em que se disseminavam diversos movimentos musicais juvenis no país, como o rock, o metal 

etc. Acompanhando essa tendência e sob direção de José Augusto Lemos, a BIZZ passa a 

assumir o tom alternativo das novas edições a partir de então. No final do ano de 1989, em 

plena abertura política do país, a revista passa por reformulação gráfica para atrair o público, 

considerando a diversificação de investimentos da indústria fonográfica (que desloca recursos 

do cenário rock para outras frentes em ascensão, como o chamado “brega”) e a disseminação 

de músicas norte-americanas no país.  

 Outro fator relevante para o contexto de desenvolvimento da BIZZ no cenário cultural é 

a fase de expansão das rádios FMs, pois “durante o governo de José Sarney, foram distribuídas 

958 concessões, uma por quinzena, o que solidificaria rapidamente a prática do jabaculê33” 

(BIZZ, s/d). Com as rádios passando a dominar o campo referencial do cenário musical, a 

                                                             
32 A primeira edição do festival Rock in Rio aconteceu no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e durante os dez dias 
de sua realização foi frequentado por 1.380.00 pessoas. Disponível em http://rockinrio.com/rio/rock-in-
rio/historia/ Acesso em 12.jul.2014. 
33 Jabaculê ou Jabá são termos empregados à prática das gravadoras de suborno aplicado aos DJs das rádios, 
interferindo na seleção das canções veiculadas.   

http://rockinrio.com/rio/rock-in-rio/historia/
http://rockinrio.com/rio/rock-in-rio/historia/
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disseminação da música norte-americana e o enfraquecimento do cenário do rock brasileiro 

levaram a BIZZ a uma crise financeira e identitária. Em 1993 a revista lança um novo projeto 

gráfico e, em 1995, com o lançamento da emissora MTV no país, o que consolida a cultura 

juvenil no campo cultural e econômico, a revista muda o nome para Showbizz. Além do nome, 

são promovidas novas mudanças gráficas, com predileção às imagens e adequação da 

linguagem para o público juvenil.  

 Esse formato da revista resiste até 2001, quando finalmente a BIZZ fecha as portas, 

devido ao rompimento do contrato entre Editora Azul e Editoria Abril. Em 2005, a Editora 

Abril decide relançar a edição, com formato e título originais, porém, com o advento da internet, 

a indústria fonográfica, principal base da BIZZ, também passava por profundas transformações. 

Bem como a chamada cultura juvenil, que se reorganizava socialmente em ambientes virtuais 

e novos modelos de consumo cultural. Em julho de 2007, a revista novamente suspendeu as 

atividades.  

 A presente análise se concentrou na produção editorial da revista BIZZ do seu 

lançamento, 1985 até o fim da sua primeira fase, ano de 2000. Importante considerar os padrões 

estilísticos da publicação tendo em vista seu público “fiel”, ou seja, jovens ligados 

principalmente à cena rock. Em se tratando de um trabalho de análise da cobertura midiática 

sobre o rap, é fundamental observar a importância de uma produção segmentada para jovens 

apreciadores de outros estilos musicais e, ainda, verificar a proximidade com que esses 

diferentes gêneros da música se desenvolveram.  

 

2.1 O Rap na BIZZ 

 O material da BIZZ que compõe esta análise foi coletado do acervo em CD-ROM, 

lançado em tiragem restrita, em ocasião de comemoração dos vinte anos da revista, em 2005. 

Nesse material foi possível pesquisar matérias indexadas por temas, além de visualizar a edição 

como na edição impressa.  

 A primeira menção significativa ao rap ou ao hip-hop publicada pela revista foi na 

edição de novembro de 1986, no texto “Run DMC: Rap, Hip-Hop e... Sucesso!!!” (1986, p.50). 
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A matéria sobre o grupo Run DMC é assinada por J.E.R. (iniciais de José Emílio Rondeau34), 

e apesar de assumir certa centralidade em relação à edição (publicada na página 50 de uma 

edição de 130 páginas), a matéria ocupa uma página inteira, com fundo preto, fonte branca (alto 

contraste), além de destaques em vermelho, remetendo à composição visual característica do 

logotipo do grupo. 

 Desde o subtítulo da matéria é possível verificar o espanto com a prosperidade do novo 

gênero no cenário musical: ainda que precedido pelas reticências, que dão o tom de incerteza 

sobre o grupo (e também sobre o rap e o hip-hop), três exclamações são empregadas 

imediatamente após o termo sucesso (“Rap, Hip Hop... E Sucesso!!!”). O texto começa da 

seguinte maneira:  

Eles não são brancos, não se vestem com apertadas calças de spandex como as de 

David Le Roth, não tem um videoclipe atochado de efeitinhos especiais (...). 

Mesmo assim, os três maluquetes do Run DMC estão entre os 10 artistas mais 

vendidos nos Estados Unidos, com o álbum Raising Hell e o compact “Walk this 

Way”, uma recriação imperdível do clássico heavy funk do recém ressuscitado 

Aerosmith. (RONDEAU, 1986, p.50, grifo nosso) 

 São diversos os elementos de estranhamento neste pequeno trecho localizado logo no 

parágrafo de abertura (lide35). Na primeira sentença, o estranhamento se expressa pelos termos 

precedidos de negativa que indicam os marcadores de diferença sobre etnia (não são brancos), 

no vestuário atípico dos “stars” (não se vestem com apertadas calças de spandex), na prática 

incomum de disseminação de suas obras (não tem um videoclip atochado de efeitinhos 

especiais) e na falta de identificação com os padrões de sucesso da época (David Le Roth). E, 

apesar da falta de coincidência com a fórmula padrão de sucesso da época, o grupo estava entre 

os dez mais vendidos nos Estados Unidos. 

 Na sequência, o texto apresenta nominalmente e territorialmente os integrantes do 

grupo: “Foi este trio - formado por Joe Simmons (o Run), Daryl McDaniels (D.M.C. por 

extenso) e Jay Mizell (nome artístico: Jam Master Jay) em 1982, no bairro nova-iorquino de 

Queens – que transportou o rap das ruas dos bairros negros para o coração do mass media” 

(RONDEAU, 1986, p.50). O deslocamento espacial e simbólico do grupo (do Queens para o 

                                                             
34 José Emílio Rondeau é jornalista, escritor e produtor musical de bandas de rock brasileiras, destacando a banda 
Legião Urbana. Roteirizou e dirigiu o filme “1972”, com sua então esposa, Ana Maria Bahiana. Disponível em 
http://www.cultura.rj.gov.br/artigos/saudades-de-tudo-que-eu-ainda-nao-vi. Acesso em 2.ago.2015. 
35 Lide é uma adaptação do termo em inglês lead, que significa guia e comando. O lide encabeça o texto com o 
objetivo de introduzir o leitor na reportagem e possui estrutura específica de composição, cujas formas mais 
tradicionais se referem à apresentação dos principais pontos do texto, como agente, ação e contexto principais.  

http://www.cultura.rj.gov.br/artigos/saudades-de-tudo-que-eu-ainda-nao-vi
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mass media), acentua o caráter “invasor” que o gênero assume no campo cultural. Ainda, o 

trabalho do grupo que os alçou ao topo das paradas de sucesso norte-americanas36 também 

indica um deslocamento, ou melhor analisando, a aproximação entre os gêneros rock e rap.  

 Enquanto o primeiro se refere a um gênero consolidado no mercado juvenil, que 

passava, naquele contexto, por uma perda significativa de espaço mercadológico devido à 

diversificação dos investimentos feitos pela indústria fonográfica (período de ascensão de 

outros estilos musicais com forte influência eletrônica), o segundo emerge como uma 

alternativa de expansão do mercado. 

 Tratando-se de uma revista segmentada para o público teen, voltada especialmente para 

o rock, a veiculação de uma matéria sobre o rap construída nesses termos, no ano seguinte ao 

lançamento da publicação, indica a necessidade de expandir a temática das pautas jornalísticas 

e apresentar para o público o que se apresentava como novidade no mercado fonográfico. E é 

em termos mercadológicos que a BIZZ assinala sua inauguração na cobertura jornalística sobre 

o rap. Ainda analisando a matéria considerada como marco desta pesquisa, os termos 

mercadológicos se reafirmam ainda mais na “virada” do texto, a seguir:  

Ter vendido mais de um milhão de cópias de Raising Hell só nos Estados Unidos, 

portanto, acabou sendo uma faca de dois gumes, pois reacionou aquela velha cantilena 

de que os bem-sucedidos são, necessariamente, corruptos e ilegítimos, como se poder 

comercial e valor artístico não pudessem andar de mãos dadas” (RONDEAU, 1986, 

p.50) 

 Moda e mercado se combinam na abordagem inicial sobre o rap na revista BIZZ, mas é 

o discurso mercadológico que predomina e a certa altura legitima a expressão artística. Se a 

produção artística ganha relevo nesta interpretação, em contrapartida, os artistas responsáveis, 

são designados como “maluquetes”. Essa contraposição entre “valor artístico” da obra e artistas 

“maluquetes” sugere uma interpretação que designa o espaço do artista neste contexto. A 

validação da obra pelo seu apelo mercadológico se contrapõe ao exotismo dos sujeitos 

produtores.  

 Trata-se de uma referência bastante significativa sobre a aproximação entre artistas do 

rap e com outras instâncias do campo cultural, como a indústria fonográfica e outros gêneros 

musicais. As parcerias estabelecidas entre o rap e outros artistas foram devidamente registrados 

pela BIZZ, como a “Parceria Ultra-Sacolejante” (BIZZ, 1986, p.7) entre o artista Michael 

Jackson e, novamente o grupo Run DMC; entre Thaíde, Nasi e André, estes últimos integrantes 

                                                             
36 A canção “Walk This Way” é uma gravação em parceria entre o grupo de rap Run DMC e a banda de rock 
Aerosmith. Ainda há referências no texto sobre a perda de espaço dedicado ao rock no mercado da música. 
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da banda de rock brasileira Ira!, que “descobriram” o rapper quando passavam pela estação São 

Bento do metrô, na cidade de São Paulo, conhecido ponto de encontro de breakers e rappers.  

 O texto que registra o lançamento do primeiro trabalho de Thaíde, cujo título é um 

questionamento, “Quais são as semelhanças entre uma prosaica lata de lixo e um computador 

rítmico?”, é assinado por Sonia Maia37 (1987, p.92) e apresenta aspectos autobiográficos do 

artista que predominam sobre a produção. A passagem da vida de Thaíde que responde à 

pergunta do título corresponde à experimentação do artista do rap durante um encontro na São 

Bento, quando ele batucava nas latas de lixo e “rimava” seus versos enquanto os outros 

participantes acompanhavam batendo palmas. Segundo o relato autobiográfico,  

Depois de uma semana cantei no Archote (Moema) e todo mundo gostou. Falaram 

que se eu descolasse uma gravadora independente ia fazer sucesso...  

  A apresentação em uma casa noturna localizada no bairro nobre da cidade, Moema, 

abriu as portas para o artista. Após a sua profissionalização, a gravadora foi “descolada” por 

Nasi e André, da banda Ira!, que produziram o primeiro registro fonográfico bem sucedido de 

rap brasileiro, “Hip Hop: Cultura de Rua” coletânea de raps que alcançou uma marca 

expressiva de vendagem, chegando comercializar 25.000 cópias. (CONTIER, 2005).  

 Desde “Rapper’s Delight” (1979), considerado o primeiro registro fonográfico de um 

rap, até “Hip Hop: Cultura de Rua”, também assinalado como pioneiro no estilo no Brasil, a 

polêmica gira em torno da legitimação do rap. Se o precursor norte-americano contava com o 

aparato de uma gravadora, a “Sugar Hill”, para compor o grupo musical que faria a primeira 

gravação, no Brasil houve um fenômeno idêntico, promovido por artistas ligados à cena rock e 

pela gravadora Eldorado.  

 Ainda, ambas produções foram precedidas por trabalhos de grupos de artistas ligados à 

cena tradicional do rap, cada um em seu contexto: enquanto os norte-americanos contavam com 

“King Tim III”, gravada no lado B do LP “Fatback XII”, os brasileiros tinham seu equivalente 

pioneirismo em “Sebastian Boys Rap”, de Pepeu e Mike, além da coletânea lançada pela 

gravadora Kaskatas, “Ousadia do Rap”. Ambas as produções consideravam o fator de alcance 

de público em detrimento do protagonismo no movimento. Isso significa que, 

independentemente da tradição dos artistas, o que legitimou a iniciativa foi o alcance do público 

e as cifras geradas com a comercialização, ou seja, o apelo mercadológico dessas obras.  

                                                             
37 Sonia Maia é jornalista e produtora musical. Atualmente, agencia e produz o músico Arnaldo Dias Baptista. 
Disponível em http://soniamaia.blogspot.com.br/2010/09/o-rock-e-eu.html. Acesso em 31.jul.2015. 

http://soniamaia.blogspot.com.br/2010/09/o-rock-e-eu.html
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 Portanto, na primeira fase do rap, o que se pode notar é uma forte tendência de 

estabelecimento do poder pelo mercado, reforçado pela mídia. A polêmica do pioneirismo 

ganhou um pequeno espaço nas páginas da BIZZ, em 1988, ocasião que praticamente 

coincidiram os lançamentos “Hip Hop: Cultura de Rua”, da Eldorado e “O Som das Ruas”, da 

gravadora Chic Show. Enquanto o dono da casa noturna Chic Show38 e produtor de “O Som 

das Ruas” (uma coletânea de raps vencedores de concursos promovidos pela casa noturna), 

reivindicava o pioneirismo de seu disco, os artistas da Eldorado assumem a defensiva, 

desencadeando também uma disputa sobre a qualidade dos trabalhos. A BIZZ se posiciona da 

seguinte maneira: 

Conferindo os shows de lançamento dos dois LPs, a BIZZ chegou à conclusão de que 

são duas tendências diversas. O Som das Ruas, abrindo mão do hip hop em favor do 

"balanço romântico" do charm, cai como uma luva para os bailes do Chic Show. 

Cultura de Rua, por sua vez, é a linguagem black da rebelião deste quase anos 90, que 

troca a violência por passos de dança. (BIZZ, 1989, p.8) 

 O apoio e a aproximação de artistas de outros gêneros musicais foram relevantes para a 

disseminação do rap, especialmente, a disseminação pelo campo midiático. Nos Estados 

Unidos, o grande fenômeno comentado pela BIZZ foi o Run DMC, que estabeleceu uma parceria 

rentável com uma banda de rock; no ano seguinte, a aproximação entre rap e rock foi repetida 

em terras brasileiras, ainda que com repercussão reduzida, mas já sinalizando um nicho 

interessante para o mercado. Considerando que esta análise se refere a uma publicação dedicada 

ao público juvenil, veicular notícias sobre rap e rock é evocar o caráter transgressor que ambas 

expressões refletiam, concordando com a chamada cultura teen39, que se delineava no país.  

 A construção histórica da cultura teen está vinculada à tendência da lógica de expansão 

mercadológica, cujo conceito está estritamente ligado à cultura de consumo. Da mesma forma, 

as experiências contraculturais elaboradas por e/ou para sujeitos identificados nessa faixa etária 

se referem a expressões tidas como opositoras a essa lógica de mercado, ressignificando o 

conceito de cultura juvenil/teen a atos e ideologias que expressam rebeldia e oposição. Segundo 

Cenevacci “o prefixo ‘contra’ atestava a dimensão da oposição que as novas culturas juvenis 

dirigiam à cultura dominante ou hegemônica”. (CANEVACCI, 2005, p.13)  

 É com a perspectiva de retratar e reforçar a rebeldia enquanto característica intrínseca à 

cultura juvenil que a revista BIZZ, a exemplo de outras publicações segmentadas para esse 

                                                             
38 Chic Show foi uma casa noturna responsável pela disseminação dos bailes blacks paulistanos. Tratava-se de 
um espaço de sociabilidade entre jovens negros na cidade de São Paulo, durante as décadas de 1970 e 1980. 
39 Abreviação de teenager, termo inglês que designa adolescência. 
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público, orienta suas pautas e ações mercadológicas. Ainda, a inclusão de um novo perfil de 

sujeitos produtores e consumidores de cultura ligados às classes subalternas indica o interesse 

da mídia hegemônica pelo movimento hip-hop e pelo rap, pois se trata de expressões que 

evocam o conceito rebelde, apelando para o público jovem consumidor. Ainda, a proposta de 

ruptura estética, as gírias, a diferença dos hábitos de vestuários e o discurso politizado reforçam 

as características identitárias de oposição ligadas ao público juvenil, transformando estes 

produtos culturais alternativos em produtos potencialmente mercadológicos. 

 O mercado do rap foi consolidado rapidamente pela mídia hegemônica, especialmente 

pelos veículos especializados, como a BIZZ. De 1986 a 1991, houve um salto no número de 

recorrências da temática nas matérias e entrevistas publicadas. O espaço dedicado ao tema 

também foi incrementado: foram 23 matérias no ano de 1991, destas, 5 matérias são de página-

dupla, três páginas triplas e uma matéria ocupando espaço de quatro páginas. O mercado 

evoluía, o rap se profissionalizava e a mídia acompanhava de perto toda essa transformação. 

Apesar de ter aumentado a recorrência e o espaço dedicado ao rap, a seleção midiática passava 

a definir os critérios de pauta, e a polêmica era o principal deles. 

 Uma das grandes matérias, “NWA: Barra Pesada”, assinada por Ana Maria Bahiana40, 

dedicava quatro páginas ao novo lançamento do grupo N.W.A (Niggers With Attitude). A 

polêmica que girava em torno do grupo era evidenciada logo na linha fina41 da matéria: “Os 

rappers mais escrotos do mundo estouram nos EUA dizendo que toda mulher é piranha e 

mandando a polícia sifu” (BAHIANA, 1991, p.37). O álbum “Niggaz4Life” é carregado de 

referências sexistas, violentas e de certo modo, racistas, já que o termo niggers aparece com 

frequência no álbum.  

 O álbum foi fracasso de crítica, não houve execução em rádio, nenhum clipe foi exibido 

na MTV e também não houve promoção nos pontos de vendas, como descrito na matéria da 

BIZZ. Entretanto, na primeira semana o álbum alcançou o sexto lugar na parada da Billboard. 

Na segunda semana, foi para a primeira posição e se manteve por mais de seis semanas entre 

os dez mais vendidos nos Estados Unidos. Neste curto período logo após o lançamento, 

quinhentas mil cópias do LP foram vendidas. A explicação para que o N.W.A. alcançasse 

                                                             
40 Ana Maria Bahiana é jornalista e escritora. Publicou críticas musicais na primeira edição brasileira da revista 
Rolling Stone, entre outros veículos de comunicação. Possui seis livros publicados, é diretora de projetos 
especiais do departamento histórico da Hollywood Foreign Press Association, que escolhe os Globos de Ouro e 
é considerada um dos nomes mais expressivos do jornalismo cultural brasileiro. Disponível em 
http://anamariabahiana.blogosfera.uol.com.br/sobre-a-autora/. Acesso em 28.jul.2015. 
41 Espécie de subtítulo que antecede o lide. 

http://anamariabahiana.blogosfera.uol.com.br/sobre-a-autora/
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tamanho sucesso mercadológico e fracasso de crítica se justifica na matéria como uma aversão 

aos  

(...) velhos temas do amor perdido, da festa animada e da juventude incompreendida 

são reciclados pela milionésima vez. Eis que surge uma gangue de Compton, South-

Central, Los Angeles – UMA GANGUE DE VERDADE! – e descreve, 

explicitamente, como é o dia-a-dia nas ruas abandonas de uma América que a América 

fez questão de esquecer. Esta é a explicação que melhor cai no paladar da crítica de 

esquerda, aquela que colocou N.W.A. entre os melhores do ano de 1989 – em última 

análise. (BAHIANA, 1991, p.27) 

 Era a ascensão do chamado “gangsta rap”, cujos motes principais dos versos eram a 

violência, o crime, as drogas e a degeneração da figura feminina. O N.W.A protagonizou 

diversas polêmicas, sendo acusado de incitar a violência e o uso de drogas. A “crítica de 

esquerda” mencionada no texto não aparece nominalmente em nenhum momento da matéria. 

Mas acaba se tornando o argumento central para o sucesso do grupo, cuja dicotomia entre 

“direita escandalizada/apavorada” e “esquerda excêntrica/hype” levantava os índices de 

audiência de um grupo que sequer era veiculado com frequência pela mídia hegemônica.  

 É o reforço do potencial transgressor do rap, que assume o apelo mercadológico e 

destrincha as ideologias de uma época para colocar em suspensão valores morais e rentabilizar 

ao máximo seus produtos. Ou, como providencialmente mencionado na matéria, 

É significativo e trágico, também, que nesse mesmo poço sem fundo esquerda e direita 

se entrelacem. À direita porque N.W.A. encarna seus piores pesadelos e preconceitos 

- os crioulos ignorantes, sádicos e autodestrutivos; a esquerda porque acha que ao 

abraçar a "causa" (que causa?) do N.W.A. está abraçando forças de mudança social - 

quando a mudança social é a última coisa em suas mentes, e a extrema crueldade de 

seus raps soa inequivocamente como uma glorificação daquilo que é mais destrutivo, 

monstruoso e alienante na vida do gueto. (BAHIANA, 1991, p.39) 

 É fato que o rap alcançou grandes marcas de venda, de veiculação midiática e de alcance 

de público, transpondo barreiras sociais e aproximando os guetos e periferias dos centros de 

oportunidade. Mas é evidente que o cenário hip-hop, especialmente o rap, que assumiu uma 

posição de destaque na indústria fonográfica, não haveria de se manter homogêneo, tamanhas 

são as tendências e ideologias discrepantes que configuram o cenário. Não apenas mudam os 

estilos, como miami bass, gangsta rap, underground, pop rap etc., mas mudam também as 

posturas dos artistas em relação ao seu papel social.  

 É evidente que, como em outros gêneros musicais, mesmo os originados das classes 

subalternas, como o blues, o rock e o jazz, haja discordância e formas distintas de concepção 

do mundo. Essa fragmentação, que pode à primeira vista ser compreendida como 

enfraquecimento do movimento, na verdade, está em conformidade com a tendência ao discurso 
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da diversidade que ecoa na sociedade em um dado contexto. A matéria associa a “crítica de 

esquerda” ao apoio incondicional a determinados discursos, como por exemplo aqueles que 

replicam a segregação e o preconceito. É importante considerar que em alguns casos, o rap 

pode tomar a mensagem do opressor para reproduzi-la em outras minorias (desigualdade de 

gêneros, por exemplo). Porém, generalizações à parte, é necessário ponderar o papel 

denunciante que esses discursos assumem. 

 O perfil de público ao qual a jornalista se refere (esquerda hype) se apresenta como o 

grande nicho consumidor do rap controverso e alternativo. E, pensando nesse público, as 

indústrias fonográficas lançaram um tipo específico de artista do rap: geralmente brancos e 

provenientes das classes sociais medianas, falam da situação social em termos politizados e 

fazendo referências relativamente intelectualizadas. Porém, esses artistas acabam por cair no 

descrédito, pois o rap considerado legítimo recorre ao discurso nativo de uma realidade 

distanciada, ou seja, pressupõe que a vocalização seja de um protagonista desta realidade a que 

se pretende conhecer. 

 Casos desta manobra mercadológica de inserção de novos elementos ao cenário rap são 

o “Gabriel, o Pensador” e “Eminem”, no Brasil e nos EUA, respectivamente. A primeira capa 

da BIZZ sobre rap brasileiro se intitulou “Gabriel, o Pensador Crucificado”, contava com textos 

de Cláudio Campos e Sérgio Martins42, ocupando seis páginas inteiras da edição. O título da 

matéria era “A Cruz e o Credo do Pensador”, e a linha fina trazia os seguintes questionamentos: 

“Mártir do rap ou filhinho de papai? Provocador ou profeta da periferia? Pego para Cristo na 

onda de festivais de verão, Gabriel enfrenta a suas primeiras pedras ao se transformar na mais 

explosiva revelação da música brasileira dos últimos anos”. (CAMPOS e MARTINS, 1994, 

p.33) 

 A matéria conta com extenso material dando conta da crucificação que o artista estava 

sendo submetido devido à sua vinculação com as classes médias.43 Além da entrevista, de 

relatos autobiográficos e de impressões do jornalista sobre a personalidade do artista, a matéria 

conta com sessões como “O primo rico e o primo pobre do rap nacional”, em que Thaíde (o 

                                                             
42 Sérgio Martins é jornalista especializado em crítica cultural. Foi um dos poucos jornalistas da redação da BIZZ 
que permaneceram no Grupo Abril, especificamente, na Veja. Colaborou também para o Grupo Folha, no extinto 
jornal Notícias Populares assinando uma coluna sobre rap e hip-hop, entre outros gêneros. Disponível em 
www.grupoabril.com.br. Acesso em 1º.ago.2015. 
43 Gabriel, o Pensador é filho da jornalista Belisa Ribeiro, que assessorou o então candidato à Presidência, 
Fernando Collor de Mello. O primeiro trabalho do artista foi a música “Tô Feliz (Matei o Presidente)”, em 1992, 
durante o processo de impeachment de Collor. No ano seguinte, Gabriel, o Pensador assinou contrato com a 
major Sony Music. 

http://www.grupoabril.com.br/
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primo pobre) entrevista Gabriel (o primo rico). Uma das perguntas feitas por Thaíde e publicada 

na matéria questiona sobre o público de Gabriel: “Você atinge um público diferente da 

rapaziada do rap: os que ouvem a Jovem Pan, veem a MTV, e saem para pedalar de manhã. 

Qual é a sua posição em relação a isso?”, ao que Gabriel responde: “Eu estava preocupado em 

saber quem era o meu público. Mas no show da M2000 tive a prova de que não é a burguesada” 

(CAMPOS e MARTINS, 1994, p.34).  

 Outra seção da matéria, denominada “Paredão”, constituía na seguinte proposta: “A 

BIZZ pediu a alguma figurinhas carimbadas que testassem a cabeça e o pique de Gabriel. No 

ar, o ‘Pergunte ao Pensador’” (CAMPOS e MARTINS, p.37). Os arguidores foram artistas 

vinculados a diversos gêneros musicais, como o sambista Bezerra da Silva, DJ Marlboro, 

Roberto Frejat da banda de pop-rock Barão Vermelho, Lobão, Rodolfo da banda de rock 

Raimundos, entre outras personalidades públicas, como Gastão, Maria Paula e Christinem, VJs 

da MTV, entre outros. As questões provocadoras foram rebatidas com rispidez por Gabriel. 

Algumas questões foram respondidas e colocaram o artista em contradição com a apresentação 

feita pela BIZZ.  

 Exemplo deste desalinho foi a pergunta feita pelo lutador de jiu-jitsu, Carlos Gracie, 

sobre a disposição do artista em fazer shows beneficentes em vez de rentabilizar seu trabalho a 

partir da crítica (demagógica, segundo o atleta) feita sobre a burguesia. Ao que Gabriel 

responde: “Ser playboy independe da classe social. (...) O meu trabalho não é feito para ganhar 

dinheiro, mas não vou fazer só shows beneficentes porque eu sou um profissional” (CAMPOS 

e MARTINS 1994, p.37). O papel do artista profissional é questionado por Gabriel, o Pensador, 

bem como as formas de atuação do artista na sociedade. No segundo parágrafo da matéria, o 

artista é apresentado como alguém que sabe o que quer: “Amparado pelas mais de 150 mil 

cópias de vendidas do disco de estreia e maciça execução (rádio e MTV) de suas músicas – 

coisa que não acontecia há muito tempo com um iniciante – ele agora prefere é saber o que seu 

público anda pensando” (CAMPOS e MARTINS, 1994, p.34, grifo nosso). 

 Isso remete a alguns pontos levantados, mas pouco explorados pela matéria. A começar 

pelo sucesso explosivo do artista, que sofre resistência dos sujeitos que construíram o cenário 

em que ele se lançou. A fragmentação da cena rap se mostra intensa, principalmente com a 

inserção de um elemento estrangeiro, que não apenas não fala o mesmo idioma, como também 

não possui a mesma experiência que os sujeitos precursores. Pode se tratar de uma espécie de 

“reserva de mercado”, mas a interpretação mais coerente é a de protagonismo social.  
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 Outra questão pouco explorada é a postura ríspida do artista, o que remete à construção 

de um personagem – o que é questionado na seção “Paredão”, por Afanásio Jazadji,44 - cuja 

postura se aproxima à de seus ídolos, “nativos” dos guetos e das periferias, marcados pela 

violência e, consequentemente, pela atitude grosseira. Ainda, a recusa de Gabriel, O Pensador, 

da sua filiação com as classes médias e altas da sociedade, confirma a tentativa de construção 

de um perfil próximo ao daqueles a que o artista tenta se aproximar, como forma de legitimar 

seu discurso e sua obra. Neste caso, o fator legitimador da arte é o social, logo, o rap é entendido 

enquanto uma arte militante, que exige protagonismo social nativo. 

 Outra capa dedicada ao rap na BIZZ foi produzida em junho de 1998, e estampava o 

rosto de Mano Brown, integrante do grupo Racionais MCs. A chamada de capa, “O Sucesso 

Radical dos Racionais” destacava o termo “Racionais”, timbrada em fonte cerca de três vezes 

maior que o restante da frase e em cor amarela (sob fundo predominantemente azul). Isolando 

apenas essa chamada, é possível identificar no contraste de cores e no destaque da fonte o apelo 

que os Racionais têm sobre o leitor. A matéria, assinada por Sérgio Martins, ocupa oito páginas 

da edição e conta com entrevistas, discografia e um tópico denominado “A mensagem entre 

manos e mauricinhos”, que apresentava a opinião de jovens de distintas faixas etárias e classes 

sociais, sobre o grupo.  

 É possível observar como o texto opera com símbolos dicotômicos para tratar do grupo 

e do tema rap. Analisando apenas os textos de destaque – título, linha-fina e chapéu – é possível 

verificar o estranhamento expresso no texto sobre o sucesso e a proporção que o grupo toma 

nesse cenário. O título interno, “Encanto Radical”, acompanhado da linha-fina “De Claudinho 

&Buchecha a Caetano Veloso, todos dizem que eles são os tais. Meio milhão de discos 

vendidos, sucesso nas FMs, o Brasil se rende às rimas fortes dos Racionais”, ilustra a oposição 

que se estabeleceu entre “mauricinhos/playboys” e “manos”. As oposições podem ser 

observadas também no subtítulo seguinte, “Na MTV, na Jovem Pan e até em discurso do 

Senado. Os Racionais MC’s estão em toda parte – menos na TV Globo” (MARTINS, 1998, 

p.26). Novamente o texto trabalha com conceitos opostos, dessa vez retratando as negociações 

que os integrantes do grupo travaram com a mídia hegemônica. 

 Trata-se de uma tentativa de transplantar os conflitos sociais para o campo cultural nas 

páginas de uma revista segmentada. O “encanto” que os Racionais exercem sobre artistas da 

                                                             
44 Afanásio Jazadji é jornalista e ex deputado estadual, conhecido por incentivar práticas de justiceiros, milícias 
e toda sorte de violação de direitos humanos.  
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música popular brasileira, como Caetano Veloso, inaugura uma nova percepção da mídia sobre 

o rap brasileiro. O reforço de uma expressão já consolidada no campo artístico, assim como o 

rock, chancela a legitimidade do rap no campo artístico. Porém, nesse segundo momento, a 

expressão consolidada – a MPB – apela para outro perfil de público, mais preocupado com a 

elaboração estética do que com o potencial transgressor do rap. Essa abordagem da mídia, 

porém, não se associa a artistas como Gabriel, o Pensador, recorrentemente lembrado pela mídia 

devido ao potencial mercadológico e difusor de sua obra.  

 A publicação retoma a abordagem do rap enquanto movimento social e estético, 

propenso a veiculação de discursos transgressores. Durante um dos picos mais representativos 

do rap como pauta na BIZZ, em 1999, o texto de Spensy Pimentel45, “A Força do Movimento”, 

ocupa oito páginas da edição e conta com um levantamento histórico detalhado do 

desenvolvimento do rap e do movimento hip hop nos Estados Unidos e no Brasil. Vale a 

lembrança de que Spensy Pimentel apresentou seu trabalho de conclusão de curso, “O Livro 

Vermelho do Hip Hop”, na Escola de Comunicação e Artes da USP dois anos antes da 

publicação da referida matéria na BIZZ, revelando a interferência do jornalista na edição. 

 A matéria conta com entrevistas de diversos produtores dos mais variados segmentos 

do rap, uma linha cronológica sobre o desenvolvimento do gênero no campo cultural, 

constituindo um trabalho bastante detalhado e cuidadoso para os padrões da publicação. A 

matéria é mais que significativa do ponto de vista de riqueza de detalhes e das análises 

apresentadas, mas também pela ocupação espacial que o tema assumiu na revista, demonstrando 

a relevância da temática. 

 O rap se consolida não apenas como tendência, produto do mercado fonográfico ou na 

frente militante pelas minorias, mas como campo cultural dinâmico e relevante. Essa 

importância passa a ser expressa pelo cuidado com que a publicação passa a abordar o tema a 

desde então. Os artistas assumiram posturas ideológicas e exigem seriedade no tratamento de 

suas obras. A linha fina da matéria de Pimentel (1999) apresenta a visão do jornalista sobre o 

tema: “Revelando uma leva de novos talentos e cada vez mais organizado, o hip-hop brasileiro 

veicula ideias explosivas”. É a inauguração de uma nova abordagem do movimento hip hop e 

do rap pela mídia. 

                                                             
45 Spensy Pimentel é jornalista e antropólogo. Colaborou para a BIZZ e Folha de S.Paulo de 1999 a 2003, quando 
passou a trabalhar na Radiobrás, onde permaneceu até 2007. Passou a se dedicar a carreira acadêmica e 
atualmente leciona na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Disponível em 
http://lattes.cnpq.br/0323206925873394. Acesso em 3.ago.2015.   

http://lattes.cnpq.br/0323206925873394
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 Finalizando a cobertura midiática sobre o rap, a última matéria veiculada dentro do 

escopo desta pesquisa, “Um Universo Revelado na Ponta dos Dedos”, de Alexandre Matias46 

(2000), rememora o início do movimento, pelos idos dos anos 1970 em Nova York, quando o 

então adolescente Theodore (mais tarde conhecido como Grand Wizard Theodore) manipulou 

acidentalmente o vinil que estava sendo executado na sua vitrola, resultando em um ruído – o 

scratch – que o agradou. Como Matias bem escreve: “Se antes qualquer instrumentista podia 

fazer o que quisesse com seu instrumento, depois da invenção do scratch, qualquer 

instrumentista podia ser manipulado por qualquer um. Era o espírito "faça você mesmo" levado 

às últimas consequências” (MATIAS, 2000, p.82). 

 Estabelecido o lugar do rap no mercado fonográfico, na mídia hegemônica e no campo 

artístico, passa-se a delinear o caráter mitológico – e místico – que ele assumiria. “O universo 

na ponta dos dedos” ressalta como acidentalmente o adolescente Theodore revolucionaria o 

mundo da música, sugerindo que o jovem havia simplificado as teorias musicais de John Cage, 

os experimentos modernistas do francês Pierre Schaeffer e o dub jamaicano com seu scratch: 

Com esse gesto, o moleque resumiu anos de manipulação sonora por meio de toca-

discos, uma coisa que reunia as teorias pós-musicais de John Cage ("Com um 

fonógrafo é possível controlar qualquer tipo de som e lhes dar ritmos que podem ir 

além da nossa imaginação", atestava ele em seu artigo O Futuro da Música - Crença, 

de 1937), os experimentos modernistas do francês Pierre Schaeffer (que criava suítes 

alterando velocidades e sentidos de diferentes vitrolas tocando o mesmo álbum) e a 

exploração das múltiplas possibilidades do som forjadas sobre a estrutura proposta 

pelo dub jamaicano. Todos os pensadores citados pediam equipamento pesado e caro 

para realizar seu intento: vitrolas "envenenadas", estúdios, mesas com vários canais, 

gravadores com diversas rotações. Metendo a mão no vinil, Grand Wizard Theodore 

(assim ele ficou conhecido) simplificava da forma mais humana tal execução, 

deformando o som à moda africana, através da percussão. Estava inventado o scratch 

e o conceito de DJ que perdura até hoje e redefine os conceitos da música moderna 

atualmente. (MATIAS, 2000, p.82). 

 Reforçando a revolução que o rap representa no campo musical, bem como a 

sofisticação estética de algumas de suas produções, busca-se, dessa vez, não apenas legitimar o 

rap nos campos social, econômico ou artístico. Nesse momento, busca-se, como ocorrido com 

o rock e o jazz, inaugurar um mito da contracultura e um novo universo a ser explorado. 

 

 

                                                             
46 Alexandre Matias é jornalista e passou por diversos veículos de comunicação de grande audiência, como os 
jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, e atualmente se dedica à cobertura de tecnologias, mas mantém 
canais virtuais para veiculação de críticas culturais. 
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2.2 Recapitulando o Rap na BIZZ 

 De lançamentos de artistas estrangeiros à cobertura das produções nacionais, incluindo 

shows e entrevistas, a revista BIZZ fez uma cobertura da evolução do rap condizente com a 

proposta da publicação de tornar-se uma referência cultural para os jovens brasileiros. A revista 

adotou diversas perspectivas e identidades visuais a fim de ampliar o público leitor, porém, seu 

editorial permaneceu e se estabilizou no decorrer dos anos. A inserção do rap nesse contexto 

revela a proximidade com que a publicação acompanha as tendências juvenis e os ecos das 

transformações sociais influentes. 

 Entre os principais períodos analisados pelas matérias amostrais, é possível observar 

que a publicação preserva características típicas de abordagem do tema: o primeiro momento, 

entre os anos de 1986 e meados de 1994, o rap é compreendido pela publicação como um 

evento de múltiplas facetas, que varia de estilo parceiro do rock a movimento social. 

Considerando o rap uma inovação estética e discursiva, o fator de estranhamento dificultaria 

sua inserção no mercado. A associação ao rock, um gênero familiar e consolidado 

mercadologicamente, atestaria e legitimaria o rap enquanto uma inovação no campo musical. 

É importante considerar também o fato de que o rock perdia sua posição de destaque no cenário 

musical, portanto, era preciso criar novas oportunidades para alavancar as vendas de discos. 

Em contrapartida, o rap se associava ao rock, símbolo da transgressão juvenil convertido em 

produto consolidado de alta aceitação pelo consumidor, favorecendo a sua projeção no cenário 

musical. 

 Lembre-se que o primeiro disco de rap lançado no Brasil, “Hip Hop: Cultura de Rua”, 

foi produzido e contava com a participação de diversos artistas do rock, evidenciando a 

importância dessa associação para o desenvolvimento do rap no país. A mídia hegemônica 

identificou nessa fusão a possibilidade de veiculação de um novo produto que também assumia 

a forma de movimento sociocultural. No decorrer dos anos, o rap se revelava não apenas como 

uma nova tendência de moda, importada e exótica, mas também como fenômeno de ocupação 

de espaços públicos quando associados aos breakers da estação São Bento ou à própria mídia 

e mercado. 

 As primeiras abordagens, ainda em tom de apresentação da novidade, já revelam a 

produção nacional que se desenvolvia na época. Na edição de junho de 1989, a matéria “Gueto: 

Rumo à Próxima Estação” noticia o lançamento do primeiro LP da banda Gueto, que mesclava 

os gêneros rap e rock nas suas composições. Na mesma edição, uma entrevista com Thaíde, 
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dada à Sônia Maia, descreve a origem do artista e o apresenta como revelação dos roqueiros 

Nasi e André da banda punk-rock brasileira Ira!. Na revista BIZZ, a relação entre o rock e o rap 

não é de concorrência, mas de cooperação. Isso se torna evidente na matéria “A Cultura do 

Ódio”, publicada na edição de agosto de 1994, quando o jornalista José Emilio Rondeau 

compara os discursos violentos da contracultura que se expressavam nos dois principais gêneros 

musicais apreciados pelos jovens, o rock e o rap.  

 Ainda em 1994, ano que apresenta uma expansão significativa do espaço dedicado ao 

rap na mídia e no mercado, a BIZZ passa também a retratar a diversidade estilística e discursiva 

que o gênero comporta, questionando a capacidade representativa social e política elaborada 

pelo estilo gangsta rap – em detrimento de seu apelo. Exemplo dessa diversificação de 

perspectiva é a matéria “A Agonia do Gangsta Rap”, de Jefferson de Souza, publicada em maio 

de 1995, que apresenta as baixas – seja por mortes ou por detenções – que o estilo sofria pelo 

envolvimento dos seus artistas como Tupac Shakur, Eazy-E, com o tráfico de drogas e outras 

formas de contravenção e crimes violentos. 

 O questionamento gira em torno da capacidade desses estilos de representar a 

complexidade dos guetos norte-americanos, cuja população bastante diversa passa a ser 

associada ao estereótipo clássico de sujeito perigoso. Ainda, reservando as elaborações 

salvacionistas que o rap assumirá mais adiante, pergunta-se como a diretriz principal do 

movimento hip-hop, de mediação de conflitos, se insere nesse tipo de comportamento e estilo, 

incentivado por esses artistas? Essa questão foge ao escopo deste trabalho, que pretende analisar 

o rap pelo campo da mediação cultural exercida pela mídia hegemônica, mas é preciso 

mencionar essa contradição. Para que seja possível responder adequadamente esse 

questionamento é necessário adentrar o campo da recepção, o que pode representar uma 

extensão do presente trabalho para investigações futuras.  

 Ainda no mesmo período, de 1994 até meados de 1998, a produção de rap nacional 

ganha destaque na BIZZ, com a repercussão de artistas forjados pela própria indústria 

fonográfica, como o caso exemplar de Gabriel, o Pensador, além do grupo Racionais MCs que 

emergiu no campo musical alternativo passando posteriormente a figurar como expressão da 

influência das preferências do público sobre o mercado e a mídia. Destaco o caso exemplar da 

matéria de capa de junho de 1998, intitulada “O Sucesso Radical dos Racionais”, de Sérgio 

Martins. O destaque não se revela pela fotografia de Mano Brown estampando a capa da edição, 

mas pelo título e pela linha fina da matéria interna, “Encanto Radical: De Claudinho & 
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Buchecha a Caetano Veloso, todos dizem que eles são os tais. Meio milhão de discos vendidos, 

sucesso nas FMs, o Brasil se rende às rimas fortes dos Racionais”. 

 É a legitimação do rap como gênero musical e sua conformação no campo atestada não 

apenas mela mídia ou pelo mercado, mas pelos artistas de outros gêneros (Claudinho & 

Buchecha e Caetano Veloso destacados). Na mesma matéria, o subtítulo “Na MTV, na Jovem 

Pan e até em discurso do Senado. Os Racionais MC’s estão em toda parte – menos na TV 

Globo” destaca a presença dos artistas do rap em veículos midiáticos que atendem, 

principalmente, às preferências dos jovens de classe média e alta (MTV e rádio Jovem Pan, por 

exemplo), e a recusa do grupo em se apresentar na Rede Globo de Televisão: 

Televisão, nem pensar. Momentos antes de uma entrevista coletiva, em dezembro de 

1997, eles gentilmente pediram aos repórteres da Globo e do SBT que se retirassem 

“Nunca vamos nos apresentar numa emissora que apoiou a ditadura. Muito menos no 

Faustão, comandado por um apresentador que tira [debocha de] seus convidados. Diz 

KL Jay. (MARTINS, 1998). 

 Nesse momento, a relação entre artistas do rap e mídia hegemônica ainda se apresentam 

assimetricamente, porém, já se estabelecem negociações em que as representações são forjadas 

mutuamente. Em seguida, passa-se à fase da consolidação do espaço do rap na mídia 

hegemônica e no mercado da música, quando ele deixa de ser veiculado como moda ou 

tendência comportamental atrelado a um determinado contexto, para assumir o caráter de 

gênero musical permanente, ainda que se transforme no decorrer dos anos, como acontece com 

as expressões artísticas que incorporam novos elementos e novos discursos, mas se mantém em 

suas raízes. 

 Em última fase, o rap assume o caráter mítico associado a um evento casual que se 

revela, posteriormente, uma revolução no campo musical que transcende os limites da moda, 

do mercado e do movimento. Nessa última instância, o rap, bem como as outras expressões do 

movimento hip-hop, se insere no campo artístico, transitando por espaços designados, 

exclusivamente, às chamadas belas artes. As nuances transgressoras e revolucionárias do rap – 

e do hip-hop – são impressas em diversas formas de expressão artística.  
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2.3  VEJA 

 A revista Veja é uma publicação semanal do Grupo Abril47. Lançada em setembro de 

1968 – três meses antes da instauração do Ato Institucional nº 5 no país –, a primeira edição 

trazia a imagem característica do comunismo, a foice e o martelo, sobre fundo vermelho, além 

da inscrição da chamada de capa “O Grande Duelo no Mundo Comunista”. O primeiro número 

da revista foi bem aceito pelo público e contou com a tiragem de 700 mil exemplares e 

distribuição nacional. Os números seguintes não alcançaram as mesmas marcas de vendagem e 

durante cerca de dois anos a revista despencou em tiragem e receita.   

 Apesar de o Grupo Abril contar com uma elaborada estratégia de produção e 

distribuição própria48 das suas publicações, a revista Veja durante o período que sucedeu seu 

lançamento, passou por grandes reestruturações a fim de se estabelecer no mercado editorial. 

As dificuldades enfrentadas se deram, principalmente, pela ascensão do telejornalismo e o 

consequente recrudescimento dos chamados semanários ilustrados, categoria que mais se 

aproximava do projeto editorial da Veja. 

 A partir de 1969, com a adoção de estratégias de marketing como a inserção de 

fascículos semanais e a adoção de entrevistas na abertura da revista e a veiculação de um 

caderno de investimentos, auxiliaram na consolidação da revista junto ao mercado consumidor. 

Somente em 1973 “a revista começa a se pagar e a cobrir os prejuízos causados à editora” 

(VILLALTA, 2002). Após cinco anos de estabilidade no mercado editorial, a Veja realiza uma 

reformulação do projeto editorial e gráfico, adotando uso de cores em todas as imagens e 

investindo maciçamente na ampliação do parque gráfico, possibilitando a expansão da 

circulação 250 mil exemplares. A partir dos anos 1980, a revista chega a circular 400 mil 

exemplares por semana, contando com 340 mil assinantes. 

 Dessa forma, a Veja constitui uma importante referência de formação de opinião 

pública, especialmente para os estratos sociais medianos. Segundo Kucinski (2001, p.46), 

“consolidaram-se os projetos jornalísticos voltados para a classe média, como o Jornal da Tarde 

                                                             
47 O Grupo Abril, da família Civita, iniciou as atividades no Brasil em 1950 com o lançamento da versão brasileira 
da revista em quadrinhos do personagem Pato Donald, diversificando seus produtos editoriais para outros 
segmentos, como fotonovelas e chegando, na década seguinte, às edições voltadas para o jornalismo, como a 
revista Realidade e Veja. Disponível em < http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos/historia>. Acesso em 
01.jul.2015. 
48 O Grupo Abril conta, atualmente, com o maior parque gráfico da América Latina, concebido em 1959, cresceu 
rapidamente em sintonia com o fortalecimento do setor industrial brasileiro fomentado pelo governo 
desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek. Ainda, o grupo conta com a DINAP, maior empresa de 
distribuição de publicações do país. 

http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos/historia
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e Veja, (...) convivendo com uma imperceptível e esporádica censura – graças a uma sutil 

autocensura – encontrou sua vocação mercadológica na glorificação do milagre econômico e 

dos valores da classe média”. A expansão da classe-média promovida pelo milagre econômico 

prescindia de elementos padronizadores de valores e práticas sociais que norteasse este “novo” 

estrato social. Assim, a Veja, e outros “meios de comunicação em massa tem sido agentes 

extremamente importantes nesse processo de hegemonia, desde as novelas até as reportagens 

jornalísticas” (O’DOUGHERTY, 1998). 

 Porém, passado o período do milagre econômico, a década de 1980 amargou uma 

profunda crise financeira desencadeada pela alta inflacionária. Este fenômeno, segundo 

Kucinski, alavancou as vendas da revista Veja especialmente quando a “classe média 

subitamente empobrecida cortou as assinaturas de jornais, substituindo-os pela leitura de uma 

revista semanal” (KUCINSKI, 2001). Enquanto na década de 1970 ocorre a expansão de uma 

nova classe social, identificada pela Veja como um importante nicho mercadológico a ser 

explorado, a crise inflacionária da década seguinte reforça a influência da revista justamente 

pelo movimento contrário.  

 Esse estudo focaliza a análise a partir deste contexto de crise, em meados da década de 

1980. Observar o histórico do semanário possibilita a verificação do perfil do leitor 

predominante da Veja, ou seja, sujeitos dos estratos médios da sociedade. Em outubro de 2002, 

os Estudos Marplan descreveram a carteira de 940 mil assinantes da revista da seguinte maneira: 

52% de mulheres, 68% pertencentes às classes A e B, 55% possuem nível superior, 80% 

possuem casa própria e automóvel, 47% têm entre 20 e 39 anos, 51% têm TV a cabo e 28% dos 

leitores costumam se exercitar.49 Sob a perspectiva deste perfil editorial e de consumidor, foi 

analisada a cobertura da Veja ao fenômeno cultural hip-hop e rap. A partir da linha editorial e 

do perfil do leitor da revista busca-se identificar os padrões de linguagem que constroem as 

representações sobre a cena rap, considerando tanto as imagens construídas sobre os artistas 

quando dos consumidores.  

 Assim, a seleção da revista Veja para a composição do presente trabalho, vai ao encontro 

da difusão do rap – uma expressão musical formulada pelas classes subalternas – entre outros 

estratos sociais, especialmente entre a classe média. É possível observar na veiculação do rap 

                                                             
49 Ver Jucá, K.; Velloso, V.. Evolução gráfica da revista Veja em três décadas de existência..  
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pela mídia hegemônica, especialmente na Veja, a tendência em associar o rap ao discurso da 

diversidade, impregnada em diversas instâncias sociais. Ou, como argumenta Kellner, 

É importante ver que mesmo uma forma ostensivamente contestadora como o 

rap pode ser cooptada, mas também pode radicalizar-se e provocar o 

comportamento rebelde. A diferença vende, mas a diferença pode provocar 

efeitos diferentes dos da cultura prevalecente, tal como a produção identitária 

e práticas contestadoras. (KELLNER, 2001, p.249) 

  Dessa maneira, busca-se ler nas páginas da Veja a representação da diferença veiculada 

pelo rap e seus artistas, considerando o potencial mercadológico e a relevância que essa 

expressão adquiriu no campo cultural.  

 

2.4 O Rap na Veja 

 A primeira menção à palavra rap na revista Veja ocorreu na edição de janeiro de 1981, 

em texto intitulado “Boa Nova”, assinado por Júlio Barroso50. Trata-se de uma crítica do novo 

disco da banda de rock norte-americana Blondie, chamado “Autoamerican”. Apesar de se tratar 

de uma crítica a uma banda consagrada no gênero musical rock, especificamente dos estilos 

punk-rock e new wave, a banda utiliza, na música “Rapture”, elementos do rap. O texto se refere 

à imprevisibilidade desta combinação como “sonoridades surpreendentes, como em ‘Rapture’, 

onde Deborah investe no terreno do rap ou talk, correspondente americano do nosso repente 

nordestino” (BARROSO, 1981, p. 85). 

 A novidade – o rap – se mostra tão distante do grande público brasileiro que se faz 

necessária sua ilustração por elementos familiares, como o repente nordestino. Ainda, a própria 

crítica se refere à prática recorrente da banda em introduzir elementos exóticos ao grande 

público, não se limitando “a decodificar o rock dos anos 60, no estilo que tornou o punk 

digerível ao grande público”. Dessa maneira, pode-se inferir que assim como a banda 

transformou o punk-rock, um movimento contracultural, em algo “digerível”, assim também o 

faria com o rap.  

                                                             
50 Júlio Barroso foi cantor, compositor, jornalista e DJ. Durante a década de 1970 foi editor da revista "Música do 
Planeta Terra", na qual colaboraram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sergio Natureza e Salgado Maranhão, entre 
outros. Considerado pela crítica musical especializada em rock um dos precursores do BRock na década de 1980. 
Ficou conhecido nacionalmente as partir da apresentação no MPB Shell 81 com seu grupo Gang 90 & As 
Absurdetes – formado com outro crítico musical, Okky de Souza. Dicionário Cravo Albin de Música Popular 
Brasileira. Disponível em http://www.dicionariompb.com.br/julio-barroso/bibliografia-critica. Acesso em 
1º.ago.2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/julio-barroso/bibliografia-critica
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 A crítica da Veja se mostra bastante alinhada com os mercados culturais e mídia 

especializada estrangeiros, principalmente norte-americanos. A Billboard51 assinala o 

pioneirismo de “Rapture”, o rock-rap da banda Blondie, como o primeiro rap a alcançar o topo 

das paradas de sucesso52. Ainda, o videoclipe da música é considerado o primeiro rap a integrar 

a programação da MTV, que estreou naquele mesmo ano.  Ainda sobre o videoclipe de 

“Rapture”, existem diversos elementos visuais e personagens do cenário hip-hop, como a 

participação de Fab 5 Freddy, e do artista plástico entusiasta do grafite Jean-Michel Basquiat.  

 A inclusão do rap em uma composição de uma banda de new wave, além da construção 

do videoclipe com elementos do hip hop foi determinante para a disseminação do gênero pelo 

público, chamando ainda mais a atenção da mídia hegemônica. No documentário “Blondie’s 

New York” (2014) Deborah Harry, vocalista e líder da banda declara que “ajudar a impulsionar 

o rap para o mainstream era parte da sua missão de vida de dissolver as barreiras sociais”. O 

argumento é impactante, considerando-se a forma como aconteceu esse processo. 

 Portanto, ainda que a primeira menção ao rap feita em um texto da Veja tenha ocorrido 

em uma crítica musical sobre um trabalho de new wave, é importante salientar que essa 

referência ocorre de acordo com os padrões determinados por publicações externas. Porém, não 

é possível desconsiderar o fator étnico que prevalece neste caso.  A banda Blondie é composta 

por brancos, enquanto os artistas do rap, majoritariamente, são negros. A contradição existente 

no processo de apropriação do rap por um grupo de rock, composto por brancos, fica ainda 

mais evidente quando este mesmo grupo se responsabiliza pela disseminação do rap no 

mercado fonográfico e mídia hegemônica.  

 No decorrer da década de 1980, a Veja continua a veicular o rap associado a um outro 

elemento cultural já consolidado no mercado. Exemplos dessa associação recorrente é a matéria 

publicada na edição de janeiro de 1984, intitulada “Elétrico e Feroz”, de Okky de Souza53, sobre 

o novo trabalho do cantor brasileiro Caetano Veloso, intitulado “Velô”, que adota elementos 

do rock e também do rap nas suas novas composições. “Em ‘Língua’, por exemplo, ele cria um 

                                                             
51 Trust, G. Rewinding The Charts: Blondie’s “Rapture” Rules Billboard Hot 100. Disponível em 
http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6022002/rewinding-the-charts-blondies-rapture-rules-
billboard-hot-100. Acesso em 31.dez.2014. 
52 “Rappers Delight” de Sugarhill Gangs alcançou grandes marcas de vendagem, mas não foi sucesso de execução 
nas rádios.  
53 Okky de Souza é jornalista, escritor e músico. Fundou, com Julio Barroso, o grupo Gang 90 & As Absurdetes e 
atualmente, é editor da revista Veja, do Grupo Abril. Expediente Veja. Disponível em www.veja.com.br. Acesso 
em 1º.ago.2015. 

http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6022002/rewinding-the-charts-blondies-rapture-rules-billboard-hot-100
http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6022002/rewinding-the-charts-blondies-rapture-rules-billboard-hot-100
http://www.veja.com.br/
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rap, um rock-funk inventado pelos radialistas americanos em que a letra da canção é apenas 

falada em cima da melodia” (SOUZA, 1984). 

 A crítica sobre o disco de Caetano ocupa uma página inteira da revista, 

aproximadamente duas colunas e meia de texto e meia coluna de foto. Desse espaço, apenas a 

referência transcrita anteriormente, cerca de três linhas, faz menção ao rap e, novamente, 

associado a um artista de outro gênero musical e branco. Ainda, a “invenção” do rap é creditada 

aos radialistas norte-americanos, em uma clara expressão da desinformação do autor do texto, 

confundindo o DJ das rádios, executor de músicas (“um rap, o rock-funk inventado pelos 

radialistas americanos”), com o DJ do rap, músico que recompõe as músicas a partir da sua 

intervenção. 

 Em 1987, a matéria “O Vampiro Carioca” de agosto de 1987 trata do lançamento 

estrondoso de Fausto Fawcet no mercado fonográfico com a música “Kátia Flavia”, incluída 

em trilha sonora de novela da Rede Globo e campeã de execução nas rádios do Rio de Janeiro 

e de São Paulo. A matéria ocupa duas páginas da edição, com predominância do texto. 

Novamente, a associação do rap a outro gênero musical e executado por artista branco com boa 

aceitação pela classe média, ou como retratado no texto, “Fawcett amealhou fama entre os 

jovens de Ipanema como um dos mais inventivos performático em ação” (VEJA, 1987, p.138), 

abre a brecha necessária para que a revista aborde a (ainda) novidade norte-americana: 

Suas canções são calcadas no gênero rap, criado pelos disc-jóqueis americanos, que 

consiste em se colocar ao fundo um acompanhamento instrumental balançado 

enquanto o intérprete, ao invés de cantar, fala as letras atabalhoadamente com a 

velocidade de um locutor de futebol. O rap, por não limitar o cantor aos compassos 

musicais, permite que ele conte uma história em que caberia apenas uma letra curta, 

voltando ao ritmo da música sempre que julga necessário. O efeito é magnético. Pelos 

padrões normais pelos quais se julga um cantor, Fawcett não tem um pingo de voz, 

mas sabe manipular com destreza o clima teatral criado pela combinação do rap com 

suas letras discursivas. 

 Essa descrição carrega alguns termos que denotam o efeito espontâneo e despojado do 

rap, apresentando-o como uma alternativa de produção musical para aqueles que “não possuem 

talento”, como Fawcett. Apesar de ser considerado um bom letrista pela Veja, Fawcett “não tem 

um pingo de voz”, e por isso, recorre à “atabalhoada” estratégia de interpretação do rap, e ainda, 

“o efeito é magnético” (VEJA, 1987, p.138). A intenção perceptível no texto é apresentar uma 

novidade que invadiu o contexto cultural brasileiro, interessando os leitores tanto pelo seu 

exotismo – pela ausência de qualquer elemento artístico – quanto pela sua efemeridade – com 

a “velocidade de um locutor de futebol”. (VEJA, 187, p.138) 
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 A aposta na efemeridade da nova moda norte-americana que chegava ao Brasil naquele 

momento é outra vez abordada em 1990, desta vez, em reportagem de quatro páginas 

inteiramente dedicadas ao rap. O título da matéria é “Dança dos Furiosos”, mas a linha fina 

chama mais atenção para a proposta deste estudo: “O rap se transforma no ritmo do momento 

nos EUA e desencadeia polemicas pela virulência de suas letras” (VEJA, 1990, p.88). O “ritmo 

do momento” configura o termo chave da matéria, afirmando o rap enquanto modismo. O lide 

da matéria se encarrega de reafirmar a efemeridade do rap: 

Desde que Elvis Presley insinuou os seus primeiros requebros de quadris, nos idos 

dos anos 50, até a entrada em cena dos rambos lubrificados que dividem a cama com 

Madonna em seu show atual, a história da música pop tem sido uma sucessão de 

escândalos que se transformam em modismos. Agora, que se preparem os fãs do 

gênero, principalmente aqueles de ouvidos sensíveis. Desfiando caudalosas cascatas 

de palavrões, metralhando protestos irados contra tudo e contra todos, ou ainda 

sussurrando palavras de amor – tudo isso sobre uma pulsação marcada de bateria 

eletrônica – um novo ritmo vira mania nos Estados Unidos e, sob a égide do 

escândalo, ameaça se tornar o som dos anos 90: o rap”. (VEJA, 1990, p.88, grifo 

nosso) 

 Preservando o tom de apresentação do rap, o texto recorre a fatos contemporâneos e 

personagens sólidos da cultura pop, como Madonna e Elvis Presley, buscando ilustrar o 

inovador estilo do rap. Os termos “modismo”, “novo” e “som dos anos 90” reafirmam a 

percepção do editorial sobre um gênero fugaz. Porém, o foco da matéria não reside na análise 

da fugacidade desta nova moda, mas nas consequências comportamentais que ela propõe, 

julgadas negativamente pelo texto por meio de constantes associações do rap e de seus artistas 

à violência e à vulgaridade. Trata-se de uma reprodução do discurso do senso-comum de que o 

rap era uma forma de degeneração comportamental veiculada pela música.  

 Os mesmos ícones do pop utilizados para aproximar o rap do leitor da Veja, Elvis 

Presley e Madonna, também são conhecidos por provocar polêmicas e ações consideradas 

extremadas, cada um no seu tempo e à sua maneira. Porém, a descrição do rap e de suas “letras 

virulentas” repetidamente associadas à violência, degeneração, vulgaridade e obscenidade, mas 

não deslegitima a expressão enquanto gênero musical.  

Enquanto música, pode-se dizer que o rap representa uma revolução. (...) é 

possível fazer música sem instrumentos, sem nenhum conhecimento prévio do assunto 

e até sem saber cantar. O rap consiste numa letra falada – às vezes, vociferada – sobre 

uma base rítmica. (...) Com essa característica, o rap torna a arte da composição 

acessível a qualquer cidadão que não seja mudo ou gago, aparecendo como a mais 

perfeita tradução da filosofia do it yourself – faça você mesmo – que orientava o 

movimento punk. (VEJA, 1990, p.88, grifo nosso) 

 Mas, ainda assim, apesar de reforçar o caráter inovador do rap no campo musical, o que 

se percebe no texto é uma tentativa do autor em convencer o leitor da qualidade duvidosa 
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daquela nova expressão, repetindo o discurso que já ecoava sobre o rap no senso-comum. 

Tatit54, sobre a preocupação dos críticos e músicos mais tradicionais sobre a canção perder 

terreno para o rap, argumenta que isso “ equivale a dizer que ela perde terreno para si própria, 

pois nada é mais radical como canção do que uma fala explícita que neutraliza as oscilações 

‘românticas’ da melodia e conserva a entoação crua, sua matéria-prima” (TATIT, 2007, p.230).  

 Portanto, a vinculação do conceito de um sujeito destituído de dons artísticos à sua 

escolha pela estética proposta pelo rap deve ser questionada. Apesar de o autor apresentar 

elementos que possam diminuir o valor estético do rap frente aos parâmetros de qualidade 

musical vigente à época, o estranhamento de uma nova proposta estética deve ser relevado na 

sua recepção. O próprio autor abre o texto apresentando ícones pop que se consolidaram no 

mercado fonográfico a partir da polêmica e do estranhamento (Elvis e Madonna). A recorrente 

associação do rap ao punk-rock não acentuou a assimetria das comparações feitas entre os dois 

gêneros: ambos cantos são vociferantes, possuem letras agressivas e lançam mão de termos 

obscenos. Porém, o rap é apresentado com todas essas características de maneira exacerbada. 

 Apesar de ser considerado musicalmente revolucionário em alguns momentos, 

predomina a percepção de que o rap é uma espécie de simulacro de música. A sua inovação, 

segundo a publicação, não consiste no potencial do uso de novas tecnologias para a composição, 

nem na proposta de canto inflexionado entoado combinado à letra (TATIT, 2007). A inovação 

do rap observada pela Veja está no caráter transgressor e polêmico potencialmente 

comercializável. O relativo sucesso que este gênero alcançou se deu, segundo o texto, graças à 

sua capacidade de se organizar como um movimento vanguardista de latência mercadológica: 

O que pode haver de especial numa música que não tem melodia, não tem harmonia, 

não tem canto nem exibições de virtuosismo instrumental? A resposta é a mesma que 

poderia se dar a alguém que, há dez anos atrás, se espantasse como as guitarras e as 

cabeças peladas dos punks podiam fazer tanto sucesso: o rap, mais do que um ritmo, 

se transformou, nos Estados Unidos, num movimento. (VEJA, 1990, p.88) 

 O foco analítico do autor da matéria oscila entre o potencial transgressor do rap como 

movimento e sua efemeridade enquanto modismo, quando se sabe, como demonstrei no 

capítulo sobre a história do rap, que a música é um dos elementos de um movimento maior. 

Porém, o que se observa é a predominância dos termos especulativos sobre polêmicas e sua 

                                                             
54 Segundo Tatit, o rap se constitui como um reforço da canção e não a sua extinção, pois “a existência do rap e 
outros gêneros atuais só confirma a vitalidade da canção. Ou seja, canção não é gênero, mas sim uma classe de 
linguagem que coexiste com a música, a literatura, as artes plásticas, a história em quadrinhos a dança etc. É 
tudo aquilo se canta com inflexão melódica (ou entoativa) e letra. Não importa a configuração que a moda lhe 
atribua ao longo do tempo” (TATIT, 2007, p.230).  
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influência sobre a ordem social vigente. Considerando as três possibilidades mais recorrentes 

de abordagem do assunto (moda, movimento e mercado), a ênfase dada a uma das 

características em detrimentos das outras (são poucos os dados sobre vendagem e mercado do 

rap no texto) revela a tendência da publicação em selecionar a perspectiva que estaria mais 

alinhada à de seu leitor.  

 Dessa forma, ao contrário do que foi observado na Revista BIZZ, em que o rap era 

constantemente apresentando como tendência musical e mercado em expansão, a Veja prioriza 

a abordagem do gênero enquanto movimento social, chamando a atenção para os sujeitos 

envolvidos neste processo. Em contrapartida, essa abordagem social não é observada na análise 

do rap nacional, sobre o qual o texto de apoio da mesma matéria se intitula “A versão tropical 

invade os bailes”, seguido da linha fina “O rap chega ao Brasil com bananas e bom humor” 

(VEJA, 1990, p.89). O foco é a diversidade entre os gêneros, comparando o rap de São Paulo 

– mais alinhado ao rap politizado de Nova York – ao do Rio de Janeiro – próximo à linha 

chamada de Miami Bass, que daria origem ao funk carioca.  

 A evocação de lugares-comuns como “bananas” e “tropical” para se referir a identidade 

nacional acaba sendo sustentada de maneira inusitada no próprio texto, quando o autor explica 

a trajetória de um dos grupos de rap de maior repercussão na época, Black Junior’s, da zona 

leste de São Paulo, que fazia rimas ao ritmo do rap durante seus expedientes nas feiras livres 

da cidade, “onde seus integrantes vendiam laranjas, bananas e abacaxis” (VEJA, 1990, p.90). 

Novamente, a publicação vincula o rap ao exotismo, ainda que trazendo elementos cotidianos 

(frutas e feira livre) para compor o imaginário do leitor.  

 O que o texto de apoio destaca é que, apesar de se configurar em uma invasão, podendo 

ser apreciado até mesmo em feiras livres da cidade de São Paulo, o rap no país ainda se 

desenvolvia à margem do grande mercado.  

Os artistas que se dedicam ao gênero geralmente vêm dos subúrbios do Rio de Janeiro 

e de São Paulo, fazem um sucesso estrondoso nos bailes das periferias, emplacam 

músicas nas rádios especializadas em música negra e dançante, mas ainda não 

atraíram o interesse das grandes gravadoras – lançam apenas discos independentes. 
(VEJA, 1990, p.90). 

 Enquanto nos Estados Unidos o rap gerava grandes cifras para as majors e se tornava a 

grande sensação entre os jovens, com polêmicas sobre a necessidade de censurá-lo, no Brasil 

essa novidade não passava, àquela época, de uma moda excêntrica importada e de baixo 

impacto social e mercadológico. 
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 No entanto, a própria publicação se contradiz, quando, alguns anos depois, na edição de 

janeiro de1994, publica uma matéria de 8 páginas inteiras intitulada “Pretos, Pobres e 

Raivosos”55 seguida da linha fina “A cultura hip-hop atrai milhões de jovens e mostra, com 

rimas e efeitos sonoros, como é duro ser brasileiro na periferia”. 

 O próprio espaço dedicado ao tema já revela a mudança de perspectiva da revista sobre 

o rap. As poucas colunas e linhas não bastam mais para dar conta de tamanha complexidade do 

movimento, fazendo necessária a reserva de espaço maior, condizendo com as proporções que 

o rap tomou no cenário cultural brasileiro. Mesmo apresentando alguns dados de vendagem – 

“O  grupo Racionais MCs já vendeu 100.000 cópias” (VEJA, 1994, p.53) – o tom da matéria

  se mantém direcionado para o caráter social do movimento, com destaque para os 

personagens, suas origens e histórias.  

 Neste momento, o hip hop não é mero modismo ou tendência que começa a invadir o 

país. Ao contrário, ele assume a “cultura” e abarca “milhões de jovens”. O texto, que seria antes 

carregado de ilustrações exóticas, enfatizando o bom humor e a obscenidade, agora é composto 

de representações do distante e da alteridade, construindo uma nova representação do cenário 

do hip-hop, a periferia. Variando entre o discurso denunciante sobre as práticas subversivas dos 

periféricos e as mazelas sociais que desencadearam esta situação, o texto apresenta as 

contradições existentes em uma formação sociocultural heterogênea, de uma realidade distante 

da maioria da população: 

Os rappers e funkeiros querem berrar para que se saiba que na periferia há jovens que 

não se drogam, não trabalham para o tráfico e ganham dinheiro honestamente. Há 

também na periferia jovens que se drogam, trabalham para o tráfico e ganham dinheiro 

desonestamente, só que são minoria, como em todos os grupos sociais. Essa gente se 

amontoa num beco social sem saída, mas, terra à vista, nos últimos anos vislumbrou 

uma alternativa. Sua rebeldia com causa parece que se canaliza. (VEJA, 1994, p.53) 

 São inseridas nuances que representam de maneira ligeiramente mais realista a 

expressão artística de uma parcela da sociedade marginalizada. Essa nova representação, 

reflexo de estratégias de superação elaboradas pelos próprios sujeitos marginalizados, acaba 

por abarcar um nicho alternativo de mercado, chamando a atenção da mídia e da indústria 

cultural: 

O grupo Racionais MCs já vendeu 100.000 cópias de seus dois discos, produzidos por 

uma das cerca de dez pequenas gravadoras que investem no ritmo. É uma boa venda 

até para cantor famoso de gravadora de primeira linha, mas é preciso saber que não 

                                                             
55 A referida matéria não possui identificação de autoria, em conformidade com as orientações internas do Grupo 
Abril, cuja estratégia reflete a tentativa de vincular o leitor à publicação e não ao jornalista. (EDITORA ABRIL, 
1990) 
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será possível encontrar os LPs dessa turma nas boas lojas do ramo, aquelas que têm 

ar refrigerado para os clientes, vendedores atenciosos e cabines isoladas para você 

ouvir a obra inteira antes de passar no caixa. São produções artesanais de fundo de 

quintal, qualidade técnica até que razoável, mas nenhum esquema de promoção por 

trás. (VEJA, 1994, p.53) 

 É dessa forma alternativa que os Racionais MCs acabaram chamando a atenção do 

público não-periférico, da mídia hegemônica e da indústria cultural. A autonomia expressa na 

força de consumo das classes subalternas e na produção e comercialização de obras 

independentes aguçam a curiosidade dos jovens não-periféricos para o gênero. Como o texto 

ressalta, as vendas do LP alcançaram números relevantes até mesmo para produções de grandes 

gravadoras, mesmo sem o apoio promocional e a estrutura de produção que elas possuem.  

 E ainda, o interesse e o consumo ocorreram de maneira espontânea e improvisada, 

contando com a divulgação “boca a boca” e com vendas informais, assim como o processo de 

gravação. Os artistas não contavam, na época, com estratégias de marketing direto ao 

consumidor que justificasse tamanho sucesso. A reportagem apura que os pontos de venda, 

localizados na região central da cidade de São Paulo, são poucos e pequenos tradicionais 

redutos de DJs e interessados no gênero. O rap simultaneamente passa a ser fruído por 

periféricos e não-periféricos, transpondo barreiras sociais, pelo menos no que se refere ao 

consumo cultural. 

 Porém, o marco do interesse das majors, grandes gravadoras, se daria não pela 

contratação destes artistas, o que seria considerado o caminho natural deste fenômeno, mas pela 

criação de um artista do gênero cujo perfil estivesse vinculado aos padrões hegemônicos. Antes 

desses artistas conseguirem penetrar na lógica da indústria cultural, outras versões do mesmo 

fenômeno foram forjadas seguindo os parâmetros comerciais vigentes. O caso mais 

emblemático deste processo é de “Gabriel, O Pensador”, que foi abordado pela mesma matéria 

da Veja: 

Importado como o rock dos Titãs e o futebol que lota o Maracanã, o hip-hop é uma 

cultura de resistência, feita com raiva. Tanta raiva que ela não perdoa o sucesso de 

Gabriel, o Pensador, rapeiro branco de Ipanema e única estrela do ritmo em quem uma 

grande gravadora, a Sony, investiu na produção de um CD. “Ele não veio do gueto. 

Por isso, chegou na mídia, mas não no movimento hip-hop. Por que ele fez sucesso 

tão rápido? Por que ele é filhinho da mamãe”, diz X, referindo-se à jornalista Belisa 

Ribeiro, ex-assessora de Fernando Collor. (VEJA, 1994, p.57)  

 Apesar de analisar com certa equidade o processo de importação do rock e do rap para 

o Brasil, a polêmica sobre a autenticidade do rap do artista branco de classe-média é 

apresentado na fala do personagem envolvido no cenário hip-hop e não da publicação. 

Importante observar a variedade de personagens do próprio movimento ouvidos e transcritos 
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nas páginas da Veja nesta primeira matéria relevante sobre o desenvolvimento da cultura hip-

hop em terras brasileiras. Existe uma significativa elevação dos padrões analíticos e dos termos 

associados a essa produção, que passa a ser veiculada como reflexo de uma sociedade 

complexa.  

 Porém, a mesma perspectiva não foi adotada seis meses depois, quando a revista dedica 

uma matéria de duas páginas ao sucesso estrondoso do grupo Racionais MCs. Neste texto, 

Valéria França56 foi incumbida de entrevistar e publicar o perfil de Mano Brown, um dos MCs 

do grupo. O trecho extraído da entrevista e utilizado como título é emblemático: “’Dos brancos 

eu só quero o dinheiro’”. A linha fina descreve o personagem da fala: “Com um 38 na cintura 

e a polícia nos calcanhares, Mano Brown sai do gueto e chega às paradas”. O conflito racial 

presente na fala atribuída à Mano Brown, associado imediatamente no texto à alta 

periculosidade, como expresso pela sentença “38 na cintura e polícia nos calcanhares”, reforça 

a imagem veiculada pela Veja sobre o rap enquanto um movimento vinculado à violência e 

obscenidade. 

 A matéria assume o tom de descrição de um período do dia de Mano Brown, que inclui 

uma parada em uma blitz policial, porte de arma, o cenário periférico de descaso público, 

finalizando com uma apresentação de Brown em uma casa de shows em um bairro nobre da 

cidade de São Paulo. A construção do personagem enfatiza os traços incisivos e carrancudos. 

Em contraposição a esta imagem, o personagem se apresenta em um bairro nobre: 

Os jovens classe A comparecem a seus shows mesmo que seus pais chamem a polícia 

de vez em quando. Brown é um fenômeno. Suas letras, que falam de crimes, drogas e 

racismo, romperam o gueto e hoje estão nas paradas de sucesso de rádios que se 

dedicam a todos os estilos. Seus três LPs venderam 220.000 cópias, metade desse 

número só neste ano. De olho em boyzinhos e branquelas, sua gravadora, a Zimbabwe 

Records, acaba de lançar um CD do grupo. (...) O chachê dos Racionais MCs varia 

conforme a plateia. Um show custa 4 milhões de cruzeiros reais na periferia. Nos 

Jardins, o mínimo é 9 milhões. (VEJA,1994, p.136) 

 As desigualdades sociais e o racismo são ponderados nas decisões de Mano Brown. A 

diferença nos cachês cobrados entre públicos distintos são justificadas na matéria: “Não é só 

um problema de poder aquisitivo. ‘os boyzinhos não gostam de mim, gostam da minha música’, 

diz Mano Brown. ‘Então, que paguem mais caro’” (VEJA,1994, p.136). O rancor expressa nas 

                                                             
56 Valéria França é jornalista e colaborou para as revistas Veja, Forbes, Época e para o jornal O Estado de S.Paulo. 
Atualmente, desenvolve conteúdo para diversos veículos de comunicação além de roteiros para o cinema. Site 
pessoal. Disponível em https://br.linkedin.com/pub/valeria-franca/1b/b1b/42b. Acesso em 6.ago.2015.  

https://br.linkedin.com/pub/valeria-franca/1b/b1b/42b
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últimas frases selecionadas pela publicação acompanha o restante do perfil traçado do artista, 

cuja biografia é destrinchada e analisada pela autora.  

 Em se tratando de um espaço dedicado à descrição do artista, o texto cumpre 

razoavelmente seu papel. Não há referência no texto ao processo de criação do artista, ou 

qualquer outra variação sobre seu trabalho e obra. Os temas selecionados são estendidos 

parágrafos a fio, como a descrição de um local periférico, dos trejeitos, do fenômeno de 

contradição do consumo cultural, da pobreza e da revolta do artista. São duas páginas dedicadas 

à publicação da biografia de um artista, então com vinte e quatro anos.  

 O ponto focal do texto é a dicotomia que se estabelece entre centro e periferia, brancos 

e negros, ricos e pobres. O título afasta e o texto edifica a barreira definitiva entre Mano Brown 

e o leitor da Veja. A virada do texto é escolhida no mesmo mote da abertura: ricos e pobres e a 

posição “mediadora” de Mano Brown. A relação do personagem com sujeitos da classe média 

não é recente, como ressalta a reportagem. De origem humilde, sua mãe, empregada doméstica, 

se esforçava para pagar bons colégios para Mano Brown, que dificilmente conseguia se entrosar 

e sentia o preconceito latente nas ações camufladas de respeito dos colegas. Preconceito 

justificado pela reportagem: 

A postura dos colegas era preconceito, mas olha a biografia do personagem. Mano 

Brown já passou noites em delegacias, acusado de brigar e causar confusão em bailes. 

Entrava em campo de futebol pulando o muro, comia cachorro quente sem pagar 

porque sempre encontrava um amigo do bairro ganhando uns trocados como 

vendedor. Adorava andar em turma e atacar garotos de classe média de madrugada, 

na rua, na saída de festas e num shopping center. (...) Agora é um sucesso que toca 34 

vezes por dia apenas nas rádios de São Paulo. Mesmo assim, a PM para seu carro na 

rua. Manda descer, pede documentos, ameaça prender, humilha e irrita. Pode? Claro 

que pode. Mano Brown também pode. Tanto que leva um 38 na cintura (...) “Aqui é 

preciso ser durão”, explica. (VEJA,1994, p.137) 

  As ações que a publicação sugere como justificativas para a rigidez no tratamento 

dispensado a Mano Brown em abordagens policiais são idênticas com as ações de tantos outros 

jovens adolescentes de classe média, subversivos e inconsequentes. Porém, sua origem, sua 

postura e sua revolta são elementos que reforçam a periculosidade de Brown para as classes 

medianas e altas. É o preconceito, articulado ao exotismo, sendo exposto, repetido e reforçado 

por um instrumento formador de opinião. Não há sutilezas quando a publicação se refere ao 

caráter revolucionário do rap, assim como também não existem eufemismos quando estampam 

em um personagem a marca do perigo que esta revolução representa para o status quo. 

 A repetição do perigo representado pela “revolução periférica” disseminado pelo rap, 

segundo o que se interpreta das matérias da Veja, seria combatido com a resistência dos estratos 
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sociais médios e da sua cultura. Justamente, o texto “Praia e Rebeldia” de maio de 1999 sugere 

que “o rock brasileiro de classe média volta para ameaçar o reinado do rap”. A publicação 

argumenta que é necessário resgatar a “rebeldia sem causa” das bandas de rock dos anos 1980, 

considerando a saturação de gêneros românticos (samba, pagode e pop) e de protestos de 

periferia (rap e funk) no mercado.  

 A revista instiga o conflito social tão temido através da repetição da dicotomia entre 

periféricos e classe média, dessa vez, comparando as perspectivas que as culturas “nativas” de 

cada estrato social têm sobre determinados temas. Na matéria de julho de 1999 de Sérgio 

Martins57, intitulada “Abismo Social” acompanhada da linha fina que sugere que o leitor 

compare “como o rock e o rap brasileiros tratam dos mesmos temas a partir de ângulos opostos”. 

A proposta soa como um jogo em que subalternos e hegemônicos disputam um troféu, neste 

caso, o prêmio é o reconhecimento de expressão dotada de maior capacidade analítica sobre a 

realidade brasileira.  

Até pouco tempo atrás, todos os jovens brasileiros, independentemente da classe 

social, consumiam o mesmo tipo de música. Agora, a exemplo do que acontece nos 

Estados Unidos, a distinção é clara. Os rappers fazem a trilha sonora da vida do jovem 

pobre, que mora na periferia e não tem acesso aos lugares da moda. Os roqueiros 

compõem para a classe média – que é em geral de onde eles vêm. (MARTINS, 1999, 

p. 142)  

 Segundo a lógica da revista, jovens de estratos sociais distintos consomem produtos 

culturais vinculados à sua condição socioeconômica. Jovens de classe média passaram a 

consumir rock, cujos discursos são voltados especialmente para a celebração hedonista, 

incentiva o consumo de drogas indiscriminadamente e preservam uma postura machista. 

Enquanto isso, os rappers adotam o discurso denunciante das mazelas sociais, criticando o 

consumo de drogas pesadas, pois compreendem o tráfico como um fator que impacta 

negativamente a vida do jovem periférico, e em geral, assumem uma postura menos machista, 

segundo a Veja. Porém, como explicar sucessos “direcionados” para o consumo de jovens de 

outras classes sociais?  

Isso não impede, claro, que bandas de ambos os grupos pulem esse muro e que suas 

composições sejam consumidas pela rapaziada dos dois estratos. Foi o que aconteceu, 

recentemente, com os rappers Racionais MCs, que venderam mais de 1 milhão de 

cópias, um desempenho assombroso para o gênero.  

 Esta contradição oculta na ideia de conflito social expressa nas distintas formas de 

sociabilidade juvenis, cuja representação se alterna entre moda e movimento, e é solucionada 

                                                             
57 Sérgio Martins é jornalista e crítico musical. Uma breve apresentação de seu histórico profissional se encontra 
em nota de rodapé na página 52 desse trabalho.  
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pelo potencial mercadológico intrínseco a estas expressões, segundo a Veja, atenuantes das 

diferenças sociais e/ desigualdade de oportunidades. 

 

2.5 Recapitulando o Rap na Veja 

 Para que a cobertura da Veja seja analisada por uma perspectiva ampliada, é preciso 

retomar o perfil do leitor da revista, majoritariamente branco, dos estratos medianos e altos da 

sociedade. Esse perfil pode explicar a diferença de abordagem de suas matérias da revista BIZZ, 

por exemplo. Enquanto esta última se dirige aos jovens, aquela se dirige ao público adulto, com 

alto poder aquisitivo. Dessa maneira, a Veja apresenta o rap do ponto de vista mais conveniente 

para seu leitor, que por sua vez, interfere mais ou menos diretamente no desenho da abordagem 

do rap pela publicação. 

 Ainda que o tema não seja de grande importância para o leitor da Veja, o rap se 

configura em uma novidade bastante popular entre os jovens da classe média, principalmente 

dos grandes centros urbanos. Nos Estados Unidos, durante a década de 1990, o rap sofreu 

diversas formas de censura devido ao teor das músicas, consideradas ofensivas, obscenas ou 

incentivadoras de atos de contravenção, como uso de drogas ilícitas. Nesse contexto, a classe 

média brasileira, cuja aproximação com os Estados Unidos se intensificou após a era da 

globalização e da estabilidade da moeda, em 1994, passou a ter contato direto com os problemas 

que assolavam os norte-americanos mais tradicionais em relação ao rap. 

 Assim a Veja passa a veicular os possíveis problemas que poderia ocasionar a 

importação desse produto cultural. Exemplo disso são os títulos alarmantes, como “Dança dos 

Furiosos” de 27 de junho de 1990, “Pretos, Pobres e Raivosos”, de 12 de janeiro de 1994, “Dos 

Brancos Eu Só Quero o Dinheiro”, de 8 de junho de 1994, sugerindo o ódio das camadas 

subalternas expressas pelo rap, potencial propulsor do conflito de classes. O artista do rap e o 

próprio gênero são descritos pela revista como um reflexo de uma revolução conflituosa 

iminente, em que as vítimas se figuram em personagens da classe média. 

 Ainda, os títulos das matérias estão alinhados com o manual de redação da Editora Abril. 

No capítulo que orienta os colaboradores das revistas a elaborarem o título, ante título e o olho 

das matérias, a orientação é a seguinte: 

O título é a chave. Para funcionar, precisa ter impacto. Sem impacto, não chamará 

atenção. Se não chamar a atenção, será inútil. (EDITORA ABRIL, 1990, p.22) 
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 Pode não se tratar de uma revelação impactante, considerando que estamos analisando 

um veículo de comunicação que visa o lucro e à audiência. Logo, a orientação dada ao 

colaborador para elaborar um título que “venda” a matéria ou a edição logo no título, pode 

parecer óbvia. A sugestão é que se coloque na mesma perspectiva as orientações e as amostras 

e se perceba o tom dramático de prenúncio de uma grande revolta construído pelos títulos. A 

coincidência de que eles abordem o rap da mesma maneira catastrófica apenas reflete a 

instrução oficial da revista. Quando o rap ainda era considerado uma novidade no país e, 

concomitantemente estava associado às classes subalternas e a todo estigma que elas carregam, 

a ideia a ser “vendida” pela publicação era de que estávamos diante de um conflito social. 

 A partir de 1994, marco do rap na mídia hegemônica brasileira, um personagem familiar 

se insere neste contexto de alarde e transforma o rap em expressão musical legítima e passível 

de consumo. Esse personagem, Gabriel, o Pensador, representa a própria classe-média branca, 

e apesar de desfilar algumas críticas aos “playboys” e à “burguesia”, ainda está alinhado aos 

discursos e ideologias da sua classe social de origem. É possível, dessa forma, selecionar os 

discursos convenientes e polêmicos e associá-los aos personagens devidamente identificados – 

ou estigmatizados – de maneira que o rap se apresente não como uma arte complexa que 

conforma diversos discursos e estéticas, mas uma expressão da realidade social naquele 

contexto, representada dicotomicamente entre centro e periferia, por exemplo. Diante desse 

contexto de iminente conflito, decidido quem são os inimigos, a classe média já havia 

identificado o seu “quinta coluna”. 

 Essa é uma possível explicação para a mudança da abordagem e para o aumento do 

espaço dado ao rap pela Veja entre os anos 1981 e 1995. Apesar da amostragem ser bastante 

reduzida em comparação aos outros veículos analisados, tratando-se de uma publicação mensal 

não segmentada para o público jovem, a quantidade de matérias dedicadas ao tema é bastante 

expressiva, dando sinais de que o rap, desde o seu início, despertou interesse, não 

necessariamente pela afinidade com o editorial, mas pelo estranhamento despertado pela 

postura reivindicatória e denunciante dos artistas do rap. 

 Ainda, o interesse da publicação, cujos leitores são, majoritariamente, pertencentes aos 

estratos sociais médios, a veiculação de uma expressão artística, elaborada por sujeitos das 

periferias, sugere a tentativa do veículo em acompanhar o discurso da diversidade que ecoava 

no contexto analisado.  
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CAPÍTULO 3 – RAP NO JORNAL: FOLHA DE S.PAULO 

 O jornal Folha de S.Paulo58 foi criado em 1960 a partir da junção de três publicações 

do grupo, Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite59. Sob o comando do jornalista 

José Nabantino Ramos, a recém-criada Folha de S.Paulo adotava a linha editorial norteada 

pelos valores e interesses dos estratos médios da sociedade urbana do Estado de São Paulo60. 

Após uma grave crise financeira, a empresa foi adquirida pelos empresários Octavio Frias de 

Oliveira e Carlos Caldeira Filho. Como forma de superação da crise que se abatia sobre a 

publicação, entre os anos de 1968 e 1974, os empresários assumiram o objetivo de prover o 

jornal de recursos técnicos modernos, além de reorganizá-lo financeira e administrativamente.  

 Dessa forma, sob a perspectiva do projeto gráfico, a Folha de S.Paulo foi pioneira na 

adoção de técnicas e equipamentos, se destacando entre os diários de banca. O jornal foi o 

primeiro a adotar a impressão off set em cores, em 1967, e também o primeiro a usar o sistema 

eletrônico de fotocomposição e investir em um sistema de distribuição eficiente. Após a 

reestruturação, o jornal passa a ter seu projeto editorial redesenhado. Em 1976, a Folha de 

S.Paulo passou a veicular a seção “Tendências e Debates”, espaço dedicado para a publicação 

de artigos de colaboradores externos. Em 1978, o jornal começa a debater e sistematizar seu 

projeto editorial, que viria a ser veiculado, como documento interno, em 1981.   

 Em 1983, a Folha de S.Paulo se torna a primeira redação informatizada da América do 

Sul e no ano seguinte, é publicado oficialmente seu primeiro projeto editorial que se lançava 

em defesa de “um jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno61”. Posicionando-se à 

frente da abertura política, ainda em 1984, a publicação assume “a liderança – entre os veículos 

de comunicação do país – da campanha Diretas-Já”62. Em 1989, em concordância com a linha 

                                                             
58 A grafia Folha de S.Paulo, bem como das outras publicações que se apresentam nesse trabalho, seguem o 
padrão estabelecido pela empresa. Nesse caso, a ausência de espaço entre a abreviação de “São” e “Paulo”, 
concorda com o manual de redação do jornal: “ [...] a abreviatura S. sem espaço antes de Paulo: Folha de 
S.Paulo” (FOLHA DE S.PAULO, 2010, p. 72, grifo do autor) 
59 A Folha da Noite foi a primeira publicação a circular, em 19 de fevereiro de 1921, fundada por um “grupo de 
jornalistas liderado por Olival Costa e Pedro Cunha”, e em 1925 é criada a Folha da Manhã. Em 1931, a empresa 
foi adquirida por Octaviano Alves de Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida que alteram a razão social 
para Empresa Folha da Manhã Ltda.. Em 1949, sob controle do jornalista José Nabantino Ramos, surge a 
publicação Folha da Tarde. Em 1962 a empresa passa para o controle de Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira 
Filho. (MANUAL de Redação da Folha de S.Paulo. São Paulo: Publifolha, 2010, p.108).  
60 Ibidem. 
61 Os textos dos projetos editoriais da Folha de S.Paulo dos anos seguintes (1985-1986, 1986-1987 e 1988-1989), 
foram veiculados nas páginas da seção “Primeira Leitura” do caderno “Ilustrada”. 
62 História da Folha. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml. Acesso 
em 05.jul.2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml
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apartidária e plural, a Folha de S.Paulo inclui na sua estrutura o cargo de Ombudsman, 

representante dos interesses do leitor. Em 1991, novamente o jornal se coloca, oficialmente, à 

frente de campanhas de ordem política, dessa vez, incentivando o impeachment do então 

presidente Fernando Collor de Mello, que renunciou ao cargo no ano seguinte. 

 Mesmo liderando os índices de circulação desde a década de 198063, e ainda em 

crescimento64, a Folha de S.Paulo passa a adotar estratégias mercadológicas para incrementar 

as vendas nas bancas. Exemplo disso é a inclusão de encartes de fascículos seriados e outros 

produtos de valor cultural nas edições dominicais. A primeira experiência desta estratégia de 

vendas, o lançamento, em 1994, do “Atlas Folha/The New York Times em fascículos, a Folha 

bate recorde de tiragem e de vendas na história de jornais e revistas do país no dia de lançamento 

(1.117.802 exemplares) e nas semanas subsequentes”65.  

 Em 1996, o Grupo Folha lança o provedor de conteúdos e de acesso à internet Universo 

Online, que se fundiu com o Brasil Online, do Grupo Abril, dando início ao Universo Online 

S.A. O portal unificou conteúdos e as operações de acesso dos dois grupos, com “24 estações, 

220 canais, mais de 260 mil páginas de conteúdo e 6 megabits de link com a internet”.66 Em 

1997, o periódico lança a versão mais recente (revista e ampliada nas edições de 2001 e 2010) 

do seu projeto editorial “que propõe seleção criteriosa dos fatos a ser tratados jornalisticamente, 

abordagem aprofundada, crítica e pluralista, texto didático e interessante”.67 

 O material jornalístico desenvolvido especialmente para a internet da Folha de S.Paulo 

(Folha.com e UOL) não será avaliado neste trabalho, mas vale a lembrança do blog Mural, 

lançado em 2010 pela Folha.com, fazendo parte de seu conteúdo exclusivo. A iniciativa conta, 

desde 2012, com o apoio da Unicef e se configura em uma possibilidade que alterna a cooptação 

da periferia pela mídia hegemônica e a democratização e diversificação dos discursos 

produzidos pelos veículos de comunicação.  

                                                             
63“Fundada em 1921, a Folha é, desde a década de 80, o jornal mais vendido do país entre os diários de interesse 
geral”. História da Folha. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml. 
Acesso em 05.jul.2015 
64 “Segundo estimativas da Associação Nacional de Jornais, a circulação de periódicos em todo o país cresceu 
21% entre 1991 e 1996. Se tomarmos como ponto de partida a redemocratização, em 1985, a circulação dos 
quatro jornais de influência nacional aumentou 67% (no caso da Folha, 116%); a das duas principais revistas, 
135%”. (FOLHA DE S.PAULO, 2010, p.12, grifo do autor). 
65 Ibidem. 
66 UOL História. Disponível em http://sobreuol.noticias.uol.com.br/historia/linhadotempo.jhtm. Acesso em 
05.jul.2015 
67 História da Folha. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml . 
Acesso em 05.jul.2015  

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml
http://sobreuol.noticias.uol.com.br/historia/linhadotempo.jhtm
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml
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3.1 O Rap na Folha 

 Esse estudo prioriza análise dos conteúdos veiculados nas editorias dedicadas à cultura 

geral (Ilustrada, Revista da Folha, Folhateen), mas também alcança outros cadernos e 

suplementos que abordaram, mesmo que esporadicamente, o rap e o hip-hop. A primeira 

menção ao tema aparece em uma crítica musical de 1983, mas a primeira matéria inteiramente 

dedicada ao tema no Brasil (sobre o break), foi publicada em 1988. O primeiro texto, publicado 

em 9 de janeiro de 1983 e assinado pelo crítico musical Pepe Escobar68, foi intitulado “A Voz 

e o Balanço dos Combatentes do Gueto” e se referia ao trabalho recém-lançado “The Message”, 

do grupo Grandmaster Flash e The Fourious Five.  

 Lançado no ano anterior, o disco é mencionado no texto como um dos lançamentos 

musicais de qualidade do período. A crítica se concentra, especialmente, nos gêneros rock e 

black music, porém, dos quatro parágrafos do texto, dois são dedicados à análise do disco. A 

estrutura do texto sugere a apresentação crescente de elementos surpreendentes e de qualidade: 

o primeiro parágrafo destaca os trabalhos do gênero rock. No segundo, são abordados os títulos 

da black music e em seguida, o autor abre o terceiro parágrafo da seguinte forma: 

Mas a grande surpresa foi mesmo Grandmaster Flash e seus cinco furiosos acólitos, 

diretamente dos becos e vielas do sul do Bronx e do Harlem. (ESCOBAR, 1983, p.50) 

 Ao abordar os trabalhos considerados de maior relevância no cenário musical do ano 

anterior, o autor destaca que “a criatividade andou contaminando tanto ídolos estabelecidos – 

Lou Reed, Bruce Springsteen, Elvis Costello, Marvin Gaye – quanto incontáveis grupos de 

músicos jovens surgidos após a new wave” (ESCOBAR, 1983, p.50). Nos dois primeiros 

parágrafos, o autor emprega termos como “estabelecidos”, “conformou”, “bons e velhos” e 

“moda” para designar os gêneros do rock (new wave e new pop) e a black music (Motown e 

música africana), mas é no rap que reside a inovação impactante e surpreendente. 

 A interpretação elaborada a partir dessa estrutura associa o rock à ideia de sucesso 

tradicional no cenário musical, enquanto a música negra seria o recente triunfo que já se 

consolidava no mercado. Porém, a sentença de abertura do parágrafo seguinte, iniciada pela 

conjunção adversativa “mas”, indica a oposição à essa lógica ao anunciar o inusitado êxito do 

rap nesse cenário, tanto do ponto de vista técnico quanto mercadológico. O termo “surpresa” 

                                                             
68 Pepe Escobar é jornalista e escritor. Atualmente é correspondente da Asia Times Online, entre outros.   
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compõe a mesma frase evidenciando o inesperado sucesso daqueles artistas – ou daquela obra 

– sobre um cenário relativamente estagnado. 

 A partir da advertência do autor esclarecendo que a crítica se refere a um trabalho que 

compõe um gênero musical ainda relativamente desconhecido, o autor passa para análise 

técnica do álbum, combinada a breves apresentações e explicação que assinalam o caráter 

transgressor – tanto estética quanto socialmente – do produto cultural em questão. A avaliação 

dos recursos técnicos e das escolhas artísticas feitas na composição do álbum prevalece no 

discurso do crítico, destacando trechos como “cantam afiadíssimas fórmulas rítmicas sobre e 

contra a contra corrente de baixo e bateria e a sinuosa flutuação de sinais da guitarra e 

sintetizadores” e “toca dois toca-discos do jeito que outros músicos tocam seus instrumentos 

[...] e fazendo com que pequenas seções de um intervalo rítmico possa ser repetidas 

indefinidamente” (ESCOBAR, 1983, p.50).  

 Entretanto, o tom do texto acentua o discurso social que o rap imprime na música, e este 

elemento parece justificar o espanto do autor frente ao sucesso que o gênero tem alcançado. O 

fato de o grupo ter “surgido de uma pequena gravadora de Nova Jersey que faz muito sucesso 

graças a suas estrelas de rap”, não explica o inesperado êxito que eles atingiram.  

A peça de resistência, no entanto, é ‘The Message’, sete minutos de violento protesto 

diretamente do gueto, ao mesmo tempo cozinhando o funk até o osso (...) O tema 

central sintetiza a moderna condição urbana: “É como uma selva, às vezes eu penso 

como é que consigo não afundar”. (ESCOBAR, 1983, p.50) 

 A novidade consiste no êxito estético e mercadológico alcançado por um grupo que 

veicula o discurso nativo proveniente de realidades tão distantes geográfica – pois se trata de 

uma obra de artistas norte-americanos – quanto social – por se tratar de uma expressão de jovens 

negros periféricos – transgredindo a ordem vigente de um cenário estabelecido. A crítica 

musical assume características de crítica social até seu fechamento, ou como descreve o autor: 

Até que os tambores sintetizados da noite vão silenciando, afogados por uma briga de 

rua, uma cacofonia de vozes, e sirenes chegando frenéticas. A mensagem é nua, 

dançante, explícita: seja funky, garoto, senão você perde a sua alma”. (ESCOBAR, 

1983, p.50) 

 A cobertura do jornal Folha de S.Paulo começa sob a perspectiva social e estética, 

predominando o segundo elemento nas análises seguintes. Durante cerca de três anos, Pepe 

Escobar, crítico dedicado – mas não restrito – ao rock, recorrentemente traz à lembrança as 

condições materiais e simbólicas que imprimiram ao rap seu caráter de movimento social, 

mesmo que esse não fosse o tema principal. A partir da inserção de outras expressões que 

carregavam a cultura hip-hop ou veiculava raps, o jornal retomava a temática, mesmo que 
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brevemente. Exemplo disso são os artigos “Na Cidade, o break de Nova York”, de Paulo 

Puterman, sobre o filme “Beat Street” (1984). Segundo o autor,  

“Beat Street” vem deflagrar a onda “break” no país. Os sintomas desta onda já 

estavam nas ruas há muito tempo, e mais recentemente, nos jornais, revistas e 

televisão”. (PUTERMAN, 1984, p.39) 

  Apesar da onda “break” ter sido deflagrada há certo tempo, inclusive sendo abordada 

por outros veículos da imprensa, a primeira reportagem da Folha de S.Paulo inteiramente 

dedicado ao break (ou qualquer outro elemento do hip-hop) no Brasil só ocorre em 1988, na 

reportagem “‘Breakers’ Usam Estação do Metrô Como Palco”. Veiculada na editoria de 

“Cidades”, a matéria descreve um encontro de dançarinos de break na estação São Bento do 

metrô paulistano, apresentando suas vestimentas – “vestidos com camisetas pintadas em cores 

berrantes, toucas de lã ou chapéus de abas largas, bermudas” – as músicas que ouviam – “Fat 

Boys e Run DMC, duas bandas de rap exaustivamente tocadas durante as presenças no metrô” 

– além do comportamento – “não se drogam nem andam armados” (FOLHA DE S.PAULO, 

1988, p.A20). 

 A matéria não chama atenção pelo anúncio de uma prática relativamente antiga no local, 

nem pelo exotismo com que a publicação descreve os breakers. A distinção reside no fato de 

que a matéria inaugural da cobertura da Folha de S.Paulo sobre o hip-hop, uma expressão que 

começava a dar sinais de seu potencial mercadológico, estético e social no país, tenha sido 

alocada na editoria de Cidades69, espaço dedicado ao chamado jornalismo de serviço e à 

cobertura de eventos que interferem no cotidiano do cidadão paulistano.  

 A reportagem apresenta a reunião de breakers na Rua São Bento como um evento de 

dança e música elaborado por jovens e faz referência a outros artistas para familiarizar o leitor 

com a novidade (Michael Jackson e Jair Rodrigues). A matéria conta, ainda, com um pequeno 

texto de apoio apresentando o histórico do movimento e foto na mesma proporção do texto. 

Existem muitos elementos que tipificam o material como a anunciação de uma novidade 

cultural ou, até mesmo, como uma nova moda juvenil, mas ainda assim, a escolha editorial 

destinou a matéria para “Cidades”, concorrendo com pautas de trânsito e taxas municipais.  

 Vale observar que na mesma edição, a capa do caderno de cultura, Ilustrada, traz o texto 

“Pepsi diz que vai trazer Michael Jackson em 88”, sobre uma possível apresentação do artista 

ainda naquele ano. Michael Jackson foi lembrado na matéria sobre os breakers da São Bento, 

                                                             
69 A mesma editoria atualmente é denominada Cotidiano e preserva muitas características do projeto gráfico e 
editorial da publicação dos anos 1980. 
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publicada em Cidades como “quem popularizou a dança e o ritmo, inclusive no Brasil, através 

de videoclipes” (FOLHA DE S.PAULO, 1988, p.A20). O mesmo artista que serve de pauta 

principal para editoria de cultura figura como ilustração para a novidade na editoria de serviços. 

 A mudança da posição do hip-hop e do rap de “cidades” para “cultura” ocorreu poucos 

dias depois, em 31 de janeiro de 1988, com matérias que ocuparam duas páginas da “Ilustrada”, 

sobre o fenômeno nos Estados Unidos. Intituladas “Orgulho do hip hop está no som de Public 

Enemy, Cool J e companhia”, de Christian Perrot e “Sons sintetizados embalam ‘raps’ no limite 

do plágio”, de Otávio Rodrigues70. Ambos os textos se dedicam à análise dos samplers sob a 

perspectiva legal do uso de copyright. Os autores também mencionam a parceria entre a banda 

de rock Aerosmith e o grupo de rap Run DMC, além de, eventualmente, se referirem de maneira 

relativamente pejorativa sobre os artistas e seus trabalhos. Perrot critica a proliferação de 

personagens carrancudos no meio, como no trecho a seguir: 

A “badness” é uma maldição. É uma gangrena que engole tudo, tripas e cabeça e 

parece sem remissão. [...] Assim não há mais nada good há muito tempo no rap. O 

paizão [Africa] Bambaataa fica bastante longe do rap e de suas encrencas. Sua nação 

zulu pelo menos tinha princípio – Peace, love and islam – e sua reputação de (relativo) 

pacificador do Bronx havia dado a volta ao mundo. Agora tudo isso virou crack e 

bullshit. (PERROT, 1988, p.A44) 

 São as primeiras críticas sobre a diversificação de posturas entre os artistas do rap 

veiculadas pelo jornal, em concordância com seu projeto editorial que prevê o incentivo às 

polêmicas, devendo “estar presentes em artigos e críticas e se refletir em reportagens e 

entrevistas” (MANUAL DA REDAÇÃO, 2010, p. 48). Se a polêmica revela novas perspectivas 

analíticas do rap, naquele contexto, Rodrigues acentua o dissenso sobre o uso de samplers e 

sua aproximação com o plágio. O autor destaca que “nos Estados Unidos, no caso do hip hop, 

a coisa está tomando rumos incontroláveis. O uso dos samplers está cada vez mais popularizado, 

inclusive porque o preço dessa tecnologia tende a cair progressivamente” (1988, p.A45).  

 Empregando termos como “rasteiro”, “aproveitou” e “cara dura” para se referir aos 

artistas do rap que utilizam samplers, o autor ainda aponta para uma possibilidade para 

contornar esse problema seguindo o caminho adotado pelo grupo Run DMC, que “não ‘chupou’ 

nada de ninguém: chamou o Aerosmith em pessoa para gravar em estúdio, conforme o 

figurino”. (1988, p.A45). Ignorando o conceito básico do rap de reutilização de materiais 

                                                             
70 Otávio Rodrigues (também conhecido como Doctor Reggae)é jornalista e DJ e colaborou para diversos veículos 
de comunicação, como BIZZ, TRIP, Somtrês e Folha de S.Paulo. Foi o primeiro apresentador de um programa de 
rádio dedicado ao reggae no país, é considerado um dos precursores da difusão do estilo no Brasil. Disponível 
em http://revistatrip.uol.com.br/129/moda/04.htm. Acesso em 1º.ago.2015. 

http://revistatrip.uol.com.br/129/moda/04.htm
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sonoros e a “bricolagem” musical, (BÉTHUNE, 2003), Rodrigues ainda reforça o status quo da 

esfera produtiva do mercado da música. Ainda, ao confrontar as formas tradicionais à proposta 

inovadora de composição, o autor assume a defesa da primeira, argumentando que os artistas 

do rap “não seguem o figurino”, desqualificando a expressão. Trata-se de uma análise bastante 

tendenciosa, centrada no discurso inflexível das regras do mercado em detrimento da inovação 

que esta expressão representa para o cenário musical. 

 Em 31 de outubro de 1988, uma pequena nota noticia o lançamento da primeira 

coletânea de rap nacional, o disco Cultura de Rua. O evento ganharia matéria completa assinada 

por André Forastieri, contando inclusive com chamada de capa, em 2 de novembro de 1988, 

intitulada “Primeiro LP Brasileiro de Hip Hop Será Lançado Hoje”. Alinhada com os interesses 

do mercado da cultura, conforme orientação editorial71, a matéria ocupa cerca de meia página 

da contracapa do caderno Ilustrada, destacando o evento noticiado. A matéria conta também 

com foto de três colunas, possibilitando a identificação visual dos personagens, os integrantes 

dos grupos brasileiros que participaram da gravação do disco. 

 O texto principal descreve brevemente a trajetória dos artistas e os planos dos 

personagens para a disseminação do movimento hip hop e do rap: 

O primeiro a romper esta barreira foi Thaíde, que estrelou a primeira festa hip hop da 

zona sul, ano passado, no espaço Mambembe; foi também o único a ser incluído na 

programação de uma grande rádio, a Bandeirantes FM, com a música “Corpo 

Fechado”. Essa situação deve mudar rapidamente: os quatro grupos estão unidos num 

“movimento para fortalecer o hip hop”, segundo DJ Hum, e já preparam a invasão 

da mídia brasileira, participando de programa de televisão como o “TV Mix” 

(Gazeta), “Shock” (Manchete) e até o adolescente “Milk Shake” da loirinha Angélica. 

(FORASTIERI, 1988, p.E12, grifo nosso) 

 Se nos Estados Unidos o rap e o hip hop foram absorvidos pela indústria cultural e pela 

mídia hegemônica quase simultaneamente ao seu nascimento, e o mesmo seria reproduzido no 

Brasil. A imprensa revelou grande interesse nestas expressões a partir da sua inserção no 

mercado fonográfico e na veiculação de seus produtos na mídia. Como assinalado por 

Forastieri, os artistas brasileiros do rap preparam a “invasão” na mídia, mesmo que sua 

produção ainda esteja aquém – em termos de sofisticação estética – de artistas do rap dos 

Estados Unidos, onde o gênero se “estendeu além das fronteiras da música negra, atingindo o 

chamado ‘mercado branco’, com grupos como Run-DMC e Beastie Boys” (FORASTIERI, 

                                                             
71 “A Ilustrada atua na crítica de produtos específicos, atividade desenvolvida com base na ideia de que os objetos 
culturais, seja eles livros, discos ou filmes, deveriam ser tratados também como produtos, obedecendo, portanto, 
às leis de mercado”. Folha 80 Anos. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/renovacao_cultural.shtml Acesso em 06.jul.2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/renovacao_cultural.shtml
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1988, p.E12). Ressaltando o potencial do rap, ainda em fase de desenvolvimento no país, o 

autor aborda a chamada “invasão” do rap de maneira positiva, sugerindo que esse processo 

enriqueceria o cenário cultural brasileiro. 

 O interesse midiático pelo rap se mostra ainda mais intensamente na matéria de 20 de 

junho de 1990, em página dupla, cujo título “Yo!” foi destacado pelo tamanho fora do padrão, 

característico de reportagens especiais. A matéria, assinada por José Carlos Camargo72 (Zeca 

Camargo), noticia o sucesso do programa “Yo! MTV Raps”, veiculado pela emissora MTV 

norte-americana. Lembrando da querela entre a gravadora RBS e a emissora, por conta da 

recusa desta em veicular videoclipes do artista Michael Jackson73, o autor apresenta a mudança 

da perspectiva da MTV diante da expansão do mercado consumidor do rap: 

Um programa especialmente dedicado aos raps começou a ser veiculado no início de 

1989, nos sábados, às 11h – um horário pouco nobre, onde a programação das outras 

TVs estão geralmente voltadas para o público infantil. A popularidade do “Yo! MTV 

RAps”, no entanto, forçou a emissora a deslocar o programa para horários mais 

acessíveis – atualmente ele vai ao ar às sextas-feiras, às 16h30. (CAMARGO, 1990, 

p.E4) 

 A matéria conta com análises da trajetória de artistas e apresenta a diversificação de 

estilos de raps que se desenvolve no cenário. Os exemplos dessa diversidade estão nos textos 

de apoio “Queen Latifa acrescenta canto ao gênero” e “Hammer introduz melodia”. A 

diversidade de estilos e a proliferação de artistas do gênero acentua a necessidade de seleção 

do jornal, que passa a veicular repetidamente críticas e reportagens de determinados artistas que 

gozam de destaque na indústria da música ou, ainda, estão envolvidos em polêmicas que rendem 

pautas para a mídia. No cenário brasileiro, em plena ebulição social provocada pela pressão 

popular pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, o “Rap do 

Fernandinho vira sucesso e surpreende o autor”, como destaca o título da matéria publicada em 

31 de agosto de 1992 no caderno Folhateen. O “Rap do Fernandinho”, composição do arquiteto 

Marcos Cavalheiro, virou trilha sonora da passeata dos “caras-pintadas”.  

 Era o indício de que o rap, definitivamente, não estava mais estritamente ligado às 

periferias. Pouco menos de um mês após o “Rap do Fernandinho” tomar as passeatas pró-

impeachment, outro artista do rap vinculado à classe média, seria noticiado nas páginas da 

Folha de S.Paulo. Desta vez, Gabriel, o Pensador e seu rap “Tô Feliz (Matei o Presidente)”, 

                                                             
72 José Carlos Camargo (Zeca Camargo) é jornalista e colaborou para diversos veículos de comunicação de 
variadas plataformas, iniciando na Folha de S.Paulo, passando pela Revista Capricho do Grupo Abril, assumindo 
o comando do núcleo de jornalismo da MTV, até a TV Globo, onde permanece. Memória Globo. Disponível em 
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/zeca-camargo/trajetoria.htm. Acesso em 2.ago.2015.  
73 O caso foi comentado no capítulo 1 deste trabalho. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/zeca-camargo/trajetoria.htm
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havia sido informalmente censurado devido a pressões de órgãos do governo. A matéria de 17 

de setembro de 1992 “Censura informal tira do ar rap anti-Collor”, de Marcelo Migliaccio, 

destaca que a música figurava entre as mais pedidas pelos ouvintes da rádio carioca RPC FM.  

 A seleção criteriosa elaborada pelo jornal passa a priorizar a cobertura de eventos 

relacionados ao rap sob o eixo mercadológico. São pronunciadas as notícias sobre índices de 

vendas de discos, críticas e valores ligados aos shows e cachês, além de envolvimento de artistas 

em questões judiciais, gerando representações polêmicas exploradas pela mídia. O ponto alto 

do espaço destacado que o rap conquistou é noticiado em matéria assinada por Marcel Plasse74, 

de 7 de maio de 1994, “Gravadoras correm atrás do rap”. Publicada na capa da Ilustrada, o texto 

recepciona o leitor que chegava ao caderno de cultura daquela edição. A reportagem conta ainda 

com meia página de continuação na terceira página do caderno, intitulada “Movimento sai da 

periferia rumo ao sucesso”. A linha fina ressalta a posição do articulista – e consequentemente 

da publicação – frente à nova condição do rap no mercado fonográfico: “Grupos mantêm 

discurso social e atacam o ‘gangsta rap’, facção violenta do estilo musical importada dos 

Estados Unidos”.  

 A diversificação temática e estética gerou a fragmentação da cena hip hop, cujos 

produtores passaram a se distinguir de acordo com a orientação com que se alinhavam, seja 

pelos critérios do mercado e da mídia, seja pelos critérios do movimento estabelecido sobre as 

bases de luta pelos direitos das minorias políticas. A seleção oportunizada pela mídia 

hegemônica e pelo mercado fonográfico definiram os parâmetros da produção de uma parcela 

significativa dos artistas do rap brasileiro, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos. É 

importante relevar a dimensão que este fenômeno teve sobre o mercado cultural brasileiro: 

O rap não nasceu ontem, mas é a nova onda de um mercado que vive surfando ondas. 

Está dando dinheiro. Entrou na moda. É assim nos EUA, onde o ritmo surgiu no final 

dos anos 70 e onde Snoopy Doggy Dog vende milhões de discos. Está sendo assim 

aqui, onde Gabriel, o Pensador, conquistou, há um mês, o primeiro disco de platina 

do rap brasileiro. Mais do que isso, o rapper carioca é, o maior vendedor de discos 

do ‘cast’ jovem da Sony. A gravadora lança, em duas semanas, seu segundo rapper, 

Sampa Crew, que está, há cinco meses, entre os artistas mais tocados de São Paulo. 

Sampa Crew faz a linha ‘romântica’, tem quatro discos independentes de sucesso e 

passagem pelo ‘Som Brasil’ da Globo. [....] A partir desta segunda, a Warner distribui 

os discos do selo independente Zimbabwe, que tem no catálogo o Racionais MC’s. 

(PLASSE, 1994, p.5-1) 

                                                             
74 Marcel Plasse é jornalista e crítico cultural. Colaborou para a revista BIZZ, jornais Folha de S.Paulo e O Estado 
de S. Paulo e criou a revista SET de cinema. Atualmente é editor do portal de cultura Pipoca Moderna. Disponível 
em http://pipocamoderna.com.br/author/marcel-plasse. Acesso em 2.ago.2015. 

http://pipocamoderna.com.br/author/marcel-plasse
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 Em um primeiro momento, o rap foi descrito e anunciado como uma expressão 

homogênea, fruto da inovação juvenil de um país estrangeiro, se desenvolvendo no Brasil como 

reprodução de uma moda potencialmente rentável. A representação midiática passou considerar 

as nuances estéticas e discursivas veiculadas pelos novos artistas, identificando tendências de 

comportamento relevantes no processo de consumo cultural. A partir de então, evidencia-se as 

intenções do mercado fonográfico e a sua busca por novos artistas do gênero capazes de 

rentabilizar tanto quanto os sucessos espontâneos e forjados pela indústria.  

 O fenômeno da disseminação do rap pela mídia foi complexificado, e em certa medida, 

determinado, pelo interesse da indústria da música. A seleção e hierarquização de pautas na 

mídia, além do consumo espontâneo de produtos culturais elaborados paralelamente à lógica 

do mercado cultural, fez emergir desse cenário uma nova frente de artistas do rap, cujas 

aspirações vão ao encontro da lógica do mercado. Logo, era pertinente a adoção dos parâmetros 

dos agentes principais deste processo – mídia, mercado e consumidor – influenciando 

significativamente na produção de novos formatos estéticos e discursivos. 

  Em contrapartida, a emergência desta nova frente alinhada aos critérios mercadológicos 

e midiáticos propulsionou um novo modelo que propunha o regaste do discurso tradicional do 

movimento hip hop e a reaproximação com a militância antirracista. Dessa maneira, observa-

se o crescente contato dos artistas do rap com a academia, organizações civis e instituições 

políticas, e a adoção de estratégias de negociação, que oscilam entre a veiculação da estética e 

do discurso tradicionais do movimento, buscando fazer o bom uso da máquina midiática. 

 E, em última instância, o terceiro movimento deste fenômeno levou à reconfiguração do 

gênero a partir da elaboração de alternativas de superação da dicotomia entre mídia/mercado e 

militância. A partir de então, os artistas do rap lançam mão de recursos e estratégias de 

produção e distribuição alternativos aos grandes veículos de comunicação e da indústria 

fonográfica. O esboço desse terceiro momento do rap começou a partir de meados de 1994, 

considerado o ano crucial para o gênero no país.  

 Em matéria, auto-referenciada da Folha de S.Paulo, intitulada “Selos pequenos crescem 

à margem da mídia” e acompanhada do subtítulo “Apesar de ignorados pela imprensa, 

independentes são responsáveis pelas novas tendências da música brasileira”, o autor, Marcel 

Plasse, apresenta na fala dos personagens (representantes dos selos independentes) as armações 

que as grandes gravadoras estabelecem com a mídia. Nas palavras do autor, “há quem veja essa 

cooptação de artistas de maneira salutar” (PLASSE, 1994, p.5-3) e designa a qualificação do 
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processo ao personagem da matéria, porém o termo cooptação é empregado no texto somente 

pelo jornalista. 

 Plasse exemplifica o processo de cooptação pela inviabilização da produção autônoma 

pelos artistas, que mesmo contanto com estrutura própria – ainda que modesta – de gravação, 

edição e distribuição, acabam esbarrando, em algum momento, nos empecilhos engendrados 

pelo grande mercado: 

A maioria dos selos independentes tem acordos com as grandes gravadoras, que 

detém o monopólio das fábricas de discos e companhias de distribuição. O mais 

recente acordo de distribuição foi fechado entre a Warner e o selo Zimbabwe, que 

estourou com os Racionais (PLASSE, 1994, p.5-3, grifo nosso).  

 Ao se defrontar com práticas usuais – ainda que inadequadas – do mercado, como o 

monopólio, as estruturas produtivas mais modestas foram forçadas a negociar com os sujeitos 

e instituições detentoras do poder hegemônico para garantir a continuidade de suas obras. 

Somente com o advento das novas tecnologias (como será discutido no tópico conclusivo), essa 

condição de dependência e submissão à lógica da indústria da música e da mídia hegemônica 

será confrontada e novas configurações sinalizarão para possibilidades de produções 

alternativas. Porém o texto de Plasse sugere que essa incorporação dos artistas do rap ao 

mercado cultural teria ocorrido de maneira harmônica em uma situação de negociação entre 

poderes simétricos, o que não procede, pelo menos, não em sua totalidade.  

 Além da dependência de instrumentos e estratégias mercadológicas, o rap também se 

aproximou do poder público e do terceiro setor, reforçando seu caráter transformador e 

militante. Entre os anos de 1996 e 1998, foram publicadas quatro matérias que relacionavam o 

rap a manobras políticas. Oscilando entre o caderno de cultura e de política (Brasil), três 

reportagens assinadas por Xico Sá75 descrevem o apelo político que o rap possui sobre os 

estratos subalternos da sociedade: “Rap ocupa espaço dos políticos na periferia”, de 28 de 

janeiro de 1996, “Hip Hop cerca as superquadras do poder”, de 2 de julho de 1997 e “Partidos 

usam rap para entender a periferia”, de 19 de janeiro de 1998.  

 Ainda no mesmo ano foi publicada a matéria “Precariedade marca campanha de Lula”, 

assinada por Carlos Eduardo Alves. A matéria ocupa meia página do caderno “Brasil” relatando 

as dificuldades encontradas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em sustentar uma campanha 

                                                             
75 Xico Sá é jornalista, escritor e apresentador, além de parceiro musical do grupo Mundo Livre S/A (manguebeat). 
Colaborou para o jornal Folha de S.Paulo, publicou mais de dez livros e atualmente é apresentador de programas 
do canal a cabo GNT. Disponível em http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/perfil/. Acesso em 4.ago.2015. 

http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/perfil/
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eleitoral com orçamento reduzido, do então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva. 

Apesar de o texto principal não mencionar o rap, hip hop ou qualquer artista relacionado ao 

movimento, a matéria conta com foto, que ocupa exatamente o mesmo tamanho do texto, 

descrita pela seguinte legenda:  

Rap e política: O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (à esq.), e 

o presidente do partido, José Dirceu, se reuniram ontem com membros do movimento 

hip hop em São Paulo (à direita, o rapper Mano Brown, dos Racionais MC’s). Os 

rappers paulistas pretendem oficializar o apoio a Lula dia 16. (ALVES, 1998, p.1-16) 

 O apoio de artistas do rap, especialmente de Mano Brown, à campanha do Partido dos 

Trabalhadores (PT) novamente é mencionada em coluna política, assinada por Nelson de Sá, 

sobre a campanha eleitoral televisiva:  

Os Racionais, “rappers” da periferia de São Paulo, são favoritos hoje na entrega dos 

prêmios da MTV. São também os maiores eleitores de Lula, seu grande trunfo junto 

aos eleitorados jovem e negro. FHC, com pesquisas qualitativas a guia-lo, descobriu 

que precisa melhorar, precisamente, em eleitorados assim – o jovem, a mulher. Se 

Lula tem Mano Brown e Marta Suplicy, FHC tem Pelé e Ruth Cardoso. Contra o rap, 

aliás, já vem aí o reggae, no horário eleitoral que começa daqui a cinco dias. (SÁ, 

1998, p.1-13) 

 A chancela de um artista do rap dado a um candidato a um cargo político, especialmente 

do Partido dos Trabalhadores e a importância dada pela imprensa a esse fato revela a ascensão 

de um novo perfil político surgido após redemocratização do país, cujo alinhamento ideológico 

se aproxima dos interesses das classes subalternas. Esse perfil identificado pela grande mídia 

pela figura do rapper também é capaz de arrebatar votos de minorias políticas, população para 

quem o rap se dirige. É a consolidação da percepção midiática sobre o potencial político das 

expressões culturais forjadas pelos estratos subalternos da sociedade.  

 Ainda, o autor menciona em seu texto um evento a participação dos integrantes do grupo 

Racionais MC’s em um evento de grande porte, o Video Music Brasil (VMB), premiação da 

emissora MTV dedicada aos melhores videoclipes nacionais do período. Entretanto, na mesma 

edição do jornal, a capa da Ilustrada estampa a matéria, “Paralamas e Racionais são favoritos 

no VMB”. O grupo concorria ao prêmio “Escolha da Audiência” de melhor videoclipe do ano 

e ainda se apresentaria na festa de encerramento. Ainda, o texto destaca que “para que o grupo, 

conhecido por sua aversão aos meios de comunicação, aceitasse participar da festa, ocorreu 

uma intensa negociação” (FORTINO e DECIA, 1998, p.5-1).  

 Apesar da “aversão” do grupo aos meios de comunicação, como afirmado na matéria da 

Ilustrada, a reciprocidade não se confirma. Exemplo do interesse da mídia sobre os Racionais 

se expressa na recorrência com que ele é abordado nas diferentes editorias de uma mesma 
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edição da Folha de S.Paulo.  Ainda, a menção ao grupo em matérias de editorias distintas 

(Ilustrada e Brasil) relaciona a influência que os integrantes dos Racionais exercem sobre seu 

público, tanto na esfera política quanto na esfera cultural. Pode-se inferir, a partir da relação 

estabelecida pela Folha de S.Paulo, que a influência que o grupo Racionais MC’s exerce no 

campo cultural também seria replicada nas decisões políticas do seu público, justificando o 

apoio dos artistas ao candidato do PT. 

 O rap transitou por diversas categorias – moda juvenil a movimento sociocultural – até 

se consolidar no mercado. A Folha de S.Paulo noticiou, em 4 de agosto de 2000, mais uma vez, 

na capa da editoria Ilustrada, a “Escalada do Rap”. Assinada por Marcelo Valletta76, o texto 

traz um balanço dos quinze anos do rap no país, destacando seu potencial mercadológico e 

midiático. O sucesso do rap se deu, segundo a publicação, pela sua aceitação pelo consumidor, 

alta rentabilização, ocupação crescente do espaço midiatizado e perspectiva de expansão de 

mercadológica. Não se trata mais de uma moda juvenil, mas de um segmento sólido, com boas 

projeções para os investidores, como destacado no trecho a seguir: 

Mas o ano da virada é 2001, segundo profissionais da indústria fonográfica. “Há uma 

boa chance de que aconteça uma explosão do rap no ano que vem”, diz Dudu Marote, 

produtor do novo disco do grupo Doctor MCs [...] “Sinto um clima parecido ao de 

1982, quando havia uma pressão popular em favor do rock, que estourou assim que 

surgiu o primeiro hit. (VALLETTA, 2000, p. E1) 

 O rap também não seria mais noticiado pela Folha de S.Paulo como um movimento 

social, produzido pela e para a periferia exclusivamente, mas como um produto cultural que 

detém e veicula discursos sociais em determinado contexto. E, enquanto produto cultural, 

obedece à lógica do mercado em conformidade com o pressuposto editorial do diário, se 

inserindo em diversos estratos sociais. Dessa maneira, é traçada uma linha cronológica que 

apresenta as diversas representações elaboradas sobre o hip hop e o rap pelas páginas do jornal, 

de acordo com seus parâmetros de seleção e com as questões que estão em voga no contexto.  

 A significativa diferença representativa entre a abordagem do rap em uma crítica 

musical na década de 1980 e uma reportagem especial dos anos 2000, revelam as 

transformações nas percepções midiáticas sobre o tema, forjadas sob a luz das questões que 

ecoavam na sociedade. Ainda, essas transformações discursivas veiculadas no jornal 

representam as influências e determinações de sujeitos e instituições hegemônicos sobre o 

campo da arte levando, inclusive, à reconfiguração deste campo. No caso do rap, a discussão 

                                                             
76 Marcelo Valletta é jornalista e roteirista. Colaborou para a Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, entre 
outros veículos de comunicação. 
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sobre a autenticidade da obra direciona o debate para o papel social do artista na sociedade 

contemporânea e sobre as suas escolhas no processo de criação. Esse papel ativo do artista do 

rap frente às opções de vinculação com o mercado, a política institucional e a arte, diversificou 

o cenário e revelou as nuances ideológicas e estéticas de uma expressão que não poderia ser 

interpretada unidimensionalmente. 

 

3.2 Recapitulando o Rap na Folha de S.Paulo 

 Analisando a cobertura da Folha de S.Paulo sobre a difusão do rap no país, é possível 

identificar algumas semelhanças com os outros veículos, como a Veja e a BIZZ. Por tratar-se 

de um jornal composto de suplementos e editorias segmentadas as abordagens do rap variam 

de acordo com os perfis específicos de leitores de cada segmento. Exemplificando pela matéria 

inaugural sobre o tema, é possível identificar logo no título o lugar da ação dos artistas do rap: 

o gueto. No início dos anos 1980, os guetos nova-iorquinos eram referência de criminalidade, 

local dominado pelas gangues e pelo tráfico de drogas. A associação imediata do rap ao gueto 

reforça a natureza social do gênero para o crítico, que ressalta a origem desta novidade que tem 

ganhado espaço nas paradas musicais norte-americanas e começava a despontar como um 

gênero potencialmente rentável. 

 Ainda, Pepe Escobar permaneceu analisando criticamente o gênero, quase 

exclusivamente, por cerca de dois anos, o que revela a aproximação do rap com o rock. Escobar 

não oficializou sua predileção pelo rock, mas era conhecido pelos leitores da Folha de S.Paulo 

como o crítico oficial do gênero. A conhecida a querela ocorrida no ano de 1984 entre Escobar 

e Nasi, integrante do grupo Ira!, que culminou em uma briga dentro da redação da Folha de 

S.Paulo, exemplifica a autoridade que o crítico possuía entre os leitores fãs de rock. A 

divergência, inclusive se deu, em boa medida, pela frustração das expectativas de alguns 

integrantes de bandas de rock paulistanas, que se sentiram preteridas por uma crítica negativa 

de Escobar:  

Convidados a colocarem suas reclamações com tranqüilidade, um grupo de sete 

pessoas (das bandas “Mercenárias”, “25 Segundos Depois”, “Smack” e “Voluntários 

da Pátria”, e do Mundo Moderno) esclareceu que o descontentamento, quanto às 

críticas, vem da postura do jornalista: “Ele louva as bandas estrangeiras, 

independentes como nós, e impede que a semente brasileira cresça. Se Pepe é crítico 

de rock estrangeiro deve se limitar a isso; ou então que vá conhecer o trabalho 

desenvolvido aqui para depois falar”, disse Miguel. Segundo Neusa Vidolini, da “25 

Segundos Depois”, o jornal pode falar o que quiser, bem ou mal, “desde que se tenha 

conhecimento de causa. Senão o conjunto das pessoas focadas desautorizam o 
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trabalho, mesmo que a Folha continue apoiando essa pessoa”. (FOLHA, 1984, 

Ilustrada, p.36, grifo nosso) 

 Após o período de associação entre rap e rock, fator coincidente também observado nos 

outros veículos de comunicação que compõem essa pesquisa, a Folha de S.Paulo passa a 

abordar o rap de acordo com a editoria que publica a matéria. A predominância de uma das 

perspectivas, moda, movimento ou mercado, é operada de acordo com o público que se pretende 

atingir. Por exemplo, a primeira fase da amostragem, de 1983 a meados de 1991, a cobertura 

do rap é realizada predominantemente pela editoria Ilustrada. Esse período é marcado 

especialmente pela cobertura das produções internacionais, salvo algumas poucas notícias do 

gênero no país, geralmente desconectadas do cenário cultural. Exemplo dessa cobertura esparsa 

são as já mencionadas matérias sobre os breakers da estação São Bento, publicada em 19 de 

janeiro de 1980, e o lançamento da primeira coletânea de rap nacional, publicada em 2 de 

novembro de 1988.  

 Alguns meses depois do lançamento de “Hip-Hop: Cultura de Rua”, em fevereiro de 

1989, uma nota na capa da editoria Televisão da Folha de S.Paulo anuncia a encomenda feita 

pela Rede Globo ao grupo Luni, solicitando um rap que faria parte da trilha sonora da novela 

“Que Rei Sou Eu?”. As notícias do ano se alternam entre a produção nacional – ainda bastante 

restrita – aos eventos e à incorporação do rap aos demais gêneros musicais – do jazz de Miles 

Davis77 ao Heavy Metal78. A grande novidade veio em junho de 1990 com a matéria “Juventude 

dos Jardins Se Rende ao Brilho das Discotecas da Zona Leste”, de Jean-Yves Neufville e em 

janeiro de 1991 e com a matéria “Rap de Branco”, de Sérgio Sá Leitão.  

 As referidas matérias começam a sinalizar a tendência de uma “apropriação branca da 

música pop negra” (LEITÃO, 1991, p. E-4). Já o texto de Neufville (1991) descreve a 

preferência dos jovens abastados pelas casas noturnas localizadas em bairros modestos da zona 

leste, que se dedicavam à música negra, especialmente o rap. O fenômeno sugere a diluição das 

barreiras sociais, pelo menos no campo cultural, expressa pela infiltração da cultura da periferia 

no gosto da classe média, chamando a atenção da mídia hegemônica. Ainda em 1991, com a 

criação da editoria Folhateen, o rap passa a ser veiculado com maior frequência, considerando 

a reserva de um espaço segmentado para o público jovem, conveniente para a inserção de 

conteúdos relacionados ao rap. 

                                                             
77 “Miles Davis Incorpora Ecos dos ‘Rap’ ao Seu Jazz”. Folha de S.Paulo, 17.set.1989, Ilustrada, p.F4.  
78 “Grupos de Hip-Hop se Aproximam do Reacionarismo do Heavy Metal”. Folha de S.Paulo, 27.set.1989, 
Ilustrada, F4. 
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 A partir de 1994, com o lançamento do artista do rap vinculado aos estratos médios e 

altos da sociedade, Gabriel, o Pensador, é possível verificar a mudança da abordagem do rap 

pelo jornal, que passa a destacar o potencial mercadológico e midiático. Do fenômeno Gabriel, 

o Pensador em diante, estabelece-se uma dicotomia na cena rap, a partir de duas perspectivas 

baseadas em disputas de classes: o rap de mercado e o rap do movimento. O primeiro contava 

com os artistas do rap mais afeitos às composições românticas ou divertidas, geralmente 

falavam sobre amenidades e não tinham restrições em se relacionar com a mídia e o mercado. 

Em contrapartida, o segundo, também conhecido como rap social ou político, fixou as bases da 

composição nessas temáticas e seus representantes negociavam sua vinculação com a grande 

mídia. A diferenciação se deu, principalmente, pela possibilidade de escolha do artista entre 

circular sua produção no meio underground ou mainstream, já que as gravadoras haviam se 

aberto para este nicho. 

 A última fase analisada, a partir de meados de 1994, quando as “Gravadores Correm 

Atrás do Rap”, texto de Marcel Plasse publicado em 7 de maio de 1994, marca o que havia 

apenas sido sinalizado nos veículos de comunicação analisados anteriormente: o rap havia, 

finalmente, conquistado seu espaço no mercado fonográfico. Estabelecido o nicho 

mercadológico, a Folha de S.Paulo passa a identificar no movimento seu apelo político. Os 

textos de Xico Sá, “Rap Ocupa Espaço dos Políticos na Periferia”, de 28 de janeiro de 1996 e 

“Partidos usam rap para entender a periferia”, exemplificam como a Folha de S.Paulo atribuiu 

ao rap a capacidade de angariar votos das classes subalternas, especialmente para partidos 

políticos de orientação de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores.  

 Nesse sentido, a Folha de S.Paulo busca explicar o fenômeno da difusão do rap de 

maneira mais elaborada que os outros veículos e transcende o trinômio moda-movimento-

mercado repetido pelas revistas Veja e BIZZ e passa a compreender o rap como ferramenta que 

instrumentaliza a disputa política entre subalternos e hegemônicos. Isso não significa que o 

diário reduziu a abordagem do rap ao apelo político, mas que ressaltou as consequências das 

atitudes dos artistas do rap quando operam seus discursos em plataformas midiáticas 

hegemônicas. Ao contrário da BIZZ, que em última instância buscou construir uma 

representação mitológica e sublime sobre o rap, a Folha de S.Paulo inaugura a percepção do 

rap enquanto fator político influente nas condições mateiras da sociedade. 
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CAPÍTULO 4 – RAP ANTENADO: MTV 

 A emissora Music Television (MTV) foi ao ar, pela primeira vez nos Estados Unidos, 

em 1º de agosto de 198179. Criada pela Warner Amex Satellite Entertainment Company 

(Wasec)80, em 1985 a MTV passou a ter liderança acionária do conglomerado de mídia Viacom, 

que a mantém em seu catálogo de produtos até os dias atuais. O canal de televisão era 

transmitido via satélite ou cabo, mediante pagamento de assinaturas e propunha a manutenção 

de programas sustentados, basicamente, por videoclipes cedidos gratuitamente pelas gravadoras 

e apresentados pelos video jockeys, VJs.  

 O advento da MTV ocorreu durante um período de queda nos índices de vendas na 

indústria fonográfica norte-americana. Segundo Wickle (1990), em 1970, a EMI, arrecadou 

12,7% do total anual de seu faturamento com a venda discos, porém, e em 1979, esse índice 

despencou para 0,4%, revelando a crise pela qual passava a sua divisão fonográfica. A 

elaboração de vídeos promocionais já era um recurso bastante utilizado pela indústria 

fonográfica, porém, o formato era veiculado nos canais televisivos já consolidados como 

material especial. Somente com o advento da MTV que o videoclipe ganha status de formato 

original, desenvolvendo mercado e estética próprios além do incentivo das gravadoras, que 

passam a se dedicar com maior entusiasmo aos videoclipes veiculados pelo novo canal.81 

 O conglomerado Viacom, antes de adquirir o controle da MTV, já havia feito 

experimentações no mercado de canais pagos nos Estados Unidos. O mais relevante deles foi o 

lançamento do Black Entertenainment Television (BET). Lançado, em 25 de janeiro de 1980, 

como um bloco de duas horas de duração dentro da programação do canal Nicklodeon, passou, 

em 1º de julho de 1983, a canal pago, cuja programação era totalmente dedicada à população 

afro-americana. A grade do BET era composta principalmente de sitcoms, noticiários e vídeos 

de músicas.  

                                                             
79 O primeiro videoclipe transmitido pela MTV foi da música “Video Killed the Radio Star” (O Vídeo Matou a 
Estrela do Rádio, em tradução livre), da banda “The Buggles”. A história que se desenvolve a partir de então, 
mostra que a emissora sabia, desde seu lançamento, a que veio.  
80 Em 1983 a Viacom formou uma joint-venture com a Warner Communications e a Warner Amex Cable 
Communications. Viacom Timeline. Disponível em http://www.viacom.com/about/pages/history.aspx. Acesso 
em 9.jul.2015. 
81 Segundo Góes (2013), a MTV nasceu de três pilares: o videoclipe, a os VJs e as vinhetas gráficas. Percebendo 
que a programação da emissora destoava muito dos outros canais, descrita nos guias de programação apenas 
pela palavra “vídeos”, o canal decidiu incrementar a programação e veicular programas, inclusive, elaborando 
novos formatos, como o MTV Unplugged (Acústico). E foi este formato mais diversificado que chegaria ao Brasil 
na década seguinte. 

http://www.viacom.com/about/pages/history.aspx
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 A BET e a MTV, ambos canais pertencentes à Viacom, se situavam no mercado de TV 

paga como alternativas de programação para públicos segmentados e com alto potencial 

mercadológico. Porém, com o advento de uma novidade musical no mercado, o rap, há uma 

sintomática fusão entre as duas propostas expressa no formato do programa veiculado a partir 

de 6 de agosto de 1988 pela MTV, o Yo! MTV Raps. Totalmente dedicado à cultura hip-hop e à 

veiculação de videoclipes de raps, o Yo! MTV Raps se tornou referência do gênero desde seu 

lançamento, marcando uma nova fase mercadológica da mídia hegemônica norte americana. 

Rose argumenta que as “redes de televisão encontraram forte concorrência como as centenas 

de estações de TV a cabo orientadas para o mercado de nicho, e a música se tornou um modelo 

médio – MTV e BET eram grandes âncoras para esta mudança” (ROSE, 2008, p.28, tradução 

nossa). 

 A segmentação ganhava proporções desconhecidas até então. Fatores como diversidade, 

globalização fomentaram a identificação e exploração de nichos mercadológicos que serviriam 

de base para uma nova forma de organização do mercado midiático.  

Como a MGM na década de 1930, ou a CBS a partir dos meados dos anos 50 a 70, a 

MTV tornou-se um ilustre julgador de celebridades. Veiculando constantemente 

vídeos de Michael Jackson, ajudou a tornar “Thriller” o álbum mais vendido de todos 

os tempos. Quando a MTV Europa, lançada em 1987 como início de uma expansão 

global que agora chega do Brasil ao Paquistão, a rede expandiu sua influência para 

além dos Estados Unidos. O Yo! MTV Raps, que estreou um ano depois, deu ao hip-

hop seu primeiro fórum internacional e acelerou a popularidade da música no mundo 

todo. (MARKS e TANNENBAUM, 2012, p.25, tradução nossa) 

 Ao estrear no Brasil, em 20 de outubro de 1990, sob o comando de um conglomerado 

midiático local, o Grupo Abril, a MTV assumiu a postura de empresa estrangeira com nuances 

regionais. É a expressão da máxima da MTV: “pense globalmente, aja localmente”. Dessa 

maneira, o canal inaugura o conceito de segmentação de mercados dentro do sistema televisivo 

brasileiro, preanunciando o que viria a se desenvolver, anos mais tarde, o sistema de televisão 

a cabo no país. A segmentação não configura a única inovação que a emissora trouxe para o 

Brasil. A MTV foi o primeiro canal brasileiro a ficar 24 horas no ar, cinco anos depois da sua 

estreia. Ainda, do ponto de vista expansionista, a MTV brasileira foi a primeira das afiliadas a 

falar outra língua diferente do inglês e a única a ser transmitida em sinal aberto. (LUSVARGHI, 

2007). 

 A MTV Brasil foi ao ar, pelo sistema de captação de sinal em UHF, nos canais 32, em 

São Paulo e 24 no Rio de Janeiro, alcançando 53 cidades e 5 milhões de domicílios. A emissora 

ocupava o prédio da antiga TV Tupi, no bairro Sumaré, em São Paulo. É importante frisar que, 
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apesar de ter sido veiculada em sinal aberto desde sua estreia no país, a captação de sinal UHF 

prescindia de decodificador específico, o que restringia o acesso aos canais dependentes desta 

tecnologia. Mesmo que, entre os estratos sociais medianos e altos essa característica tecnológica 

da emissora não configurasse um impedimento ao seu acesso, o mesmo não ocorria entre a 

população periférica.82 

 A presença da emissora no Brasil, durante o período que se estabeleceu dentro do 

sistema televisivo de captação de sinal aberto83, pode ser categorizada em três momentos: a 

primeira fase, caracterizada como uma simples franqueada e reprodutora de conteúdo, passando 

para um segundo momento, em que se estabelece uma parceira da MTV Networks e o Grupo 

Abril, quando se observa uma tentativa de adaptação do conteúdo para as preferências e para o 

mercado local, culminando com a abertura da holding Abril, quando se intensificou a presença 

da Viacom no país. (LUSVARGHI, 2007)  

 Essas fases refletem os processos de estruturação do negócio no Brasil: em 1990 a MTV 

foi lançada no país como um acordo entre a Viacom e o Grupo Abril, e cada parte detinha 

cinquenta por cento das ações. Em 1993 foi aprovada a Lei do Audiovisual, que previa a 

obrigatoriedade de que toda empresa de mídia estabelecida em solo brasileiro funcionasse com 

controle acionário de, no mínimo, setenta por cento de capital nacional. Dessa forma, a Abril 

foi forçada a adquirir parte das ações da Viacom. A última fase foi marcada pela gestão integral 

da MTV pelo Grupo Abril, que passou a pagar royalties à Viacom para que pudesse 

comercializar a marca no país.  

 Marcando a primeira fase de permanência da emissora em solo brasileiro, é verificável 

que boa parte da programação da afiliada brasileira eram simples reproduções da grade 

veiculada pela matriz. Segundo Góes (2013), para preencher a programação da MTV brasileira, 

considerando que o videoclipe ainda não era uma ferramenta popular entre os artistas e as 

gravadoras do país, foi necessária a exibição maciça da produção norte-americana, incentivando 

a criação da cultura do consumo de produtos estrangeiros no Brasil. 

                                                             
82 Confirmando a restrição de acesso ao conteúdo da emissora pelas populações periféricas, podemos recorrer 
ao discurso proferido pelo DJ do grupo Racionais MC’s, KL Jay, proferido no VMB de 1998: “Dos lugares mais 
longes da cidade, dos lugares mais distantes do país, meu povo não tem TV a cabo e muitas vezes nem conversor 
VHF/UHF pra pegar a Emetevê e assistir o Yo! Rap ou assistir isso aqui [premiação VMB] que tá acontecendo”.  
83 A MTV Brasil foi a única franqueada da MTV Network a ser transmitida em sinal aberto, porém, a partir de 
2013, o Grupo Abril devolveu a marca para a Viacom e a emissora passou a integrar o sistema a cabo de televisão 
no país. A estreia da emissora sob o comando total da Viacom foi em 1º de outubro de 2013.  
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 O Yo! MTV Raps é um dos exemplos de programas da MTV norte-americana 

reproduzidos integralmente no Brasil. Contando com a apresentação de Rodrigo Brandão, o 

programa não contava com legendas nem dublagem, e era veiculado nas madrugadas. O 

programa se dedicava à veiculação de raps estrangeiros e o formato apresentava uma estrutura 

bastante simplória, com um “fundo eletrônico qualquer, com exibição de animações que em 

nada remetiam ao universo hip-hop” (MARTINS, 2006, p.40)  

 O formato permaneceu até a década de 1990, quando os ecos do mercado da música se 

fizeram ouvir pela emissora, e lançaram o Yo! da “Emetevê”. O programa ficou no ar de 21 de 

outubro de 1990 a 27 de agosto de 2013, contando com intervalo de sete anos (2006 a 2013). 

Isso demonstrava o caráter experimental que a afiliada brasileira assumia em relação à MTV 

Networks. A promessa de que a entrada da emissora no mercado televisivo brasileiro seria uma 

possibilidade de intercâmbio cultural e de promoção da música brasileira no exterior, como nas 

palavras de Sara Levinson, vice-presidente de Novos Negócios da MTV Networks: “O 

lançamento da MTV no Brasil levará ao resto do mundo a música vibrante e a cultura 

brasileira”. (LUSVARGHI, 2007, p.49) 

 A partir da segunda fase da emissora no país, assinalada pela colaboração entre MTV 

Networks e Grupo Abril, a emissora passou a adaptar os conteúdos para a audiência local, além 

de veicular artistas que ascendiam às paradas musicais. Lembrando que 1994 foi o ano em que 

o rap ganhou maior espaço e destaque na mídia hegemônica, reflexo do sucesso de vendas 

alavancado por sucessos de gravadoras independentes, como “Raio X do Brasil”, do grupo 

Racionais MC’s, “Brava Gente”, da dupla Thaíde & DJ Hum, além dos sucessos das grandes 

gravadoras, como o disco “Gabriel, o Pensador”, do artista homônimo. Nesse contexto de 

valorização da cultura hip-hop que a MTV decide reformular o programa Yo! MTV. Porém, 

apesar de o rap ter se constituído um grande sucesso mercadológico e midiático em 1994, 

grande parte dos artistas não possuíam videoclipes para veicular no programa. 

 Dessa forma, “o Yo! produziu dezesseis videoclipes usando o material colhido no 

evento realizado ao vivo no Vale do Anhangabaú, em comemoração aos 300 anos de Zumbi” 

(MARTINS, 2007, p.42). Ainda neste mesmo período, 1995, o canal passou a produzir a própria 

grade de programação, lançando programas como o “Rockgol”, além de adaptar eventos 

promovidos pela matriz, como o Video Music Awards (VMA), premiação criada pela emissora 
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em 1984 para incrementar a produção dos videoclipes84. O primeiro MTV Videomusic Awards 

Brasil foi realizado em 31 de agosto de 1995 e representava a consolidação de um novo formato 

mercadológico e midiático inaugurado pela emissora que reconfigurava o cenário do mercado 

fonográfico brasileiro. A adaptação refletida inclusive no nome do evento que passou de Video 

Music Awards do Brasil (VMA do B, em 1995) à marca Video Music Brasil (VMB, em 1996). 

 Desde a estreia da emissora, quando contava com poucas produções nacionais em 

videoclipes para exibir em sua programação, até o primeiro VMA do Brasil, o cenário já havia 

mudado substancialmente. Segundo Lusvarghi (2007, p.53), “a transformação do mercado a 

essa altura, era uma realidade, com produtoras como a Conspiração, que chega a produzir 

videoclipes de R$ 80 mil – um orçamento considerado alto para a produção nacional”. A MTV 

passa a impor as suas novas regras para o mercado da música também no Brasil. É possível 

verificar o impacto que a MTV – e o novo formato de difusão dos produtos musicais – teve na 

indústria da música brasileira através das inscrições de videoclipes no VMB: da primeira para a 

segunda edição, o número total de videoclipes produzidos no país e inscritos na premiação, 

saltou de 128 para 260, respectivamente. 

 Ao longo das dezoito edições do VMB (1995 – 2012), o evento flexibilizou as categorias, 

os métodos de escolhas dos vencedores e a identidade visual do evento. Destaca-se a forma de 

seleção e premiação dos artistas: 

Originalmente, o VMB não era 100% democrático. Somente uma categoria – Escolha 

da Audiência – poderia ser classificada desse modo. Todas as outras eram votadas por 

um júri especializados convidado por nós, e a escolha das pessoas era mais uma 

estratégia de determinarmos a cara da premiação. Em 1999 decidimos abdicar do júri 

especializado para fazer um VMB totalmente regido pelo público e durante 12 edições 

seguimos esse modelo. [...] Certos de que esse modelo não funcionava, em 2011 

voltamos a fazer uso do júri especializado e implementamos mecanismos de proteção 

digital. (GOES, 2013, p.58)  

 O relato de Góes, que ficou à frente da programação e do conteúdo da MTV durante duas 

décadas, demonstra a interferência que a emissora exercia sobre a premiação e evidencia o 

processo de seleção do que seria – ou não – o novo sucesso lançado pela emissora. No mesmo 

depoimento, Góes afirma, categoricamente, que não havia a prática do famigerado “jabá” na 

MTV, pois “o interesse era mútuo: a MTV precisava de videoclipes assim como músicos e as 

                                                             
84 Interessante observar a constante presença da chamada música negra na MTV, independentemente do gênero 
ou do seu status frente ao mercado cultural. Exemplo desta notoriedade se expressa logo no primeiro VMA em 
1984, cujos principais ganhadores foram os clipes “Rockit”, de Herbie Hancock, com cinco prêmios e “Thriller” 
de Michael Jackson, com três. É preciso considerar que ambas as obras incorporaram elementos do movimento 
hip-hop, como o scratch fortemente marcado em “Rockit” e o break coreografado em “Thriller”. Archive Main 
VMA. Disponível em http://www.mtv.com/ontv/vma/1984/. Acesso em 1º.jul.2015. 

http://www.mtv.com/ontv/vma/1984/
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gravadoras precisavam da MTV. A novidade era das gravadoras, mas a MTV é quem tinha a 

expertise para selecionar esse material e apresenta-lo ao público. Ninguém pagava nada” 

(GOES, 2013, p.16). A seleção e a elaboração de esquemas de rotação dos videoclipes seguiam 

uma lógica interna, que mesmo agindo independentemente do mercado fonográfico, ainda 

sofriam forte interferência do público na programação. Para concorrer com a facilidade do 

acesso a videoclipes na plataforma digital, promovida pelo advento da internet, os parâmetros 

do canal passaram por uma profunda reformulação.  

 A estratégia de seleção e repetição de conteúdos conformados com os parâmetros 

vigentes de audiência, pode ser verificada a partir da análise da relação entre as premiações 

promovidas pelo VMB e a grade de programação da MTV. Considera-se, especialmente, a quarta 

edição do VMB de 1998, quando o grupo Racionais MC’s foi indicado em cinco categorias e 

contemplado com os prêmios de “Melhor Videoclipe de Rap” e “Escolha da Audiência” pelo 

videoclipe “Diário de um Detento”. Desde a sua primeira edição, o VMB apresentava a categoria 

“Melhor Videoclipe de Rap” dentre as categorias fixas85, sendo as três primeiras premiações 

destinadas ao artista “Gabriel, o Pensador”, um artista cuja associação ao rap é considerada 

controversa. 

  Segundo reportagem da Folha86, para produzir “Diário de um Detento” e “Rapaz 

Comum” – outro videoclipe do mesmo álbum – o diretor Maurício Eça necessitou de trinta mil 

reais, orçamento considerado elevado para os padrões de produção da época. Ainda, a 

profissionalização do videoclipe de rap propiciou que o diretor adotasse tecnologia e estética 

vanguardistas para o gênero, como a filmagem em 16mm, uso de câmera lenta, predominância 

de imagens em preto e branco e narrativa de documentário que relatava, sob a perspectiva de 

um presidiário (interpretado por Mano Brown), o massacre ocorrido em outubro de 1992 no 

Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo. 

                                                             
85 Apenas na última edição do VMB, em 2012, a categoria “Melhor Videoclipe de Rap” foi extinta. Neste mesmo 
ano, cujo tema principal da festa foi “Cultura de Rua”, as categorias foram designadas genericamente – “Melhor 
Banda”, “Melhor Artista”, “Videoclipe do Ano”, etc. – eliminando a classificação pelo gênero musical. Das nove 
categorias disputadas por artistas do rap, eles venceram em cinco – Clipe do Ano (Racionais), Melhor Disco 
(BNegão &Seletores de Frequência), Música do Ano (Emicida), Banda ou Artista Revelação (Projota), Artista 
Masculino (Criolo). Interessante observar que esta edição, aparentemente igualitária, foi a que contou com mais 
participações de artistas do rap, cinco no total, e seis performances do gênero, incluindo o pocketshow de 
encerramento comandado pelo grupo Racionais MC’s, com duração de 39 minutos e 3 segundos. Considerando 
o tempo total do evento, cerca de quatro horas, apenas a apresentação dos Racionais MC’s representa cerca de 
16% do total. 
86 OLIVA, Fernando. ‘Detento’ Mano Brown filma no Carandiru. Folha de S.Paulo, Ilustrada, 29.jan.1998. 
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 O histórico da veiculação do videoclipe “Diário de um Detento”, do grupo Racionais 

MC’s na MTV apresenta características relevantes para a compreensão do processo de difusão 

do gênero pela mídia hegemônica e as relações estabelecidas com a indústria cultural. Como 

primeira produção audiovisual do grupo, a estreia do videoclipe se deu com exclusividade no 

canal MTV, especificamente no programa “Yo!”. Após a sua estreia em janeiro de 1998, o 

videoclipe passou, em seguida, a integrar a grade de programação geral da TV, transcendendo 

o horário designado para o gênero e ocupando novos espaços com outros estilos musicais, 

chegando a se destacar nas paradas da própria MTV, como relata o diretor Maurício Eça: 

E, mais do que tudo, tem essa linguagem de documental super forte, com uma estética 

suja e fotográfica, tipo Sebastião Salgado, que a gente buscou. Não sei se a molecada 

começou a pedir, pedir, pedir o clipe e ele entrou no Disk MTV (programa exibido 

na época pela MTV Brasil e que era a parada diária dos videoclipes mais pedidos 

pelos telespectadores), às seis da tarde, tende oito minutos. Então rompeu um padrão, 

ocupando o espaço de dois clipes e com palavrões e cenas de violência. Foi 

impossível não passar. Diário de um Detento foi mais forte do que qualquer coisa 

admirado nos outros meios. Foi para Los Angeles e, depois, participou do Rio Cine e 

do É Tudo Verdade, como documentário. Também foi considerado o videoclipe 

brasileiro mais importante da história da MTV e entrou na mostra Made in Brasil, do 

Itaú Cultural, com os vídeos mais importantes do Brasil. (BRYAN, 2011, p. 359, grifo 

nosso) 

 A impossibilidade de ignorar o videoclipe, como relatado pelo diretor Maurício Eça, 

está diretamente relacionada aos parâmetros de seleção e do esquema de rotação dos videoclipes 

veiculados pela emissora. Em um primeiro momento, o rap tomou a MTV de assalto a partir da 

incorporação de uma grade de programação estrangeira, onde o rap já havia se consolidado 

como um produto cultural. Em seguida, a emissora passa atender ao apelo do público, que 

espontaneamente consumia artigos relacionados ao gênero, mesmo que eles não tivessem todo 

o suporte técnico e ideológico da indústria fonográfica. Por fim, chega o momento em que a 

TV passa a impor suas regras. Apesar de se auto afirmar como uma emissora democrática, 

Góes, em seu relato sobre sua passagem pela MTV, conta  

Um segredinho: a MTV interferia na contagem dos votos do Disk MTV. As 

pessoas, de fato, ligavam para pedir o clipe, mas nós tentávamos ajustar a parada para 

que ela tivesse certa regularidade. Até tentamos ser 100% democráticos, mas não deu 

certo: o programa ficou irregular e a audiência caiu. (GOES, 2013, p.92, grifo nosso) 

 Essa interferência, prática aparentemente comum nos bastidores da emissora, se refletiu 

não apenas no formato homogêneo da programação ou nos índices de audiência, mas a repetição 

e valorização do videoclipe em sua programação sugestionaria o público, que identificava 

naquele produto a tendência do momento. A emissora forjava a manifestação da preferência do 

público interferindo no sentimento de pertença do público (a música ou o clipe mais apreciado 

no momento pelo grupo), recorrentes na fase juvenil – público maciço da MTV. Esse esquema 
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de repetição e de constituição das preferências, pode estar diretamente relacionado ao processo 

de escolha do VMB de 1995, quando “Diário de um Detento” ganhou o prêmio “Escolha da 

Audiência”, além do prêmio de melhor videoclipe de rap. Essa foi a primeira conquista do rap 

em categoria não associada ao gênero no VMB. 

 Se por um lado a premiação ganha destaque nesse cenário ao revelar processos 

escamoteados no cotidiano midiático, inacessíveis ao telespectador, por outro, o evento foi 

emblemático para a cena hip-hop, não apenas pelo reconhecimento ou pela performance do 

grupo, que apresentaram “Capítulo 4, Versículo 3”, mas especialmente pelo discurso de 

agradecimento que eles proferiram. O grupo sobe ao palco duas vezes, uma para cada prêmio. 

A primeira chamada, “Melhor Clipe de Rap”, foi feita pelo então casal Thaís Araújo e Netinho 

de Paula, atriz e músico, respectivamente. O primeiro a agradecer foi Ice Blue: 

Primeiramente eu vou de agradecer o Carlinhos da Chic Show, que um dia acreditou 

que quatro pretos favelados da zona sul e zona norte, tá ligado? Outro cara, vários 

caras desacreditaram da nossa música, falaram que o rap não era música. Mas é 

o seguinte: o Racionais tem altos som e não vai parar, certo? A nossa música é da 

periferia, é música dos preto, de preto pra preto. Os quatro preto favelado continua 

favelado, mas é o seguinte, agora nóis tem a voz. É nóis na fita. (BLUE, 1998, grifo 

nosso) 

 A fala do artista sugere que apesar da participação no evento da MTV e de terem o 

trabalho reconhecido pela mídia hegemônica, além de conquistar relativo sucesso comercial, 

eles continuam “pretos” e “favelados”. Porém, nem tudo é permanente nessa trajetória, pois se 

antes “desacreditavam” do trabalho do grupo, agora a música deles era reconhecida e eles – e 

toda a legião que representam – tinham voz. E Ice Blue encerra sua fala com a saudação típica 

das periferias, “é nóis na fita”, que demonstra a presença e a permanência destes sujeitos. Em 

seguida, Edy Rock se pronuncia sobre o prêmio: 

Eu só tenho a agradecer aí, ao maior, que é Deus, morou?  Por Ele ter me dado esse 

dom, é de ter o dom de cantar um rap, de escrever, tá ligado? E eu, infelizmente, 

não tô completamente feliz, tá ligado? Eu tô contente, muito agradecido, mas eu tenho 

um grande problema na hora de escrever, na hora de subir no palco, que é a 

deficiência, a miséria, a favela, a droga, o vício, eu me inspiro nisso, tá ligado? Eu não 

queria me inspirar nisso, tá ligado? E infelizmente é assim, morou? (aplausos) Eu 

quero, eu quero que um dia isso acabe. Eu quero que meu povo acorde e não veja o 

sol atrás da grades, falou? Paz! (ROCK, 1998, grifo nosso) 

 Na fala de Edy Rock se fazem presentes os obstáculos enfrentados por eles – e por tantos 

outros – excluídos e marginalizados socialmente. O discurso do artista foi brevemente 

interrompido pelos aplausos da plateia, constituída, em sua maioria, pela audiência maciça da 

MTV: jovens brancos de estratos sociais médios e altos. O discurso reforça a crença de que, 

apesar de sua trajetória difícil, ele ainda se considera um privilegiado por ser dotado de um 
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dom, o “dom de cantar um rap”, apesar dos parcos recursos. Por fim, Edy Rock após lamentar 

os obstáculos e limitações que o diferenciam, apesar de seu potencial, encerra pedindo – ou 

exigindo –“paz”. Mano Brown, o último integrante do grupo a agradecer, relembra de sua 

trajetória e do apoio recebido, especialmente de sua mãe: 

Então, eu quero agradecer à Deus, todo poderoso, que criou eu e você e tudo, morou? 

Agradecer aos manos que começou lá na São Bento, doze anos atrás, tomando pau da 

polícia, morou? Quero agradecer à minha mãe, que lavou muita roupa pra 

playboy, pra fazer eu chegar onde eu tô hoje, morou? Agradecer à minha mulher, 

que aguenta as minhas loucuras, morou? Agradecer aos irmão que tão lá no casarão, 

lá no pavilhão 9, no pavilhão 4, que fizeram o clipe junto com nós, na maior boa 

vontade, morou? Agradecer aos moleques da FEBEM, e de todas as favelas de São 

Paulo e do Brasil, morou? Paz. (BROWN, 1998. Grifo nosso) 

 O discurso de Brown reafirma as diferenças entre o público e o artista, que apesar de 

compartilharem, mesmo que provisoriamente, das mesmas preferências, ainda se diferenciam 

em vários níveis de suas existências. Para Brown, esse público permanece na categoria de 

“playboys” e são a representação oposta dos sujeitos das periferias que Mano Brown representa 

– ainda que extra oficialmente – marcadas pelas ausências e privações. Não se trata de 

representar os sujeitos periféricos de maneira fatalista ou vitimista, mas de reforçar que existe 

uma realidade muito distinta do que aquele público conhece, apesar de estarem tão próximos – 

a mãe do artista ovacionado pelos “playboys” também teria sido empregada doméstica de 

“playboys”. São os marcadores de diferença sendo anunciados e amplificados – ao invés de 

amenizados.  

 Essas diferenças conflituosas entre os estratos sociais envolvidos nessa questão – 

subalternos e hegemônicos – são reforçados pelos próprios artistas em um segundo momento 

da premiação, quando são chamados novamente ao palco pelo músico Carlinhos Brown para 

receber o prêmio “Escolha da Audiência”87. O primeiro a agradecer foi Ice Blue: 

Aí, aí, esse prêmio que a gente ganhou aí é de vários manos como esses aqui, tá ligado? 

Essa rapaziada toda aqui [referindo-se aos amigos e familiares que também subiram 

ao palco], tudo é descendente de preto, veio do morro e vários cara que votaram no 

Racionais, que eu tô ligado que votaram, essa maioria aqui que acompanha os 

Racionais, é a maioria, é a voz da favela, só isso, mano. (BLUE, 1998, grifo e 

comentário nosso) 

 Percebe-se uma tentativa distinção entre os artistas periféricos dos sujeitos pertencentes 

às classes média e alta presentes no evento. Os “manos”, os “favelados” e a “maioria” que 

                                                             
87 O videoclipe “Diário de um Detento” do grupo Racionais MCs ganhou o prêmio “Escolha da Audiência” na 
quarta edição do VMB (1995), por dezesseis mil votos do total de aproximadamente cem mil. Segundo 
reportagem da Folha de S.Paulo, a emissora não revelou o videoclipe que ficou em segundo lugar, com diferença 
de três mil votos. (FORTINO E DECIA, MTV Video Music Brasil Premia o Obvio. 15 de agosto de 1998, Folha de 
S.Paulo, Ilustrada) 
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levaram os Racionais ao palco e reconheceram seu trabalho pela qualidade seriam os sujeitos 

periféricos. Apesar de terem o trabalho reconhecido com a premiação de uma categoria não 

relacionada ao gênero rap, eles ocupavam aquele espaço elitizado devido à “rendição” da mídia 

à cultura subalterna, pois o disco lançado no ano anterior, “Sobrevivendo no Inferno”, havia 

vendido quinhentas mil cópias, mesmo contando com aparato bastante limitado de produção e 

distribuição. Em seguida, KL Jay, que não havia se pronunciado no recebimento do primeiro 

prêmio, assume o microfone e reforça essa distinção entre os artistas, o público da MTV e 

aqueles que consideram seus autênticos apoiadores: 

Aí, aí, é o seguinte aí: Nos lugar mais longe da cidade, nos lugar mais distante do país, 

morou? Meu povo não tem tv a cabo e muitas vezes nem conversor VHF ou UHF 

pra pegar a Emetevê e assistir o Yo! Rap, ou assistir isso aqui que tá acontecendo, 

morou? Mas aí, mesmo assim, esse prêmio aí vai pra todo o meu povo que veio da 

África e enriqueceu a Europa e a América do Norte, o que sobrou pra nós, morô, meu? 

Foi as favela, as cadeia... (KL Jay é interrompido pelo Carlinhos Brown, cantando 

"Sou personificado pelo fenômeno da natureza Ilê Ayê"). Aí, aí, voltando aí ao que 

eu tava falando, morô? Nós enriquecendo a Europa enriquecendo a América do Norte, 

pra nós sobrou as cadeia, as favela, os ponto de tráfico de droga, morô? E o dinheiro 

não sobrou pra nós. E esse prêmio vai pra todo o meu povo aí, morô mano? Que veio 

do rap, que veio do Racionais, a esperança de justiça, de orgulho e de poder, morô? 

Aí, é nóis na fita, mais uma vez. Poder pra maioria, que é nóis, morô? Paz! (JAY, 

1998, grifo nosso) 

 A contradição apresentada na fala de um representante das classes subalternas veiculada 

em um evento de uma emissora de TV cujo público, majoritariamente, pertence às classes 

médias e altas da sociedade, não representa uma estratégia adotada exclusivamente pela MTV 

– o mesmo pode ser observado nas análises sobre a imprensa. Ainda, a seleção dos artistas e a 

repetição de determinados discursos que atendem aos parâmetros da audiência, refletem as 

preferências e discursos próprios destacados em determinado contexto. 

 O interesse da MTV sobre os novos discursos, tendências, preferências e ideologias em 

voga em determinado contexto levou a emissora, em 1999, a elaborar uma pesquisa de opinião 

e de mercado, intitulada “Dossiê Universo Jovem”. O estudo, realizado bianualmente, se 

voltava para a compreensão do jovem brasileiro, além de traçar um perfil detalhado da 

audiência da emissora, pautando os novos investimentos a partir de então. A relevância desse 

material se acentua quando considera o contexto em que ele foi elaborado:  

Em 1999, ano do primeiro Dossiê, o euro estava entrando em vigor e FHC tomava 

posse do seu segundo mandato. As tribos eram a manifestação mais emergente da 

juventude, significavam possibilidade de trânsito, mudança e diferenciação. Mas, 

acima de tudo, indicava que a diversidade estava vindo para ficar.  A tolerância e 

o respeito por atitudes ou opções diferentes revelaram-se também um traço marcante 

da geração. (DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM 3, 2005, p. 9, grifo nosso) 
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 Este novo perfil da audiência juvenil repercute diretamente na esfera produtiva do 

campo cultural, justamente pelo elemento que destaca esses produtos, a diversidade. As formas 

de diferenciação que emergiram das manifestações socioculturais juvenis, como o rap, ganham 

relevo no campo cultural por meio da sua autenticidade enquanto expressão artística de 

minorias políticas. O discurso da diversidade favorece a manutenção dos marcadores de 

diferença, assumindo as distinções em detrimento de estereótipos. Porém, esse processo não 

segue uma lógica linear considerando o complexo contexto em que está inserido. A valorização 

das diferenças distingue e visibiliza as minorias políticas, mas as condicionam a estes 

marcadores, sem necessariamente dirimir as desigualdades sociais. O perfil da jovem audiência 

descrita pela MTV ilustra bem essa complexidade: 

Os jovens mais jovens temiam a influência de más companhias, assim como todos 

temiam a violência urbana. Era o mundo periférico e paralelo que se aproximava. 

Já havia perigo nas nossas ruas – a Unesco atribuiu ao Brasil o maior índice de 

mortes por arma de fogo entre os 60 países analisados. Mas os americanos eram 

inatingíveis, viviam em solo absolutamente seguro. Catástrofes em nova York 

existiam apenas em ficção científica do cinema. E o mundo terminou o ano de 1999 

temendo o bug do milênio. (DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM 3, 2005, p.10, grifo nosso) 

 Se por um lado, o aumento da exposição das condições de vida das periferias poderia 

sinalizar uma conscientização da sociedade sobre as realidades desta sua significativa parcela, 

por outro, a repetição do discurso homogeneizante da miséria, da violência e do tráfico 

instrumentalizaram a formação de estereótipos e reforçaram preconceitos de classe. O artista 

do rap se encontra frente às possibilidades que incluem integração total, parcial ou negação às 

lógicas do mercado e da mídia hegemônica que fomentaram a elaboração de novas estratégias 

de produção cultural.  

 Considerando o contexto em que o movimento hip hop e do rap emergiram e se 

desenvolveram, em meio a privações de direitos e exclusão social, a possibilidade de escolher 

as formas de produção e veiculação dos seus trabalhos constitui um relativo avanço. Ainda que 

este poder de escolha nem sempre se estenda à população que estes artistas representam, é 

inquestionável que essa possibilidade já se constitui uma tímida, mas efetiva evolução. E essa 

evolução foi televisionada pela MTV. 
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CONCLUSÃO: O RAP NO PRESENTE 

 Retoma-se o argumento de que o movimento hip-hop e o rap figuram como expressões 

culturais alternativas (Williams, 2011) para compreender o processo de difusão do rap no 

campo cultural em dois momentos distintos, na sua emergência e na sua reconfiguração dentro 

do campo cultural. Em um primeiro momento, os artistas do rap lançaram mão de uma 

tecnologia considerada obsoleta para superar problemas como a falta de equipamentos culturais 

e privação de direitos básicos, viabilizando alternativas de enfrentamento por meio da 

celebração e da veiculação de discursos denunciantes. Entretanto, a partir da consolidação do 

gênero no campo cultural hegemônico, ocorre uma retomada da característica transgressora 

expressa na utilização das novas tecnologias – internet, por exemplo – para reelaborar suas 

estratégias de produção e circulação, o que pode vir a reconfigurar o campo.   

 Porém, o processo de inserção do rap no campo cultural hegemônico revela diversas 

estratégias de negociação elaboradas pelos artistas, as quais evidenciam a complexidade do 

fenômeno, em contradição à abordagem dicotômica centro e periferia, ou underground e 

mainstream. O hip-hop e o rap não são os primeiros e nem pretendem findar a tradição de 

movimentos transgressores que emergiram de um contexto sociocultural desfavorável e que 

eclodiram no campo cultural, correndo o risco de serem sufocados pela ordem hegemônica. Por 

isso, a cultura não deve ser compreendida como um campo estático, mas o lugar de 

enfrentamento discursivo e de construção e reconstrução histórica – em boa medida, este 

trabalho corrobora a reconstrução da história do rap.  

 Apesar da tentativa de captura do mercado das formas culturais de resistência ou 

alternativas, não há possibilidade de sua absorção completa, devido, talvez, ao movimento do 

cenário, expresso na constante elaboração de estratégias para a preservação da sua autonomia 

por meio da criação de novos espaços e técnicas de produção e circulação. A participação do 

rap na indústria fonográfica cresceu rapidamente e foi associado aos meios de comunicação 

hegemônicos, como se viu nas páginas anteriores, mas, também, como se verá, estabeleceu-se 

uma nova frente de produção que resistiu e pregou o bom uso da máquina midiática.  

 É importante esclarecer que os artistas que compõe essa nova frente de resistência não 

defendem a “guetização” do rap e do hip-hop, reproduzindo o mesmo discurso segregacionista 

que historicamente foi direcionado para as minorias políticas. Ao contrário, pregam a 

possibilidade de escolha ideológica dos artistas e do público, de maneira que seja possível 
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avaliar as consequências dessa apropriação cultural e dimensioná-lo dentro dos objetivos 

estabelecidos pelo próprio movimento.  

 O rap, em um momento inicial de sua inserção no país, assumiu formas instáveis, cuja 

representatividade daqueles que o produziam não se revelava em sua complexidade. 

Reforçando a violência, o estado permanente de violação de direitos, o tráfico de drogas e tantas 

outras mazelas sociais, a representação dos sujeitos periféricos se reduzia aos aspectos 

negativos desses modos de vida. A face da celebração, que também se assume como uma forma 

de transgressão por estes jovens, era colocada em segundo plano. A seleção do tema estava 

atrelada à polêmica e à violência pois a imagem da periferia alegre já havia sido explorada pelo 

carnaval e pelo samba. Para a mídia hegemônica, era necessária a construção de um novo 

estereótipo que difundisse uma nova perspectiva sobre as classes subalternas. 

 A partir da análise do rap, uma manifestação cultural originada nas classes subalternas 

que passou, pelo menos parcialmente, por um processo de massificação ao ser inserido no 

campo cultural hegemônico, é preciso questionar a forma como se deu essa transição. Durante 

a análise da cobertura midiática sobre o tema foram observadas as representações elaboradas 

pelos veículos de comunicação sobre o rap e seus artistas. A repetição de termos que remetiam 

a processos sociais complexos indicou um caminho analítico que busquei trilhar para 

compreender as alterações ocorridas no período que se estende do início dos anos 1980 ao início 

dos anos 2000, quando foram identificados outros fatores influentes na reconfiguração do 

cenário analisado. 

 Ao contrário de outras expressões artísticas elaboradas por minorias políticas que se 

estabeleceram nos espaços hegemônicos ao longo de muitos anos – como foi o caso do samba 

– o rap foi absorvido em um intervalo relativamente curto. Tantos nos Estados Unidos quanto 

no Brasil, o rap passou a chamar a atenção de artistas de outros gêneros, especialmente do rock, 

que incorporaram rapidamente elementos do gênero em suas produções, como o uso de 

sintetizadores e o canto falado88. Especialmente no caso brasileiro, as gravadoras tomaram 

ciência desta oportunidade de criação de um novo mercado e assumiram o controle da 

distribuição, participando da atividade mais rentável do processo. 

                                                             
88As bandas de rock Blondie, Aerosmith, The Clash, The Red Hot Chilli Peppers e Rage Against the Machine são 
exemplares dessa incorporação. No Brasil, a aproximação de artistas como Nasi e André da banda de rock Ira!, e 
posteriormente a constituição das bandas Planet Hemp e o Rappa exemplificam uma aproximação similar.  
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 Se inicialmente o rap era noticiado como uma expressão característica dos jovens dos 

guetos norte-americanos carregado de valores associados à uma tendência comportamental 

excêntrica que virou moda, em um segundo momento essa expressão é visibilizada como 

movimento sociocultural e suas propostas transgressoras se evidenciam. A partir de então, o 

rap se consolida no mercado fonográfico e a mídia hegemônica passa a noticiá-lo como um 

gênero musical cujo nicho mercadológico estava em expansão. Porém, é importante retomar os 

períodos em que estes fatos se desenvolveram para compreender como se deu este processo. 

 Exemplificando essa transformação do cenário a partir da leitura dos textos do jornal 

Folha de S.Paulo e das revistas Veja e BIZZ, além da análise da cobertura da MTV sobre o rap, 

é possível identificar a predominância de uma das perspectivas – moda, movimento e mercado 

– adotadas por cada veículo, revelando a adaptação da pauta para o perfil do público em questão. 

Vale lembrar que as temáticas não são excludentes, elas apenas coexistem assimetricamente, 

ou seja, uma das perspectivas predomina sobre as outras. A primeira questão observada a partir 

da cobertura midiática sobre o rap no Brasil, foi a repetição das produções estrangeiras nas 

críticas musicais.  

 No jornal Folha de S.Paulo, de 1983 a 1988, predominam as notícias e críticas de 

trabalhos de grupos norte-americanos, contando apenas rápidas menções sobre a incorporação 

de elementos do rap em produções nacionais de outros gêneros, como o rock. Apenas em 1988 

o jornal dedica uma matéria para relatar os breakers da estação São Bento, cuja música ainda 

era importada ou improvisada nos desafios entre os participantes. A revista BIZZ também 

noticia rapidamente o lançamento e ainda dedica espaço para a polêmica entre os produtores 

dos discos “Hip Hop Cultura de Rua” e “Ousadia do Rap”, sobre o pioneirismo no registro 

fonográfico no país. 

 No final de 1988 é noticiada a primeira produção nacional de rap, a coletânea “Hip-

Hop: Cultura de Rua”. Esse hiato de cinco anos entre a primeira menção ao tema e a sua 

profissionalização não está alinhada à produção do período. Apesar de os breakers terem se 

estabelecido na estação São Bento anos antes, somente neste período se tornaram notícia. 

Ainda, apesar de já existirem desafios de rimas nas festas black da cidade de São Paulo, pouco 

se noticia sobre a produção de rap do período também. Interessante observar as produções 

nacionais do período, como “Melô do Tagarela” de Miele, lançado em compact disc em 1980, 

além dos já mencionados Black Juniors, em 1984 e Pepeu e Mike, em 1986. Todos estes artistas 
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tiveram suas músicas reproduzidas em rádios e em bailes no período, mas não foram abordados 

com a mesma relevância pela grande mídia.  

  Retomando a primeira menção ao rap no Brasil noticiado na revista Veja, data do ano 

de 1981 e apresenta o gênero atrelado à uma banda de rock new wave, estilo bastante popular 

nos Estados Unidos no período. Já a aparição do rap no jornal Folha de S.Paulo, diário que 

liderava em circulação no país, ocorreu somente em 1983, por iniciativa do crítico Pepe 

Escobar. O texto inaugural sobre o tema na Folha de S.Paulo também associa o rap ao rock, 

em uma matéria em que ambos os gêneros ocupam o mesmo patamar de sucessos do ano 

anterior. Já a revista BIZZ e a emissora MTV, ambos veículos de característica segmentada para 

o público juvenil, já veiculavam conteúdos predominantemente sobre o rock, logo a 

incorporação do o rap à agenda de pautas configura a mesma associação. Era a promissora 

novidade sendo noticiada para o público leitor-consumidor brasileiro sob a chancela de um 

gênero já consolidado, o rock. 

 É importante destacar que em todos os veículos analisados a associação entre os gêneros 

rap e rock coincidem, o que pode ser interpretado como uma tentativa de aproximar gêneros 

musicais caracterizados como expressões transgressoras juvenis, nicho que se solidificava no 

Brasil. A associação entre juventude e contracultura reforçada pela ascensão do rock em meados 

da década de 1950 se repete com a emergência do rap, porém, nesse último gênero se revelam 

novos argumentos que remetiam à rebeldia e à insatisfação com o status quo, o que na década 

de 1980 representa a “estrutura de sentimentos89” de uma geração.  

 As décadas de 1970 e 1980 foram palco do crescimento de movimentos contraculturais 

juvenis nos Estados Unidos e no Brasil, como o punk-rock, gênero musical que veiculava 

mensagens de rebeldia social atreladas à ideologia anarquista. No Brasil, o final da década de 

1980 ainda contava com o conturbado contexto de abertura política e o rap se insere nesse 

contexto como uma nova forma de rebeldia juvenil, especialmente da juventude periférica. 

Portanto, considerando o contexto de ambas expressões musicais, rock e rap se entrelaçam 

discursiva e em certa medida, esteticamente, pois expressavam artisticamente a mensagem do 

“faça você mesmo”. Ambos gêneros também despertaram o interesse da juventude e do poder 

                                                             
89 Evoca-se o conceito de “estrutura de sentimentos” de Williams para compreender o fenômeno em questão, 
considerando que “elas costumam preceder as transformações mais reconhecíveis do pensamento e da crença 
formais que compõem a história habitual de consciência e que, embora correspondam muito de perto a uma 
verdadeira história social de homens vivendo em relações sociais reais e em transformação, precedem, mais uma 
vez, as alterações mais reconhecíveis nas instituições formais e nas relações sociais que constituem a história 
mais acessível e, de fato, mais habitual”. (WILLIAMS, 2011, p.35)   
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hegemônico – mídia e mercado – pois apontavam para novas oportunidades comerciais. 

Movimentos socioculturais, especialmente aqueles elaborados por jovens, passam a ser 

compreendido como possibilidades mercadológicas. 

*** 

 As possibilidades comerciais se revelaram com maior intensidade no contexto brasileiro 

a partir de 1993/1994, com o lançamento do LP “Raio X do Brasil”, do grupo Racionais MC’s, 

que se tornou sucesso de vendagem, mesmo sendo produzido e comercializado no meio 

alternativo. Esse fato forçou os veículos de comunicação a se atentarem para o fenômeno que 

se instaurava na cena cultural alternativa e ainda, as grandes gravadoras passaram a disputar 

mercado com essas produções. Essa segunda fase, marcada pelas constantes negociações entre 

artistas do rap e mercado da música, foi retratada pelos veículos de comunicação como a 

expansão do gênero no campo cultural.  

 Duas abordagens distintas são observadas pela análise da cobertura midiática sobre o 

tema: a primeira diz respeito à incorporação, total ou parcial, de artistas do rap nativos ao 

casting das grandes gravadoras; a segunda relata o processo de criação de artistas do rap cujo 

perfil seja mais alinhado ao dos sujeitos da classe média. Trata-se de uma tentativa de tornar o 

rap em um gênero mais palatável para o grande público. Nesse contexto emerge um primeiro 

movimento transformador da abordagem midiática sobre o rap, destacando a diversidade 

discursiva e estabelecendo uma dicotomia entre “manos” e “playboys”. A negociação 

estabelecida entre subalternos e hegemônicos desencadeia transformações significativas no 

campo cultural, levando os subalternos a assumirem posturas distintas, diversificando o cenário.  

 Consolidado o potencial mercadológico e midiático do rap “nativo”, a mídia 

hegemônica identifica a necessidade de visibilizar o novo gênero, considerando o apelo do 

público expresso pelo consumo no mercado alternativo. Os veículos de comunicação, 

segmentados ou genéricos, passam a veicular discursos em concordância com a indústria 

fonográfica e com os artistas do rap. A aproximação dos artistas do rap com a mídia 

hegemônica foram determinantes para o iniciar o questionamento sobre o poder de 

representação das periferias que essa expressão possui.  

 Os Racionais MC’s são exemplos desse processo. Partindo da publicação do perfil de 

Mano Brown delineado pela Veja em 1994, cujo título destaca um trecho da entrevista, “Dos 

Brancos Eu Só Quero o Dinheiro”, até a premiação VMB da MTV em 1998 e o discurso de 
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agradecimento que buscava reforçar a identidade periférica destes artistas, percebe-se uma 

alteração discursiva que remete a questionamentos que orbitam os novos sujeitos periféricos-

midiáticos. 

 É importante lembrar que os Racionais MCs, apesar de não configurarem um exemplo 

clássico de artista do rap que absorveu e foi absorvido pela mídia hegemônica e pelo mercado, 

a partir do VMB 1998, eles passaram a serem questionados por suas participações em 

programas televisivos. Em boa medida, essa flexibilização revela uma apropriação dos critérios 

midiáticos para pautar a ação do grupo, ou seja, os subalternos assumiram os instrumentos de 

negociação dos hegemônicos: os Racionais MCs, após longas discussões e com a garantia de 

que algumas reivindicações seriam atendidas, assumem o compromisso de participar da 

premiação da MTV de 199890. Mas este fato não mudou a decisão do grupo em não participar 

de programas da Rede Globo de Televisão. Assim, a mesma estratégia adotada pela mídia para 

selecionar determinados formatos foi assumida pelos artistas do rap, que passaram a negociar 

com a mídia e o mercado, para fazer um bom uso da máquina midiática.  

 A partir de então se delineia o processo que levará à profissionalização do rap, quando 

o estilo deixará de ser estritamente marginal para também ocupar os espaços hegemônicos. A 

análise levou à constatação de que as modificações ocorridas no campo cultural e social com o 

advento do rap também afetou o gênero diretamente, pois após a sua inserção e consolidação 

no mercado fonográfico, passou a sofrer pressões para se adequar aos parâmetros do mercado. 

Pode-se verificar que o cenário do movimento hip-hop e do rap se reconfigurou de maneira 

que, a mesma diversidade que o notabilizou, passou a delimitar os discursos e ações 

relacionados ao gênero.  

 A começar pela diversidade de subgêneros musicais que se desenvolveram a partir do 

rap, passando pela multiplicidade de discursos e de posturas de artistas diante dos critérios 

midiáticos e mercadológicos e finalmente, à reconfiguração efetiva do campo cultural com a 

inclusão das novas tecnologias que instrumentalizaram novas formas de produção e circulação 

dos produtos culturais, dando relativa autonomia aos artistas do rap. 

                                                             
90 Em entrevista ao portal de notícias da Globo, G1, Ana Surami, gerente de relações artísticas da MTV, 
responsável por negociar a participação do Racionais MCs no VMB 1998. Ela detalha como foram muitas reuniões 
em locais escolhidos pelos Racionais MCS, mas que após aceitarem o convite, eles fizeram exigências pontuais: 
muitos convites da festa da premiação para distribuir entre amigos e familiares e transporte fornecido pela MTV 
que os levasse e sua equipe do bairro do Capão Redondo, extremo sul da cidade, até o Sumaré, região da Avenida 
Paulista, onde ficavam as instalações da MTV. Disponível em 
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MRP174771-7085,00.html. Acesso em 1º.mai.2014. 

http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MRP174771-7085,00.html
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 Além das complexidades estéticas promovidas pelo processo de consolidação no 

mercado fonográfico e garantia de espaço midiático, os artistas do rap passaram a contar com 

possibilidades de escolhas, de cunho social, sobre o formato de criação e circulação da sua obra. 

Essas possibilidades foram, de maneira indireta, promovidas por um cenário ideológico de 

inclusão social que permeavam este contexto. Assim, a geração de renda possibilitada pela 

inclusão dos artistas do rap no mercado cultural, passou à uma fragmentação do movimento, 

que fomentava a dicotomia entre tradição e modernidade, ou seja, seus artistas se dividiram em 

grupos que se identificavam com o mainstream, seguindo a lógica da inclusão social pelo 

consumo (alternativos) em contraposição com os artistas underground, (emergentes) mais 

próximos dos ideais sociais originais do movimento hip-hop. 

 O papel social do artista, questão tão cara para o campo cultural, se intensifica quando 

se refere à cena rap. Enquanto o comprometimento com o discurso social é exigido de uma 

parcela, por outro lado, esse fator se flexibiliza de maneira que a produção se comprometa com 

a ocupação dos espaços públicos e hegemônicos, como o mercado e a mídia. A 

profissionalização e a inserção do rap na mídia hegemônica reconfiguraram as relações 

estabelecidas entre os sujeitos, diversificando os discursos e o posicionamentos dos artistas do 

rap diante da possibilidade de exposição midiática. Boa parte desta diversidade se deve pela 

aceitação – ou recusa – dos parâmetros estabelecidos pelo mercado fonográfico e pelos meios 

de comunicação de massa.  

 Enquanto uma parcela do grupo de artistas do rap se inseria – parcial ou totalmente – 

ao mercado e à mídia, defendendo a ocupação dos espaços hegemônicos pelas minorias 

políticas, outra parte argumentava em favor da independência do movimento em relação ao 

mercado e à mídia, elaborando novas estratégias de produção e circulação de suas obras. Vale 

lembrar que a ocupação de espaços midiatizados e mercadológicos pelos sujeitos representantes 

das minorias políticas não é estabelecida de maneira consensual, desprovida de conflitos, afinal, 

o campo cultural é um campo constituído de conflitos.  

 As principais tensões causadas entre artistas do rap e mídia hegemônica se 

estabeleceram nas negociações, quando os parâmetros de seleção e de repetição foram 

desvelados, forçando a transformação do campo cultural. Aqueles artistas que admitiram os 

critérios em voga no cenário musical à época, ainda contavam com a chance de não emplacar 

novos trabalhos futuros, já que a legitimidade de sua produção passaria a ser questionada. Ainda 

que passassem pelo crivo do público tradicional do rap, estes artistas ainda necessitam se 
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comprometer com novos discursos combativos que ecoam na sociedade e transformá-los em 

algo comercializável.  

 Porém, ambas tendências não podem ser tomadas de maneira homogênea, considerando 

que cada uma delas apresentam nuances em relação à posição adotada. Na medida em que a 

frente de artistas do rap que admitem e exploram o potencial mercadológico e midiático, 

elaboranso novas formas de negociação, suas obras marcam a presença do gênero nos espaços 

hegemônicos de maneira característica. Caso exemplar deste fenômeno é a transformação da 

posição dos artistas do grupo de rap Racionais MCs, como já mencionado, cuja participação 

em eventos midiáticos é condicionada aos parâmetros do grupo. 

 O trabalho dos Racionais passa a figurar na agenda de pautas da mídia hegemônica a 

partir do apelo mercadológico que suas obras apresentam, alcançando grandes marcas de 

vendagem mesmo sem contar com a estrutura profissional de produção e difusão próprias das 

majors. As condições apresentadas no contexto desse fenômeno revelam o potencial de 

consumo dos estratos populares influentes na nova configuração do campo cultural. Enfim, os 

artistas do rap se veem diante de um caminho bifurcado: ocupam (ou são absorvidos) pela mídia 

e pelo mercado, ou criam novas condições para se manterem alternativos.   

*** 

 Se a diversificação, por um lado, trouxe à tona a heterogeneidade ideológica – e também 

estética – de uma linguagem artística, por outro lado, essa mesma diversificação do que se pode 

chamar de estilo, levou os artistas mais comprometidos com o papel social do rap a elaborarem 

novas estratégias de permanência no campo cultural, aproximando-os do poder público e das 

organizações civis. O estabelecimento desta dicotomia foi determinante para a 

profissionalização campo, mas também estimularam as alternativas de organização política de 

outra parcela significativa destes artistas, fomentando a produção independente. 

 As fronteiras impostas pela mídia e pelo mercado se dissolvem, pouco a pouco, com os 

novos discursos que ecoam no contexto. Não pretendo reduzir a complexidade destes discursos 

a estas considerações, mas é importante mencioná-los, pois eles se configuram nos novos 

fatores de consolidação do rap no cenário cultural contemporâneo. O primeiro deles é o 

discurso sobre a inclusão social pelo consumo91, que emergiu simultaneamente à chamada nova 

                                                             
91 Sobre a nova classe média e o discurso da inclusão social pelo consumo, ver “Nova Classe Média?” de Márcio 
Pochmann. 
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classe média e à ascensão ao poder de representantes do Partido os Trabalhadores em diversas 

instâncias de poder. O segundo fator influente na reconfiguração do campo é o advento das 

novas tecnologias, que propiciaram a elaboração de novas estratégias de produção e 

comercialização de produtos. 

 O primeiro caso se apresenta como um reflexo da ascensão de políticas culturais de 

partidos políticos cujos programas estão vinculados às camadas subalternas. A primeira 

experiência que exemplifica o novo lugar do rap e de seus artistas no cenário cultural é a 

emergência do Partidos dos Trabalhadores (PT) no governo municipal de São Bernardo do 

Campo, município da região metropolitana da cidade de São Paulo, e a implantação do Projeto 

de Ação Cultural Movimento de Rua e a publicação do livro “ABC RAP: Coletânea de poesia 

rap”, publicado em 1992. (YUDICE, 1997)  

 Ainda no início da década de 1990, durante a gestão de Luiza Erundina eleita pelo 

Partido dos Trabalhadores – de 1989 a 1993 – contava com Paulo Freire à frente da Secretaria 

de Educação e de Marilena Chauí na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Dessa 

gestão, destacam-se algumas medidas relevantes que merecem atenção, como a implantação do 

Projeto “Rap – Não à Discriminação Racial”, nas escolas municipais de São Paulo, lançado por 

iniciativa do professor Valter de Almeida Costa, cuja proposta era de promover debates com os 

grupos de rap nas escolas. 

 A partir dessa iniciativa foi elaborado o projeto “Rap nas Escolas - Rap...ensando a 

Educação”, que levava artistas do rap para as escolas públicas municipais. Os artistas 

dialogavam com os jovens sobre temas como álcool, drogas e violência, e eventualmente 

oferecia oficinas sobre as linguagens artísticas do rap, como o break e o grafiti. Os integrantes 

do grupo Racionais MC’s apoiaram e participaram ativamente do projeto. Apesar engajamento 

da comunidade e da resposta satisfatória dos jovens ao projeto, ele foi interrompido ao término 

da gestão. (OKRENT, 1998) 

 Ainda na mesma gestão municipal, é elaborada pela Secretaria de Cultura uma proposta 

de política cultural em detrimento de um programa estrito às ações culturais no âmbito 

institucional. Dessa maneira, Marilena Chauí implementa a política de Cidadania Cultural, cujo 

mote era a cultura como direito dos cidadãos e como trabalho de criação. A proposta era de 

descentralizar o poder de decisão sobre os equipamentos culturais da cidade, e estimular a 

cultura elaborada pelos estratos sociais subalternos. (CHAUÍ, 2006)  
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 Considerando a qualidade das demandas culturais de maior apelo entre as classes 

populares, pautadas principalmente pela mídia e pelo mercado cultural, a Secretaria de Cultura 

passou a privilegiar aquelas que tivessem visibilidade midiática e que ao mesmo tempo 

passassem pelo crivo “da qualidade, da inovação e do custo-benefício para a população e não 

apenas para os artistas” (CHAUÍ, 2006, p.84). Nessa perspectiva, aliada às propostas de 

incentivo de produções culturais e influenciada pelo projeto da Secretaria de Educação que 

levava o rap para as escolas, houve o predomínio de apresentações de artistas ligados ao 

movimento hip-hop, destacando o projeto “Cidade, Cidadão, Cidadania: O Grafite e a Pichação 

em São Paulo”. 

 Em 2003, na cidade de São Paulo, o então vereador Nabil Bonduki, durante a gestão da 

prefeita Marta Suplicy, vinculada ao PT, propõe a implantação do Programa para Valorização 

das Iniciativas Culturais (VAI), que objetiva financiar “atividades artísticos-culturais, 

principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do Município desprovidas de recursos e 

equipamentos culturais” (SÃO PAULO, 2003). A iniciativa incentiva a produção artística local 

e diversifica as linguagens apoiadas pelo poder público incluindo as linguagens do hip-hop já 

que toma como ponto de partida as propostas de produção cultural demandadas pela população.  

 Essas referências destacam a importância da visibilidade midiática do rap do 

movimento hip-hop, que transcende a ocupação dos espaços hegemônicos e consolidação no 

mercado. A breve análise de algumas ações da gestão do PT revela que, a midiatização do rap 

foi determinante para o estabelecimento de políticas públicas que beneficiassem as classes 

subalternas. Ainda reforçando o caráter político institucional que o movimento e o gênero 

possuem, a militância de alguns dos artistas do rap em evidência midiática, em prol da eleição 

de um representante do PT ao governo federal nas eleições de 2002 foi inclusive abordado pela 

mídia hegemônica, em matérias analisadas neste trabalho92.  

*** 

 Outro fator influente na reconfiguração da cena rap após a sua profissionalização e 

consolidação no mercado cultural é o advento das novas tecnologias. Se por um lado o rap 

passou a assumir um local de destaque nas plataformas midiáticas tradicionais (imprensa e 

televisão) e no mercado da música, por outro, se delineou uma frente de resistência à essa 

                                                             
92 No capítulo 3 desse trabalho existe menção às matérias que ressaltam a aproximação de artistas do rap com 
partidos políticos, como por exemplos as matérias assinadas por Xico Sá, “Rap Ocupa Espaço dos Políticos na 
Periferia”, de 28 de janeiro de 1996 e “Partidos usam rap para entender a periferia” de 19 de janeiro de 1998, 
ambas publicadas na Folha de S.Paulo.  
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incorporação. A parcela alternativa que compunha o universo dos artistas do rap lançaram mão 

da tecnologia para manterem a sua independência enquanto outra parcela se incorporava – ou 

ocupava – um espaço até então restrito. A diversificação de plataformas foi acompanhada 

também pela diversidade de discursos, variando entre estilos românticos, entretenimento e 

militante. Ainda, este último passou a comportar sub estilos, que assumiam frentes de militância 

diferentes, como a feminista e a LGBT. Esse fenômeno pode caracterizar fidedignamente a 

diversidade – ou fragmentação – dentro do movimento. 

 A independência dos artistas do rap é fomentada pela utilização da tecnologia na 

composição e gravação – comoos computadores pessoais, aplicativos e softwares de mixagem 

– mas se expressa também na esfera de difusão do produto, através da internet. As mídias 

tradicionais seriam, a exemplo do que ocorreu com a indústria fonográfica – impactadas 

negativamente pela perda do seu monopólio de produção e veiculação de notícias, 

conhecimento e críticas. A “ciberperiferia”93 participaria do controle da mediação dos bens 

simbólicos, autonomizando os artistas e os envolvidos na produção.  

 Essa autonomia se reflete na quebra de monopólio do conhecimento e do mercado, na 

redução de custos de produção cultural e na horizontalização das relações comerciais na nova 

indústria da música. Dessa maneira, os processos de seleção e repetição, operados 

constantemente pela articulação entre indústria cultural e mídia hegemônica, deixam de se 

tornar parâmetros de consumo. A crítica musical, antes reservada a uma parcela mínima de 

profissionais da música e/ou da comunicação, passa para o controle do próprio público ou dos 

meios alternativos de comunicação, forjados em ambientes virtuais.  

 Exemplo destes meios alternativos especializados que assumiram o papel dos veículos 

de comunicação tradicional na veiculação do rap são os portais Bocada Forte e Rap Nacional. 

Ambos sites se dedicam à difusão da cultura hip-hop e do rap, produzindo e transmitindo 

informações sobre agenda de shows, lançamentos de LPs e CDs, entrevistas, notícias e ainda 

dispõe de acervos multimídia relacionados à cultura de rua. Os portais ainda compartilham dos 

objetivos gerais dos empreendimentos, como alternativas de representação e de ação cultural 

em um cenário que não corresponde integralmente às expectativas e parâmetros do público do 

rap e das outras expressões inseridas na cultura hip-hop.  

                                                             
93 Segundo Ivana Bentes (2011), entende-se por ciberberiferia a apropriação das novas mídias por grupos sociais 
distintos dos hegemônicos.  
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 O Portal Bocada Forte (BF), se lançou na rede em maio de 1999, como alternativa para 

“preencher uma lacuna no que diz respeito à mídia especializada em cultura hip hop no Brasil” 

(BOCADA FORTE, s/d). A autodescrição do portal anuncia a insatisfação que parte do público 

do rap e do hip-hop sentem ao contar exclusivamente com a mídia hegemônica para se informar 

sobre o tema. Além dos parâmetros de seleção e de repetição que homogeneízam um fenômeno 

complexo, veiculando estereótipos e associando recorrentemente os sujeitos envolvidos às 

mazelas sociais, o público apreciador do rap sentia que a sua representatividade era ineficiente 

nestes meios tradicionais de comunicação, considerando a diversidade de eventos e produtos 

que eram lançados à margem da indústria cultural e não eram divulgados. Ainda, os próprios 

artistas que optaram pelo afastamento destas instituições, necessitavam de um canal 

independente em que pudesse fazer circular sua produção. Se a mídia hegemônica apresentou 

as possibilidades de profissionalização do rap, a internet, seguida das redes sociais, possibilitou 

a transcendência da profissionalização condicionada ao status quo, fomentando a construção de 

uma nova lógica midiática e mercadológica.   

 O portal Rap Nacional se constitui uma alternativa intermediária entre a incorporação 

da lógica mercadológica e midiática vigente e a elaboração de novas estratégias de produção e 

comercialização de produtos culturais alternativos. O Rap Nacional se anuncia como o “maior 

portal de rap do país” e foi lançado no ano 2000 e além do conteúdo editorial e de veicular 

shows e lançamentos, conta com uma loja virtual onde comercializa diversos produtos ligados 

à cena hip-hop. Ainda, o portal conta com diversos banners de anunciantes, rentabilizando o 

site. Por isso o Rap Nacional se apresenta como um exemplo intermediário, ou seja, o portal 

figura como expressão de uma cultura alternativa subsidiária de outra cultura alternativa.  

 Dessa maneira, reforçando o caráter mutante das expressões culturais, 

independentemente da sua natureza, a diversificação ideológica é condição intrínseca para a 

criação de estruturas de rupturas e de continuidades com a ordem hegemônica. No caso do hip-

hop e do rap, para que o caráter alternativo ou de resistência permaneçam é fundamental evocar 

as suas origens e colocar em perspectiva um dos elementos mais relevantes para o campo 

cultural e de menor apelo midiático e mercadológico: o conhecimento. 
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20/02/1983 Ilustrada 42 Aventuras Do Vampiro Da Ópera Pepe Escobar 

03/04/1983 Ilustrada 40 Zappa, Um Cínico, Clássico Nos Anos 80 Pepe Escobar 

10/04/1983 Ilustrada 46 Melodias, Revoltas, Mistificações Pepe Escobar 

22/05/1983 Ilustrada 68 Rock E Sua Época, Corpo-A-Corpo De Arte E Política Pepe Escobar 

05/07/1983 Ilustrada 25 A Volta Do Demônio Negro Pepe Escobar 

14/07/1983 Ilustrada 27 
Rock Como Espelho De Uma Época (Uma Rara 

Elegância Na Música Pop) 
Pepe Escobar 

17/07/1983 Ilustrada 66 Um Virtuose Afogado Em Doçuras Eletrônicas Pepe Escobar 

29/07/1983 Ilustrada 38 Fartura De Vida No Velho Império Pepe Escobar 

21/08/1983 Ilustrada 66 Antecipações Do Futuro No Som Da Inglaterra Pop Pepe Escobar 

11/09/1983 Ilustrada 60 Viagem À Era Dourada Do Pop Pepe Escobar 

06/11/1983 Ilustrada 51 
Gal Mergulha Na Era Eletrônica (Pequena História De 

Um Erro) 
Pepe Escobar 

11/11/1983 Ilustrada 35 Stones, Explosão Subterrânea Pepe Escobar 

14/11/1983 Ilustrada 20 O Novo Sucesso Mundial Da Dupla Paul E Michael  

02/12/1983 Ilustrada 35 
Mulheres, Na Vanguarda Internacional Do Canto (A Voz 

E A Vez Do Pop Feminino) 
Pepe Escobar 

25/12/1983 Ilustrada 40 Pop 83, O Ano Em Que Poucos Viveram Em Perigo 
Pepe Escobar 

(PE) 

30/12/1983 Ilustrada 33 Um Final De Ano Com A Música Negra Pepe Escobar 

20/03/1984 Ilustrada 31 Brilhantes Fragmentos Do Desejo 
Pepe Escobar 

(PE) 

07/04/1984 Ilustrada 45 A Dama Sintética Do Final Do Século Pepe Escobar 

29/04/1984 Ilustrada 61 Em Londres, A Volta Dos Kinks Pepe Escobar 

06/05/1984 Ilustrada 67 
Os Reprimidos Sons Do Futuro (Para Que O Ouvido Não 

Dance) 
Pepe Escobar 

26/05/1984 Ilustrada 43 A Virada Da Caetano 
Marcos Augusto 

Gonçalves 

07/07/1984 Ilustrada 35 Trilha Sonora Para Os ‘Outsiders’ Pepe Escobar 

29/07/1984 Ilustrada 57 O Tio Do Rock E O Avô Do Break / Compactas 
Ruy Castro / Pepe 

Escobar 

02/08/1984 Ilustrada 35 Isso É Que É Fábrica De Som Pepe Escobar 

03/08/1984 Ilustrada 39 Na Cidade, O Break De Nova York Paulo Puterman 

05/08/1984 Ilustrada 61 Os Camaradas Caem No Break Pepe Escobar 

06/08/1984 Ilustrada 22 Estilo E Prazer (Reggae Vivo)  

07/08/1984 Ilustrada 27 Prince, O Nobre Erótico Da Música Pop Pepe Escobar 

26/08/1984 Ilustrada 63 Rio Pega Fogo Com Rock 40 Graus Pepe Escobar 

26/09/1984 Ilustrada 31 Enrockeça Seu Vocabulário Pepe Escobar 

07/10/1984 Ilustrada 59 O Pop Político Põe A Boca No Mundo Pepe Escobar 

02/12/1984 Ilustrada 69 Mick Jagger  - As Coisas Que Ele Gosta Pepe Escobar 

07/12/1984 Ilustrada 46 Roteiro Para Um Feliz Fim De Ano Beatlemaníaco Pepe Escobar 

15/12/1984 Ilustrada 51 
O Peso Do Metal Na Época Do Pesadelo/Uma Sinuosa 

Genealogia, Sempre Da Pesada 

José Ruy Gandra / 

Pepe Escobar 

23/12/1984 Ilustrada 51 Afropopsychobillyfunkdubramix Pepe Escobar 

10/01/1985 Ilustrada 33 Quem É Quem No Rock In RIO Pepe Escobar 

13/01/1985 Ilustrada 55 O Rio Se Prepara Para Mais Uma Maratona Pop Pepe Escobar 
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15/01/1985 Ilustrada 36 Nina É Cósmica E Rod Chique Pepe Escobar 

28/04/1985 Folhetim 8 O Mito (Descartável) Do Descartável 
Luis Antonio 

Giron 

05/11/1985 Ilustrada 33 Muitos Sons Para Poucas Surpresas 
Fernando 

Naporano 

29/12/1985 Ilustrada 8 Kid Creole Põe Fogo Em Nova York Pepe Escobar 

24/01/1986 Ilustrada 64 Sting Na Cabana Do Pai Tomás Pepe Escobar 

05/06/1986 Ilustrada 53 Videoclips Para Todos Os Gostos 
Mario Cesar 

Carvalho 

20/06/1986 Ilustrada 66 O Barão Vermelho Dá Seu Primeiro Show Sem Cazuza 
Da Reportagem 

Local 

17/09/1986 Ilustrada 59 As Baladas Mandam No LP De Tim Maia Leão Serva 

08/11/1986 Ilustrada 89 Americanos-Os Novos Primitivos (Loucos E Junkies)  

16/11/1986 Ilustrada A51 O Rock-Chimarrão Dos Engenheiros Do Hawaii  

20/02/1987 Ilustrada A32 As Atrações Que O Bixiga Oferece Angela Marsiaj 

21/02/1987 Ilustrada O Touré Kunda Chega Em Abril Rosely Forganes 

05/03/1987 Ilustrada A31 Sheila E. Mostra Em Vídeo Por Que Tocava Com Prince 
Marcio Cesar 

Carvalho 

28/03/1987 Ilustrada A Festival Mostra Choque De Tendências 
Mario Cesar 

Carvalho 

17/04/1987 Ilustrada A30 LP De Bowie Chega Ao País Até O Fim Do Mês Da Redação 

17/04/1987 Ilustrada A21 Começa A Invasão Da Música Afro Carlos Calado 

01/05/1987 Ilustrada A42 Kraftwerk Chega Ao Mostra Digital 
Mario Cesar 

Carvalho 

03/05/1987 Ilustrada A55 O Que Toca De Novo Na Frequência Japonesa Fernando Zarif 

12/06/1987 Ilustrada A46 Três Estilos Marcam A Volta Do Reggae Heinar Maracy 

11/09/1987 Ilustrada A29 LP De Akira S. Sai Com Um Ano De Atraso 
Thales de 

Menezes 

16/09/1987 Ilustrada A28 Pacote De Discos Laser Reúne Jazz E ‘Hip Hop’ Da Redação 

18/09/1987 Ilustrada A29 Arrigo Barnabé Faz 36 Anos E Lança Novo LP Lúcia Leal 

21/09/1987 Ilustrada A25 Rita Lee E Etta James Se Apresentam Em SP/Sexta Da Redação 

02/10/1987 Ilustrada A31 Lançamentos  

19/10/1987 Ilustrada A23 
Trilhas Sonoras Conquistam Mercado/Apenas 10 

Canções De Something Wild 
MCC 

29/10/1987 Ilustrada A54 Estreia O Trem Fantasma De Sam Raimi 
Nelson Pujol 

Yamamoto 

07/11/1987 Ilustrada A31 Novo LP De Hermeto Sai Na Próxima Semana Carlos Calado 

22/11/1987 Ilustrada A63 Titãs Mostram Os Dentes No País Do Rock Banguela 
Mario Cesar 

Carvalho 

24/11/1987 Ilustrada A35 Anúncio – Shows E Vamos Ao Teatro – Aeroanta Anúncio 

27/11/1987 Ilustrada A42 Acontece No Fim De Semana – Gueto Guia 

28/12/1987 Ilustrada A20 Joyce Pascovith – Pop Cerebral  

19/01/1988 Cidades A20 ‘Breakers’ Usam Estação Do Metrô Como Palco 
Da Reportagem 

Local 

19/01/1988 Ilustrada A29 Pepsi diz que vai trazer Michael Jackson em 88 
Mario Cesar 

Carvalho 

22/01/1988 Ilustrada A43 Baile Da Pauliceia No SESC Pompeia Anúncio 

25/01/1988 Ilustrada A30 
Luis Melodia E Jorge Mautner Se Apresentam Em SP 

(Quinta) 
Da Redação 

27/01/1988 Ilustrada A42 Destaques Do Rádio  

31/01/1988 

31/01/1988 

Ilustrada A45 

Ilustrada 44 

Sons Sintetizados Embalam ‘Raps’ No Limite Do Plágio / 

Mixagem Dos DJS Exige Conhecimento E Ouvido 

Musical 

Otávio Rodrigues 

Christian Pierrot 
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Orgulho Do Hip Hop Está No Som De Public Enemy, 

Cool J E Companhia 

16/02/1988 Ilustrada A19 Segmentação Diversifica As Fms Eduardo Duó 

17/02/1988 

17/02/1988 

Ilustrada A23 

Ilustrada A22 

Lançamentos – Open Sesame, Whodini 

Moe Dee Se Aplica Na Petulância 
Otávio Rodrigues 

24/02/1988 Ilustrada A36 Whodini Conta As Histórias Dos Jovens Negros De NY Otávio Rodrigues 

27/02/1988 Ilustrada A36 Tempo Reduzido Prejudica O Material Eduardo Duó 

16/03/1988 Ilustrada A38 
Britânicos Descobrem O Som Negros Da América 

Moderna 
Otávio Rodrigues 

20/03/1988 Ilustrada A55 Disc-Jóqueis Da Jamaica Ameação Tradições Do Reggae Otávio Rodrigues 

08/04/1988 Ilustrada A37 O ‘Rei Do Soul’ Chega Hoje Com Seu Cabeleireiro Carlos Calado 

13/04/1988 Ilustrada A35 ‘Vou Ser Sempre Um Renegado’, Diz Afrika Bambaataa Otávio Rodrigues 

17/04/1988 Ilustrada A52 89FM Transmite O Sico ‘Secreto’ De Prince 
Thales de 

Menezes 

18/04/1988 Ilustrada A29 Chic Show Ficou Mais Chique Para Ver Brown 
Mario Cesar 

Carvalho 

20/04/1988 Ilustrada A36 Red Hot Põe Os Skatistas Para Dançar Otávio Rodrigues 

03/06/1988 Ilustrada A40 ‘SP Rock’ Traz Funk E Hip Hop  

07/06/1988 Ilustrada A27 Pesquisa Revela A Conexão Entre Orson-Welles E BR Amir Labaki 

15/06/1988 Ilustrada A35 Inventores E Continuadores Do “Hip Hop” Otávio Rodrigues 

17/06/1988 Ilustrada A35 O Pop Vem Do Oriente Na ‘World Music’ 
José Carlos 

Camargo 

19/06/1988 Televisão D3 Destaques Sábado – Ed. Especial Gazeta 21h  

13/07/1988 Ilustrada A35 Retranca: Hip Hop Domina A Noite Da Cidade 
Marcos Augusto 

Gonçalves 

03/09/1988 Ilustrada E10 Acontece – Show De Rap No Mambembe  

14/09/1988 Ilustrada E5 
Som Negro Moderno Tinge Todas As Faixas De “Cores 

Da Violência’ 

José Carlos 

Camargo 

21/09/1988 Ilustrada E5 Álbuns Evidenciam O Potencial Dançável Do Hip Hop 
José Carlos 

Camargo 

12/10/1988 Ilustrada E5 
Kurtis Blow Chega Antes Do Show Com Um  LP Na 

Tradição Dançante 
Marcel Plasse 

15/10/1988 Ilustrada E3 MC Kooley D Mostra O Rap No Palmeiras 
Da Reportagem 

Local 

31/10/1988 Ilustrada E3 
Acontece Na Semana – Lançamento Da Primeira 

Coletânea De Rap Brasileira 
Da Redação 

02/11/1988 
Ilustrada 

E1+12 

Chamada De Capa +Primeiro LP Brasileiro De Hip Hop 

Será Lançado Hoje 
André Forastieri 

04/11/1988 Ilustrada E7 
Hip Hop Faz O Melhor Show Pop Na Zona Norte Ou Na 

Zona Sul 
André Forastieri 

06/12/1988 Ilustrada E1 Som Black Invade Amanhã A Zona Sul André Forastieri 

09/12/1988 Ilustrada E1 
Arte: Indifolha – Os Discos De ‘Rap’ Mais Vendidos Em 

Londres 
Indifolha 

10/12/1988 Ilustrada E1 
Novas Gerações ‘Trash’ Ressuscitam O Espírito Rebelde 

Do Heavy Metal 
André Forastieri 

23/12/1988 Viva G4 Rap Sai Das Ruas De SP Para O Disco Free-lance 

18/01/1989 Ilustrada E5 
World Domination Produz Barulho Com O Melhor Do 

Rock E Do Hip-Hop 

Álvaro Pereira 

Junior 

12/02/1989 Televisão F1 “Rap” Feito Sob Encomenda Será Tema Da Novela Da Sucursal Rio 

14/02/1989 Ilustrada E3 Nation Abre Noite Especial Para Disc Jóqueis 
Da Reportagem 

Local 

22/02/1989 Ilustrada E3 
Grammy Sera Entregue Hoje À Noite Com Transmissão 

Pela TV 
De Los Angeles 
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24/02/1989 Ilustrada E3 
Bobby Mcferrin Ganha 4 Grammies; Tracy Champman, 

2 
André Forastieri 

27/02/1989 Ilustrada E1 
Concurso Escolhe Amanhã O DJ Que Vai Representar O 

Brasil Em Londres 

Jean-Yves  

Neufville 

1º/03/1989 Ilustrada E5 

Dupla Wee Papa Faz ‘Dance Music’ Com Imaginação / 

Redes Dos EUA Decretam A Morte Do LP E Passam A 

Vender Só CD 

Jean-Yves  

Neufville/ 

Ana Maria 

Bahiana 

08/03/1989 Ilustrada E5 CD Gravável E Seu Gravador Serão Lançados Este Ano Dudu Marote 

22/03/1989 Ilustrada E5 Public Enemy Espelha Violência Com Seu ‘Rap’ Radical 
Jean-Yves 

Neufville 

15/04/1989 Ilustrada E8 
Disc Jockey Campeão Mundial Em 87 É Atração No 

Chic Show Hoje 

Da Reportagem 

local 

24/05/1989 Ilustrada E5 
Novidades De ‘Black Music’ Continuam Tímidas / ‘Pai 

Dos Djs’ Organizou LP 

Jean-Yves 

Neufville 

27/06/1989 Ilustrada E10 
“Dance Music” Sai Do Gueto E Retoma O Soul / Quem É 

Quem Na Lista Dos Djs 

Jean-Yves 

Neufville 

05/07/1989 Ilustrada E4 Skowa E A Máfia Transpiram Funk Em LP E Show 
Jean-Yves 

Neufville 

07/07/1989 Ilustrada E2 
Public Enemy Acaba Depois De Declaração Racista De 

Um Integrante Da Banda 

Jean-Yves 

Neufville 

21/07/1989 Ilustrada E1 
“Cidadania Cultural” De Chauí Convive Com Populismo 

Engajado Do Anhembi 

Ana Carmen 

Foschini 

02/08/1989 Ilustrada E4 Hip Hop Oscila Entre O Experimento E O Clichê 
Jean-Yves 

Neufville 

03/08/1989 Ilustrada E4 
‘Loucura Do Ritmo’ Transforma O ‘Rap’ Em Campanha 

Da Fraternidade Das Ruas 

Ana Carmen 

Foschini 

05/08/1989 Ilustrada E2 
‘Rapper’ Inglês E DJ Americano Animam Fim De 

Semana 

Jean-Yves 

Neufville 

15/08/1989 Ilustrada F3 Nota – Estupro Nota 

20/08/1989 Ilustrada F3 
Public Enemy  Se Reúne E Readmite Membro Racista 

Que Causou Escândalo 

Da Reportagem 

Local 

27/08/1989 Ilustrada F14 “Berço Do Jazz” É Pouco Para Nova Orleans Especial 

27/08/1989 Ilustrada F3 
Curso Trata A Partir De Amanhã Da Operação E 

Aplicação De Samplers 

Da Reportagem 

Local 

17/09/1989 Ilustrada F3 Miles Davis Incorpora Ecos Do ‘Rap’ A Seu Jazz Roberto Ventura 

27/09/1989 Ilustrada F4 
Grupos De Hip-Hop Se Aproximam Do Reacionarismo 

Do Heavy Metal 

Da Reportagem 

Local 

03/10/1989 Ilustrada F3 Notas – Censura Local 

04/10/1989 Ilustrada F4 Raps Dão Passos Para Trás Local 

05/10/1989 Ilustrada F1 Crioulos Doidos Criam A ‘Sgt. Pepper’ Do Rap 
Jean-Yves 

Neufville 

29/11/1989 Ilustrada F5 Nota: Public Enemy Nota 

01/01/1990 Ilustrada E1 
‘Dance Music’ E Muita MPB Devem Dominar O 

Mercado De Discos No País 
Carlos Calado 

14/02/1990 Ilustrada E5 Coletânea Traz Ska Politicado Da 2-Tone 
Jean-Yves 

Neufville 

23/02/1990 Ilustrada E10 Protesto Contra Censura Marca Bastidores 
Ana Maria 

Bahiana 

02/03/1990 Ilustrada E1 Faixas Formam Suítes De Ritmos Pop Negros 
Da Reportagem 

Local 

12/03/1990 Ilustrada E4 Bandeirantes Põe O Melhor Dos Djs No Ar 
José Carlos 

Camargo 
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28/03/1990 Ilustrada E6 
Pesos Pesados Valorizam Sons Percussivos Do Rapcom 

Melodias 

Jean-Yves 

Neufville 

30/03/1990 Ilustrada E3 
Gravadoras Americanas Colocarão Selo Na Capa De 

Discos ‘Ofensivos’ 
Marcelo Calliari 

31/03/1990 Ilustrada E3 Madona Lança Vídeo Que Mistura Rap E Balé  

12/04/1990 Ilustrada E5 Spike Lee Mostra A NY Hipercolorida Amir Labaki 

15/05/1990 Ilustrada E4 SP Ganha A Primeira Emissora A Cabo Este Mês Da Redação 

26/05/1990 Ilustrada E3 
Marisa Monte E Jorge Benjor Vão Ao Festival De 

Montreux Deste Ano 

Da Reportagem 

Local 

02/06/1990 Ilustrada E1 
Juventude Dos Jardins Se Rende Ao Brilho Das 

Discotecas Da Zona Leste 

Jean-Yves 

Neufville 

20/06/1990 
Ilustrada E4  

E5 

Saudação Negra Dos EUA Yo!/MTV Se Curva Ao 

Black/Queen Latifa, Hammer/... 

JYN, Zeca 

Camargo... 

07/07/1990 Ilustrada E8 Kool Rock Jay Quer Divretir Com Rap Engajado 
Jean-Yves 

Neufville 

15/08/1990 Ilustrada E5 Earth, Fire & Fire Salva Seu Funk Com O Rap 
Jean-Yves 

Neufville 

22/08/1990 Ilustrada E1,5 Public Enemy Encena Terror Racista Em Novo LP Bia Abramo 

26/08/1990 Revista D9 Bastidores-Música: Tv Clip (Mtv)  

08/09/1990 Ilustrada 2 Senéad O’Connor Leva Três Prêmios Da MTV 
Ana Maria 

Bahiana 

10/09/1990 Ilustrada E3 Grupo Texano De Rap Tem 1º Disco De Rap Censurado 
Das Agências 

Internacionais 

16/09/1990 Ilustrada F9 
Cultura Estuda Nova Classificação.../Disco Tem Venda 

Proibida/Lps Obscenos... 

Ana Maria 

Bahiana 

25/09/1990 Ilustrada F4 Emissora Pirata Inglesa Volta Ao Ar Na Ilegalidade 
Das Agências 

Internacionais 

26/09/1990 Ilustrada F4 Rap Dá O Tom Na Trilha Das Tartarugas Ninjas 
Thales de 

Menezes 

28/09/1990 Ilustrada F1 Rock In Rio Traz Guns N’Roses E Run DMC Da Sucursal Rio 

02/10/1990 Ilustrada F1 Hammer Sai Do Gueto Do Rap Com Dança E Religião 
Ana Maria 

Bahiana 

11/10/1990 Ilustrada E2 MTV Divulga Programação 100% Importada Da Sucursal Rio 

15/10/1990 Ilustrada E2 Videoclip Preferido Na Emissora É O De Dee-Lite 
Da Reportagem 

local 

19/10/1990 Ilustrada E4 2Live Crew Insulta A Censura No “Trip 89” 
Da Reportagem 

Local 

19/10/1990 Ilustrada E1 
Só 7,5 Mil Poderão Presencial A Genialidade De Eric 

Clapton Em SP 

Jean-Yves 

Neufville 

30/10/1990 Ilustrada E3 Simon Arma Torre De Babel Para Turnê Mundial Vitor Paolozzi 

01/11/1990 Ilustrada E2 Rappers Do 2Live Crew São Absolvidos 
Da Reportagem 

Local 

05/11/1990 Ilustrada E5 Curtas Põem Na Tela Judeus, Hip Hop E Hai-Kai Amir Labaki 

05/11/1990 Ilustrada E1 Living Colour Retoma O Rock Para Os Negros 
Jean-Yves 

Neufville 

10/11/1990 Ilustrada E3 Madonna Arranha Sexo Explícito Em Novo Hit Da Redação 

18/11/1990 Ilustrada E3 
Eno Lança LP Com John Cale E Se Diz Escultor Da 

Música/Compositor Elogia Rap 

Jean-Yves 

Neufville 

19/11/1990 Ilustrada E3 Festival De Dance Music Traz Snap! E Inner City 
Jean-Yves 

Neufville 

26/11/1990 Ilustrada F2 Mr. Lee Vê Uma Mutação Constante Na House 
Jean-Yves 

Neufville 

30/11/1990 Ilustrada E3 Líder Do Snap! Faz Defesa Do Milli Vanili 
Jean-Yves 

Neufville 
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27/12/1990 Ilustrada E2 
Mercado Fonográfico Vende 50% Mais/ Bowe E Quuen 

Processa Vanilla Ice 
 

29/12/1990 
Ilustrada E3/ 

E4 

American Music Awards Divulgam Seus Indicados 

/Nova Record Atropela Índice 

Jean-Yves 

Neufville 

30/12/1990 Ilustrada E3 Super Produções Quincy Jones Ganham Livro Carlos Calado 

02/01/1991 Ilustrada E4 Rap De Branco (+Retrancas) Sérgio Sá Leitão 

16/01/1991 

Especial 3,5 

(Guia do 

Rock) 

Mestres Do Rap Juntam Rock E Funk/América Responde 

Ao Soul2Soul 
Da Redação 

20/01/1991 Televisão F3 
MTV Norte-Americana Auxilia A ABC A Conquistar 

Público Jovem 
Da Redação 

21/01/1991 Ilustrada E1 Faith No More Ataca ‘Demagogos’ Do Rock Sergio Sá Leitão 

23/01/1991 Ilustrada E3 Megadeth Dispara Contra O Festival E O Guns 
Sérgio Sá Leitão e 

André Barcinski 

24/01/1991 Ilustrada E3 Som Ao Vivo Do Run DMC Decepciona Da Redação 

30/01/1991 Ilustrada E4 Arte – Parada Da Semana  

20/02/1991 Ilustrada E1 Grammy Tenta Hoje Ocultar A Guerra André Barcinski 

27/02/1991 Ilustrada 5-3 Rap Do D.O.C. Só Funciona Nas Pistas SSL 

26/03/1991 Ilustrada 5-3 Grupo De Rap É Atacado Por Plateia Nos EUA Nota 

30/03/1991 Ilustrada 5-1 
Aswad Diz Que Música É Revolucionária / Yelloowman 

Usa Rap E Dub 

Luiz Carlos 

Mansur 

1º/04/1991 Ilustrada 5-3 Milli Vanilli Volta Recauchutado E ‘Verdadeiro’ Sérgio Sá Leitão 

04/04/1991 Ilustrada 5-7 Yellowman Atrasa; Shows Estão Confirmados 
Da Reportagem 

local 

06/04/1991 Ilustrada 5-7 Yellowman Faz Baile-Show De Dance Hall Em SP Sérgio Sá Leitão 

11/04/1991 Ilustrada 5-12 Baterista Diz Que R.E.M Está Farto Do Rock Sérgio Sá Leitão 

15/04/1991 Folhateen 7-5 Moleque De Rua Mistura Rap Com Bezerra Da Silva Carlos Nader 

23/04/1991 
Ilustrada 5-

1,2 
Alemanha Discute A Estética Do Curta-Metragem Amir Labaki 

06/05/1991 Folhateen 7-6 ‘Não Sou Um Ditador’, Afirma MC Hummer 
Laurence 

Romance 

22/05/1991 Ilustrada 5-1 
Stevie Wonder Reconhece Que Segue Fórmula Mas Diz 

Que Vai Surpreender 

Antonio 

Gonçalves Filho 

27/05/1991 Folhateen 7-2 Revistas De Som Tem Novidades  

28/06/1991 Ilustrada 5-6 Tartarugas Ninja Voltam Em Filme, Vídeo E LP Da Redação 

29/06/1991 Ilustrada 5-2 Magrellos Lançam LP De Rap Com Priest E Prince Sérgio Sá Leitão 

30/06/1991 Ilustrada 5-6 Miles Fala - O Dia Em Que Ele Quis Matar Três Brancos 
Francis 

Marmande 

07/07/1991 Ilustrada 5-3 Quincy Jones Junta Be-Bop Com Hip-Hop Em Montreux Mike Zwerin 

30/07/1991 Ilustrada 5-3 Show De MC Hammer Acaba Em Tumulto 
Agencias 

Internacionais 

31/07/1991 Ilustrada 5-12 MTV EUA Faz Dez Anos De Pop E Propaganda 
Bernardo 

Carvalho 

05/08/1991 Ilustrada 5-2 Vanilla Ice Cancela Show E Esnoba Os Jornalistas Nota 

06/08/1991 Ilustrada 5-4 Ranks Diz Que É Fenômeno Da Dancehall Eva Joory 

07/08/1991 Ilustrada 5-12 
Vanilla Ice Perde O Voo Para O Brasil Mas Show De 

Hoje Está Confirmado 
DA redação 

08/08/1991 
Ilustrada 5-

1,2 
Vanilla Faz Show Hoje E Lança Filme Em Outubro Nota 

10/08/1991 Ilustrada 5-6 Vanilla Ice Tenta Fugir E Atrasa Show Em SP 
Maria Ester 

Martinho 

20/08/1991 Ilustrada 5-3 Rap Do Public Enemy Vem Ao País Em 7 De Setembro Da redação 

12/09/1991 Ilustrada 5-7 Public Enemy Chega E Reclama De Camas 
Da Reportagem 

Local 
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13/09/1991 Ilustrada 5-1 
Public Enemy Diz Que A Situação No Brasil É Igual À 

Da África Do Sul 
Carlos Calado 

09/10/1991 Ilustrada 5-3 Hammer Atualiza A Tradição Do Pop Negro Sérgio Sá Leitão 

16/10/1991 Ilustrada 5-3 Rap Do 3rd Bass É Tão Negro Quanto Os Outros Sucursal Rio 

06/11/1991 Ilustrada 5-3 Ice-T Faz Manifesto Agressivo Contra O Racismo Sucursal Rio 

04/12/1991 Ilustrada 5-6 Queen Latifa Torna O Rap Mais Dançante Erika Palomino 

30/01/1992 Ilustrada 5-1 
PM Down Nega A Realidade E Usa Tecnologia Para 

Criar Rap Utópico 
Erika Palomino 

19/02/1992 Ilustrada 4-1 Garotas Se Revoltam E Agitam O Mundo Pop Erika Palomino 

03/03/1992 Ilustrada 4-8 Clip Do Grupo Public Enemy Provoca Polêmica Do USA Today 

15/06/1992 Folhateen 6-6 As Gangues Mauricinhas Crescem Em LA 
Ana Maria 

Bahiana 

03/07/1992 Ilustrada 4-9 
‘Filme Não É Incorreto’, Diz Estudioso De Rap (Sobre 

Yudice) 
Amir Labaki 

18/07/1992 Ilustrada 4-3 
Rap: Policiais Dos EUA Lançam Boicote À Time-Warner 

E Ao Rapper Ice-T 

Das Agencias 

Internacionais 

22/07/1992 Ilustrada 4-3 Sai No Brasil Encontro De Miles Com Rap Da Redação 

28/07/1992 Ilustrada 4-1 
Julien Temple Explora O ‘Poder Profético’ Do Rap Em 

Novo Musical 

Ana Maria 

Bahiana 

30/07/1992 Ilustrada 4-3 
O Rap Recua: Cantor Ice-T Retira Cop Killer De Disco 

Diante De Ameaças De Morte 

Das Agencias 

Internacionais 

03/08/1992 Ilustrada 4-6 
Vire As Costas Para O Primeiro Trabalho De Kriss Kross 

E Fuja 
Celso Floravante 

08/08/1992 Ilustrada 4-4 
Televisão – Notas (Rap E Hip Hop No “Som Pop”, TV 

Cultura, Kid Vinil) 
AA 

14/08/1992 Ilustrada 4-3 Obra De Cage É Base Da Erudição E Do Pop 
Luis Antonio 

Giron 

22/08/1992 Ilustrada 4-5 Acontece-Shows-Rap Na Praça 
Nota – Coluna 

Fixa 

22/08/1992 Ilustrada 3-4 Grafiteiros Usam ‘Arma Oriental’ Antipichação André Lozano 

26/08/1992 
Folhateen 

Extra 
Furacão Teen! (Protestos Fora Collor)  

31/08/1992 Folhaten 6-2 “Rap Do Fernandinho" Vira Hit E Surpreende Autor Da redação 

11/09/1992 Ilustrada 4-3 Van Halen Ganha Três MTV VMA 
Especial para a 

Folha, de LA 

17/09/1992 Ilustrada 4-3 Censura Informal Tira Do Ar Rap Anti-Collor 
Marcelo 

Migliaccio 

24/09/1992 Ilustrada 4-8 Notas – Rap De Branco  

29/09/1992 Ilustrada 4-5 Fernanda Abreu Volta ‘Cool’ E ‘Sample’ 
Da Reportagem 

Local 

1º/10/1992 Ilustrada 4-1 
‘Erotika’ É Videoclipe Das Fotos Do Livro “Sex” (2º § - 

Rap Sinônimo De Repetição) 
Erika Palomino 

02/11/1992 
Folhateen 6-

14 
Galera Do Arrepio (Funk, Arrastões E Djs) Atonina Lemos 

02/11/1992 Ilustrada 4-6 
Tendência: Novo Rap Sai Das Ruas À Procura De Suas 

Raízes 
Zeca Camargo 

05/11/1992 
Ilustrada 4-

1,8 

Sexo, Briga E Funk Dividem Rio E SP 

Funk Do Rio Prefere Linha ‘Erótica’ Ao Protesto 

Armando 

Antenore 

Sergio Torres 

06/11//1992 Ilustrada 4-3 
Nota: MRV Mostra Novas ‘Tribos Musicais’ (Programa 

XPO) 
 

13/11/1992 Ilustrada 4-6 Street Dance Ganha Espaço Em São Paulo Erika Palomino 

14/11/1992 Ilustrada 4-1 Sexo Seguro Volta A Clubes E Pistas De Dança Erika Palomino 
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16/11/1992 Ilustrada 4-1 Spike Lee Coloca Seu Malcom X À Venda 
Ana Maria 

Bahiana 

20/11/1992 
Ilustrada 

Especial 2 

Acontece – Eventos – Estreia – História E Cultura: Hip 

Hop – A Arte De Rua (Evento No SESC Pompeia) 
 

30/11/1992 Ilustrada 4-6 Public Enemy Remixa Seus Antigos Gritos De Revolta 
Do Banco de 

Dados 

03/12/1992 Ilustrada 4-3 Nota: Músico de Ice-T é preso por molestar jovem  

14/12/1992 Ilustrada 4-6 Ice-T ajusta o rap para os ouvidos dos roqueiros Sérgio Sá Leitão 

27/12/1992 Ilustrada 6-3 Ponto Crítico: Domingo em Afro-América Nelson Mota 

28/12/1992 Folhateen 6-4 
1992: É impossível lembrar deste ano sem dizer que os 

tens dominaram a cena 
Da Redação 

28/12/1992 Ilustrada 4-6 Discos: Malcom X revive meio século de ritmo negro Carlos Calado 

08/02/1993 Ilustrada 4-6 Shaba Ranks acerta na mistura com o rap Do NP 

03/04/1993 Ilustrada 4-3 Nota: Rock perde terreno no mercado americano  

05/04/1993 Ilustrada 4-6 Discos: Betty Boo faz “grrr” só na capa do disco Erika Palomino 

26/04/1993 Ilustrada 4-8 
Entrevista: “Como o leite, o rap deve ser consumido logo” 

Sobra discurso e falta música em novo trabalho 

Do “Libération” 

Sérgio Sá Leitão 

17/05/1993 Ilustrada 4-4 Arrested Development explica a sua revolução Camilo Rocha 

30/05/1993 TV Folha 7 
Painho vai, painho vem: rap do painho é incesto verbal 

(rap como repetição) 
José Simão 

11/06/1993 São Paulo 3-8 Hip-Hop vira tema de festa religiosa no interior 
Da Reportagem 

Local 

15/06/1993 Ilustrada 4-8 Snow traz do Canadá seu rap “de branco” Sérgio Martins 

16/06/1993 Ilustrada 4-4 
Ladybug quer trazer Digable Planets ao Brasil (hip-bop, 

MTV, musicalidade no rap) 

Luis Antonio 

Giron 

22/06/1993 Ilustrada 4-5 
Pop/Controvérsia: Indiano faz polemica com rap sobre 

castas 

Moses 

Manoharan 

23/06/1993 Ilustrada 4-2 Joyce Pascowitch: Mondo 93: Rap Teen  

05/07/1993 Ilustrada 4-8 

Discos: PM Down se prende na própria armadilha 

LL Cool Jay volta apocalíptico e ainda mais radical em 

seu quinto álbum 

Erika Palomino 

Da Reportagem 

Local 

08/07/1993 
Via São 

Paulo 3-2 
Oficina cultural dará aulas de street dance 

Jacqueline 

Rodrigues 

09/07/1993 Ilustrada 4-3 
Guru cria novo caminho da música negra / Rapper é dez 

com louvor 

Carlos 

Calado/Zeca 

Camrgo 

12/07/1993 Ilustrada 4-3 
Rapper inglesa invade a dance music falando de mulheres 

e mães 

Jan Fjeld 

(especial) 

29/07/1993 Ilustrada 4-8 Redman banha rap no funk dançante dos 70 
Do BD (Edson 

Franco Pinto) 

14/08/1993 
Via São 

Paulo 3-2 
Moda funk aparece e promove mix de estilos Erika Palomino 

16/06/1993 Folhateen 6-6 

Rap: Música reúne os tens negros em grandes bailes e se 

torna a grande voz contra o racismo no Brasil / Pavilhão 9 

tira a máscara da vida na periferia 

Noelly Russo 

Marcel Plasse 

04/09/1993 Ilustrada 4-7 
Solidariedade: Apoio a Michael Jackson aquece a entrega 

do MTV Awards 

Ana Maria 

Bahiana 

06/09/1993 Ilustrada 4-2 Joyce pascowitch: Nota: Cadeia (prisão de Snoop Dog) Celso Fioravante 

11/09/1993 Ilustrada 4-5 Filósofo diz que rap pode salvar a poesia 
Bernardo 

Carvalho 

17/09/1993 Ilustrada 4-2 Joyce pascowitch: Nota: Latifah na TV Erika Palomino 

17/09/1993 São Paulo 3-8 Rappers brigam por música anti-racista André Lozano 

30/09/1993 Ilustrada 4-2 
Joyce Pascowitch: Nota: Rap Branco (sobre o herdeiro da 

Nike virar rapper) 
Erika Palomino 
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02/10/1993 Cotidiano 3-5 Chacina inspira rap, torcida e artes plásticas 
Da reportagem 

local 

04/10/1993 Folhateen 6-6 
Gabriel O Pensador aconselha a fugir da moda e ter 

personalidade 

Da reportagem 

local 

12/11/1993 Ilustrada 5-15 
Rap e funk abandonam seus redutos e atacam no circuito 

club de SP 
Claudia Lima 

19/11/1993 Ilustrada 5-13 DJs brasileiros já aparecem fora das pistas Guto Barra 

29/11/1993 Ilustrada 5-5 
Greg Hetson acha que MTV é a maior estação de rádio do 

mundo 
Fabio Massari 

30/11/1993 Ilsutrada 5-6 Jamaica volta a ser Meca das gravadoras Sérgio Martins 

20/12/1993 Ilustrada 5-3 
A França matou o seu folclore, diz Sicre (sobre repente e 

rap, segundo músico e pesquisador Sicre) 
Da Redação 

27/12/1993 Ilustrada 5-8 Rap celebra a violência dos guetos e chega às paradas Marcel Plasse 

08/01/1994 
Acontece SP 

Esp1 
Gabriel enfrenta prova de fogo no M.2000 Alex Antunes 

10/01/1994 Folhateen 1 Loiras rejeitam a carapuça da burrice Antonina Lemos 

13/01/1994 
Ilustrada 5-

1,6 

Pop brasileiro está em ponto de bala/Modelo americano 

inspira novos selos 
Hélio Guimarães 

14/01/1994 Ilustrada 5-14 
“Filhotes” de Madonna investem em ritmos negros/Proper 

Grounds injeta novidades no rap 
Eva Joory 

20/01/1994 Ilustrada 5-7 Helmet: Baterista da banda prefere ouvir rap Do NP 

23/01/1994 
Revista da 

Folha 30 
Hip bop desembarca na cidade Erika Palomino 

27/01/1994 Ilustrada 5-4 Unidade Bop toca jazz com cara de rap Rodrigo Leite 

31/01/1994 Folhateen 6-8 ShaqAtta Sérgio Sá Leitão 

03/02/1994 Ilustrada 5-1 Negros conquistam a noite paulistana Hélio Guimarães 

05/02/1994 Ilustrada 5-7 O escritor é por definição um outsider 
Eduardo 

Simantob 

07/02/1994 Folhateen 6-7 
Ondas Curtas: Polygram lança até abril pacotes de CDs 

importados 
André Forastieri 

18/02/1994 

18/02/1994 

Ilustrada 5-8 

Ilustrada 5-1 

Gangsta Rap: Menino imita rapper e mata a irmã 

Solaar instaura a nova constelação do rap 

Das AI 

Celso Fioravante 

19/02/1994 Ilustrada 5-6 IAM canta Marshella em seu rap hardcore Celso Fioravante 

21/02/1994 Ilustrada 5-5 Soon quer impor seu estilo rap-jazz-soul Celso Fioravante 

22/02/1994 Ilustrada 5-5 Suíços do Sens Unik misturam humor e hardcore Celso Fioravante 

24/02/1994 Ilustrada 5-6 Filmes negros fazem rir dos preconceitos Marcelo Rezende 

28/02/1994 Folhateen 6-7 
Ondas Curtas: A new wave vai voltar, mas relaxe, podia 

ser bem pior 
André Forastieri 

07/03/1994 Ilustrada 5-5 Luscious põem funk no rap Eva Joory 

08/03/1994 Ilustrada 5-11 MTV pretende atrair “jovens adultos” 
Armando 

Antenore 

20/03/1994 
Revista da 

Folha 28 
RAP – Gabriel O Pensador  

26/03/1994 

26/03/1994 

Ilustrada 5-5 

Ilustrada 5-4 

Música/Entrevista: Hammer grava com a turma do gansta 

rap 

Dia do Grafiteiro: Grafiteiro pintam a galeria da 

Consolação 

Marcel Plasse 

Da Reportagem 

Local 

28/03/1994 Ilustrada 5-4 Pop: Natasha faz linha college Marcel Plasse 

03/04/1994 
Revista da 

Folha 
Repare no Big Rapper Jan Fjeld 

11/04/1994 Ilustrada 5-5 Rap de Gabriel conquista Recife Hélio Gomes 

16/04/1994 
Acontece 

Esp2 
Racionais MCs abre hoje noite de rap do Columbia Da Redação 
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17/04/1994 
Revista da Folha 

CAPA+10-14 
Raivosos, Radicais, Racionais MCs Sérgio Dávila 

18/04/1994 Folhateen 6-7 
Ondas Curtas: Década de 90 ainda nem começou a 

mostrar a cara 
André Forastieri 

20/04/1994 
Acontece SP 

Esp 1 
Gabriel canta contra intolerância no SESC Pompéia  

21/04/1994 Ilustrada 5-10 Moda rap é tão autêntica quanto o som Erika Palomino 

21/04/1994 
São Paulo/ 

Via SP 1 
Clubes inovam para lotar de segunda a quinta 

DA Reportagem 

local 

22/04/1994 Ilustrada 5-4 Vanilla Ice volta das cinzas com nova cara Da Spin 

25/04/1994 Folhateen 6-8 Samba e segmentação levam FM à liderança 
Da Reportagem 

Local 

28/04/1994 Ilustrada 5-14 Snoopy Doggy Dogg ganha Hip Hop Award Das AI 

02/05/1994 Folhateen 6-7 
Ondas Curtas: Esse papo de “gangsta rap” não é só burro 

como infantil 
André Forastieri 

03/05/1994 Ilustrada 5-3 Rap: Tupac Shakur é preso com arma e drogas Das AI 

07/05/1994 
Ilustrada 5-

1,3 

Gravadoras rrem atrás do rap do Rap: Movimento sai da 

periferia rumo ao sucesso 
Marce 

08/05/1994 TV Folha 2 
Natália Barros vira repórter do Fanzine/MTV deve ser 

mais do que um CD player 

Marcos 

Amazonas 

14/05/1994 Ilustrada 5-3 Digable Planets e US3 vêm ao Free Jazz Carlos Calado 

16/05/1994 
Folhateen 6-

4,5 
Gangsta: Os Malvados do Rap 

Gabriel Bastos 

Junior 

20/05/1994 Ilustrada 5-13 Agressão: Rapper é preso em Washington Das AI 

23/05/1994 Folhateen 6-7 
Ondas Curtas: Segundo semestre tem festivais de rap e 

metal 
André Forastieri 

26/05/1994 Ilustrada 5-5 Digable Planets traz novo disco ao Brasil Carlos Calado 

29/05/1994 
Revista da 

Folha 49 
RAP: DMN  

29/05/1994 TV Folha 2 MTV Brasil terá programa de rap  

30/05/1994 Folhateen 6-7 
Ondas Curtas: O Irmão 

Pavilhão 9 e Potencial3 

André Forastieri 

 

09/06/1994 Ilustrada 5-8 Gunther Schuller critica modismos musicais Carlos Calado 

13/06/1994 Brasil 1-8 
PT faz o primeiro grande comício da campanha/Ontem na 

TV: Periferia 
Nelson de Sá 

18/06/1994 Ilustrada 5-4 
Racionais toca hoje em faculdade de SP 

Thaide prova que é poeta urbano em novo disco 

Gabriel Bastos 

Junior 

Marcel Plasse 

21/06/1994 Ilustrada 5-4 Um pedido bem simples (Urban Species)  

24/06/1994 Ilustrada 5-4 
Música pop: Os anárquicos Beastie Boys usam até samba 

no LP III Comunication 
Sérgio Malbergier 

26/06/1994 São Paulo 4-7 
Pedintes trocam esquinas por caixa 24 horas (nos Jardins, 

rap fatura trocados) 
Daniel Castro 

27/06/1994 Folhateen 6-7 
A DJ jamaicana enfrenta machismo e tem seu disco de 

estreia, “Queen of the pack”, lançado no Brasil 
Sérgio Martins 

07/07/1994 Ilustrada 5-5 Jazz-rap e acid jazz agitam noites do festival Carlos Calado 

09/07/1994 Ilustrada 5-3 Marsalis diz que jazz rap é só comércio Carlos Calado 

11/07/1994 Folhateen 6-7 Ondas Curtas: Agenda André Forastieri 

15/07/1994 

15/07/1994 

Ilustrada 5-7 

Ilustrada 5-4 

Cultura Club: Junior Vasquez detona no hip hop e aposta 

da house 

Hancock volta com jazz rap em Montreux 

Guto Barra 

Carlos Calado 

15/07/1994 Ilustrada 5-1 Selos independentes perturbam gravadoras Marcel Plasse 

18/07/1994 Ilustrada 5-6 Discos: Arrested Development é antídoto aso “gangsta” Marcel Plasse 
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23/07/1994 Ilustrada 5-3 Clipe tenta recauchutar Roberto Carlos 
Luis Antonio 

Giron 

25/07/1994 Folhateen 6-1 Racismo 
Gabriel Bastos 

Junior 

26/07/1994 Ilustrada 5-3 Marcus Miller aponta dissoluções do jazz 
Claudio Tulio 

Tognolli 

27/07/1994 Ilustrada 5-6 Ópera rap mistura hip hop com teatro em São Paulo 
Gabriel Bastos 

Junior 

31/07/1994 
Revista da 

Folha 11 
Perfil: O Primo Preto do irmão Branco SD 

1º/08/1994 Folhateen 6-7 Ondas Curtas: Nota – Rappers  

05/08/1994 Acontece A-1 Pensador se rende às “lôrasburras” Sylvia Colombo 

10/08/1994 Ilustrada 5-3 Wynton Marsalis toca o que o público quiser Edson Franco 

21/08/1994 
Revista da 

Folha 68 
Boca de Lobo 2 cria ópera rap Nelson de Sá 

26/08/1994 Ilustrada 5-1 Sul-Africanos indicam novo rumo do rap Daniel Rocha 

28/08/1994 
Revista da 

Folha 54 
Rap> Racionais MCs (nota)  

19/09/1994 Especial 3 Comícios de Lula acabam em tumulto Gustavo Krieger 

09/10/1994 

09/10/1994 

Revista da 

Folha 52 

Revista da 

Folha 53 

Rap e reggea na alma 

Desenrole este novelo de lã! 

Sonia Fabiano 

SF 

10/10/1994 Folhateen 6-2 O rap & reggea festival (nota)  

15/10/1994 
Acontece 

Especial 1 
Rap e reggae invadem Anhangabaú Jan Fjeld 

17/10/1994 Folhateen 6-2 O rap do grupo alemão n-factor  

17/10/1994 Ilustrada 5-6 
Unidade Bop produz acid jazz à brasileira / Rap paulista 

varia a batida 

Luis Antonio 

Giron 

Marcel Plasse 

18/10/1994 Ilustrada 5-1 Free Jazz promete sua edição mais polêmica Carlos Calado 

21/10/1994 Ilustrada 5-1 James Brown se intitula o pai do rap 
Luis Antonio 

Giron 

23/10/1994 Ilustrada 5-4 Imprensa marrom é a vó! Sonia Fabiano 

26/10/1994 Ilustrada 5-6 Guru traz Donald Byrd para a noite de rap Carlos Calado 

28/10/1994 Ilustrada 5-3 Free Jazz festeja dez anos com maratona Carlos Calado 

31/10/1994 Folhateen 6-5 
Rapper que se apresentou no Free Jazz diz estar numa 

missão para melhorar a vida dos negros 
Marcel Plasse 

14/11/1994 Ilustrada 5-8 Gravadoras apostam na popularidade do hip hop Marcel Plasse 

04/12/1994 
São Paulo 4-

11 
Especialistas denunciam onda “neopaternalista” Mauricio Stycer 

05/12/1994 Folhateen 6-4 “Lôraburra” é hit nas rádios de Portugal Antonina Lemos 

12/12/1994 Folhateen 6-7 Big Richard o rapper intelectual Mauricio Stycer 

16/12/1994 Ilustrada 5-4 “Fresh” nuança olhar sobre marginalização DA Sucursal Rio 

25/12/1994 
Revista da 

Folha 30 
Ritmo, poesia e mangue  

13/01/1995 Ilustrada 3-4 
Snoop Doggy Dogg é julgado em caso de assassinato 

(ilegível) 
Marcel Plasse 

22/01/1995 
Revista da 

Folha 41 
Black: Ópera rap põe o pé na estrada Sonia Fabiano 

23/01/1995 Ilustrada 5-6 “Murder Was the Case” é amostra do G-Funk Marcel Plasse 

05/02/1995 TV Folha 4 Público não discrimina o que vê Da redação 

26/02/1995 TV Folha 13 Um Pensador em Portugal  

08/08/1995 Ilustrada 5-5 Ice MC começa turnê pelo Brasil Da redação 
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13/03/1995 Folhateen 6-5 
Musicália: A revista Spin comemora dez anos com a 

eleição dos dez grupos mais influentes da década 
Da Spin 

17/03/1995 Ilustrada 5-11 Trip hop é hype entre descolados em Londres Camilo Rocha 

20/03/1995 Folhateen 6-5 Canabis Ativa (entrevista Planet Hemp) Antonina Lemos 

20/03/1995 Ilustrada KRS-One grava com Premier, do Gang Starr 
MARCEL 

PLASSE 

27/03/1995 Folhateen 6-5 
Revival: Após seis anos, Eldorado relança primeiro disco 

de rap brasileiro 

MARCEL 

PLASSE 

13/04/1995 Ilustrada 5-6 Planet Hemp canta Rio acima de 40 graus 
MARCEL 

PLASSE 

19/04/1995 Ilustrada 5-9 
Beastie Boys compram berimbau e apostam no som funk 

da cuíca 

MARCEL 

PLASSE 

20/04/1995 Ilustrada 5-7 Beastie Boys promovem inferno em SP Bia Abramo 

20/05/1995 Ilustrada 5-9 Trio de rap TLC faz graça com sexo em CD Marcel Plasse 

22/05/1995 Ilustrada 5-6 Bailes “black” adotam o bate-cabeças Marcel Plasse 

18/07/1995 Ilustrada 5-1 Guri engrossa discurso em Jazzmatazz 2 Carlos Calado 

12/08/1995 Ilustrada 5-1 Jazz acabou, diz baixista do Brand New Heavies Marcel Plasse 

04/09/1995 Folhateen 6-5 
GANJA RAP: O grupo Cypress Hill lança no final do 

mês seu novo disco 

Da reportagem 

Local 

23/11/1995 Ilustrada 5-10 
Sucesso do "hip-hop" português faz shows no Brasil em 

dezembro 
Edson Franco 

30/11/1995 Ilustrada 5-3 Quincy Jones reúne constelação musical Carlos Calado 

25/12/1995 Ilustrada 5-7 
Cypress Hill mantém o estilo com letras recheadas de 

palavrões 
EVA JOORY 

04/01/1996 Ilustrada 5-4 Caixa comemora dez anos da Def Jam 
MARCEL 

PLASSE 

28/01/1996 Brasil 1-16 Rap ocupa espaço dos políticos na periferia Xico Sá 

03/02/1996 Ilustrada 5-1 Cavaquinho adere ao hip-hop nacional Xico Sá 

26/03/1996 Ilustrada 4-4 Sexo marca álbum póstumo de Eazy-E Marcel Plasse 

12/06/1996 Ilustrada 4-4 Ghettoriginal traz o hip-hop ao festival Marcel Plasse 

14/07/1996 
Revista da 

Folha 
Rap Beat nos palcos de SP Claudia Lima 

21/10/1996 Ilustrada 5-1 Fugees combatem violência com "hip hop educativo" EVA JOORY 

20/11/1996 Ilustrada 5-6 Cypress Hill traz hip hop a evento punk 
MARISA ADÁN 

GIL 

26/11/1996 Ilustrada Trip Hop ganha status no pop Camilo Rocha 

03/12/1996 Ilustrada 
Thaíde e DJ Hum solidificam o rap brasileiro em novo 

CD 

CAMILO 

ROCHA 

03/12/1996 Ilustrada Gangsta' de Snoop Doggy Dogg vive  

03/12/1996 Ilustrada 
CD de remixes de Cypress Hill economiza 

experimentalismo 
 

03/12/1996 Ilustrada A Tribe Called Quest se volta ao hip hop mais ortodoxo  

20/12/1996 
Acontece 

Esp7 
Festa em Pinheiros reúne rap ao teatro FL 

24/02/1997 Ilustrada Thaíde & DJ Hum tocam na final 
Bruna Monteiro 

de Barros 

02/07/1997 Ilustrada 5-1 Hip Hop cerca as superquadras do poder Xico Sá 

06/04/1997 
Mais! 5-3 a 5-

10 

Tecno Revolução (transformações do mundo da música – 

analógica para eletrônica) 
 

08/04/1997 Ilustrada Soul brasileiro dos anos 70 se une ao rap Daniela Rocha 

16/04/1997 Ilustrada 4-6 A Guerra dos Rappers Camilo Rocha 

01/05/1997 Ilustrada 5-6 “Rap não faz o mundo ruim” diz Coolio Camilo Rocha 

11/05/1997 
Acontece 

Esp2 
Rap de SP celebra novo disco dos Racionais Xico Sá 
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07/07/1997 Folhateen 6-4 
Os discos mais importantes de cada ano das três últimas 

décadas (Beastie Boys, brancos, rap) 

Thales de 

Menezes 

14/07/1997 Folhateen 6-4 CD Player: Pause: Preste Atenção 
Álvaro Pereira 

Júnior 

27/07/1997 
Revista da 

Folha 60 
Black: 14 anos nas ruas Joni Anderson 

06/08/1997 Ilustrada 6-9 Gabriel, O Pensador, volta isolado do rap 
Pedro Alexandre 

Sanches 

07/08/1997 
Acontece 

Esp1 
Faces do Subúrbio mostra rap de Recife Xico Sá 

26/08/1997 Ilustrada 4-6 RAP (página inteira, lançamentos do gênero) Camilo Rocha 

05/09/1997 
Guia da Folha 

52 
Universo black domina bar da Vila Joni Anderson 

06/09/1997 
Ilustrada 4-

1,3 

Pavilhão muda face do rap 

Pavilhão e Racionais rivalizam na periferia de São Paulo 
Xico Sá 

08/09/1997 Ilustrada Premiação de música negra celebra popularidade o rap Xico Sá 

08/09/1997 Folhateen 5-5 ONG se une a rappers 
Da Reportagem 

Local 

14/09/1997 
Revista da 

Folha 60 
Black: Hip Hop para pensar Joni Anderson 

20/09/1997 Ilustrada 4-7 Wyclef Jean revela influência caribenha Sérgio Martins 

03/11/1997 Ilustrada 5-5 Pavilhão 9: Rap com pasta de dente Xico Sá 

07/11/1997 Ilustrada Música: Gangsta é passado, ndiz Wyclef Jean Camilo Rocha 

13/11/1997 
Ilustrada 5-

1,3 

Pop nacional vira caso de polícia 

Racionais fazem Canudos da periferia 

Pedro Alexandre 

Sanches 

Xico Sá 

19/11/1997 
Cotidiano 3-

10 

Planet Hemp nega apologia e vê perseguição 

Com Racionais, MC’s fazem protesto 

DA Sucursal 

Rio/Xico Sá 

Xico Sá 

29/11/1997 
Acontece 

Esp1 
Festival homenageia Zumbi Xico Sá 

22/12/1997 Ilustrada 5-4 Negros ainda engatinham na TV brasileira (Sobre a BET) 
Esther 

Hamburguer 

22/12/1997 Folhateen show Melhores do rap 97 (show no KVA)  

31/12/197 Ilustrada 4-3 Funk e o rap abalam o Brasil em livro Xico Sá 

19/01/1998 Ilustrada 5-1 Partidos usam rap para entender a periferia Xico Sá 

20/01/1998 Ilustrada 4-5 Soul Sérgio Martins 

02/02/1998 Folhateen 5-2 Show de rap e boas peças são destaques  

07/02/1998 
Acontece 

Esp1 
Dupla de hip-hoppers ataca o sistema com ritmo dançante 

Marcelo 

Negromonte 

06/03/1998 Ilustrada 4-20 Série francesa busca essência do Brasil Carlos Calado 

01/04/1998 Acontece Thaíde & DJ Hum tocam no Florestta 
Paulo Santos 

Lima 

18/05/1998 Folhateen 6-4 P.MC e DJ Deco ficam entre Racionais e Gabriel 
Da Reportagem 

Local 

30/05/1998 Ilustrada 5-12 Programa mostra a ‘revolução’ do rap 
Da reportagem 

local 

1/06/1998 Folhateen 6-4 
Faces do Subúrbio / Rap é trilha sonora dos craques da 

seleção 

Álvaro Pereira 

Júnior 

12/06/1998 Ilustrada 5-10 Beastie Boys voltam ao hip hop tradicional Leandro Fortino 

02/08/1998 Brasil Rap e Política (Mano Brown e Lula, em comício) ? 

14/08/1998 Especial CLOSE-UP PLANET 98: RACIONAIS - O gueto grita 
Marcelo 

Negromonte 



134 
 

17/09/1998 
Acontece Esp 

1 
Racionais tocam em SP depois de giro turístico Spensy Pimentel 

27/09/1998 Acontece Racionais e outros dez grupos cantam por Timor Leste Da redação 

28/09/1998 Folhateen 1 D2 lança autêntico hip hop nacional Silvia Ruiz 

03/10/1998 Ilustrada 4-10 Nós temos que samplear Tom Jobim, diz D2 
Pedro Alexandre 

Sanches 

06/10/1998 Ilustrada 4-3 Juventude do Rap Paulo Vieira 

18/11/1998 
Acontece 

Esp1 
Black music canta à “Consciência Negra” 

Cristiano Cipriano 

Pombo 

03/12/1998 
Acontece 

Esp2 
Urbanos MC’s cantam a periferia no Mundão 

Cristiano Cipriano 

Pombo 

21/12/1998 Folhateen O rap nacional tem hoje a sua grande noite  

23/12/1998 Ilustrada 5-7 Prêmio do rap teve D2, Shabazz e Racionais Xico Sá 

27/01/1999 Ilustrada 4-6 
Hip Hop Nacional: Cambio Negro põe o rap a serviço do 

bem/Piveti lança seu 1º álbum pós prisão 

Paulo Vieira/Xico 

Sá 

02/02/1999 Ilustrada 4-1 Rei do ‘planeta rock’ vem a SP (sobre Afrika Bambaataa) 

Leandro 

Fortino/Sérgio 

Martins 

05/03/1999 Ilustrada 5-4 Ice Blue promove festival internacional 
Marcelo 

Negromonte 

15/03/1999 Folhateen 7-3 Ice Blue lança festival de rap no Anhembi Da Redação 

20/03/1999 
Acontece Esp 

1 
SP tem o maior festival de rap do país 

Marcelo 

Negromonte 

22/03/1999 Folhateen 7-3 Pavilhão 9 vem “armado” em novo CD Sérgio Martins 

26/03/1999 Ilustrada 4-1 Planos de Escadinha vão do rap ao Congresso 
Carlos Bozzo 

Junior 

26/03/1999 Ilustrada 4-3 Ben Jor acusa rappers americanos de plágio Silvia Ruiz 

08/04/1999 Ilustrada 4-5 Pavilhão 9 adota tribo “lowrider” de SP Daniel Castro 

13/04/1999 Ilustrada 4-3 RAP (página inteira, sobre Pras, Jay-Z e Tupac) Paulo Vieira 

14/05/1999 Ilustrada 4-1 DJ Roni Size dá início hoje à- maratona eletrônica de SP 
Marcelo 

Negromonte 

19/05/1999 Ilustrada 4-4 Cultura fala de hip hop para combater a pobreza 
Da Reportagem 

Local 

08/06/1999 Ilustrada 4-3 Do velho Happy Mondays ao novo Basement Jaxx Lúcio Ribeiro 

11/06/1999 Ilustrada Música – Rap: pavilhão 9 reage com disco mais pesado 
Marcelo 

Negromonte 

10/07/1999 Cotidiano 
Reabilitação: Rap ajuda a recuperar jovens infratores na 

Febem em SP 
Renato Kaufman 

10/07/1999 
Acontece Esp 

1 
Pavilhão 9 reage com disco mais pesado 

Marcelo 

Negromonte 

21/07/1999 Opinião 1-3 Brasil, o teu nome é música Rafael Greca 

26/07/1999 Folhateen 7-1 Crie sua ONG –Grupo nasceu de posse hip hop 
Da reportagem 

local 

31/07/1999 
Acontece Esp 

1 
Evento: Diadema ganha Casa do Hip Hop Da Redação 

01/08/1999 Cotidiano Internos descrevem Febem em rap Ivan Finotti 

02/08/1999 
Ilustrada 6-

1,3 

SP disseca os 3 elementos do Hip Hop 

São Paulo vai ouvir a história do rap ao vivo 

Marcelo 

Negromonte 

07/08/1999 
Acontece Esp 

1 
Belezinho recebe Bambaataa e Flash Da redação 

09/08/1999 
Folhateen 7-

1,5 e8 

Hip Hop é arte, é protesto é ação (ESPECIAL COM 

DESTAQUE) 
 

10/08/1999 Ilustrada 4-5 
RAP (meia página de crítica de lançamentos de discos do 

gênero) 
Paulo Vieira 
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21/09/1999 Ilustrada 4-6 VMB 99: Audiência ainda escolhe rock na nova MTV 
Pedro Alexandre 

Sanches 

26/09/1999 Imóveis Produtor quer mais cultura (sobre cidade Tiradentes)  

18/10/1999 Ilustrada 6-5 Primeiro dia vai do “cano” ao sanduíche 

Joana 

Mazzucchelli 

Rodrigo Brandão 

09/03/2000 Ilustrada 5-1 
Capão Redondo enquadrado 

Documentário: Penetrando no Universo Paralelo 

Marcelo Rubens 

Paiva 

20/03/2000 Folhateen 7-5 509-E leva elite do rap ao Carandiru João Wainer 

20/03/2000 Folhateen 7-6 DJs mulhres juntam os pick-ups Luciana Macedo 

01/04/2000 Ilustrada 5-3 
Documentário opõe rapper a matador profissional 

Geurra social invisível se manifesta nas telas 

Marcelo Rubens 

Paiva 

15/04/2000 
Acontece Esp 

4 
Wu-Tang é destaque em festival de rap  

24/04/2000 Folhateen 7-1 Ice T promove CD novo no Brasil em maio Claudia Assef 

24/04/2000 Folhateen 7-5 Ainda tem gente que acredita no rock com integridade 
Alvaro Pereira 

Junior 

04/06/2000 TV Folha 4 Prazo final do VMB causa ‘corrida dos clipes’ Bruno Garcez 

16/07/2000 
Acontece 

Esp1,2 

Hip Hop ‘invade’ centro cultural/ “Fogo na Bomba” 

esquenta tarde em SP 
Alessandro Tarso 

04/08/2000 Ilustrada 1, A escalada do rap Marcelo Valletta 

07/08/2000 Folhateen 5 Thaide e DJ hum lançam CD zen Claudia Assef 

08/08/2000 Ilustrada 1 Eminem, a grande esperança branca do rap Sérgio Dávila 

15/08/20000 
Acontece 

Esp1 
Faces do Subúrbio mostra a cara em SP Marcelo Valletta 

26/08/2000 Ilustrada 
Musikaos recebe hoje João Suplicy e os grupos Thaíde e 

DJ Hum e Finis Africae (POP) 
 

09/09/2000 Ilustrada E8 Eminem Ganha o melhor clipe do ano da MTV Sérgio Dávila 

12/09/2000 Ilustrada E5   

15/09/2000 Ilustrada E4 Popozudos e popozudas tomam conta do mundo Erika Palomino 

18/09/2000 Folhateen 4 Thaide e DJ Hum debatem hip hop com leitores Gabriel Gaiarsa 

22/09/2000 Esporte Estética hip hop invade as pistas da Austrália  

30/10/2000  
Rock in Rio 3 recebe Kool Herc, criador das batidas do 

hip hop 
Leandro Fortino 

01/11/2000 Acontece Site cria prêmio para o rap nacional  

03/11/2000 Ilustrada E6 Thaíde e DJ Hum fazem prévia de novo show em SP  

13/11/2000 Folhateen 6 Sobrevivendo no Inferno Marcelo Valletta 

20/11/2000 Ilustrada E1 RaivaPalooza Lúcio Ribeiro 
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APÊNDICE B. LISTA DE MATÉRIA SOBRE O RAP E O HIP-HOP NA REVISTA 

BIZZ 

Mês.Ano Página Título Autor 

NOV1986 16 Discos: Big & Beautiful - Fat Boys (Wea) T.L. 

NOV.1986 50 Rap, Hip-Hop... E Sucesso!!! J.F.R. 

MAR.1987 10 Parceria Ultra-Sacolejante  

ABR.1987 86 Beastie Boys  

JUN.1987 70 Rumo À Próxima Estação B.A. 

JUN1987 92 Thaíde Sonia Maia 

SET.1987 62 Black Na Veia Sonia Maia 

JAN.1988 59 De Uzi Em Punho Pepe Escobar 

MAR.1988 56 Hip Hop Hurrah! Scowa 

JUL.1988 12 No Rap  

JUN.1988 66-67 Tim Maia – Grande Homem Grande Thomas Pappon 

JUL.1988 92 Rap Rasteiro Marcel Plasse 

AGO.1988 17 Discos – Hip Hop Hits T.L. 

SET.1988 30-34 A Sombra Dos Arranha-Ceus Marcel Plasse 

OUT.1988 50-52 Gueto – Pé No Chão Na Pista De Dança Bia Abramo 

NOV.1988 79 Discos:  By All Means Necessary - 

Boogie Dow Productions (Bmg-Ariola) 

 

JAN.1989 40-41 Kurtis Blow - The Number One, De 

Verdade 

Jean-Yves De Neufville 

JAN.1989 42-47 Ice-T - O Ritmo Da Violência José Emilio Rondeau 

FEV.1989 46-48 O Subúrbio Invade O Centro Mc Plasse 

FEV.1989 8 Rap Brasileiro Em Pé De Guerra  

FEV.1989 4 Rappers Unidos Contra A Violência  

JUL.1989 6-9 Rap  

MAI.1989 38-40 Chuck D - O Furor Da Profecia Pepe Escobar 

MAI.1989 68 Discos: Hip Rap Hop - Região Abissal 

(Continental) 

A. M. Jr. 

JUL.1989 56-57 Palabras Em Punho Marcel Plasse 

AGO.1989 63 Thaíde/Mc Jack/Código 13 Renato Nogueira Neto 

SET.1989 7 Tim X Thaíde  

SET.1989 5 O Fim Do Public Enemy  

NOV.1989 50 Viver E Morrem Em Los Angeles  

FEV.1990 4 Força Bruta  

ABR.1990 30-31 Renascido Para Remixar  José Emilio Rondeau 

MAI.1990 8 Lei Censura Rock Nos Eua  

MAI.1990 10-11 Barbies Para A Geração Mtv José Emilio Rondeau 

OUT.1990 86-87 Public Enemy  

OUT.1990 16 Rapolêmica  

OUT.1990 75 DISCOS: Fear Of A Black Planet - 

PUBLIC ENEMY (DEF JAM/CBS) 

ANA MARIA BAHIANA 

NOV.1990 74 Technotronic Carlos Eduardo Miranda 

NOV.1990 78 Discos - This Should Move Ya - 

Mantronix (Capitol/Emi-Odeon) 

 

DEZ.1990 7 Rappers Fazem Show Para Mayfield  

DEZ.1990 74 Conexão Brasil - Discos Celso Masson 

FEV.1991 20-21 Thaíde Na Veia Carlos Eduador Miranda 

FEV.1991 4 Rock ´N´ Rap  

MAR.1991 8 Rap Sabor Baunilha  

ABR.1991 10 Os Melhores Da Rolling Stone  

ABR.1991 30-31 Turbo B - Fábrica De Hits Camilo Rocha 
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MAI.1991 42-45 Rap Milionário Camilo Rocha 

JUN.1991 45-47 Rap: A História Camilo Rocha 

JUN.1991 56 Massive  

JUN.1991 22 Rappyending Camilo Rocha 

JUL.1991 20-21 Dose And Nice - 2 In A Room Camilo Rocha 

JUL.1991 73 Mc Hammer Anamaria G. De Lemos 

JUL.1991 22 Proteste E Dance  Luiz Henrique Romanholli 

JUL.1991 8 Mc Hammer: A Bordoada Ana Maria Bahiana 

AGO.1991 28-31 O Crime Quando Compensa  

AGO.1991 7 Baixou A Censura  

SET.1991 36-39 Barra Pesada Ana Maria Bahiana 

SET.1991 14-15 Direçoes Opostas Camilo Rocha 

OUT.1991 70 Discos - Magrellos (Epic/Sony) Camilo Rocha 

NOV.1991 67 Racionais Camilo Rocha 

NOV.1991 14 O Fora Da Lei  

DEZ.1991 5 Hammer Tira O Mc  

DEZ.1991 52-53 Chuck D - Dançando Com O Inimigo Charles Mountfort 

 DEZ.1991 63 Ice-T Anamaria G. De Lemos 

DEZ.1991 65 Discos - O.G. Original Gangster Ice T 

(Sire/Warner) / Apocalipse 91... The 

Enemy Strikes Black Public Enemy (Def 

Jam/Sony) 

 

JAN.1992 14 Rap Viajandao C.R. 

FEV.1992 30-33 O Justo Martelo De Deus José Emilio Rondeau 

JUL.1992 7 Tio Sam De Olho No Rap  

AGO.1992 27 Blacks Do Balaco Otavio Rodrigues 

AGO.1992 50 Crítica - Thaide & Dj Hum - Humildade E 

Coragem São Para Lutar (Tnt) 

A.F. 

DEZ.1992 30-33 92 Rapattack Claudio Campos  

JAN.1993 7 Ice Cube Volta Nervoso  

JUN.1993 44 LANÇAMENTOS - PAVILÃO 9 - Bullet 

- "Otários Fardados" / VÁRIOS - GP 

Records - "Rappers & Irmãos" /RENE DO 

RAP & DJ PELÉ - Kaskata´S - "Made In 

Brazil" 

Alex Antunes 

FEV.1993 40-41 Rap Rural Anamaria G. De Lemos  

JUN.1993 11 Artigo 288 Claudio Campos 

JUL.1993 12-13 Histórico Do Jazz-Rap Camilo Rocha 

AGO.1993 57 Discos - L.L. Cool J - Sony - 14 Shots To 

The Dome 

Claudio Campos 

SET.1993 10 Jazz Rap Brazuca Claudia Lima  

OUT.1993 11 Evento Rap Paul De Souza 

NOV.1993 30-31 Gabriel, O Pensador - Rap Para Abalar Alex Antunes  

FEV.1994 32-37 A Cruz E O Credo Do Pensador Claudio Campos E Sérgio Nadal 

FEV.1994 16 Kriss Kross Mudam A Bomba  

MAR.1994 16 Latidos Que Incomodam  

MAR.1994 75 O Rap Que Veio Da Tribo Sérgio Martins 

ABR.1994 22-25 Um Tiro Nas Paradas Cecilia Mãe 

ABR.1994 51 Discos -  Snoop Doggy Dogg Anamaria G. Lemos 

MAI.1994 16 Saqueadores Do Mercado  

MAI.1994 18-19 Nós 3 E Mais Alguns Outros José Emilio Rondeau 

JUN.1994 38-45 Faça A Coisa Certa Robert Halfoun , Serigio Martins E 

Cecilia Mãe 

AGO.1994 64-65 A Tribo Do Rap Entre Altos E Baixos Zeca Camargo 
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AGO.1994 40-41 Os Meninos Cresceram Helio Gomes 

AGO.1994 48-53 A Cultura Do Ódio Helio Gomes E José Emilio Rondeau 

SET.1994 38-41 As Melhores Noites De Groove & Mood Zeca Camargo 

NOV.1994 38-41 Discos Piveti - Radical - Ex-Detento  

NOV.1994 36-37 10 + 1 Perguntas Para Branford Marsalis? José Emilio Rondeau 

DEZ.1994 74-75 Pelas Encruzilhadas Do Rap José Emilio Rondeau 

JAN.1995 12-13 Rappers X Polícia Marcos Filippi 

FEV.1995 10 Pensando No Segundo Disco Claudio Campos 

MAI.1995 76 Blues & Rip Hop Com Sotaque Brasileiro Jefferson De Sousa 

MAI.1995 8-9 A Agonia Do Gansta Rap Jefferson De Sousa 

JUN.1995 42-45 Rap Toujours Sempre Rap  

AGO.1995 60-63 Funk You Pedro Só 

AGO.1995 52-59 O Poeta Demolidor Felipe Lobaran 

AGO.1995 26 Gangsta À Brasileira  

SET.1995 26 Quatro Letras Para Marina  

SET.1995 23 Gabriel Arrebita  

SET.1995 20 Mickey Mouse Malação  

OUT.1995 26 Planet Hemp X Cypress Hill  

ABR.1996 76 Som Negro Para As Massas Jan Field 

JUN.1996 42-43 Mais Loucos Do Que A Vaca Pedro Só 

OUT.1996 16 Sem Surpresa  

NOV.1996 86 Gabriel, O Sampleador Tatiana Tavares 

MAR.1997 70 Rap Que Vicia -  SNOOP DOGGY 

DOGG - Tha Goggfather - 

Interscope/Universal Music 

ZECA CAMARGO 

MAI.1997 86 Rapper De Cabelo Na Mão  

MAI.1997 82-83 Rimas Do Medo Em Diadema Letícia Calmon 

JUN.1997 70 Rap Do Bom, Gozo Garantido Sergio Martins 

JUN.1997 83 Melhor Em Disco - Coolio - Olympia (São 

Paulo), 7/05 

Carlos Eduardo Oliveira 

FEV.1998 25-27 Prêmio Bizz - Melhores De 97  

FEV.1998 46-49 Cacique Limpeza Robert Halfoun 

MAI.1998 40-45 Liberdade Para A Poesia Leticia Calmon 
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APÊNDICE C – LISTA DE MATÉRIAS SOBRE O RAP E O HIP HOP NA REVISTA 

VEJA 

Data Página Título Autor 

21/01/1981 85 Boa nova: no disco do Blondie, a new wave chegando Julio Barroso 

21/01/1984 136 Elétrico e Feroz Okky de Souza 

18/02/1987 129 Reis do Baile 
Maria Amelia Rocha 

Lopes 

05/08/1987 138 O vampiro carioca  

27/09/1989 (3 ) Na ponta da agulha  

27/06/1990 88-91 
Dança dos Furiosos: O rap se transforma no ritmo do 

momento nos EUA... 
 

19/06/1991 77 A versão rap de Beethoven  

20/11/1991 66-69 
O Uivo da periferia: com violência e barulho, tribos se 

consolidam como fenômeno... 
João Gabriel de Lima 

19/02/1992 86-87 
O som das entranhas: novas tecnologias e abandono dos 

ideais dos anos 60... 
John Leland/Newsweek 

24/06/1992 32 Rap da pesada: letras agressivas viram tema político  

05/08/1992 40 Rap do ódio vira peça de coleção  

03/11/1993 84-85 
O muso do verão dos arrastões: Gabriel, O Pensador, 

canta zona norte e faz sucesso... 
Telma Alvarenga 

12/01/1994 52-59 
Pretos, pobres e raivosos: a cultura hip-hop atrai milhões 

de jovens... 
 

19/01/1994  Um Portinari na onda do rap  

1º/06/1994 76 O pensador e o goleador  

08/06/1994 136 
“Dos brancos eu só quero o dinheiro”: com um 38 na 

cintura e a polícia nos... 
Valéria França 

26/10/1994 (1) Preso (Big Richard)  

07/12/1994 141 Condenado (Tupac Shakur)  

07/12/1994 7 
Eles não sabem nada; O líder do grupo MRN, detido em 

São Paulo e acusado de... 
Celso Masson 

07/12/1994  Rap Rapadura (coluna de humor do Jo Soares) Jo Soares 

11/01/1995 105-106 
Clipe à brasileira: Boas ideias fazem um feliz casamento 

de música e imagem... 
Celso Masson 

07/02/1996 98 
O som dos bailes nas paradas: Investindo só em música 

negra gravadoras... 
 

19/06/1996 141 Rap do Bem: Coolio é a nova estrela da música negra C.M. 

07/08/1996 
134 - 

135 

Tudo se copia: A técnica do sampler, que permite 

compor com retalhos de outras... 
Celso Masson 

19/03/1997  
Nota: Morreram...o cantor de rap norte-americano 

Notorious BIG 
 

20/08/1997  
Piada Violenta: Filme com Tupac Shakur é bastante 

divertido 
Fernanda Scalzo 

26/11/1997 148 
Som que perturba: Racionais lança sobrevivendo no 

inferno... 
Celso Masson 

03/06/1998 162-163 
Flor na lama: Presídio paulista abriga a nova atração do 

rap 
Okky de Souza 

23/09/1998 141 
Em palavrões: no rap e no cinema, Will Smith fatura 

milhões com um estilo... 
Luiz Sampaio 

24/02/1999 140-141 
Pantera negra: com dez indicações ao Grammy, Lauryn 

Hill é a maior... 
Celso Masson 

17/05/1999 159 
Praia e rebeldia: o rock brasileiro de classe média volta 

para ameaçar o reinado do rap  
C.M. 

14/07/1999 142-143 
Abismo social: Como o rock e o rap brasileiros tratam 

dos mesmos temas a partir de... 
Sérgio Martins 

17/11/1999 118-120 
Os sons do Carandiru: no presídio mais conhecido do 

Brasil, a música deixa de ser... 
Celso Masson 

08/03/2000 111 Rap de Rico? Tô fora! Diogo Mainardi 
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ANEXOA – REPRODUÇÃO DAS MATÉRIAS FOLHA DE S.PAULO 

 

FOLHA DE S.PAULO, 9.JAN.1983, ILUSTRADA, p.50.   
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TRANSCRIÇÃO 

A voz e o balanço dos combatentes do gueto 

Pepe Escobar 

The Message – Grandmaster Flash e The Furious Five. Com Grandmaster Flash, Molly Mel, Mr. Noss, 

Rahlem, Cowboy e Kid Creole. Produzido por Sylvia Inc. e Jigsaw Productions RCA. 

 

1982 foi um dos anos mais ricos na evolução do rock contemporâneo. Em Nova York, Los Angeles e 

Londres, as metrópoles sonoras, a criatividade andou contaminando tanto ídolos estabelecidos – Lou 

Reed, Bruce Springsteen, Elvis Costello, Marvin Gaye – quanto incontáveis grupos de músicos jovens 

surgidos após a new wave. No segundo semestre do ano, conformou-se definitivamente o new pop, uma 

mescla de techno-pop sintetizado, reggae, funk e som da Motown, ritmicamente mais leve e rápido do 

que o rock tradicional. New pop favorece o vídeo sobre o rádio, o sintetizador sobre a guitarra, e os 

ritmos computadorizados sobre os produzidos por esforço estritamente humano. Desumanização pura? 

Nada disso. A essência do new pop está por exemplo no campacto simples, mais vendido nos EUA em 

82, “Physical”, com Olivia bomba-de-nêutrons: uma forte canção pop, ritmo mecanizado e textura 

sintetizada envoltas em um tema agradavelmente high-tech.  

A música negra também esteve fervendo. Inúmeros discos utilizaram elementos do rock branco e do 

pop sintetizado com formidáveis resultados dançantes. Marvin Gaye, por exemplo, chegou a uma síntese 

perfeita em “Midnight Love”, que deve sair logo no Brasil: bons e velhos arranjos vocais da década de 

50 e da Motown combinados com a mais nova tecnologia sintetizada e influências rítmicas da África e 

do Caribe. A própria música africana começou a acontecer como um fenômeno em si, e não apenas 

influenciando cantores americanos de soul: um cantor nigeriano, King Sunny Ade, perpetrou mais 

dançante dos álbuns dançantes, “Juju Music”, combinando percussão africana tradicional com 

sintetizador e pedal steel guitar. 

Mas a grande surpresa foi mesmo Gradmaster Flash e seus cinco furiosos acólitos, diretamente dos becos 

e vielas do sul do Bronx e do Harlem. Eles surgiram através da Sugarhill, uma pequena gravadora de 

Nova Jersey, que faz muito sucesso graças a suas estrelas de rap – que cantam afiadíssimas fórmulas 

rítmicas sobre e contra a contra corrente de baixo e de bateria e a sinuosa flutuação de sinais de guitarras 

e sintentizadores. Mestre Flash e suas gang é o mais criativo e dinâmicos desses grupos. Eles combinam 

as notáveis façanhas do disc-jóckey Flash – ele toca dois toca-discos do jeito que outros músicos tocam 

seus instrumentos, manipulando os discos com seus dedões e fazendo com que pequenas seções de um 

intervalo rítmico possam ser repetidas indefinidamente – com rap em uníssono dos cinco furiosos. Está 

criada a moderna seção rítmica do funk. 

“The Message” traz duas baladas excessivamente dedicadas a Stevie Wonder, ligeiramente deslocadas 

do contexto de êxtase dançante – e falante – do álbum. Mas excitação é o que não falta. Há uma 

sensacional versão editada de “It’s Nasty” (“As pessoas dizem que é sujo, as pessoas dizem que é 

errado/falam de nossa música como se fosse muito chata”), a recriação por Grandmaster do sucesso 

“Genius of Love”, do Tom Tom Club, capaz de incendiar qualquer festa. Em”Scorpio”, uma percussão 

sintetizada, telegráfica, sustenta um rap também sintetizado. A peça de resistência, no entanto, “The 

Message”, sete minutos de violento protesto diretamente do gueto, ao mesmo tempo cozinhando o funk 

até o osso: um diálogo eletrônico de polirritmos praticamente Zen em sua ênfase no espaço e no silêncio. 

O tema central sintetiza a moderna condição urbana: “É como uma selva, às vezes eu penso como é que 

eu consigo não afundar.” As sonoridades ameaçadoras que atravessam a sustentação rítmica ilustram a 

caminhada do cínico urbano, muito cool, expert em derrotas, pelas superfícies sombrias e ameaçadoras. 

Seu canivete é sua voz: “Não me empurre porque estou a beira de um abismo/Só estou tentando não 

perder a cabeça.” Até que os tambores sintetizados da noite vão silenciando, afogados por uma briga de 

rua, uma cacofonia de vozes, e sirenes chegando frenéticas. A mensagem é nua, dançante, explícita: seja 

funky, garoto, senão você perde a sua alma.  

FOLHA DE S.PAULO, 9.JAN.1983, ILUSTRADA, p. 50.  



142 
 

 

FOLHA DE S.PAULO, 3.AGO.1984, ILUSTRADA, p.39. 
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FOLHA DE S.PAULO, 19.JAN.1988, CIDADES, A20.   
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FOLHA DE S.PAULO, 19.JAN.1988, CIDADES, A20. (REPRODUÇÃO DA MATÉRIA) 
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FOLHA DE S.PAULO, 19.JAN.1988, ILUSTRADA, A29  
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FOLHA DE S.PAULO, 31.JAN.1988, ILUSTRADA, p. A44.  
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FOLHA DE S.PAULO, 31.JAN.1988, ILUSTRADA, p. A45. 
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