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1. INTRODUÇÃO
Este texto trata das condições de surgimento do rap em São Paulo. Havia uma
cultura de festas de música negra que vinha desde o início do século na capital
paulista, e que a partir dos anos 1950 passa a absorver a tecnologia. Surgem os
primeiros disc jockeys (DJs) e, consequentemente, eventos que precisavam de bandas
enormes passam a ser mais lucrativos e práticos com essa estrutura mais barata, que
precisava agora apenas de uma pessoa: o seletor de sons (ASSEF, 2017). Essas
festas ocorriam sobretudo no centro da cidade, e muitas delas tinham a maior parte do
público formado por pessoas negras. O trabalho não pretende traçar uma linha
cronológica, mas sim mostrar a ligação direta e fundamental entre os bailes negros e o
rap.
Pode-se dizer que há um sentido de continuidade entre as festas que
aconteciam no centro e as de rap, e essa relação perpassa modos de elaborar a
consciência e o discurso racial, a importância da cultura musical para a difusão de
ideias sobre o racismo e o empoderamento negro, a busca por uma identificação social
e por representação entre figuras negras na indústria cultural. Como evidenciam os
trabalhos de João Batista de Jesus Félix (2000) e Márcio Macedo (2007), festas como
a Chic Show, Zimbabwe, e locais como a Sala Real, o Sambarylove e o Mood Club
foram importantes espaços de construção de identidade e reelaboração de estereótipos
sobre a representação da população de origem negra (MACEDO, 2007).
Assim, a discussão pretende problematizar aspectos como: é possível pensar na
ideia de uma "memória coletiva" negra a partir desta linhagem de bailes que é
recuperada no rap? Por que a primeira geração do rap paulista vai buscar nos Estados
Unidos a tal "memória coletiva" e não na tradição cultural negra brasileira de escolas de
samba, sambas de roda, afoxés, etc? O que representa este rompimento com o
passado cultural onde deveria estar a "memória coletiva" negra?

2. PARTE 1 – De onde vem o rap: a cultura de festas de música negra em São
Paulo
Para construir este capítulo, utilizei fontes como as diversas entrevistas
consultadas de integrantes da banda Racionais MC's1 e do movimento hip-hop, assim
como livros, teses e dissertações sobre a cultura de festas black e DJs em São Paulo.
Também utilizei como fonte filmes que tratam da questão (citados nas referências ao
fim do trabalho).
Dividido em três partes, primeiro traço um breve histórico de como o surgimento
da figura do DJ foi importante para as festas e como faz parte da cultura negra de São
Paulo a ideia das festas, sobretudo no centro da cidade. Na segunda parte, penso
numa ideia de memória coletiva negra a partir dos reflexos dessa cultura presentes no
rap paulista – notadamente, no uso de samples. Uso como objeto as músicas dos
Racionais MC's. Na terceira parte, ainda problematizando a questão da memória
coletiva, analiso as edições da revista Pode Crê!, uma publicação do próprio
movimento hip-hop que deixa claro conflitos e alianças entre os músicos e produtores
do rap.

2. 1 "Foi num baile black"
No disco solo de Mano Brown, líder dos Racionais MC's, lançado em 2016, todo
o clima é o de um baile dos anos 1970. Entitulado Boogie Naipe (também nome da sua
produtora e gravadora), o álbum traz diversas músicas que remetem à sonoridade do
soul e do funk dos anos 1960, 1970 e 1980. As letras, por sua vez, fazem uma espécie
de colagem de trechos de canções de rap, MPB, samba, entre outros gêneros, como
em Foi Num Baile Black (cujo refrão é "Clima de saudade e flashback / Foi num baile
black"), que cita desde a música Força Estranha, de Roberto Carlos ("Nessa força
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Formada por Mano Brown, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock, os Racionais MC's são uma das principais
bandas de rap do Brasil, vide trabalhos como "Hip Hop a Periferia Grita", de Janaina Rocha, Mirella
Domenich, Patrícia Casseano; "Se liga no som. As transformações do rap no Brasil", de Ricardo
Teperman, e pesquisas do professor do IEB Walter Garcia.

estranha que diz") a Até Quando, ao grupo de rap A286 ("Vai pensando que é mel"),
entre diversos outros artistas.
Um dos pontos que chamam a atenção nas festas, shows, "rolês" e eventos da
cultura do hip-hop é o inegável louvor com que a música é tratada. Seja em "baladas",
cujo DJ no comando seleciona os sons para se dançar na pista, ou na própria
experiência mais recente dos slams2 – quando, entre uma poesia e outra, sons com
graves fortes marcam a transição de participantes na competição e as manifestações
da plateia – é notável que músicas cantadas especialmente por artistas negros
(nacionais ou internacionais) permeiam a cultura negra periférica Brasil afora.
É comum que, em entrevistas com músicos, se pergunte quais foram as
influências e que tipos de sons inspiraram os artistas a começarem a fazer música. Nas
entrevistas que consultei3 de integrantes dos Racionais MC's desde o início de sua
carreira, é notável que sempre haja menções a festas e bailes que eram frequentados
pelos quatro membros da banda.
Festas como a da Chic Show - fundada por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, em
1968 (FÉLIX, 2000, p. 45), a da Zimbabwe, criada em 1975 por William Carlos Santiago
(FÉLIX, 2000, p. 48) e a Black Mad, criada por Maurício Oliveira (Maurício Black Mad)
também em 1975, são algumas das mais mencionadas por rappers. Mas elas não são
pioneiras: em documentário disponível nos Extras do DVD "1000 Trutas, 1000 Tretas”,
lançado em 2006 pelos Racionais MC’s, um filme retraça a história dos bailes negros
desde o começo do século. Bairros como a Barra Funda, o Bixiga, a Liberdade e partes
da Sé constituíam os principais centros que agregavam a população negra na capital
paulista, fosse durante o dia, com o trabalho, ou à noite, com as festas.
No final da década de 1950, havia em São Paulo uma cisão clara entre as festas
para brancos e negros. Apesar de não haver uma divisão racial formalizada em lei
como nos Estados Unidos, o preço alto dos bailes como o Clube Holms e Alepo (na
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Competições de rimas de até 3 minutos que se tornaram muito populares entre jovens de periferia do
Brasil nos anos 2000, e têm crescido ainda mais com o campeonato Slam BR. Ver mais em:
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/20/O-que-s%C3%A3o-slams-e-como-eles-est%C3%A3
o-popularizando-a-poesia
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Ver anexo a lista de veículos consultados.

avenida Paulista), o Clube 220, no Edifício Martinelli, entre outros, separava o público
que podia entrar nas festas (ASSEF, 2017, p. 27), além da música variar
consideravelmente – predominavam, nas mais caras, bandas estilo gafieira.
Foi no 220 que, em 1959, estreou aos domingos o DJ Osvaldo Pereira. Segundo
Assef (2017), ele foi pioneiro na construção de um aparelho sonoro "como pouco mais
de cem watts de potência (um assombro para a época, porém pouca coisa mais
potente do que um aparelho de som caseiro hoje)" (ASSEF, 2017, p. 28) e negociou
com o dono do clube um baile mais barato aos domingos – já que não havia uma
orquestra a ser remunerada. Ele mesmo batizou a festa de "orquestra invisível", já que
o palco era coberto por uma cortina e, com a potência do som, imaginava-se que uma
banda tocava escondida. A festa era considerada como um baile negro – "seu
Osvaldo", como era conhecido, é negro. A ideia de Pereira foi se espalhando pela
cidade e surgiram outras "orquestras invisíveis", protótipo do que seriam as equipes de
baile dos anos 1970 (além do legado do próprio Pereira, que tem cerca de 20 herdeiros
DJs ainda atuantes na cidade).
Ainda assim, as músicas tocadas por Seu Osvaldo eram consideradas
"standards", e seriam em meados dos anos 1960 substituídas, nos bailes, pelo
samba-rock (ASSEF, 2017, p. 31). Foi no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970
que surgiram festas para tocar exclusivamente funk e soul. William, da Equipe
Zimbabwe, conta no filme Bailes - Soul, Samba Rock, Hip Hop e Identidade em São
Paulo (2007) que "antes do soul, curtia o funk, que era uma coisa que ninguém curtia".
"Era eu, o Pedrão da [Equipe] Funk. A gente curtia Curtis Mayfield, James Brown, Sly &
the Family Stone, que ninguém gostava muito. Era um negócio meio sofisticado",
segue. Note-se que havia uma noção, construída entre os próprios donos das equipes
de bailes, de que o que faziam era, ao mesmo tempo, sofisticado e incomum, pois esse
tipo de música era pouco divulgado nas rádios, festas ou na TV. Eles foram criadores
de uma tendência, importadores de um estilo, antenados com uma moda que vinha,
sobretudo, dos Estados Unidos no período em que ferviam movimentos por direitos

civis e grandes líderes negros eram assassinados (como Malcolm X, Martin Luther
King) e presos (como Huey Newton, Bobby Seale, dos Panteras Negras).
Nos anos 1970, com a criação das chamadas "equipes" de baile, a circulação
das festas negras de São Paulo mudou, se espalhou mais pela cidade, em vez da
convergência que havia no centro. Muitas das festas da Chic Show aconteciam em
casas da zona oeste da cidade (Pinheiros, Vila Madalena, Perdizes, Butantã,
Bonfiglioli, Ferreira, Vila Sônia) (FÉLIX, 2000, p. 45) e na zona sul. A partir de 1975,
começa a fazer bailes e trazer shows nacionais e internacionais para o clube do
Palmeiras. Segundo o registro de Félix (2000), todos eram de artistas negros como
Jorge Ben, Sandra de Sá, Djavan, James Brown, Jimmy Bo Horne, Earth, Wind & Fire,
entre outros (FÉLIX, 2000, p. 46).
A Black Mad, segundo reportagem da revista Pode Crê (1993b), era uma das
três maiores equipes de baile e a pioneira na execução, durante as festas, de James
Brown. "De início, o som forte afastou as pessoas e deu a eles o apelido de negros
doidos ou negros acima do normal, que americanizado se transforma em Black Mad"
(PODE CRÊ!, 1993b, p. 22).
Fato é que, nesta época, o acesso a discos e músicas era muito restrito.
Acontecia pelas rádios, televisão e nas festas – porém, para ouvir a soul music, a rádio
era muito restrita. Diversas pesquisas, como as de Assef, Vianna, entre outras (ASSEF,
2017; VIANNA, 1987), se debruçaram sobre a questão: era muito difícil ouvir a mesma
música duas vezes – especialmente uma recém-lançada. Programadores de rádio,
jornalistas e, sobretudo, DJs começaram a se articular com trabalhadores do setor
aéreo para trazerem discos exclusivos para as festas.
Nesta espécie de "contrabando" de discos, um dos principais agentes era
Carlinhos Machado, conhecido como DJ Nazz, que trouxe boa parte dos discos de vinil
para o Brasil entre 1975 e 1994 (ASSEF, 2017, p. 62).
Começou a se difundir, seja em São Paulo com as equipes de baile ou no Rio de
Janeiro com o movimento Black Soul, a sonoridade do funk e soul que vinha
explodindo nos Estados Unidos com nomes como James Brown, Marvin Gaye, The

Temptations, Edwin Starr, The Jackson 5, entre vários outros, em sua maioria ligados à
grande gravadora de música negra Motown.
Segundo os DJs entrevistados no filme (BROWN, 2006), começaram a chegar
em São Paulo discos de bandas de funk, que passaram a influenciar o modo como os
jovens negros e periféricos daquela época se portavam. Um deles diz no filme: “Eu
acho que o movimento do Funk foi tudo. Nós aprendemos a usar o corte do cabelo, a
se vestir, a fazer tudo. O Funk foi uma cultura para nossas origens” (2006).
Para Hanchard (2001), que estudou os movimentos negros no Rio de Janeiro e
em São Paulo, a cultura de bailes black (movimento Black Soul; no Rio também
conhecido como Black Rio) pode ter significado um passo adiante dos negros no
sentido de reconhecerem uma identidade e de poderem expressá-la, mas “nunca saiu
realmente dos confins do salão de baile. Como tal, foi uma expressão de resistência e
uma forma de lazer mercadologizado, que acabou sendo apropriado pela produção,
circulação e consumo em massa” (HANCHARD, 2001, p. 162).
À parte o debate da sociologia das relações raciais quanto ao chamado
“culturalismo” do movimento negro4 – cito o autor: “a preocupação com os
levantamentos genealógicos e com os artefatos da cultura expressiva afro-brasileira
afastou o movimento negro das estratégias de mudança política contemporânea e
aproximou-o de um protesto simbólico e de uma fetichização da cultura afro-brasileira”
(HANCHARD, 2001, p. 121) – interessa-nos buscar material para entender a
importância do fenômeno dos bailes negros e como essa cultura é rememorada no rap.
Hanchard afirma que ativistas que participavam dessas festas de meados dos
anos 1970 em São Paulo mencionaram em entrevistas que elas se tornaram um
espaço útil para a panfletagem e disseminação de informações sobre passeatas,
debates e eventos do movimento negro, “ao contrário das festas de Funk e Charme da
década de 1980” (HANCHARD, 2001, p. 141). Houve, portanto, um período específico
em que essas festas foram o meio em que circularam ideias relacionadas à identidade
e luta negras.
4

A discussão, no entanto, não é secundária, e deverá ser explorada na continuação da pesquisa de
mestrado.

2.2 A memória coletiva negra nos Racionais MC's
Para entender como o rap – como um dos principais expoentes da música negra
produzida no Brasil a partir do final dos anos 1980 – recupera e leva adiante a noção
de uma memória coletiva negra, fiz um estudo a partir dos samples utilizado pelos
Racionais MC's.
Vale, aqui, uma explicação: samples são a base a partir da qual o MC improvisa.
Nos anos 1970 e 1980, esse recorte de pequenos trechos era feito manualmente,
através dos aparelhos de tocar vinil, em técnica inventada por Grandmaster Flash. O
DJ americano foi responsável por criar um modo de tocar em que ele riscava, com giz,
o trecho do disco de vinil que queria repetir. Usando dois tocadores e dois vinis iguais,
ele fazia o uso de um aparelho controlador, que passava os trechos – ou melhor, beats
– de um disco para o outro, fazendo manualmente um trabalho de repetição que
posteriormente, com computadores e a digitalização dos fonogramas, seria facilmente
executado com a facilidade dos botões de cut, copy e paste.
No caso estudado (consultar tabela anexas), mapeei samples dos 4 discos e dos
dois EPs (discos compactos) dos Racionais MC's5. Das 86 músicas que são citadas
dentro das músicas dos Racionais MC’s, 78 delas são de artistas negros, sendo 49 de
artistas desse período da Black Soul6. Do Brasil, além disso, dos 17 citados, 15 são
artistas negros7.
Sendo assim, mais de 90% das músicas a que se referem os Racionais MC's a
partir dos samples utilizados nas suas canções são de artistas negros. Há que se notar,
também, que os primeiros álbuns possuíam maior quantidade de colagens sonoras do
que o Cores e Valores, disco mais recente do grupo, por conta do aumento da
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Utilizando como fontes sites como o Genius (http://genius.com/) e o Who Sampled
(https://www.whosampled.com/).
6
Há, entre esses 49 artistas, músicas diferentes dos mesmos cantores ou repetições de músicas.
7
Note-se que na tabela há mais músicas brasileiras, porém muitas vezes são dos mesmos artistas (Tim
Maia, Jorge Ben, Cassiano e auto-referências, por exemplo, se repetem).

fiscalização de direitos autorais e da evolução da tecnologia de mapeamento dos uso
de samples8.
A partir da análise, fica evidente que esta produção reverencia músicas de
artistas negros dos anos 1960, 1970 e 1980 através das batidas. Em 2016, quando
Mano Brown lança o já citado Boogie Naipe, seu primeiro disco solo após 30 anos à
frente dos Racionais MC's, arrisca fugir da sonoridade tradicional do rap (que marca a
trajetória do grupo) e investe numa produção que lembra os bailes black dos anos 1970
e 1980, com ritmos de festa inspirados no funk e no soul. Em entrevistas, o músico fez
questão de frisar que não se tratava de uma traição em relação ao rap. Ele tem
afirmado que se inspirou na sonoridade das músicas que ouvia nas suas primeiras idas
a bailes blacks na adolescência.
“Por que não fazer um som que a gente quer ouvir, que a
gente possa curtir? É da nossa época, a gente viveu isso,
a gente pode passar isso pra frente, para as novas
gerações. (...) A gente sabe que existe uma mudança
radical de diálogo do que é o Racionais para o que é o
Boogie Naipe. A gente entende isso. Tentamos amaciar
essa transição. [Em tom de imitação] “Brown, lembra do
Tim Maia?” – Eu tô tentando seguir o que ele fazia. Tudo
aquilo que a gente aprendeu eu vou tentar continuar. Não
existe uma traição, não tá acontecendo uma mudança de
direção. (...) Não estamos mais pop ou mais comerciais, é
soul music, música pro gueto, pra ocupar esse espaço que
ficou vago” (BROWN, Mano. Disp. online e
 m
https://www.youtube.com/watch?v=3I1d4h0Mw4M. Acesso
em 20/9/17)

Com 16 músicas, o disco Boogie Naipe é, segundo Brown, um disco que se
inspira no que ele ouvia quando jovem, no "gueto". Entre as referências estão músicos
brasileiros como Tim Maia, Roberto Carlos, Jorge Ben, Casseano e americanos como
Leon Ware, Marvin Gaye, James Brown, entre outros. Vale ressaltar, no entanto, que
esses nomes também estão presentes no rap dos Racionais através dos samples.
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Hoje em dia, ao inserir uma música sem direitos autorais liberados em sites como Youtube e Facebook,
o vídeo é retirado imediatamente.

Em músicas dos 4 discos e dos dois EPs dos Racionais, desde 1989, é
fundamental a presença desses samples como essência da sonoridade da banda. KL
Jay, o DJ do grupo9, é cultuado e conhecido por ter um vasto conhecimento de música
negra. Essa sonoridade é recuperada em músicas clássicas da banda, como Pânico na
Zona Sul, que tem beats de James Brown; Jesus Chorou, com um sample de Al Green;
mais recentemente, no último disco da banda, de 2014, Eu Te Proponho recupera Roy
Ayers.
Se houve uma novidade no movimento Black Soul, afirma Hanchard, ela esteve
na “valorização de formas de expressão pessoal e de identificação que, antes dele,
eram reprimidas ou negadas pelos brancos e não brancos no brasil” (HANCHARD,
2001, p. 162).
Vianna (1987), que estudou os bailes cariocas, nota também que, na passagem
das festas de black para o funk e o charme (período posterior)
Uma grande diferença entre os bailes de hoje e os da
época “Black Rio” é o desaparecimento quase completo
da temática do orgulho negro. Os militantes das várias
tendências do movimento negro brasileiro parecem ter
esquecido os bailes, não mais considerando-os como um
espaço propício para a “conscientização”. (VIANNA, 1987,
p. 63)

Tanto no rap americano como no brasileiro – que começou a ter as suas
primeiras “batalhas” de rimas em meados dos anos 1980 –, uma prática comum,
sobretudo no começo do gênero, era a recuperação de discos antigos. Não à toa o DJ
é considerado um dos quatro elementos do hip hop. Há, portanto, um trabalho de
resgate da cultura que pode ser considerado como uma maneira de se fazer presente
uma memória coletiva (HALBWACHS, 2006) negra.
Para Halbwachs, “os quadros coletivos da memória não conduzem a datas, a
nomes e a fórmulas – eles representam correntes de pensamento e de experiência em
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O hip-hop, surgido no Bronx, em Nova York, tem quatro atividades essenciais: o rap, espécie de canto
falado dos MC’s (mestres de cerimônia); a base musical dos disc jockeys (mais conhecidos como DJ’s);
o grafite, arte de pixadores e grafiteiros nas ruas; e o break, dança de rua dos B-boys e B-girls. Atribui-se
o surgimento do termo a Afrika Bambaataa, DJ e produtor musical americano.

que reencontramos nosso passado apenas porque ele foi atravessado por tudo isso”
(HALBWACHS, 2006, p. 86).
Halbwachs diz que a memória coletiva se distingue da História por pelo menos
dois aspectos: trata-se de uma “corrente de pensamento contínuo”, isto é, uma
lembrança que vive na consciência de um grupo (ou de um "senso de grupo"
– trabalharemos melhor esta noção a seguir) até o momento presente; e de fontes
diversas. Assim, não se pode falar em uma, senão em muitas memórias coletivas
(HALBWACHS, 2006, p. 102).
Na memória coletiva, a reconstrução das lembranças se dá a partir das
circunstâncias do presente. Certas ferramentas sociais agem reacendendo memórias,
como seria o caso, por exemplo, da cultura negra dentre os músicos de rap. Já a
sobrevivência da memória depende do nível de coesão social do grupo de referência
(HALBWACHS, 2004). Nesse sentido, a memória coletiva se difere da História: “ela é
uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial,
pois não retém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na
consciência do grupo que a mantém.” (HALBWACHS, 2006, p. 102).
Assim, longe de criar uma historiografia engessada, presa a datas, eventos
históricos e sucessões de acontecimentos, a memória coletiva é viva, mutável, e
reforça o sentimento do corpo social a que se refere. Dessa forma, o sociólogo – que
têm inspirações durkheimianas – quer demonstrar que rememorar não é uma atitude
individual, e sim coletiva:

Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um
acontecimento passado para obter uma lembrança. É
preciso que esta reconstrução funcione a partir de dados
ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e
também no dos outros, porque elas estão sempre
passando destes para aquele e vice-versa, o que será
possível somente se tiverem feito parte e continuarem
fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo
grupo. (HALBWACHS, 2006, p. 39).

Já Didier Fassin (2011) estuda a forma como essa memória coletiva está
presente na população negra da África do Sul. O autor enxerga uma corporificação da
racialização: através do conceito de corpos objetivos e subjetivos de Merleau Ponty e
da ideia de habitus, em Bourdieu, ele nota que o corpo negro passa a se construir
como um elemento de consciência histórica e racial. Na África do Sul (FASSIN, 2008),
ele nota que as trajetórias individuais e coletivas são transcritas nos corpos, permeados
por afetos e emoções que rememoram experiências doloridas do racismo e o histórico
da luta negra. Ao tentar-se apagar o passado do apartheid, o Estado colabora com um
efeito de ressentimento, visível para os negros na continuação das desigualdades
sociais entre negros e brancos que persiste mesmo após o fim do regime excludente.
Nos interessa perceber que a ideia de memória coletiva, tanto em Halbwachs
como em Fassin, pode ser mobilizada para enxergarmos uma linha de continuidade na
cultura musical negra no Brasil, que vai dos bailes negros dos anos 1920 ao rap dos
Racionais MC's.
É interessante notar aqui como a recuperação dos samples e da sonoridade da
música funk e soul dos anos 1970 e início dos anos 1980 funciona como uma forma de
reforço da identidade negra e de uma cultura específica dentro da música feita nos
moldes da indústria cultural. Se o funk e soul foram, sim, muito rentáveis para o
mercado fonográfico norte-americano (vide o caso da gravadora Motown), ainda assim
atuaram com um discurso atrelado à luta por direitos civis que ocorria nos Estados
Unidos desde os anos 1960.
Cabe, no entanto, entender que isto que chamamos de um "grupo" formado por
pessoas negras que tinham o mesmo interesse nos bailes black dos anos 1970 e 1980
não deve ser entendido apenas como um agrupamento coeso, homogêneo, fixo. Como
nos lembra Rogers Brubaker (2004), ao expressar sua crítica ao que chama de
"grupismo", grupos têm sido analisados pelas ciências sociais como unidades
fundamentais, como se fossem uma "categoria nativa".
Em vez da abordagem "grupista", o sociólogo americano propõe a ideia de um
"senso de grupo" (em seus termos, "groupness"). Isto é: "Não um idioma de escolhas

individuais, mas (como Bourdieu não se cansava de enfatizar) uma linguagem analítica,
relacional, processual e dinâmica." (BRUBAKER, 2004, p. 3)10.
Brubaker toca, com razão, no ponto de que o conceito de grupo tem
"permanecido intocado" nos estudos recentes. É claro que sua preocupação maior tem
sido o estudo de conflitos étnicos e nacionais, porém, como destaca, é preciso pensar
em formações de grupos como coisas que "acontecem" (BRUBAKER, 2004, p. 12).
Nesse sentido, podemos observar este agrupamento de DJs, MCs, agentes do rap e da
black music no Brasil não como um grupo necessariamente coeso, mas que, por algum
tempo, manteve interesses comuns.
Esse agrupamento difuso se fez presente, por exemplo, com diversos
movimentos criados pelo hip-hop para difundir a cultura que estava sendo produzida na
periferia a partir do final dos anos 1980. Um deles é expresso nas edições da Revista
Pode Crê!, é o Projeto Rappers.
Fundado em 1992, o trabalho, criado por integrantes do hip-hop junto às
pesquisadoras e criadoras do Geledés – Instituto da Mulher Negra11 tinha como
objetivo embasar intelectualmente, orientar e divulgar a cultura do hip-hop. Com sede
no Instituto Geledés, o Projeto Rappers atuou como "uma universidade"12 para
integrantes do movimento hip-hop, oferecendo orientação intelectual com discussões
sobre racismo, machismo, agressão policial, desigualdade social, entre diversas outras.
Uma análise das cinco13 edições da revista14 Pode Crê!, que expressam boa
parte do trabalho do Projeto Rappers, ajuda a compreender a cena do rap naquele
10

Traduzido de: "The alternative to the substantialist idiom of bounded groups is not an idiom of individual
choice, but rather (as Bourdieu never tired of emphasizing) a relational, processual, and dynamic
analytical language." (BRUBAKER, 2004, p. 3)
11
Instituto (em formato ONG) fundado em 1988 por Solimar Carneiro, Edna Roland, Sueli Carneiro, Ana
Lucia Xavier Teixeira e Maria Lucia da Silva para tratar da questão racial no Brasil, sobretudo a partir do
ponto de vista da mulher negra. É responsável pela criação e gestão de projetos como o SOS Racismo,
o PLP 2.0, o Curso Promotoras Legais Populares, entre outros, além do Projeto Rappers.
12
Segundo depoimentos de Clodoaldo Arruda, Marco Antonio Silva e Marcelo Cavanha, integrantes do
Projeto Rappers, em mesa de comemoração dos 30 anos de Geledés no Sesc Vila Mariana, em 19/4/18.
13
A revista teve 4 edições à venda nas bancas e uma "Edição 0", anunciando as propostas da
publicação.
14
A revista se anunciava como bimestral, porém só conseguiu sair duas vezes ao ano, entre 1993 e
1994, por conta da dificuldade de financiamento. Segundo Solimar Carneiro, na mesma mesa em abril de
2018, o acordo feito entre Geledés e os rappers era o de que não aceitariam anúncios de fabricantes de
cerveja ou cigarros. Por isso, a revista acabou fechando na quarta edição.

momento e como atuava o Instituto Geledés na "educação" do movimento hip-hop.
Faremos, portanto, a seguir, um estudo mais aprofundado sobre as revistas.

2.3 Pode Crê!
Tive acesso às revistas Pode Crê! através do seu então editor, o jornalista Flávio
Carrança. O material, de difícil acesso hoje em dia, já que as edições estão esgotadas
e são guardadas como "relíquia" por participantes do movimento hip-hop, é rico para
entender como o movimento se organizava no período, com quem dialogava, como
pensava a sua inserção e contraposição ao mercado massivo de música.
Me concentrarei sobretudo nas 4 edições da revista que foram às bancas, mas
farei, brevemente, a descrição da chamada "Edição 0", que tem capa diferente das
demais e circulou mais restritamente, como resultado de um seminário realizado com
10 bandas de rap e Geledés – Instituto da Mulher Negra.
A capa da Edição 0 (ver anexo 2) é constituída por uma colagem com as bandas
de rap que participaram do seminário – a saber: Conexão Break Rappers, DMN, FNR,
Face Original, Lady Rap, Personalidade Negra, Rap Atual, Sharylaine e The Force
MCS-Pensadores Negros. A edição apresenta alguns dos grupos de rap, tem páginas
informativas sobre HIV (na época, AIDS), sobre direitos e garantias individuais
(claramente educando contra as comuns ações de truculência policial), sobre
conscientização racial. O DJ Hum – na época, um dos mais famosos DJs, por seu
trabalho com Thaíde, que era um dos principais MCs do começo dos anos 1990
– escreve uma coluna em que explica o que é o rap e Under, rapper do DMN, grupo
também de certa fama no período, escreve uma espécie de agenda com eventos
marcados, discos recém-lançados e futuros concursos.
O mais interessante da Edição 0 é que na apresentação – uma feita pelos
rappers, outra pelo Instituto Geledés – fica clara a intenção de uma aliança, explícita
nas falas: "Pode Crê! tem a finalidade de ser usada como mais uma forma de transmitir

a situação do negro, na visão dos rappers" (PODE CRÊ!, 1993a, p. 3) e, assinado por
Geledés, "Com o Projeto Rappers temos por objetivo oferecer condições para o
aperfeiçoamento político, cultural e musical dessas bandas no sentido de que elas
possam realizar, com mais eficácia, o trabalho a que se propõem" (PODE CRÊ!, 1993a,
p. 3). O discurso racial é a ligação entre os dois grupos: fica clara a cola do rap ao
negro, embora, segundo Macedo (2016), isso tenha se evidenciado mais num
momento específico, entre 1990 e 1996, em que houve grande
influência de grupos estadunidenses pertencentes à segunda
geração do rap norte-americano. Dentre eles o mais importante
foi, sem dúvida, o Public Enemy (PE). (...) Desde fins dos anos
1980 o PE começou a se diferenciar no cenário do hip-hop
mundial ao incorporar em suas letras uma retórica de orgulho
racial e nacionalismo negro. (MACEDO, 2016, p. 32)

Nas outras quatro edições da revista, já há um formato mais tradicional em sua
capa, destacando sempre um grupo de rap. A primeira edição trazia na capa Mano
Brown, dos Racionais MC's, vestido uma camisa pólo da marca Nike, um boné com o
"X" que se refere ao ativista americano Malcolm X, à frente de um quadro negro
rabiscado à giz com frases como "Malcolm X", "Juventude negra agora tem a voz
ativa", a bandeira do Brasil, entre outras (ver anexo 3). Na segunda edição, o destaque
é para o grupo Vítima Fatal, que posa com bonés, jaquetas bomber, calças jeans e
tênis cano alto (ver anexo 4). O número 3 da revista destaca a dupla brasiliense
Câmbio Negro, que veste calças jeans e casacos de veludo (ver anexo 5) . A última
edição traz na capa a dupla Thaíde e DJ Hum – Thaíde posando com chapéu de estilo
jamaicano, à frente. Os dois encaram o leitor com as mãos no queixo (ver anexo 6) .
Claramente, os quatro exemplares indicam, pela imagem da capa, que há uma postura
de afronta, um estilo "bad boy" indicado sobretudo pelo olhar dos artistas.
Nas quatro edições, algumas características editoriais são comuns: sempre a
capa diz respeito à principal entrevista da revista; nas quatro também há sempre um
perfil ligado a algum dos empresários dos bailes black (Maurício Black Mad na ed. 1;
Willian Zimbabwe na ed. 2; Luizão da Chic Show na ed. 3; Eugênio Lima e Will Robson
na ed. 4). Há, também colunas fixas de KL Jay, o DJ dos Racionais (que só não

escreve na última edição), e de Markão, que na época era um dos vocalistas do DMN,
e há sempre seções de "história do movimento negro", abordando o trabalho de líderes
como o sul-africano Steve Biko, a rainha angolana Nzinga, o ganense N'Krumah ou o
líder americano Malcolm X. As revistas também trazem entrevistas com outros
personagens negros de fora do rap, como o jogador Viola (ed. 3) ou o sambista
Bezerra da Silva (ed. 4).
A linguagem é jovem, mas jornalística nas matérias e entrevistas, enquanto nas
colunas se permite maior informalidade, com gírias, interjeições, brincadeiras, fofocas
(na coluna de Skinny). Há também informativos com discos mais vendidos e sugestões
de livros e outro destaque é que há (sobretudo nas edições 2 e 4) uma preocupação
em veicular reportagens com rappers mulheres.
Na revista, as divergências entre grupos do hip-hop são notórias. Havia uma
grande concorrência por público e disputa entre qual era a melhor festa dentre as
equipes de baile, por exemplo. Outro fator que é marcante nas reportagens e
entrevistas é que fica claro que, durante um período, o principal espaço de divulgação
do rap em São Paulo eram os bailes black, até que certos grupos – como Thaíde e DJ
Hum – passaram a ter mais divulgação através de gravadoras, programas de rádio e
TV. Daí, instaurou-se um conflito entre os que pretendiam comunicar para fora do
circuito de bailes – como era o caso de Eugênio Lima e Will Robson, donos das
equipes de baile Unidade Móvel Produções, entrevistados na ed. 4, que faziam festas
em bairros mais centrais da cidade e as divulgavam na grande imprensa. Contra eles,
estavam os grupos que pretendiam manter as festas na periferia e falar apenas com o
público do rap (como a Festa Chic Show). Destaco, por exemplo, alguns trechos da
matéria com Lima e Robson, em que se fala da "mentalidade de padeiro" dos baileiros,
contra críticas que diziam que seus bailes eram para brancos

Segundo os dois empresários, existem pessoas que os criticam
duramente por trabalharem com música negra mas realizarem
seus eventos em bairros ricos como Jardins ou Pinheiros, por
exemplo, ao invés de fazerem apresentações na periferia. Essas
pessoas acusam a U.M. de fazer "som pra branco" ou "som pra
playboy". (ARRUDA, 1994, p. 30)

Não aceitamos essa crítica e nem gostamos desse papo de
nosso povo nosso público, etc. Nem essa conversa de ''Pô
vocês tocam no Jardins, mas não tocam no baile da Chic Show'.
A gente nunca tocou no baile da Chic Show porque nunca
tivemos contato para tocar lá". Eugênio completa: "E também
nós não tocamos em bailes black porque a gente chega lá e tem
um microfone 'bichado' e o cara tentando comprar nosso show
por um quinto do nosso preço. O engraçado é que acusam a
gente de não ir lá, só que o público black nunca perguntou
porque a gente não vai. (ARRUDA, 1994, p. 30)
A competência de Eugênio e Will enquanto empresários também
se mostra através da Assessoria de Imprensa U.M. Produções.
Ao contrário de outros empresários negros que também lidam
com a cultura e música negras, Will e Eugênio têm acesso e
usam e abusam de seus contatos com a mídia, e quanto aos
empresários que preferem não divulgar seus eventos,
empreendimentos e artistas de forma eficaz e decente, eles
acham que faz parte da "mentalidade de padeiro" dos baileiros.
Para quem não sabe o que é mentalidade de padeiro, Will
explica: "O cara (baileiro) consegue levar três mil pessoas para
o mesmo lugar há mais de vinte anos. Aí ele se acomoda e paga
de divulgar o trabalho dele, porque só aquilo para ele está bom.
(ARRUDA, 1994, p. 30)

Hoje em dia, pode-se observar que grupos de rap possuem ligações distintas
uns com os outros – sendo uns mais próximos da MPB, outros mais vinculados às
músicas produzidas nas periferias. Racionais MC's tendem a fazer muitas parcerias
com o grupo RZO, com o cantor de soul Lino Krizz, rappers do Capão Redondo (bairro
de Mano Brown e Ice Blue). Já os sucessos mais recentes Criolo e Emicida, por sua
vez, além de já terem gravado um DVD juntos, além de fazerem parcerias com outros
rappers, têm mais contato (visível em participações em shows, DVDs, prêmios) com
artistas não necessariamente vinculados ao gênero do rap, como a cantora carioca de
MPB Vanessa da Mata, a roqueira baiana Pitty e Tulipa Ruiz, que faz parte da cena da
Nova MPB.

3. CONCLUSÕES PARCIAIS
Seja através dos samples de funk e soul dos anos 1960 e 1970 ou da parceria
estabelecida entre o hip-hop e o movimento negro, é possível notar que faz parte da
história do rap a conexão com a luta antirracista e a promoção de artistas negros. O
movimento se posiciona, portanto, na tradição da música negra do Brasil (da qual
fazem parte também gêneros como o lundu, o samba, o maracatu, o côco, as
congadas, e, mais recentemente, o funk) e reivindica uma certa posição de
"consciência racial" no campo da música popular brasileira.
Em estudo comparado sobre a percepção do racismo entre pessoas negras da
região metropolitana de Nova York e do Rio de Janeiro, Michele Lamont, Moraes Silva,
Guetzkow, Welburn, Mizrachi, Herzog e Reis (2016) fazem algumas considerações
importantes sobre a ideia de "senso de grupo" e sobre a importância do contexto
nacional para a elaboração da consciência racial e das respostas individuais ao
racismo. No Brasil, por exemplo, notaram, entre a classe trabalhadora, que há uma
percepção muito arraigada de que a exclusão não se deve só a raça, e sim a classe e
raça, entrelaçados. No entanto, a evidência de que a população negra em melhores
condições de renda (consideradas, na pesquisa, classe média) ainda sofre com
situações de racismo e exclusão deixa evidente que há uma identificação do racismo
no país, especialmente por esta população de camadas mais altas de renda.
Nos Estados Unidos, repertórios como a segregação racial das Leis Jim Crow; a
segregação espacial (na região de Nova York, até pouco tempo, bairros como o Bronx,
onde surgiu o rap, eram majoritariamente negros) e a tendência a considerar raça mais
relevante do que a nacionalidade na definição da identidade são fatores que levam as
pesquisadoras a considerar o país com um forte senso de grupo em relação à
população negra e à consciência do racismo (LAMONT; MORAES SILVA;
GUETZKOW; WELBURN; MIZRACHI; HERZOG; REIS, 2016). No Brasil, em contraste,
apesar da consciência das disparidades de raça e classe, o senso de grupo é
considerado mais poroso devido a uma maior integração entre brancos e negros (nas

classes mais baixas, nos bairros, escolas e espaços de sociabilidade) e ao sentimento
de identificação da população negra com os símbolos de nacionalidade.
Negros e negras brasileiros não se veem – como nos EUA – como se tivessem
uma cultura distinta da população branca (LAMONT; MORAES SILVA; GUETZKOW;
WELBURN; MIZRACHI; HERZOG; REIS, 2016, p. 187). Neste sentido, a identificação
com repertórios como o da miscigenação ou o do mito da "democracia racial", no
Brasil, ainda "molda como o grupo negro é conceituado e compreendido no Brasil hoje"
(LAMONT; MORAES SILVA; GUETZKOW; WELBURN; MIZRACHI; HERZOG; REIS,
2016, p. 187).
Compreender essa linhagem do rap como música negra, neste contexto, é
considerar tanto uma influência forte do movimento hip-hop americano, com seus
traços contestatórios e de denúncia da desigualdade racial, como pôr em questão a
memória que é canonizada como a "tradição" da música brasileira. Parte da memória
do Brasil que é recuperada pelo rap não é tradicionalmente considerada na trajetória
dos estudos do que se debruçam sobre a canção brasileira ou sobre o
nacional-popular. Até o rap, pode-se dizer que não se enxergava o racismo como uma
grande problemática da canção brasileira (embora ele estivesse, obviamente,
presente).
Neste sentido, é um objetivo futuro desta pesquisa de mestrado mapear como o
entendimento da música popular brasileira passa, também, por esse mito da
"democracia racial" e aprofundar o entendimento de como o rap (e especialmente os
Racionais MC's) reelaboram a tradição da música negra no Brasil.

ANEXO 2 – Capa da Revista Pode Crê!, edição 0

ANEXO 3 – Capa da Revista Pode Crê!, edição 1

ANEXO 4 – Capa da Revista Pode Crê!, edição 2

ANEXO 5 – Capa da Revista Pode Crê!, edição 3

ANEXO 6 – Capa da Revista Pode Crê!, edição 4
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