
1 
 

 

  

 

 

Henrique Heinrich 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

O RAP E SUA INSERÇÃO NO EVENTO VIDEO MUSIC BRASIL:  
O MOVIMENTO CONTRACULTURA NA INDÚSTRIA CULTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 

 



2 
 

Henrique Heinrich 

 

 

 

O RAP E SUA INSERÇÃO NO EVENTO VIDEO MUSIC BRASIL:  
O MOVIMENTO CONTRACULTURA NA INDÚSTRIA CULTURAL  

 

 

 

 

 
Trabalho Final de Graduação II apresentado ao 
Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 
Ciências Sociais, do Centro Universitário 
Franciscano. 
 

 

 

 

Orientadora: Profa. Ma. Pauline Neutzling Fraga 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se no final, você achar que Ítaca é pobre, não 

pense que ela lhe enganou. Porque você tornou-se 

um sábio, viveu uma vida intensa, e este é o 

significado de Ítaca (Konstantinos Kavafis). 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa se propõe a estudar o estilo Rap e a sua inserção no evento Video Music Brasil, 
ou seja, a participação de uma manifestação musical representante da ideologia do movimento 
de contracultura em um espaço midiático típico da indústria cultural. A investigação se ocupa 
de analisar como o Rap, considerado um produto do movimento Hip Hop e da ideologia da 
contracultura, tem se relacionado com a mídia massiva, mais especificamente na premiação 
anual Video Music Brasil, veiculada pelo canal MTV Brasil. Neste intuito, foram investigados 
os fatores que originaram o movimento Hip Hop e as influências desse discurso de protesto 
Rap no Brasil. O trabalho ainda apresenta uma revisão teórica a respeito dos conceitos de 
indústria cultural, cultura de massa e contracultura, para refletir sobre o crescimento da 
participação do estilo Rap na referida premiação nacional de música e seu aproveitamento 
como espaço para divulgação da ideologia Hip Hop.  
 
Palavras-chave: indústria cultural; contracultura; Hip Hop; Rap.  
 
 
ABSTRACT 
 
This research proposes to study Rap music and its inclusion in the Video Music Brasil event 
or the counterculture movement in the Cultural Industry. It analyses the way Rap music, 
considered as a product from the Hip Hop movement and the counterculture ideology, has 
been related to the massive media, more specifically in the Video Music Brasil award. In 
order to do that it was investigated the factors that contributed to the appearance of Hip Hop 
movement and its influences of the Rap protests speech in Brazil. It brings also a study about 
Cultural Industry, Massive Culture and Counterculture, to reflect about the power of the 
influence that massive media causes in art and in the population.  
 
Key-words: Hip Hop, Rap, Counterculture, Cultural Industry, VMB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Hip Hop enquanto movimento cultural é identificado por três frentes, o Rap, o 

grafite e o break. Cada uma destas modalidades ou naturezas de divulgação da ideologia Hip 

Hop apresenta suas especificidades e enfoques ao tratar dos temas de interesse do movimento, 

exaltando, cada um à sua maneira, a contestação em busca de maior igualdade social. 

O Rap1 é talvez um dos elementos mais populares da cultura ou movimento intitulado 

Hip Hop2. Refere-se, basicamente, à voz do mc3 (mestre de cerimônias) que canta suas letras 

em um ritmo “falado”, acompanhado do som eletrônico do DJ (disc jockey), com as batidas 

bem marcadas. É um gênero musical bastante conhecido pelo conteúdo que se constitui de 

mensagens de protesto político e social. A cultura Hip Hop, além do Rap, inclui também o 

grafite, que é a linguagem visual identificada por pinturas obtidas a partir das tintas de latas 

spray aplicadas em muros, metrôs, fachadas.  Há ainda o break, estilo de dança que também 

integra a ideologia Hip Hop.  

Os mcs ou mestres de cerimônia receberam este nome porque “brincavam com o 

público, criando rimas improvisadas ou cantando velhas rimas que eram jargões comuns” 

(SILVA, 2010, p.51). Já o termo DJ ou disc jockey originou-se, segundo Silva (2010, p. 52), 

no meio rádio “para designar os locutores, que selecionavam as músicas da programação que 

executavam nos gramofones. O termo foi emprestado pelo Hip Hop para designar o 

responsável pela parte instrumental do Rap”.  

A indústria cultural, termo originalmente nomeado por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, em 1947, refere-se aos produtos produzidos pelas mídias de massa. Segundo os 

autores, esses produtos estariam contribuindo para a desvalorização e simplificação da arte 

“séria” (SARMENTO, 2006).  No caso deste estudo, a arte ou o produto cultural em questão é 

o Rap, um subproduto do movimento contracultura designado Hip Hop. Ser um movimento 

de contracultura significa, basicamente, ir contra a cultura dominante e, neste sentido, o Hip 

Hop demonstra-se posicionado a favor das minorias, ou seja, contra quem reprime ou domina, 

por exemplo, os meios de produção, tais como os meios de produção da comunicação.  

                                                 
1 O termo Rap será empregado como substantivo próprio neste trabalho – no sentido de movimento, de 
ideologia, de cultura, de engajamento social e político, enfim – no intuito de diferenciar sua utilização apenas 
como substantivo comum, neste caso, o estilo musical rap. 
2 A mesma lógica foi aplicada ao uso da palavra Hip Hop, grifada em letras maiúsculas a fim de apresentá-la 
como substantivo próprio. 
3 O termo mc tem origem na sigla MC de Mestre de Cerimônias. Entretanto, neste trabalho será aplicado em 
letras minúsculas para designar o substantivo de mestre de cerimônias.  
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Dito isto, o tema desta monografia encontra-se delimitado pela investigação da relação 

do Rap, enquanto produto do movimento Hip Hop, com a mídia massiva. Embora este seja 

exemplo do discurso de contracultura, faz uso de espaços midiáticos, tais como o da 

premiação Video Music Brasil, veiculado pelo canal de televisão MTV Brasil, a fim de 

divulgar sua ideologia. 

Então se aponta como problemas de pesquisa: Como o Rap, enquanto produto do 

movimento Hip Hop e da ideologia da contracultura tem se relacionado com a mídia massiva, 

mais especificamente na premiação Video Music Brasil, veiculado há 18 anos pelo canal de 

televisão MTV Brasil? Podem ser identificadas mudanças na apresentação do produto musical 

Rap – seja por parte dos artistas, seja por parte da emissora – nas diferentes edições da 

premiação?  Que mudanças foram estas em relação à visibilidade do Rap na premiação? 

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa é investigar como o Rap, enquanto 

produto do movimento Hip Hop e da ideologia da contracultura, tem se relacionado com o 

espaço midiático da premiação Video Music Brasil, do canal de televisão MTV Brasil. 

Desta forma, temos como objetivos específicos: Investigar o histórico e as 

características do Rap no Brasil. Identificar se o discurso do Rap passa por alguma adequação 

em termos de forma (expressão dos artistas) ou de conteúdo (letras das músicas cantadas ao 

vivo ou discurso dos premiados, por exemplo), seja no intuito de obter espaço midiático na 

premiação ou assegurar a adequada apresentação do Rap enquanto produto da ideologia Hip 

Hop. E por final, analisar como o Rap – representado pelos artistas solo ou pelos grupos 

musicais – tem se relacionado com a premiação Video Music Brasil, identificando-se, por 

exemplo, o aumento de sua visibilidade e/ou popularidade – hipótese desta investigação – 

identificada, por exemplo, pelo aumento do número de indicações e aumento do número de 

categorias em que participa como concorrente. 

Percebe-se a importância desta pesquisa especialmente pela sua temática, que deseja 

pensar o Rap não apenas como um estilo musical, mas como um produto do movimento Hip 

Hop, frequentemente rotulado e marginalizado pela sociedade, mas que, por outro lado, 

apresenta-se como um discurso rico em história, conteúdo, intenções de resistência cultural, 

inclusão social, liberdade de expressão e autoafirmação de minorias. 

Importante também pensar a comunicação não apenas pelo rumo comercial destinado 

à venda, mas pelo lado social, pois somente com o olhar mais humano teremos a sensibilidade 

para emitir uma mensagem de maneira horizontal, sem qualquer tipo de hierarquia, que seja 

capaz de tocar a sociedade e fazer Revolução Através das Palavras.  
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Assim como o discurso publicitário vende marcas, produtos e serviços, o Rap é um 

discurso que vende a ideia da necessidade latente de uma sociedade com menos desigualdade 

social, menos preconceitos (social, racial, cultural, de gênero, etc.) e reconhecimento às 

minorias. Em comum, tanto o discurso publicitário quanto o do Rap apresentam ideologias 

específicas que os sustentam. O que esta pesquisa pretende, em termos gerais, é justamente 

compreender como o discurso do Rap “entra em cena” no espaço midiático – especificamente 

o espaço da premiação Video Music Brasil –, pertencente à indústria cultural, e usufrui deste 

para se autodivulgar e assim, também, divulgar o discurso da contracultura. Ou seja, usar o 

tempo e o espaço em um meio de comunicação de massa para justamente falar contra, por 

exemplo, o próprio sistema de comunicação de massa, entre outras temáticas. 

O interesse por este tema de pesquisa – o Rap e sua relação com a mídia – surgiu ainda 

na disciplina de Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária, cursada no 1º semestre 

de 2011. O autor deste trabalho buscou parcerias entre seus colegas para desenvolver uma 

oficina de Rap em um Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de usuários com 

problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas (CAPS AD) nominado Cia do 

Recomeço, do município de Santa Maria/RS. Na época foi criado então o Projeto Rap in 

CAPS, desenvolvido como parte da avaliação da disciplina. Durante as oficinas, notou-se o 

quanto a música do estilo rap, como também os outros elementos da cultura ou movimento 

Hip Hop, eram importantes para a autoestima e reinserção social dos jovens que ali estavam 

em tratamento contra as drogas. Esses jovens, de origem humilde, oriundos da periferia santa-

mariense, dependentes químicos, a maioria viciados em crack, viram no Rap um meio 

alternativo de expressão, de exposição das suas realidades, refletindo e provocando a reflexão 

da sociedade sobre suas vidas e o rumo inadequado que estas estavam tomando.  

Notou-se, então, a força e o valor que o movimento Hip Hop tem ao trabalhar a 

inclusão social das periferias, oferecendo uma alternativa para os jovens não “entrarem no 

mundo do crime” ou das drogas e até mesmo para sair deste. Percebeu-se também a 

importância de avaliar de forma crítica a indústria cultural e a cultura de massa, tão presentes 

no nosso dia a dia. Investigar o Rap ajuda a compreender qual o papel de cada sujeito como 

cidadão capaz de atuar na sociedade capitalista a favor da integração e da inclusão social, pois 

muitas vezes o sistema diminui em muito as oportunidades de trabalho, educação e lazer, por 

exemplo, dos grupos sociais menos favorecidos em termos de capital financeiro – mas não de 

capital cultural. O que, como, por que e quando consumimos e em que estão baseados os 

nossos conceitos e valores ao nos relacionarmos social e economicamente ajuda a pensar e 

agir em nome do bem estar coletivo e de uma sociedade mais igualitária. 
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É perceptível que o Rap está ganhando espaço na mídia de massa. Embora muitos 

componentes do movimento Hip Hop ainda encontrem resistência social, essa cultura está 

sendo cada vez mais pautada nas grandes mídias. Como no caso do Video Music Brasil 

(VMB), premiação de música do canal MTV Brasil, em que o rap nas primeiras edições 

participava apenas em sua própria categoria, e com o decorrer dos anos passou a concorrer em 

outras categorias e a ser premiado em várias delas, além de ter seus artistas representantes do 

movimento realizando performances ao vivo nos shows da premiação.   

Para citar alguns exemplos, nos anos de 2011 e 2012 o rap simplesmente “tomou 

conta” do VMB. Em 2011 levou os prêmios de Revelação, Melhor Disco e Melhor Música 

pelo rapper Criolo e Artista do Ano e Clipe do Ano pelo rapper Emicida4. No ano de 2012, o 

tema do evento de premiação foi cultura urbana, e o rap levou os prêmios de Melhor Disco 

com BNegão e os Seletores de Frequência, Melhor Artista Masculino com Criolo, Revelação 

com Projota e Clipe do Ano com Racionais MC’s. Além disto, a abertura do evento foi com o 

show do Planet Hemp e o encerramento com o show dos Racionais MC’s.  

Durante o período da pesquisa a MTV perdeu o sinal aberto e passou a funcionar 

somente para TV por assinatura, fato ocorrido pela posse da proprietária americana Viacom 

após o Grupo Abril não ter renovado o contrato por estar sofrendo prejuízo financeiro5. 

Também em se tratando de observação do Rap na chamada “grande mídia” ou mídia 

de massa, em 2010 o rapper MV Bill, um dos mais famosos rappers do Brasil, conhecido por 

suas letras fortes, representadas até pelos nomes de seus discos como Traficando Informação 

(2000), Declaração de Guerra (2002), entre outros, foi bastante criticado por parte de seus fãs 

por fazer parte do elenco do seriado adolescente Malhação, da Rede Globo. Um ano antes o 

rapper também polemizou com a sua participação no programa Domingão do Faustão6, já 

que em suas músicas já havia criticado programas da TV Globo e também da emissora de 

televisão SBT. Episódio parecido ocorreu recentemente no programa Big Brother Brasil 13, 

também da Rede Globo, em que o MC Marechal criticou o BBB no próprio programa7, com o 

seu Rap que repreende a programação da televisão. Outro programa da emissora que tem 

                                                 
4 Desde 1998, um artista de Rap não ganhava a categoria principal do programa, ano em que o grupo Racionais 
MC’s ganhou Melhor Vídeo de Rap e Clipe do Ano com “Diário de um Detento”. Disponível em: 
<http://mundomtv.wordpress.com/vmb-pedia/vmb-1998/>. Acesso em: 21 mai. 2013. 
5 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/08/1324406-mtv-reune-velha-guarda-para-
dizer-adeus.shtml>. Acesso em: 19 out. 2013. 
6 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=4BEGSHg8TJA>. Acesso em: 21 mai. 2013. 
7 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YVoyKXsQAMY>. Acesso 
em: 21 mai. 2013.  
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participação freqüente de rap é o Esquenta!8, apresentado por Regina Casé, que dentre os 

vários rappers que passaram pelo programa, um convidado ilustre chama a atenção para o 

movimento Hip Hop, até porque foi quem estruturou o movimento, o DJ Afrika Bambaataa9.  

Assim, academicamente é relevante se pensar sobre os reflexos que a cultura de 

massa, produzida nos meios de comunicação massivos, entre os quais a televisão têm 

destaque no Brasil10, causa nos movimentos de contracultura, que vão contra a cultura 

dominante, mas que de certa forma também necessitam ou aproveitam-se dos meios de 

comunicação de massa para difundir suas ideologias. Este é o caso do Rap, que se apresenta 

como um discurso mais militante do que propriamente musical, visto que funciona como a 

voz da periferia e como fonte de influência para os jovens da classe popular. Portanto, 

investigar a relação do Rap com a mídia de massa ajuda a compreender como esta pode 

beneficiar o Rap em sua divulgação. 

No primeiro capítulo teórico “O Movimento Hip Hop” está resumida a história do 

movimento, onde e como surgiu o Hip Hop e com que finalidade, também é explicado cada 

elemento desta cultura e como surgiram. Os principais autores deste capítulo são Pimentel 

(1999), Silva (2006) e Silva (2010). 

Para explanar sobre a resistência dos movimentos de contracultura com a mídia, no 

segundo capítulo teórico “Indústria Cultural, Cultura de Massa e Contracultura”, encontra-se 

uma breve explicação de cada termo e suas ligações. O assunto é refletido através dos autores 

Coelho (1993) e Sarmento (2006). O último capítulo teórico “O Rap no Brasil”, conta como o 

movimento veio parar no Brasil e os reflexos da nossa cultura na cultura Hip Hop. O assunto 

é abordado com consulta nas obras dos autores Motta (2004), Pimentel(1999) e Silva (2010). 

Esta pesquisa apresenta natureza qualiquanti e utilizou a técnica de análise de 

conteúdo dos discursos dos representantes do Rap premiados no VMB, utilizando a amostra 

por conveniência, tendo-se por critério a escolha por edições em que o rap teve maior 

participação/visibilidade na premiação. Foi analisado o número de categorias que o rap 

concorreu nas 17 edições do VMB e também os discursos dos rappers premiados nas edições 

dos anos de 1998, 2011 e 2012. 

                                                 
8 Disponível em: < http://tvg.globo.com/programas/esquenta/O-Programa/noticia/2013/08/rap-na-veia-d2-
rappin-hood-e-muito-mais-no-esquenta-deste-domingo.html>. Acesso em: 19 out. 2013. 
9 Disponível em: < http://tvg.globo.com/programas/esquenta/videos/t/programa/v/regina-case-conversa-com-
bambaataa-sobre-o-planet-rock/2810953/>. Acesso em: 19 out 2013. 
10 De acordo com o guia Mídia Dados criado pelo Grupo de Mídia de São Paulo, a TV é o meio com maior 
investimento em mídia no Brasil e esse crescimento vem aumentando. No ano de 2008 obteve 58,9% dos 
investimentos, passando para 60,9% em 2009, 62,9% em 2010 e 63,3% no ano de 2011. Através do crescente 
investimento em mídia percebe-se o destaque de consumo do meio TV pelos brasileiros. Disponível em 
<http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4>. Acesso em: 14 mai. 2013. 
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2 O MOVIMENTO HIP HOP 
 

O Rap nasceu como uma resposta a toda discriminação sofrida pelos negros ao longo 

da história, desde a época em que eram sequestrados de suas terras na África para virarem 

escravos, passando pelo regime de Apartheid11 na África do Sul, pelo qual a população negra 

era dominada pela minoria branca que controlava os poderes políticos e econômicos, até a 

segregação nos Estados Unidos (EUA) em que “pessoas de cor” não podiam ocupar o mesmo 

espaço das pessoas brancas. Neste país, em especial, aconteceram diversas formas de 

manifestações deste povo que não conseguia mais conviver em meio a tanta discriminação 

racial (PIMENTEL, 1999). 

Para acabar com a segregação nos EUA, foram criadas muitas organizações que 

tinham entre seus principais líderes Martin Luther King e Malcolm X, em duas vertentes de 

propostas aos negros americanos para a busca pelos seus direitos. Enquanto o primeiro 

pregava o amor e a não violência desde os anos 50, o outro optava pela "autodefesa" 

(PIMENTEL, 1999). 

Com a morte do líder pacifista Martin Luther King, em 1968, que era inspirado nas 

ideias do indiano Mohandas Karamchand Gandhi, surgem propostas mais violentas e 

agressivas, como o Partido dos Panteras Negras (Black Phanter). Essa proposta que ganhava 

força entre o “povo preto” era chamada de Black Power (Poder Negro).  Nesta organização, 

os negros exigiam poder para decidir o rumo de suas próprias comunidades, ideia parecida 

com a que Malcom X defendia, como afirma Pimentel (1999).   

Tendo início em Oakland, perto de San Francisco, na Califórnia, o movimento Black 

Power era muito bem organizado, seus membros tinham conhecimento das leis judiciais, 

receberam como membros do grupo as mulheres negras, que sofriam preconceito e 

discriminação em dobro – por serem não apenas mulheres, mas mulheres negras – ainda 

criaram o seu próprio jornal, em pouco tempo o Partido dos Panteras Negras se espalhou para 

todo os EUA. Porém com a repressão policial, esses grupos foram enfraquecendo, mas a 

ideologia seguiu na mente dos seus jovens militantes, vindo a criar mais tarde um novo 

movimento, que hoje é espalhado pelo mundo inteiro chamado Hip Hop (SILVA, 2010). 

Para entender melhor esta discriminação sofrida pelos “negros livres”, voltamos ao 

fim da escravidão, quando iniciou um processo de urbanização dos descendentes de escravos 

                                                 
11 “Entre 1948 e 1994, o Partido Nacional, dominado por brancos africânderes, classificou a população 
oficialmente em brancos, africanos, indígenas e de cor, criando fronteiras raciais estritas em cada esfera da vida 
social: padrões residenciais, distribuição e organização ocupacionais” (SILVA, 2006, p.137).  
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libertos para as cidades do norte americano, de vocação mais industrial. Ocupando prédios 

degradados e de qualidade inferior, superlotados e sem manutenção, assim foram se formando 

os “cinturões negros”, dando origem aos guetos negros contemporâneos (SILVA, 2010). 

Em termos ideal-típicos, um gueto pode ser caracterizado como uma formação 
socioespacial uniforme limitada racial e/ou culturalmente. Baseia-se na exclusão 
forçada de uma população “negativamente tipificada” (Weber 1978:385-387), como 
os judeus na Europa medieval e os afro-americanos nos Estados Unidos de hoje, em 
um “território fronteiriço” (Hogan 1980), de reserva, onde essa população 
desenvolve, sob coação, uma série de instituições paralelas que servem ao mesmo 
tempo de substituto funcional às instituições dominantes da sociedade abrangente e 
de aparato protetor contra elas (Meier e Rudwick 1976; Osofsky 1971 apud SILVA 
2010, p.28). 

 
 

Esta população que passou a viver em moradias ocupadas nos guetos de Nova Iorque, 

foi abalada pela crise econômica12, enfrentou problemas como preconceito, violência, 

segregação e discriminação, além de ser vítima do abandono do Estado. Tais fatores 

contribuíram para a formação das gangues, pois, conforme esclarece Silva (2010, p. 29), “este 

tipo particular de residência, em prédios com pouca ventilação e pouca luz, empurra crianças 

e adolescentes para as ruas da cidade, que vão se convertendo nos quintais de suas casas”. 

Estas gangues juvenis eram equipes formadas nas ruas com atitudes violentas, por outro lado 

eram consideradas para estes jovens, conforme comenta Silva (2010, p.29), “um grupo de 

relacionamento social, conforto psicológico, identidade e proteção no mundo caótico dos 

cortiços”. Tal situação é explorada na letra da música Um Criolo Revoltado Com Uma Arma 

do rapper MV Bill: 

Na sua cabeça não tinha vez para violência/ Pedia emprego e exigiam boa aparência/ 
Não era respeitado, era discriminado/ A opressão era tanta que acabou ficando 
complexado/ Seu filho em casa barriga vazia/ Eu tinha certeza que não era aquilo 
que ele queria/ Aceitavam preto como faxineiro/ Há um tempo atrás agora nem pra 
isso eles servem mais/ A sociedade fechou as portas para um cidadão/ Que ficou 
revoltado com uma opção/ E essa opção morava ao lado/ Entrou pra vida do crime 
querendo ser respeitado/ Ficou de frente na favela controlando tudo/ O seu negócio 
era o presente não ligava pro futuro13. 
 
 

Ainda conforme Silva (2010), essas gangues que se encontravam nos guetos nova-

iorquinos, no final dos anos 70 eram formadas principalmente por jovens negros e latinos, 

todos vítimas da exclusão social, os negros por preconceitos sofridos desde a época da 

escravidão e os latinos por serem imigrantes clandestinos, a maioria permanecendo 
                                                 
12 “O maior período de crise econômica mundial ocorreu entre os anos de 1929 e 1933. Atingiu, em primeiro 
lugar, a economia norte-americana, espalhando-se em seguida para a Europa e os países da África, Ásia e 
América Latina”. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/crise-de-1929-do-crash-da-
bolsa-de-valores-ao-new-deal.htm>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
13 Música Um Criolo Revoltado Com Uma Arma, do CD Traficando Informação (1998), do rapper MV Bill.  
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ilegalmente no país. Nesse contexto dos guetos de Nova Iorque de violência, preconceito, 

exclusão, autoafirmação e luta pelos direitos surgiu o Hip Hop, como afirma Silva (2010, p. 

34): 

A primeira linguagem do Hip Hop a nascer nos guetos de Nova Iorque foi o graffiti. 
As tags iniciais, cuja função de demarcação territorial iria se expandir, passam a 
demarcar também uma identidade, uma expressão mais ampla, que já não se 
restringia ao gueto de origem do membro da gangue, mas visava dialogar com a 
cidade. A necessidade de expressão para um público maior passa a contrastar com a 
necessidade de anonimato dos incipientes artistas clandestinos. Neste sentido, os 
metrôs e trens passam a se tornar um alvo potencial, por sua característica de “muro 
ambulante”, que futuramente faria a mensagem do grafiteiro transitar pela cidade. 
 
 

De acordo com Silva (2010), o graffiti ou grafite é o elemento da cultura de rua 

considerado como forma de expressão incluída no campo das artes visuais, surgido 

inicialmente como tag (assinatura com os nomes das gangues). No Brasil as tags são 

consideradas “pixo” ou “pixação”, escrito com “x” e não “ch”, título usado pelos pichadores, 

como forma de diferenciação de outros tipos de pichação, como por exemplo, poética, 

política, etc. Os letreiros das tags passam a ganhar uma elaboração maior, constando 

contornos, preenchimentos, sombras e variedades de cores, depois sendo incluído o desenho. 

Motta (2005, p.7) afirma que o grafite   

Consiste em desenhos e escritos feitos com spray em muros, locais urbanos 
abandonados e vagões de trem. Também surgiu nos EUA na década de 1960. Seu 
surgimento é relacionado com a demarcação de territórios das gangues nova-
iorquinas e com uma forma de protesto contra as condições precárias de vida no 
gueto. Baseados nas mesmas condições de produção, o grafite, o break e o  logo 
passaram a se identificar e serem identificados como parte de um mesmo movimento 
social, nomeado Hip Hop. 
 
 

Já quanto ao elemento que representa a dança no Hip Hop, é o b.boy (breaking boy). 

Silva (2010) afirma que o break tem raízes no soul e no funk, popularizados pelos passos de 

James Brown14, com movimentos jamais vistos antes, ganhando grande destaque na mídia e 

vindo a virar moda, como no famoso movimento de Michael Jackson, o "moonwalker". 

Existem várias vertentes do surgimento da dança break, uma delas é: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 James Brown (03/05/1933 a 25/12/2006) foi o inventor do funk e revolucionou a música dançante, era 
chamado de Godfather of Soul (padrinho do soul), um dos maiores e mais polêmicos nomes do showbusiness 
norte-americano (CAVALCANTI, 2013). 
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O termo Hip Hop, que significa, numa tradução literal, movimentar quadris (to hip, 
em inglês) e saltar (to hop), foi criado pelo DJ Afrika Bambaataa em 1968, para 
nomear os encontros dos dançarinos de break, DJs (Disc-Jóqueis) e MCs (mestres-
de-cerimônias) nas festas de rua do bairro do Bronx em Nova York. Bambaataa 
percebeu que a dança seria uma forma eficiente e pacífica de expressar os 
sentimentos de revolta e de exclusão, urna maneira de diminuir as brigas de gangues 
do gueto e, conseqüentemente, o clima de violência (ROCHA apud MOTTA, 2004, 
p.7). 
 
 

O break surge, então, para esses jovens membros das gangues como uma alternativa à 

violência física, canalizando a agressividade antes descarregada em brigas para a expressão 

corporal da dança, o que mudou também o conceito de gangue para “gangues de break”, 

relacionado a expressão à dança. Como comenta a letra da música Isso Que Eu Tenho No 

Sangue, da banda Planet Hemp: “Hip Hop é o ar que eu respiro a sabedoria de quem não 

precisa resolver mais no tiro é o DJ, B-boy, MC, Grafiteiro é isso que eu tenho no sangue, o 

Hip Hop verdadeiro”15. Mesmo não sendo uma medida capaz de acabar com a violência nos 

guetos, a partir desta iniciativa muitos jovens passaram a traçar novos objetivos de vida, como 

aponta Silva (2010, p. 40): 

Embora o engajamento no Hip Hop por si mesmo não seja uma forma direta de 
combater a violência, no sentido de substituir uma prática por outra, indiretamente 
abre-se um espaço para aqueles que estão inclinados a abandonar o crime e buscam 
um novo paradigma de vida. Através do Hip Hop a juventude dos guetos norte-
americanos estabelece um instrumento de enfrentamento que pauta o debate e a 
reflexão sobre a violência e outros problemas vivenciados por eles. Chamando a 
atenção da sociedade e das autoridades para seus problemas, a juventude começa a 
traçar um caminho superação dos estigmas que pesam sobre ela. 
 
 

O Rap ou a sigla RAP designa o Rhythm and Poetry (Ritmo e poesia), é a linguagem 

musical do Hip Hop, a mistura das batidas promovidas pelo dj (disk jockey) com a voz do mc 

(mestre de cerimônias), caracterizado por seu canto falado. Segundo Silva (2010, p. 49): 

Alguns estudos apontam o canto falado, uma tradição africana, como a formação 
ancestral que deu contornos aos Rap’s atuais. A diáspora negra espalhou o canto 
falado por todos os lugares onde os escravos desembarcaram, com conseqüências 
visíveis no Brasil (Repente nordestino, Embolada e outras tradições), na Jamaica 
(Ragga Muffin’, estilo de Reggae falado) e nos EUA (Rap). 
 
 

Considerado um gênero musical bastante polêmico em relação ao seu discurso de 

protesto político em defesa das minorias e que trata os fenômenos ocorridos no cotidiano da 

periferia, o Rap teve origem no final da década de 1960 e no começo da de 1970 em Nova 

                                                 
15 Música Isso Que Eu Tenho No Sangue do CD A Invasão do Sagaz Homem Fumaça (2000) da banda Planet 
Hemp.  
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York, através da Zulu Nation – primeira família do Hip Hop, nascida antes mesmo do termo 

ser empregado (SILVA, 2010). 

 
 
 
 
Uma Organização baseada nos preceitos de conhecimento, sabedoria, compreensão, 
paz, amor, liberdade, união, respeito, trabalho, diversão, igualdade, positividade, 
justiça e ciência. Essa é a Zulu Nation e seu principal líder-fundador, não por acaso, 
é um dos integrantes (ao lado de Kool Herc e Grandmaster Flash) da Santíssima 
Trindade Original do Hip-Hop: Afrika Bambaataa (BRANDÃO, 2007, p.74 in MTV, 
2007, ed.69).  
 
 

 Em síntese, o movimento Hip Hop então se entende por uma cultura de rua engajada 

pela luta dos direitos civis e sociais de jovens negros de periferia, e foi sistematizado por 

Afrika Bambaataa, um dos pioneiros da cultura, em 4 elementos: o dj (disk jockey), o mc 

(mestre de cerimônias), o grafiteiro e o b.boy (breaking boy) (SILVA, 2010).  

O Rap sempre esteve vinculado a um movimento social, pois através do microfone o 

MC tinha a voz para difundir seus discursos, juntamente com o ritmo das músicas tocadas 

pelos DJs, como afirma Motta (2005, p.6): 

Os três DJs pioneiros- Afrika Bambaataa; Grandmaster Flash e Kool Herc - eram os 
Mestres de Cerimônia (MCs) das festas do Bronx, em Nova Iorque, eventos que 
reuniam jovens negros em torno da música - principalmente funk e soul - tocada 
pelos DJs; da dança - o break, dançado pelos bboys (breaking boys) - e do discurso 
político, que defendia a mobilização dos jovens negros em torno da auto-estima e 
afirmação racial e da busca de direitos sociais. 
 
 

Porém, nos anos 90 o Rap torna-se um negócio lucrativo para o mercado fonográfico 

norte-americano, trazendo aspectos comerciais para o Hip Hop. Mudando o discurso militante 

para um discurso mais individual, não buscando mais a inclusão social e sim uma forma de 

promoção pessoal através do rap (SILVA, 2010).  
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3 INDÚSTRIA CULTURAL, CULTURA DE MASSA E CONTRACULT URA 

 

 Desde a publicação do livro Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, em 1947, aplicou-se o termo indústria cultural para os produtos produzidos pelos 

meios de comunicação de massa. Afirmando que esses produtos estariam contribuindo para a 

desvalorização e simplificação da arte “séria” e eram contra os produtos híbridos que a cultura 

de massa poderia produzir (SARMENTO, 2006). 

 Como consequência às reflexões e teorizações sobre a sociedade pós o fenômeno da 

industrialização surgem expressões como indústria cultural, meios de comunicação de massa 

e cultura de massa, como afirma Coelho (1993, p.2): 

Não se poderia, de todo modo, falar em indústria cultural num período anterior ao da 
Revolução Industrial, no século XVIII. Mas embora esta Revolução seja uma 
condição básica para a existência daquela indústria e daquela cultura, ela não é ainda 
a condição suficiente. É necessário acrescentar a esse quadro a existência de uma 
economia de mercado, isto é, de uma economia baseada no consumo de bens; é 
necessário, enfim, a ocorrência de uma sociedade de consumo, só verificada no 
século XIX em sua segunda metade. 
 
 

  A sociedade capitalista liberal produz um tipo particular de indústria (a cultural) e de 

cultura (a de massa), inserindo a submissão do ritmo humano de trabalho ao ritmo da 

máquina, explorando o trabalhador e fazendo divisões de trabalho. Alguns traços marcantes 

dessa sociedade são a reificação (a transformação de sentimentos ou outros produtos da 

natureza humana em objetos, coisas, o processo de coisificação) e a alienação, que segundo 

Coelho (1993, p. 14) é um “processo no qual o indivíduo é levado a não meditar sobre si mesmo 

e sobre a totalidade do meio social circundante”. Ambos os processos, a reificação ou a 

coisificação e a alienação, acaba por originar maior valorização dos bens, dos produtos em 

detrimento dos sujeitos, os consumidores ou o público. A sociedade capitalista e dos meios de 

comunicação de massa ocasionaram a reificação do homem, e esse homem reificado se 

tornaria inevitavelmente alienado. Não dispondo de tempo livre, ele aliena-se dos seus 

projetos, da sociedade e até mesmo de si próprio (COELHO, 1993).  

Coelho (1993) afirma ainda que o quadro que caracteriza a indústria cultural ocorre a 

partir da revolução industrial, do capitalismo liberal, da economia de mercado e da sociedade 

de consumo. E a cultura de massa aparece quando o poder de penetração dos meios de 

comunicação se torna praticamente indomável no século XX, quando o capitalismo criou as 

condições favoráveis para uma efetiva sociedade de consumo cimentada, em ampla medida, 

pela atuação dos veículos de comunicação, tais como a TV.  
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As mudanças que vieram do acelerado crescimento econômico a partir da 

consolidação do sistema capitalista trouxeram inúmeras consequências para o mundo. O 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, por exemplo, incentivaram o consumo 

em massa e possibilitaram a construção do imaginário coletivo (SARMENTO, 2006). Foi na 

década de 1960 que se consolidou a cultura popular jovem, que se destacava por seu 

internacionalismo, como explica Sarmento (2006, p.7): 

O mercado rapidamente percebeu que a juventude estava se tornando um grupo de 
atores conscientes de si mesmos e não perdeu a oportunidade de oferecer-lhe 
produtos, serviços e bens de consumo – como o rock and roll, filmes específicos 
para os jovens (que não se definiam nem como crianças, nem como adultos), roupas, 
gírias, gestos, símbolos materiais e/ou culturais, etc. 
 
 

Essa geração de 1960/70 era caracterizada pelos protestos e rebeldia, não queriam 

cometer os mesmos erros de seus pais, que motivados pela ganância capitalista resultou na II 

Guerra Mundial. E foi justamente em meados da década de 60 que se consolidou o 

movimento chamado de Contracultura (SARMENTO, 2006). 

 Os jovens desta época pretendiam construir uma sociedade que era contra a cultura 

dominante, para tanto, utilizavam o trabalho como forma de produzir apenas o que lhes era 

necessário, dando prioridade ao ócio, ao prazer e ao desejo. Alguns jovens aderiram 

radicalmente esses conceitos e se ligaram às comunidades hippies. 

O movimento de contracultura - impulsionado por um contingente de jovens 
ociosos e, ao mesmo tempo, dispostos a lutar contra a tecnocracia, o capitalismo, a 
burocracia e, conseqüentemente, contra as guerras e ditaduras que eclodiam por todo 
o mundo – assumia-se contra a cultura dominante, ou seja, contra as bases do 
capitalismo e da sociedade de consumo. Ao mesmo tempo, dependia dos meios de 
comunicação de massa para se espalhar por todo o mundo. Se a contracultura tinha 
suas características próprias – música, vestimentas, comportamento, livros, filmes, 
ídolos, artistas, gestos, gírias, entre outros – ela necessitava dos meios de 
comunicação de massa para difundir sua ideologia (SARMENTO, 2006, p.11). 
 
 

 Sarmento (2006) conclui que a cultura de massa enxergou uma ameaça no movimento 

jovem, utilizando assim dos seus processos de simplificação e vulgarização para adaptar as 

formas de arte, os símbolos e as ideologias da contracultura dentro de seu mercado. 

Mesmo que tenha sido manifestação de desejos ou apenas uma tentativa frustrada, 
como a contracultura se demonstrou mais tarde, é de extrema importância observar 
que a juventude, em determinado momento - quando a cultura de massa já estava 
solidificada - tenha tentado destruir a sociedade que consolidou a cultura de massa, 
para erguer, no lugar dela, uma sociedade extremamente semelhante àquela 
encontrada dentro dos produtos da indústria cultural (ROCHA apud SARMENTO, 
2006, p.15). 
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Por meio do movimento de contracultura, os jovens conseguiram, de certo modo, 

senão desacelerar, pelo menos revelar seu ponto de vista contrário ao aspecto de dominação 

da cultura de massa. Desta forma, puderam experimentar o poder que a união popular tem ao 

reunir pessoas com objetivos comuns e por eles estão dispostas a lutar, promovendo assim a 

não alienação, o autoconhecimento, o crescimento intelectual e moral, a consolidação de um 

senso crítico, entre outros benefícios.       
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4 O RAP NO BRASIL 
 

No Brasil, na década de 1970, o movimento Black também existia, com os ritmos de 

soul e funk, tendo como ídolo o mestre James Brown, além de músicos nacionais como 

“Gerson King Combo, Cassiano, a banda Black Rio, grupos de promoção de bailes como 

Chie Show, (...) Jorge Ben e Tim Maia” (MOTTA, 2005, p. 8). O Hip Hop apareceu no Brasil 

nos anos 80, através do break, que era bastante popular nos bailes black, e já tinha destaque 

na mídia. Nessa época surgiram as primeiras organizações dos b.boys brasileiros, as gangues, 

crescendo também o grafite em São Paulo.  

O Rap nacional, por sua vez, começou nas rodas de breakers na estação São Bento 
do metrô, depois na Praça Roosevelt. Os primeiros rappers cantavam na rua, ao som 
de latas, palmas e beat box. Por desconhecimento, chamavam o Rap de "tagarela", 
por causa da fala rápida do estilo na época (PIMENTEL, 1999, p.17). 
 
 

 O rap surgiu no Brasil com letras simples, sem apelos sociais, rotulado como “Rap 

estorinha”. Só por subir ao palco e “mandar uma rima” o rapper já era considerado como 

alguém com atitude.  Com a criação de movimentos Hip Hop organizados, como a MH2O16, 

no início de 1989, por Milton Salles, as letras foram mudando seu discurso, tornando-se 

conscientes e retratando as situações do dia-a-dia da periferia sendo considerada a nova escola 

do Rap nacional. Trazendo influência dos grupos NWA e Public Enemy, também 

considerados "new school" nos EUA e também estudos das autobiografias de Martin Luther 

King e Malcolm X (PIMENTEL, 1999). 

 Os pioneiros a criar e difundir este Rap consciente e crítico no Brasil foram Thaíde e 

DJ Hum e Região Abissal, conferindo destaque também ao grupo Racionais MCs, conhecidos 

por suas letras de conteúdo “pesado” comparando com os outros grupos nacionais, pois os 

compositores radicalizavam nas denúncias políticas, raciais e sociais (PIMENTEL, 1999), 

conforme pode ser observado no trecho a seguir: 

Talvez eu seja um sádico/ Um anjo/ Um mágico/ Juiz ou réu/ Um bandido do céu/ 
Malandro ou otário/ Padre sanguinário/ Franco atirador se for necessário/ 
Revolucionário/ Insano/ Ou marginal/ Antigo e moderno/ Imortal/ Fronteira do céu 
com o inferno/ Astral imprevisível/ Como um ataque cardíaco/ No verso/ 
Violentamente pacífico/ Verídico/ Vim pra sabotar seu raciocínio/ Vim pra abalar o 
seu sistema nervoso e sanguíneo/ Pra mim ainda é pouco/ Brown cachorro louco/ 
Número 1 dia/ Terrorista da periferia/ Uni-duni-tê/ O que eu tenho pra você/ Um rap 
venenoso ou uma rajada de pt/ E a profecia se fez como previsto/ 1 9 9 7 depois de 
Cristo/ A fúria negra ressuscita outra vez/ Racionais capítulo 4, versículo 317. 

                                                 
16 Movimento Hip Hop Organizado (MH2O). Disponível em: <http://mh2odobrasil.blogspot.com.br/>. Acesso 
em: 02 dez. 2013. 
17 Música Capítulo 4, Versículo 3do CD Sobrevivendo no Inferno (1997) do grupo Racionais MC`s.  



21 
 

 
 

Também em 1989 surgiram organizações no Brasil, chamadas Posses, que conferiram 

um novo caráter ao movimento, como explica em Pimentel (1999, p.20): 

As posses assumiram tal importância no Brasil que em sua atuação superaram até 
mesmo as suas irmãs norte-americanas. Nos EUA, as posses, ou crews, em geral 
tinham como objetivo procurar meios para divulgar e expandir a cultura Hip-Hop, 
organizando espetáculos, mostras, gravações de LPs e CDs etc. As posses brasileiras 
foram muito além dessa inspiração inicial dos americanos: passaram a realizar 
também atividades políticas e comunitárias. 
 
 

Algumas dessas posses com o tempo foram se dissolvendo, ou sofrendo 

transformações, como por exemplo, a Posse Mente Zulu, a se tornar um grupo de Rap com o 

mesmo nome. Porém essas organizações deixaram o exemplo de coletivo para o Hip Hop 

brasileiro (PIMENTEL, 1999). 

Outra modalidade do Rap é o Freestyle, ou o estilo livre brasileiro, que emprega a 

rima por improvisação. Foi por meio deste estilo que iniciou a estratégia da oratória no Hip 

Hop americano. Seguindo o ritmo das batidas do dj, o mc cantava seus versos ritmados em 

forma de improviso, somente quando essa rima ganhava uma grande repercussão entre o 

público que o mc pensava em escrever e gravar sua letra. No Brasil, esta forma de cantar o 

Rap tem sua particularidade, diferenciando-se do freestyle americano, aproxima o Rap do 

repente e da embolada nordestina18 (SILVA, 2010). Exemplo é a letra de autoria do grupo 

Oriente, com participação do rapper Rapadura da música intitulada “Oxente” (2011), que 

canta “Sou carne de jegue, cep nordeste, na peste, o rec, aperte / Me teste, Rap do agreste, 

mete canivete / Oxente, sempre presente, oriente, sente o repente / Não enfrente arrente e se 

ausente da frente que os cabra eh quente19”. 

No Brasil, ainda que tenha se popularizado a modalidade de freestyle, os rappers 

profissionais tem o uso da escrita para conceber suas letras, havendo um planejamento da 

mensagem que vai “mandar”. Segundo Silva (2010, p.69), “o conteúdo e a forma de seu 

discurso, o impacto de suas ideias críticas, sua reflexão através da poesia, ocupam o centro de 

suas preocupações”. Nos anos 80, o Hip Hop tinha características de celebração, sendo 

voltado para a participação em festas, porém nos anos 90 essa postura muda, agregando um 

                                                 
18 “Cantada por duplas de emboladores, onde estão presentes o texto poético cantado, uma espécie de melodia 
declamatória, e o acompanhamento instrumental com pandeiros [...] cantada em feiras, e espaços públicos em 
geral, como praças e ruas dos centros comerciais das cidades”  (MARINHO, 2005, p. 1043). 
19 Música Oxente (participação do rapper Rapadura) do CD Desorientado (2011) do grupo Oriente.  
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caráter exclusivamente de luta social, resistindo apenas no break, como aponta Silva (2010, p. 

77): 

O rapper dos anos 90 já não dança mais, pois a festa foi historicamente substituída 
pela luta social. No contexto onde assistir a um show era como ir a uma espécie de 
comício, os rappers limitam-se a bater os pés e balançar as cabeças no ritmo das 
músicas e dançar pode ser interpretado como indício de alienação política e 
despreocupação com os problemas sociais denunciados pelas composições. 
Raramente encontra-se uma foto de capa de disco ou matéria da imprensa onde os 
rappers sorriem: o semblante do Rap passa a expor a seriedade necessária de quem 
usa a arte como veículo de protesto e resistência social. 
 
 

 Nota-se a partir deste momento o rapper como um militante, com engajamento 

político nas causas sociais e tendo como pilares em seu discurso a crítica ao racismo e a 

valorização da juventude negra. Silva (2010) mostra o rapper sendo capaz de transformar 

termos que antes eram usados como forma de zombaria, constrangimento e preconceito em 

palavras que expressam orgulho e autoafirmação. Como, por exemplo, a palavra “preto”, 

sendo antes pejorativa e discriminatória, apossada pelo Rap, o grupo DMN criou a frase: “4P, 

Poder Para o Povo Preto”, referente ao Partido dos Panteras Negras. 

As classes dominantes operam para que a palavra apareça como um signo 
monovalente sob seu controle, pois desta forma a elite burguesa e racista preservaria 
e perpetuaria o seu poder. O problema é que a palavra é um signo vivo, arena da luta 
de classes e outros embates sociais entre novos sujeitos históricos que lutam o tempo 
todo pela hegemonia no campo semiótico. Cabe ao MC o ato de entrar na batalha 
semiótica de disputa pelo poder, com toda a energia criativa que a juventude possui 
(SILVA, 2010, p. 82). 
 
 

 Percebe-se então o rapper como um formador de opinião na periferia, “curiosamente, 

no Brasil, muitos MCs forjaram um novo acrônimo (Revolução Através das Palavras)” 

(SILVA, 2010, p. 48) mostrando-se politizado, com seu discurso militante a favor das 

minorias, preocupado em demonstrar em suas letras as diversas dificuldades enfrentadas em 

suas comunidades, ou em proporções maiores, como o preconceito racial e social, bastante 

citados em suas músicas.  
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5 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo são abordados os critérios metodológicos adotados por este estudo, os 

quais visam dar conta dos objetivos propostos. Metodologia, na visão de Sacramento (2008, 

p. 71), “é a apresentação dos métodos e técnicas condizentes com a pesquisa que se deseja 

realizar”. Já de acordo com Lakatos e Marconi (2010, p. 65), “método é o conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

 Esta investigação apresenta natureza qualiquanti – ou seja, qualitativa e quantitativa, 

cada uma destas aplicada a uma fase da pesquisa. Qualitativa porque, foi desenvolvida por 

meio da “obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador 

com a situação objeto de estudo” (NEVES, 2006, p.1). Neste sentido, o estudo trata-se de uma 

investigação de cunho cultural e se utilizará da técnica de análise de conteúdo, que pode ser 

compreendida como “um conjunto de técnicas de análise de comunicações. Trata-se de 

compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações” (SEVERINO, 

2007 p.121).  

 A etapa quantitativa aplicou-se a coleta de dados numéricos, quantificando o tempo 

que artistas de rap aparecem em cada edição do VMB, seja cantando, entregando ou 

recebendo prêmios no palco, ou seja, qualquer participação/aparição no programa da 

premiação. Objetivo desse procedimento foi a montagem de um quadro comparativo de todas 

as edições e número de indicações do estilo rap nestas edições. 

 

5.1 A premiação Video Music Brasil como universo de pesquisa 

 

Sob a influência do MTV Video Music Awards (VMA), evento realizado pela MTV dos 

EUA para premiar os melhores videoclipes do ano, a MTV Brasil lançou em 1995 o Video 

Music Awards Brasil, que na sua segunda edição, em 1996, teve o nome mudado para MTV 

Video Music Brasil (VMB). As premiações são escolhidas pela votação de júri especializado e 

também pela audiência20. 

Até setembro de 2013, a emissora MTV Brasil estava disponível para 32.829.423 

domicílios do país. Além disto, também apresentava acesso disponível via internet, pelo site 

                                                 
20 Disponível em: < http://vmb.mtv.uol.com.br/vmbpedia>. Acesso em: 28 mai. 2013.  
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da MTV, que em janeiro de 2012 teve mais de 263 mil vídeos assistidos. O perfil do público 

da emissora é 52,3% feminino, 54% dos telespectadores são da classe C e com a faixa etária 

bastante variada, sendo a maior parte, 26,4%, formada por adultos de 25 a 34 anos21. Porém a 

emissora passa por transformações após a mudança de gestão, que ocorreu no momento desta 

pesquisa, o canal passou para sinal fechado22 e mudou drasticamente a programação23.  

Desde a primeira edição do VMB, o rap constituiu uma categoria, que eram divididas 

em Banda/Artista Revelação, Clipe do Ano, Democlipe, Direção, Fotografia, Melhor Clipe 

Pop, MPB, RAP e Rock. Em cada edição as categorias foram modificando, e sempre que 

ocorreu diferença de gêneros musicais nas categorias, a categoria Rap esteve presente.  Já no 

VMB 2012, as categorias modificaram para Clipe do Ano, Artista do Ano, Hit do Ano, 

Melhor Disco, Melhor Música, Melhor Banda, Melhor Artista Feminino, Melhor Artista 

Masculino, Revelação, Artista Internacional, Melhor Capa e Aposta MTV, sem uma 

classificação dividida por estilo musical24. 

 No ano de 2010 o VMB teve sua primeira transmissão online; com oito canais 

diferentes, os usuários tiveram a oportunidade de acompanhar o evento em diferentes visões, 

sendo a primeira transmissão em flash 360° no Brasil25. Na 17ª edição, em 2011, o VMB teve 

10h30 de programação ao vivo, tanto na TV como na internet, com programas “esquenta” da 

premiação, mostrando o que acontece nos preparativos, especulando os vencedores e também 

mostrando a chegada dos convidados e os bastidores. Depois da apresentação do prêmio, foi 

exibido outro programa, mostrando ao vivo a festa que aconteceu no mesmo lugar da 

premiação26. No ano de 2012, o VMB teve o maior tempo de duração, com 4 horas de evento 

e 10 shows, além de ser transmitido em todos os dispositivos móveis, como tablets e 

smartphones27. 

 O VMB de 2012 foi o último da MTV Brasil28, pois no dia 30 de setembro de 2013 o 

canal que pertencia ao Grupo Abril “fechou as portas” com o clipe da música Maracatu 

                                                 
21 Disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4>. Acesso em: 18 jun. 2013. 
22 Disponível em: < http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_mtv_sinal_fechado>. 
Acesso em: 19 out. 2013. 
23 Disponível em: < http://www.mtv.com.br/programas/>. Acesso em: 19 out. 2013. 
24 Disponível em: < http://vmb.mtv.uol.com.br/vmbpedia>. Acesso em: 28 mai. 2013. 
25 Disponível em: < http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/21037-vmb-tera-primeira-
transmissao-ao-vivo-do-brasil-em-flash-360o>. Acesso em: 28 mai. 2013. 
26 Disponível em: < http://www.jornalbleh.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4037:vmb-
2011-17a-edicao&catid=9:entretenimento&Itemid=10>. Acesso em: 28mai. 2013. 
27 Disponível em: < http://mtv.uol.com.br/programas/mtv1/noticias/mtv-transmite-vmb-2012-na-internet-em-
hd>. Acesso em: 28 mai. 2013. 
28 Dispinível em: < http://hashtag.blogfolha.uol.com.br/2013/10/01/r-i-p-mtv-brasil/>. Acesso em: 11 nov. 2013. 



25 
 

Atômico29 de Chico Science & Nação Zumbi (álbum Afrociberdelia, de 1996). Ao virar o dia 

a emissora passou a ser controlada pela Viacom30, com novas programações seguindo o 

modelo da MTV dos Estados Unidos.31 

 

5.2 Objeto empírico, corpus e categorias de análise 

 

O objeto empírico desta investigação é o Rap no contexto da indústria cultural, neste 

caso, no contexto específico da premiação Video Music Brasil, promovida anualmente pelo 

canal MTV Brasil. Considerando-se o universo das 18 edições do evento já veiculadas até os 

dias atuais (a edição de 2012 foi a mais recente e última da premiação), foi definida uma 

amostra por conveniência de algumas destas edições, a fim de que se possa compreender 

como o Rap se relacionou com este espaço midiático desde a primeira edição da premiação 

até sua extinção, no início de 2013.  

Selecionou-se uma amostra das edições para que se pudesse verificar e mesmo 

precisar informações de natureza quantitativa e qualitativa, as quais ajudassem a entender 

como o Rap esteve presente nas 18 edições da premiação do VMB, tais como: desde quando o 

Rap apareceu como categoria na premiação; se houve uma progressiva participação do rap em 

outras categorias da premiação, além da específica (e óbvia) intitulada RAP; quantas vezes 

houve apresentações ao vivo de rappers ou grupos de rap; que músicas foram cantadas; quais 

os temas e conteúdos das letras das músicas tanto cantadas ao vivo quanto aquelas cantadas 

nos videoclipes indicados; quais os conteúdos dos discursos dos artistas de rap ao subirem ao 

palco para receberem seus troféus, etc.  

Quanto à amostra, esta foi definida por conveniência, tendo-se por critério a escolha 

por edições em que o Rap tivesse maior participação/visibilidade na premiação. Neste sentido, 

foram escolhidas a 4ª, a 17ª e a 18ª edição. A amostra por conveniência pode ser definida 

como “técnica de amostragem não-probabilística que procura obter uma amostra de elementos 

convenientes aos objetivos da pesquisa. A seleção das unidades amostrais é deixada a cargo 

do entrevistador” (MALHOTRA, 2006, p.326), neste caso, o autor.  Pôde-se constatar que a 

análise de três edições da premiação (a primeira – de 1995, a última – de 2012 – e alguma 

intermediária) já foram suficientes para dar conta dos objetivos específicos do estudo. 

                                                 
29 Maracatu Atômico foi composta por Jorge Mautner e Nélson Jacobina em 1974, sendo regravada por Gilberto 
Gil no mesmo ano e vinte anos depois por Chico Science & Nação Zumbi.  
Disponível em: < http://conexoesglobais.com.br/jorge-mautner-kaos-e-maracatu-atomico-no-conexoes/>. Acesso 
em: 11 nov. 2013.   
30 Disponível em: < http://www.viacom.com/>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
31 Disponível em: < http://www.mtv.com.br/>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
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Não houve a pretensão de se analisar toda a sequência de duração de cada edição da 

premiação (cerca de aproximadamente 2 horas cada). A ideia foi analisar somente os 

momentos ou trechos especificamente relacionados ao Rap, tais como os números musicais de 

artistas deste gênero bem como sua performance ao subirem no palco para receber e agradecer 

os troféus, seus discursos de agradecimento, por exemplo. Neste sentido foram criadas 

categorias de forma a organizar a análise, aplicada a alguns trechos das premiações que 

apresentavam os discursos dos premiados – cantores e grupos de rap, especificamente. 

Considerando-se que o objetivo deste estudo é investigar como o Rap se relacionava 

com o espaço midiático da premiação Video Music Brasil, analisando-se as estratégias de 

visibilidade ou aproveitamento do mesmo para a divulgação da ideologia Hip Hop, foi 

necessária a criação de categorias que organizassem o conteúdo a ser analisado. Foram elas: 

a) o número de indicações – esta categoria analítica avaliou em quantas categorias 

musicais o estilo rap concorreu em cada edição da premiação. Parte-se da hipótese 

de que o estilo teria crescido em número de músicas concorrendo, expandindo a 

participação exclusiva da categoria RAP para outras categorias, tais como Artista 

Revelação, Escolha da Audiência, Cantor Solo, etc. Objetiva-se, por meio desta 

categoria, confirmar ou não esta hipótese; 

b) discursos dos premiados: esta categoria objetivou analisar o conteúdo da fala dos 

cantores e ou grupo que sobem ao palco para receber os troféus. Pretendeu-se 

compreender se houve mudança quanto ao conteúdo da fala dos premiados (em 

termos de empregar no discurso ideias da cultura Hip Hop), se estes usufruíram do 

espaço como oportunidade para a manifestação da ideologia do movimento Hip 

Hop ou se os artistas detiveram especificamente aos agradecimentos à equipe 

criativa e técnica dos seus álbuns, músicas e clipes. A hipótese é de que a 

oportunidade de subir ao palco e falar diretamente ao público – seja a platéia no 

auditório da premiação, sejam os telespectadores ou internauta foi aproveitada 

como espaço estratégico de visibilidade na chamada “grande mídia” (ou mídia 

massiva) e mesmo de legitimação da ideologia Hip Hop. 
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6 ANÁLISES 

 

A análise desta pesquisa foi dividida em três partes ou etapas, sendo elas: a análise do 

número de indicações do rap nas dezoito edições; análise dos discursos dos premiados da 

amostra de três edições; e, por fim, a síntese analítica da amostragem como um todo, ou seja, 

considerando-se os dados quantitativos das 18 edições e os dados qualitativos das 3 edições.  

Para realizar a análise quantitativa do número de indicações de representantes do Rap 

em cada edição do VMB foi montado um quadro, nomeado Quadro 1, que apresenta as 

categorias em que o estilo concorreu, as categorias em que foi premiado e os shows ao vivo 

no programa de todas as edições do evento. Por meio deste quadro pode-se perceber 

informações relevantes à compreensão da participação do estilo na premiação, como por 

exemplo: 

a) se houve um crescimento da participação do estilo musical rap nas diferentes 

edições do programa, em quais anos se destacou e como se destacou; 

b) quais grupos ou artistas se destacaram; 

c) se as músicas que cantaram ao vivo também concorreram na premiação e se foram 

premiadas; 

d) em quais edições houve maior quantidade de apresentações de rap ao vivo; 

e) e se o rap ganhou alguma categoria que não a do próprio estilo musical e em quais 

edições. 

 Para não tornar a pesquisa muito extensa, fugindo aos padrões de uma monografia, foi 

realizada uma amostra por conveniência referente às dezessete edições do VMB, com base nos 

dados apresentados no quadro, e apontado três edições para analisar o discurso dos premiados. 

Foram escolhidos os anos de 1998 (4ª edição), 2011 (17º edição) e 2012 (18º edição). O ano 

de 1998 foi escolhido por ser o primeiro ano em que um grupo ou artista de rap concorreu e 

foi premiado fora da categoria RAP e também por ter o primeiro show de rap ao vivo no 

programa, as duas novidades conquistadas pelo grupo Racionais MC’s. 

Já as duas últimas edições do Video Music Brasil foram escolhidas por terem o maior 

número de premiações para o rap até então, cinco em cada ano. Entre os troféus conquistados 

estiveram os prêmios mais importantes do programa como Videoclipe do Ano e Álbum do 

Ano. Por meio da organização dos dados no quadro foi possível evidenciar a grande 

quantidade de shows de Rap ao vivo na premiação em duas edições, assim como variedade de 

categorias concorridas, fatores que contribuíram para a escolha das três edições para a análise. 
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Quadro 1 - Participação de representantes do Rap nas 18 edições do VMB 
Edição Ano Categorias em que concorreu Categorias em que foi premiado Apresentações ao vivo 

1ª edição 1995 (01 categoria) RAP (01 categoria) RAP (Gabriel O Pensador) Não houve apresentação. 
2ª edição 1996 (01 categoria) RAP (01 categoria) RAP (Gabriel O Pensador) Não houve apresentação. 
3ª edição 1997 (01 categoria) RAP (01 categoria) RAP (Gabriel O Pensador) Não houve apresentação. 
4ª edição 1998 (05 categorias) Videoclipe do Ano, Escolha da 

Audiência, RAP, Melhor Democlipe, Melhor Direção 
em Videoclipe. 
(Concorreu a música Diário de um Detendo – 
Racionais Mc’s). 

(02 categorias) Escolha da Audiência 
(Racionais MC`s), RAP (Racionais MC`s). 

Racionais MC's - "Capítulo 4, Versículo 3". 

5ª edição 1999 (03 categorias) RAP, Melhor Direção em Videoclipe, 
Melhor Edição em Videoclipe. 
(Concorreu a música Traficando Informação – MV 
Bill) 

(01 categoria) RAP (Câmbio Negro). Participação do MV Bill com Art Popular. 

6ª edição 2000 (02 categorias) Escolha da Audiência, RAP. 
 Melhor Edição em Videoclipeie Gabriel O Pensador e 
Lulu Santos (POP).32 

(01 categoria) RAP (Xis). Não houve apresentação. 

7ª edição 2001 (01 categoria) RAP (concorreu a música Sou Negrão - 
Rappin Hood). 
Videoclipe do Ano33 (Gabriel O Pensador - “Até 
quando?”), Melhor Videoclipe POP (Gabriel O 
Pensador - “Até quando?”), Melhor Direção em 
Videoclipe (Gabriel O Pensador - “Até quando?”).34 
 

(01 categoria) RAP (MV Bill) 
Melhor Direção em Videoclipe (Gabriel O 
Pensador) 
 

-Rappin Hood - "Sou Negrão"  
-Gabriel O Pensador  e Afroreggae - "Até 
Quando?" 
 

8ª edição 2002 (07 categorias) Videoclipe do Ano, Escolha da 
Audiência, Artista Revelação, RAP (Xis - "Chapa O 
Coco"), Melhor Edição em Videoclipe (Xis - "Chapa O 
Coco"), Melhor website de artista. 
 

(01 categoria) RAP (Xis) Xis - "Chapa O Coco" 

                                                 
32 O rapper Gabriel O Pensador concorreu juntamente com o cantor Lulu Santos à categoria POP. 
33 Os rappers que concorreram em categorias de outros estilos musicais foram marcados em itálico. 
34 O rapper Gabriel O Pensador concorreu novamente na categoria POP. 
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9ª edição 2003 (05 categorias) Videoclipe do Ano (Marcelo D2 - 
"Qual É"), Escolha da Audiência (Marcelo D2 - "Qual 
É"), RAP (Marcelo D2 - "Qual É"), Melhor Direção em 
Videoclipe (Marcelo D2 - "Qual É"), Fotografia 
(Marcelo D2 - "Qual É"). 

(03 categorias) Videoclipe do Ano (Marcelo 
D2), RAP (Marcelo D2), Melhor Direção em 
Videoclipe (Marcelo D2). 

Marcelo D2 - "Qual É" 

10ª edição 2004 (07 categorias) Escolha da Audiência, Melhor 
Videoclipe do Ano, RAP, Melhor Direção, Melhor 
Direção de Arte, Melhor Fotografia. 

(03 categorias) Melhor Videoclipe do Ano 
(Marcelo D2), RAP (Marcelo D2), Melhor 
Fotografia (Marcelo D2). 

Participação de  Marcelo 
D2, Bnegão e Black Alien no show do Zeca 
Pagodinho. 

11ª edição 2005 (05 categorias) Escolha da Audiência, MPB35, RAP, 
Artista Revelação, Melhor Fotografia, Melhor Website. 

(02 categorias) MPB (Marcelo D2), RAP 
(Helião e negra Li), Melhor Fotografia 
(Gabriel O Pensador). 

Não houve apresentação. 

12ª edição 2006 (05 categorias) Escolha da Audiência (Marcelo 
D2 com Mr. Catra - "Gueto"), MPB (Negra Li)36, RAP 
(Marcelo D2 com Mr. Catra - "Gueto"), Melhor 
Direção (Marcelo D2 com Mr. Catra - "Gueto"), 
Melhor Direção de Arte (Marcelo D2 com Mr. Catra - 
"Gueto"), Melhor Edição (Marcelo D2 com Mr. Catra - 
"Gueto"), Fotografia (Negra Li). 

(01 categoria) RAP (Marcelo D2 part. MC 
Catra).  

Marcelo D2 (com Mr. Catra) - "Gueto". 

13ª edição 200737 (02 categorias) Artista do Ano, Videoclipe do Ano 
(Sandrão e DJ Cia - "Respeito Oriental"). 

Não teve categoria RAP. Sandrão e DJ Cia - "Respeito Oriental". 

14ª edição 2008 (02 categorias) Videoclipe do Ano (Marcelo D2 - 
"Desabafo"), Vocalista Banda dos Sonhos,  

(01 categoria) Vocalista Banda dos Sonhos 
(Marcelo D2). 

Marcelo D2 - "Desabafo". 

15ª edição 200938 (04 categorias) Artista do Ano, Aposta MTV, 
Videoclipe do Ano, Artista de RAP (MV Bill). 

(01 categoria) RAP (MV Bill). MV Bill (com Kmila CDD) - "O Bonde 
Não Para", "Só Deus Pode Me Julgar" e 
"Junto E Misturado".  

                                                 
35 O rapper Marcelo D2 concorreu na categoria MPB. 
36 A rapper Negra Li concorreu na categoria MPB. 
37 2007 Marcelo D2 e Marina Person apresentaram a categoria Aposta MTV. 
38 2009 Fernanda Takai e EMICIDA apresentaram o show de Erasmo Carlos e convidados. 



30 
 

16ª edição 2010 (03 categorias) Aposta MTV, Videoclipe do Ano, 
RAP. 

(01 categoria) RAP (MV Bill). Não houve apresentação. 

17ª edição 201139 (07 categorias) Videoclipe do Ano, Hit do Ano, Artista 
do Ano, Álbum do Ano, Música do Ano (Criolo – 
“Não existe amor em SP”), Banda ou Artista 
Revelação, Aposta MTV. 

(05 categorias) Videoclipe do Ano 
(Emicida), Artista do Ano (Emicida), Álbum 
do Ano (Criolo), Música do Ano (Criolo), 
Banda ou Artista Revelação (Criolo). 

-Nação Zumbi, Seu Jorge, Emicida, Macaco 
Bong e Guizado - "Você E Eu, Eu E Você”; 
-Criolo e Caetano Veloso - "'Não Existe 
Amor Em SP"; 
-Marcelo D2, Karol Conká, Lurdez da 
Luz, Flora Matos e Start - "Eu Já 
Sabia"/"Que Vença O 
Melhor"/"Andei"/"Pretin"/"Boa Noite". 

18ª edição 201240 (09 categorias) Revelação (Projota e 
ConeCrewDiretoria), Melhor Disco (BNegão & 
Seletores de Frequência – “Sintoniza lá”), Melhor 
Banda (ConeCrewDiretoria), Melhor Artista Masculino 
(Criolo, Projota e Emicida), Aposta (RAPadura), 
Melhor Música (Emicida), Hit do Ano 
(ConeCrewDiretoria, Rashid, Emicida e Projota), Clipe 
do Ano (Racionais MC’s, ConeCrewDriretoria, Edi 
Rock part. Seu Jorge, Emicida e Criolo), Artista do 
Ano (Emicida). 
 
 

(05 categorias) Clipe do Ano (Racionais 
MC`s), Melhor Disco (Bnegão & Seletores 
de Frequência), Música do Ano (Emicida), 
Banda ou Artista Revelação (Projota), 
Artista Masculino (Criolo).  

-Marcelo D2 – Abre Alas. 
-Racionais MC's part. Dexter, DJ Cia 
(RZO), Du Bronk’s (Rosana Bronx), 
Helião, Negreta e Seu Jorge - Show de 
Encerramento - Cores e Valores, Eu Sou 
157, Negro Drama, Mil Faces de Um 
Homem Leal (Marighella), That's My Way 
e Da Ponte pra Cá; 
-ConeCrewDiretoria - Chama os Mulekes; 
-Projota - Pode se Envolver. 
-Emicida part. Rashid, Iggor Cavalera, 
Lúcio Maia e Joe - Dedo na Ferida; 

FONTE: Disponível em: <vmb.mtv.uol.com.br/>. Acesso em: 08 Ago. 2013.  
 

                                                 
39 2011 MV Bill apresentou o show de Criolo e Caetano Veloso. 
40 2012 Criolo apresentou a categoria Revelação do Ano, Negra Li e Lucas Silveira apresentaram o show da Agridoce, Bnegão e Gaby Amarantos apresentaram o show de 
Gal Costa. 
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6.1 Análise do número de indicações no universo das dezoito edições  

 

Para analisar a participação do Rap no evento Video Music Brasil, tomou-se como 

base o Quadro 1, que apresenta a participação de representantes do Rap em todas as edições 

do VMB. O quadro está dividido por edições, anos, categorias em que concorreram, 

categorias em que foram premiados e apresentações ao vivo. 

Ao avaliar os dados do quadro, nota-se primeiramente a crescente participação do 

estilo rap no evento. Observa-se que nas três primeiras edições, nos anos de 1995 a 1997, o 

estilo musical concorreu somente na categoria “Melhor Videoclipe de RAP”, não havendo 

apresentação ao vivo.  

Já no ano de 1998, na 4ª edição do Video Music Brasil, houve grande destaque para o 

Rap nacional, que concorreu em cinco categorias e foi premiado em duas. Destaque para o 

grupo Racionais Mc’s, um dos pioneiros e principais grupos de Rap do país, que ganhou os 

prêmios “Escolha da Audiência” e “Melhor Videoclipe de RAP” com a música Diário de Um 

Detento (álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997), além de apresentar a música Capítulo 4, 

Versículo 3 (álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997) ao vivo no programa, com duração de 

quase 10 minutos.  

A 5ª edição do evento, em 1999, trouxe uma considerável participação do rap em 

relação às primeiras edições. Embora um pouco “tímida”, concorreu em três categorias e teve 

uma apresentação ao vivo com a participação do rapper MV Bill com o grupo de pagode Art 

Popular. O rap foi premiado somente na categoria RAP, com o grupo Câmbio Negro, pela 

música Esse é o Meu País (álbum Círculo Vicioso, de 1998). 

Nos anos 2000 e 2001 o rapper Gabriel O Pensador, premiado na categoria RAP nas 

duas primeiras edições do VMB, passa a concorrer na categoria pop. Em 2000, foi premiado 

com a música Astronauta, acompanhado do cantor Lulu Santos. Em 2001 levou o prêmio de 

“Melhor Direção em Videoclipe”, com a música Até Quando?, que também foi apresentada 

ao vivo em parceria com o grupo Afroreggae. Também em 2001, o rapper Rappin Hood 

cantou a música Sou Negrão ao vivo e a categoria RAP ficou com o rapper MV Bill.  

Em 2002 o rapper Xis teve destaque com a música Chapa O Coco (álbum 

Fortificando a Desobediência, de 2002). A música concorreu nas categorias RAP e Melhor 

Edição em Videoclipe, vencendo a categoria RAP, além de espaço para apresentação ao vivo. 

O rapper já havia sido premiado no ano de 2000, pela categoria Melhor Videoclipe de RAP, 

com a música Us Mano e As Mina (álbum Seja Como For, de 2000). O rap concorreu em sete 

categorias na oitava edição do VMB. 
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Marcelo D2 foi o nome do rap na premiação em 2003, a música Qual É (álbum A 

Procura da Batida Perfeita, de 2003) concorreu em cinco categorias e venceu em três: 

Videoclipe do Ano, RAP e Melhor Direção em Videoclipe. O rapper ainda cantou a música 

ao vivo. Marcelo D2 também foi destaque nos anos de 2004, 2005 e 2006. 

A 10ª edição do Video Music Brasil, ano de 2004, teve a participação dos rappers 

Marcelo D2, Bnegão e Black Alien no show do Zeca Pagodinho. O rap concorreu em sete 

categorias e Marcelo D2 levou três delas novamente, Melhor Videoclipe do Ano, RAP e 

Melhor Fotografia, com a música Loadeando (álbum A Procura da Batida Perfeita, de 2003). 

No ano de 2005, o músico Marcelo D2, que vinha se destacando no meio Rap, 

concorreu e foi premiado na categoria MPB, com a música A Maldição do Samba (álbum A 

Procura da Batida Perfeita, de 2003). O rapper Gabriel O Pensador concorreu novamente na 

categoria POP, com a música Palavras repetidas (álbum Cavaleiro Andante, de 2005), levou 

os prêmios de Melhor Fotografia em Videoclipe e Melhor Videoclipe POP. Na categoria 

Melhor Videoclipe de RAP, Helião e Negra Li foram premiados com a música Exército do 

RAP (álbum Guerreiro, Guerreira, de 2005). 

Em 2006, Marcelo D2 volta a concorrer na categoria RAP e é premiado com a música 

Gueto, com a participação do funkeiro Mr. Catra (álbum Meu Samba é Assim, de 2006). Além 

de apresentar a música ao vivo, concorreu em mais quatro categorias, além da categoria RAP, 

a única que foi premiada. Neste ano a rapper Negra Li concorreu nas categorias MPB e 

Melhor Fotografia em Videoclipe, com a música Você Vai Estar Na Minha (álbum Negra 

Livre, de 2006). 

Nos anos 2007 e 2008, a MTV reformulou as categorias da premiação, não havendo 

mais a categoria Melhor Videoclipe de RAP. Em 2007, o rap concorreu nas categorias Artista 

do Ano, com Marcelo D2, e Videoclipe do Ano, com Sandrão e DJ Cia, que apresentaram ao 

vivo a música Respeito Oriental. O videoclipe desta música foi gravado no Brasil e no Japão e 

em 2012 o rapper Sandrão lançou uma nova versão do vídeo. O ator André Ramiro, que já era 

MC antes da carreira de ator, apresentou o show do RZO com a técnica de rima de improviso, 

contendo aproximadamente 7 minutos de exposição de Rap no programa. Ainda na 13ª edição 

do prêmio de música, Marcelo D2 e Marina Person apresentaram a categoria Aposta MTV. 

Em 2008 o rap obteve baixa participação no VMB. Marcelo D2 concorreu em duas 

categorias, Vocalista Banda dos Sonhos, em que o rapper foi premiado, e Videoclipe do Ano, 

com a música Desabafo (álbum A Arte do Barulho, de 2008), que foi apresentada ao vivo.  

O VMB de 2009 teve o maior número de categorias de todos os anos, ao todo 26 

categorias, com oito horas de transmissão, somando-se junto ao programa principal os eventos 
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VMB na Rua e VMB Antes.  O segundo contou com o show do MV Bill, que foi premiado na 

categoria RAP.  O rapper apresentou ao lado de Kmila CDD as músicas O Bonde Não Para 

(álbum Causa e Efeito, de 2010), Só Deus Pode Me Julgar (álbum Declaração de Guerra, de 

2002) e Junto E Misturado (álbum Falcão, o Bagulho É Doido, de 2006). No mesmo ano, o 

rapper Emicida, ao lado da cantora Fernanda Takai, apresentou o show de Erasmo Carlos. O 

rapper também concorreu nas categorias RAP e Aposta MTV. 

O rapper MV Bill também ganhou na categoria RAP em 2010. Neste ano o rap 

concorreu em 3 categorias, Aposta MTV, com a rapper Flora Matos, Videoclipe do Ano com 

Marcelo D2 e RAP com MV Bill, não havendo apresentação ao vivo. 

Na 17ª edição do VMB, ano de 2011, o rap mostra-se muito forte no cenário musical 

brasileiro. Nesta edição, não constou a categoria RAP e das 11 categorias da premiação, 

artistas do movimento Hip Hop concorreram em sete e ganharam seis, levando alguns dos 

principais prêmios do evento, como Videoclipe do Ano (Emicida), Artista do Ano (Emicida), 

Álbum do Ano (Criolo), Música do Ano (Criolo), Banda ou Artista Revelação (Criolo) e 

Aposta MTV (Karol Conka).  

Esta edição foi caracterizada pela mistura de gêneros musicais, o rapper MV Bill 

apresentou o show de Criolo e Caetano Veloso, que cantaram a música do Criolo Não Existe 

Amor Em SP (álbum Nó na Orelha, de 2011). Ainda aconteceram apresentações de Nação 

Zumbi, Seu Jorge, Emicida, Macaco Bong e Guizado, cantando a música Você E Eu, Eu E 

Você de Tim Maia (álbum Tim Maia, de 1980), também Marcelo D2, Karol Conká, Lurdez da 

Luz, Flora Matos, Helinho e Start cantando Eu Já Sabia (Marcelo D2, álbum Nada Pode Me 

Parar, de 2013), Que Vença O Melhor (Banda Start, álbum desconhecido), Andei (álbum 

Lurdez da Luz, de 2010), Pretin (álbum Flora Matos vs Stereodubs, de 2009) e Boa Noite 

(Karol Conka, 2011). 

 Por fim, a 18ª edição do Video Music Brasil e último VMB do canal, em 2012, 

também teve o rap como referência. Alguns rappers fizeram apresentações no programa, 

como Criolo, que apresentou a categoria Revelação do Ano. Quem ganhou o prêmio foi o 

rapper Projota. Negra Li e Lucas Silveira apresentaram o show da Agridoce, Bnegão e Gaby 

Amarantos apresentaram o show de Gal Costa. Das doze categorias o rap concorreu em nove 

e ganhou cinco. Foi o ano com maior número de categorias em que o rap concorreu no VMB e 

o maior número de vitórias também, com o mesmo número de 2011. 

 O rap concorreu nas seguintes categorias: Clipe do Ano (Racionais MC`s) com Mil 

Faces de Um Homem Leal (Marighella), do álbum Mil Faces de Um Homem Leal (2012), 

Melhor Disco (Bnegão & Seletores de Frequência), Música do Ano (Emicida), música Dedo 
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na ferida (álbum Dedo na Ferida,de 2012) que empatou com o músico Wado com a música 

Com a Ponta dos Dedos, Banda ou Artista Revelação (Projota), Artista Masculino (Criolo).  

O evento teve duração de quatro horas e abriu com o show do grupo Planet Hemp, 

liderado por Marcelo D2 e BNegão. Durante a programação, exibida no canal MTV Brasil, 

que teve abertura com show ao vivo de Marcelo D2, com a música Está Chegando a Hora 

(Abre Alas), do ábum Nada Pode Me Parar (2013), aconteceram shows de ConeCrew 

Diretoria, com a música Chama os Mulekes (álbum Com Os Neurônios Evoluindo, de 2011), 

Projota com a música Pode se Envolver (álbum Não Há Lugar Melhor no Mundo que o Nosso 

Lugar, de 2011) e Emicida part. Rashid, Iggor Cavalera, Lúcio Maia e Joe com a música 

Dedo na Ferida (Emicida, 2012). 

E para encerar o último Vídeo Music Brasil da MTV, o grupo Racionais MC’s fez um 

pocket show de quase 40 minutos com as músicas: Cores e Valores (álbum Tá na Chuva,  de 

2010), Eu Sou 157 (álbum Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, de 2002), Mil Faces de 

Um Homem Leal (Marighella) (álbum Mil Faces de Um Homem Leal, de 2012), That's My 

Way (álbum Mil Faces de Um Homem Leal, de 2012) e Da Ponte Pra Cá (álbum Nada Como 

Um Dia Após O Outro Dia, de 2002). 

6.2 Análise dos discursos dos premiados da amostra de três edições  

 

Por meio de uma amostra por conveniência, foram escolhidas três das dezessete 

edições do VMB, para realizar a análise dos discursos dos premiados. Foram selecionadas as 

edições dos anos de 1998, 2011 e 2012, escolhidas por apresentar relativo destaque do rap em 

relação aos outros anos.  

 

6.2.1 VMB 1998 

  

A escolha do melhor videoclipe de RAP no VMB de 1998 foi apresentada pela atriz 

Taís Araújo e o cantor de pagode Netinho, que estava vestido com boné e camiseta impressos 

100% Cohab. Os dois artistas negros destacaram a importância de entregarem o prêmio ao 

movimento Hip Hop e também que este movimento estava crescendo no país, naquela época. 

O cantor Netinho ainda lembrou que os estilos Rap, funk e pagode haviam feito com que 

muitas crianças não seguissem a marginalidade, exaltando as alternativas culturais que a 

própria periferia oferece para reverter essa situação. 
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Nesta edição, o grupo Racionais MC’s ganhou o prêmio com a música Diário de Um 

Detento (álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997), concorrendo com grandes nomes e 

músicas clássicas do Rap brasileiro, como: Pavilhão 9 com a música Grito de Liberdade 

(álbum Procurados Vivos ou Mortos, de 1994), PMC & DJ Deco com a música Vamo Fala 

(álbum P.MC & DJ Deco Murphy), Thaíde e DJ Hum com a música Sr. Tempo Bom (álbum 

Preste Atenção, de 1996) e Doctor MC’s com a música Tik Tak (álbum Single, de 1997). 

Os quatro mc’s levantaram das cadeiras, foram bastante cumprimentados por todos 

que estão em volta, demonstrando no máximo uma expressão de satisfação e um sorriso 

tímido, enquanto apertavam a mão do público.  Durante o caminho até o palco a seriedade dos 

rappers prevalece. O primeiro integrante dos Racionais a agradecer o prêmio foi o mc Ice 

Blue: 

Primeiramente eu vou agradecer o Carlinhos da Chic Show, que um dia acreditou 
nos quatro preto favelado lá da zona sul e da zona norte, ta ligado, e outro cara, 
vários cara desacreditaram na nossa música, falaram que o rap não era música, mas é 
o seguinte, o Racionais tem altos som não vai parar, certo, a nossa música é da 
periferia, é a música dos preto, de preto pra preto. Os quatro preto favelado continua 
favelado, mas é o seguinte, agora nóiz tem a voz. É nóiz na fita! 
 
 

O mc comentou as dificuldades encontradas pelos rappers para ganharem espaço em 

gravadoras na época. Pode-se interpretar que esta dificuldade ocorre pela discriminação com o 

Rap, que para muitos não era considerado estilo musical, além dos preconceitos raciais e 

sociais enfrentados por quem cantava Rap, maioria desses artistas, negros e mestiços 

moradores de periferia. Porém, Ice Blue reforçou que a música é sim da periferia e é música 

de “preto pra preto”, sendo esta a identidade do Rap, música de protesto e auto-afirmação 

tanto racial como social. O rapper destacou a importância deste momento em que os 

representantes do estilo são premiados, que com a visibilidade alcançada na premiação em 

mídia nacional, o grupo dos quatro “preto favelado” agora tinha voz, sendo sua “voz” a 

principal “arma” do Rap.  

Em seguida, Edi Rock fez seu agradecimento: 

Eu só tenho a agradecer aí, ao maior, que é Deus, morô, 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 to contente, muito agradecido, mas eu tenho 
um grande problema na hora de escrever, morô, na hora de subir no palco, que é 
ainda a deteciência41, a miséria, as favela, a droga, o vício, eu me inspiro nisso, tá 
ligado, e eu não quero me inspirar nisso, tá ligado, e infelizmente é assim, morô. Eu 
quero, eu quero que um dia isso acabe, tá ligado. Eu quero que o meu povo acorde e 
não veja o sol atrás da grade, falô. Paz! 

 
 

                                                 
41 Acredita-se que o rapper referiu-se a detenção, o áudio ruim impossibilita a compreensão.  
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O rapper demonstrou gratidão pelo prêmio e afirmou não estar completamente feliz 

devido aos motivos que o inspiram a escrever suas letras. A postura de Edi Rock enfatiza a 

seriedade das mensagens produzidas pelos Racionais MC’s em suas músicas. O rapper não 

ficou envaidecido em ser premiado e aproveitou para chamar a atenção para os problemas 

levantados na música Diário de Um Detento. 

O discurso de Mano Brown, a voz principal do grupo, evidenciou a crença em Deus 

dos componentes do grupo. Agradeceu o prêmio de RAP aos pioneiros do movimento, da 

Estação São Bento 42, que foi o berço do Hip Hop brasileiro enfatizando o preconceito e os 

problemas com a polícia que o Rap enfrentou desde o início. Mano Brown reconheceu as 

dificuldades que sua família passou e também agradeceu aos principais homenageados com a 

música Diário de Um Detento. A letra fala da realidade do sistema prisional brasileiro, 

representado pelos presos que participaram do clipe, bem como dos adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas da FEBEM43 e também de todas as favelas do país. 

Então, eu quero agradecer à Deus todo poderoso que criou eu e você, que criou tudo, 
morô. Agradecer aos mano, que começou lá na São Bento, lá, doze ano atrás, 
tomando pau da polícia, morô. Eu quero agradecer à minha mãe, que lavou muita 
roupa pra playboy, pra fazer eu chegar onde tô hoje, morô. Agradecer a minha 
mulher, que aguenta minhas locura, morô. Agradecer aos irmão que tão lá no 
casarão, lá no pavilhão 9 e no pavilhão 4, que fizeram o clipe junto com nóis, na 
maior boa vontade, morô. Agradecer os muleque da FEBEM e todas as favela de 
São Paulo e do Brasil, morô. Paz! (BROWN, 1998). 

 
 
Os rappers assumem a postura de verdadeiros representantes do movimento Hip Hop, 

o grupo Racionais MC’s utilizou o espaço midiático de aproximadamente quatro minutos e 

vinte segundos, desde o tempo em que os apresentadores da categoria anunciam o vencedor 

até a finalização do discurso, para reforçar as causas que o Rap defende. Observado desde a 

postura no caminho até o palco e também no discurso, mostrando que vivem o que cantam, as 

dificuldades que enfrentam e se autoafirmando como favelados, o que transforma esta 

expressão “favelado” que é bastante discriminada em motivo de orgulho44.   

Pela primeira vez na premiação um grupo de Rap ganha uma categoria que não a do 

próprio estilo musical, outro mérito dos Racionais Mc’s, vencedores na categoria Escolha da 

Audiência com a música Diário de Um Detento. O grupo ganhou mais cinco minutos e vinte 

                                                 
42 Capítulo 4: O RAP no Brasil, página 18. 
43 A antiga Febem ( Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) teve o nome manchado pela má gestão e por 
denúncias de abusos e maus-tratos que os adolescentes sofriam enquanto cumpriam pena, mudando a presidência 
da instituição e em nova gestão, em dezembro de 2006 o nome mudou para Fundação Casa (Centro de 
Atendimento Socioedicativo ao adolescente). Disponível em: < http://revistaforum.com.br/blog/2012/06/de-
febem-a-fundacao-casa/>. Acesso em: 17 out. 2013. 
44 Ver página 19. 
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segundos aproximadamente, desde anunciados como vencedores até a finalização dos 

agradecimentos. Momento de total euforia dos integrantes do grupo e dos seus acompanhantes 

na cerimônia quando o cantor Carlinhos Brown anunciou os ganhadores. Entretanto, no 

momento de subir novamente ao palco componentes do grupo “fecharam a cara” e assumiram 

outra vez a atitude séria como representantes dos excluídos. 

Aí, aí, esse, esse prêmio que a gente ganhou aí, é de vários mano como esses aqui, tá 
ligado, essa rapaziada toda aqui, tudo é descendente de preto, veio do morro e vários 
cara que votaram no Racionais, que eu tô ligado que votaram, essa maioria aqui 
acompanha o Racionais, é a maioria, é a voz da favela, só isso, só mano (BLUE, 
1998). 

 
 

Outra vez, o primeiro a falar foi o rapper Ice Blue, dedicou o prêmio ao grupo que os 

acompanhou até o palco e enfatizou que o grupo representava os moradores de favela e 

descendentes africanos. Comparou os votos do público como a “voz da favela” e o grupo 

Racionais MC’s como o seu porta-voz.  

Neste momento, o integrante KLJ assume o microfone e, em tom de protesto, faz o seu 

discurso: 

Aí, aí, é o seguinte aí. Nos lugar mais longe da cidade, nos lugar mais distante do 
país morô, meu povo não tem TV a cabo e muitas vezes nem o conversor VHF ou 
UHF pra pegar a MTV e assistir o Yo Rap45, ou assistir isso aqui que tá acontecendo, 
morô, mas aí, mesmo assim, esse prêmio aí, vai pra todo o meu povo que veio da 
África, enriqueceu a Europa e a América do Norte, o que sobrou pra nós, morô meu, 
foi as favela, foi a cadeia. (Interrupção do Carlinhos Brown46). Aí, aí, voltando aí, ao 
que eu tava falando, morô, nóiz enriquecemo a Europa, enriquecemo a América do 
Norte, pra nóiz sobrou as cadeia, as favela, os ponto de tráfico de droga, morô, e o 
dinheiro não sobrou pra nóiz. 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 nóiz na fita, mais uma vez. Poder pra maioria, que é nóiz, morô, 
paz! 

 
 
O rapper mostrou que apesar da audiência ter escolhido a música Diário de Um 

Detendo, a maioria dos moradores de periferia do país não tem acesso ao canal MTV Brasil. 

Assim, não puderam prestigiar o momento que foi de importante visibilidade para o Rap, 

quando a mensagem emitida pelo grupo, que defende as causas das minorias, tornou-se  

pública em rede nacional, para muitas pessoas que desconhecem as dificuldades enfrentadas 

                                                 
45 Um dos primeiros programas da MTV Brasil, o Yo! MTV Raps iniciou em 1990, inspirado no programa da 
MTV dos estados Unidos que teve início em 1988 e foi o primeiro programa de televisão dedicado totalmente ao 
rap. O DJ dos Racionais KLJ foi apresentador do programa de 1998 até 2001, quando o rapper Thaíde assumiu. 
Disponível em: < http://culturahiphop.uol.com.br/yo-mtv-raps-reestreia-na-mtv-brasil-sob-o-comando-de-pathy-
dejesus/>. Acesso em: 18 out. 2013. 
46 Enquanto KLJ falava sobre a escravidão e as marcas nos dias de hoje daquela época o cantor Carlinhos Brown 
interrompe o discurso com uma canção, também em voz de protesto, no intuito de reforçar a mensagem, logo 
após o DJ continua a sua fala. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=lDW-DTMWoHs>. Acesso 
em: 18 out. 2013. 
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pelos moradores de comunidades socialmente desfavorecidas. Momento importante também, 

por ser a primeira vitória do Rap em uma categoria que não é do próprio estilo musical no 

programa.  

O DJ dos Racionais dedicou o prêmio aos descendentes africanos, lembrando que o 

desenvolvimento de países de primeiro mundo dá-se à custa da mão de obra dos escravos 

cujos descendentes até hoje seguem com essa marca da escravidão, observável por meio da  

do preconceito racial e exclusão social que muitos vivenciam. Ainda, o integrante do grupo 

lembrou o valor do Rap para esta população afro-descendente, que é considerada “minoria”, 

mas é a grande maioria no país.  

Logo após, Edi Rock afirmou: “Agradecê ao meu pai aí, morô, minha mãe, minha 

esposa, minha filha. É uma outra parte de inspiração na minha vida, certo. Muito obrigado, 

valeu memo, a adrenalina tá foda”. No discurso anterior, em agradecimento ao prêmio de 

melhor videoclipe de RAP, o rapper falou sobre o que considera um aspecto negativo ao 

compor suas músicas. Também aproveitou o espaço da premiação para agradecer à sua 

família, que também o inspirara. Mostrou-se emocionado com a conquista, visto pelas poucas 

palavras, a maneira ofegante de falar e por comentar sobre a adrenalina do momento. 

Depois das falas dos três racionais e a manifestação de Carlinhos Brown, a última 

palavra fica com Mano Brown: 

Eu... Como os mano já falô tudo que tinha que ser falado, eu só quero falá que é o 
seguinte: eu não quero ser mais do que ninguém, não sou pastor, não sou 
conselheiro, não sou porra nenhuma. Eu só quero dizer que, por mais fama que você 
teja, por mais dinheiro que você teja, por milhões de discos vendidos que você teja, 
você não é superior àquele que ta lá em cima, morô, aquele lá fez você ser o que 
você é, e fez eu, certo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é o seguinte, se eu 
tivesse que dedicá isso aqui, é tanta gente que não dá tempo de falá, e eu não vou 
lembrá. Eu quero agradecê aos mano que tão na periferia nessa hora aí, e tão 
enterrado numa porra duma pedra aí, fumando, morô mano, aos mano que tão 
encarcerado atrás da porra da grade lá, morô, lá na casa de detenção, que mandaram 
fazê, e todo o distrito de São Paulo, morô mano, os muleque da FEBEM, porque foi 
esses maluco aí que colocou o Racionais onde o Racionais tá, morô, mano, e isso aí 
nunca vai mudá, morô. Paz!  

 
 
Mano Brown reforçou as origens do grupo, que o sucesso e a fama não iriam mudar 

essas origens. Dedicou o prêmio às pessoas que no momento em que eles estavam recebendo 

o prêmio estariam nas ruas, vulneráveis às drogas, à marginalidade e também às pessoas que 

estavam presas, sendo essas pessoas o público do grupo Racionais MC’s. O grupo ainda 

apresentou a música Capítulo 4, Versículo 3 ao vivo, o primeiro show de Rap na premiação, 

com duração de aproximadamente dez minutos.Somando todo o tempo de exposição em 

público, os Racionais ganharam em torno de vinte minutos do VMB.  



39 
 

6.2.2 VMB 2011  

 

O ano de 2011 foi de grande destaque para o Rap nacional na premiação da emissora 

MTV. Das sete categorias em que concorreu, venceu em cinco. Foi o ano com maior número 

de premiações para o rap, igualando o número de troféus em 2012. Os mc’s Criolo e Emicida 

levaram os principais prêmios da noite, como Videoclipe do Ano por Emicida47 e Álbum do 

Ano com o Criolo48. 

Outro grande prêmio conquistado por Emicida foi o Artista do Ano. Quando 

anunciado, o rapper saltou de sua cadeira e comemorou com os amigos que o acompanharam 

até o palco. Já no palco, o rapper passou o microfone para um de seus amigos, que se 

manifestou: “aí, falaram que ia prevalecer a, o jabá, falaram que ia prevalecer a panela, 

prevaleceu nenhum deles, prevaleceu o verdadeiro, Emicida, caralho, porra!”. 

Após ceder o espaço para os companheiros o rapper Emicida agradece:  

Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Eu tenho um selo independente com os meus parcero chamado 
Laboratório Fantasma. A gente acredita que a música tem que ser feita de coração 
sempre, e a gente tem uma oração lá que é mais ou menos assim ó: somos a contra 
indicação do carnaval, quilombola do tambor digital, fênix das cinza de quarta total. 
O MST das rede social, morô. Sabemos de onde vêm as criança, não alarma, assim 
como eles sabe de onde vêm as arma. Grana dos judeu, petróleo árabe, negócios. 
Mas sangue e suor são sempre nosso, tio. Vai ter 157, 5 lá, enquanto a UNICEF49 
vier depois das HK50. Sem blefe, ou teoria, sem teoria. CDF51 do que não presta, 
olha pra esse lugar. E os rapper hoje brinca de cafetão, brinca de cafetão, estoura as 
espumante, comemora a própria extinção. Nóiz corre mais que Alain Prost, o prêmio 
não é depressão que põe pra baixo, tipo a sombra do Ghost, a nova Tropicália, velha 
ditadura, nossa represália, fuga da vida dura, ação necessária, por nossa bandeira, 
isso é a Reforma Agrária da Música Brasileira, porra. A rua é nóiz! (EMICIDA, 
2011). 
 
 

Embora decorada, a mensagem de Emicida defende “com unhas e dentes” a histórica 

ideologia do Rap, no formato de um tipo de poesia composta por palavras diretas e 

impactantes quanto ao seu significado. Demonstra ser verdadeiro em suas letras quando diz 

acreditar que a música tem que ser feita de coração e critica músicas de rap com mensagens 

de ostentação e autopromoção, que vão contra a proposta legítima ou original do movimento 

Hip Hop, que é de militância. 

                                                 
47 O único vídeo encontrado do momento da premiação estava com defeito, portanto, não consta o 
agradecimento do rapper. 
48 Não foi encontrado o vídeo do momento da premiação. 
49 Disponível em: < http://www.unicef.org.br/>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
50 Heckler & Koch GmbH (H&K) é uma companhia alemã de defesa que produz diversas armas. 
Disponível em: < http://www.hk-usa.com/index.asp>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
51 CDF ou “Cabeça de Ferro” é uma gíria usada para chamar a pessoa que é muito inteligente, que é muito 
dedicado aos estudos. 
Disponível em: < http://www.significados.com.br/cdf/>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
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Em apenas dois minutos e vinte segundos, desde o anúncio da premiação até o final do 

discurso, o único rapper a ser escolhido artista do ano no VMB, usa o espaço do seu discurso 

para disparar em sua oração uma “rajada” de protestos políticos e sociais. Evidenciou assim a 

intensidade das causas que o Rap defende, intitulando como a “Reforma Agrária da Música 

Brasileira”. 

O artista mais premiado da noite, com três prêmios de peso, dentre eles álbum do Ano, 

Melhor Música e Artista Revelação, Criolo sempre se porta com modéstia e humildade em 

cerimônias de entrega dos troféus. Além de ganhar o prêmio de melhor música com Não 

Existe Amor em SP, o rapper ganhou espaço para cantar ao vivo no programa, acompanhado 

de um dos grandes ícones da Música Popular Brasileira, MPB, o cantor Caetano Veloso.  

Quando anunciado como vencedor da melhor música, Criolo e DJ Dandan, 

responsável pelos “ataques”, como é chamada a segunda voz no Rap, subiram ao palco, juntos 

levando a bandeira do “Pagode da 27”52. O agradecimento de Criolo foi para quem lhe ajudou 

a produzir a música premiada, sempre “mandando um salve” para o seu bairro Grajaú: 

“Daniel Ganjaman, Marcelo Cabral, Matilha Cultural53, é pra vocês. Grajaú, tâmo junto. 

Valeu” (CRIOLO, 2011).  

Após o agradecimento de Criolo, DJ Dandan aproveita o espaço para exaltar o 

movimento Hip Hop nacional: “Façam barulho a todo o Hip Hop brasileiro família”. Mais 

uma vez premiado e mais um discurso resumido, o rapper agradeceu o Prêmio Artista 

Revelação: “aos meus músicos espetaculares, à Beatriz, à Fernanda, à Rinha dos MCs54, ao 

Hip Hop brasileiro, ao Grajaú, a todas as pessoas que fazem música com seriedade, pra 

vocês” (CRIOLO, 2011). Em poucas palavras, o mestre de cerimônias não esqueceu seus 

músicos no momento de agradecer o prêmio, e também não se esquece de dedicá-lo ao Hip 

Hop brasileiro. Do mesmo modo, ofereceu o prêmio a quem faz música com seriedade, 

transparecendo a dedicação e seriedade que tem com o seu trabalho. 

                                                 
52 Espaço formado por amantes do samba no bairro do Grajaú na zona sul de SP, a rua 27 era conhecida como 
um lugar bastante violento e hoje com o local constitui o Projeto Sócio-cultural Pagode da 27, com iniciação 
musical para os jovens do bairro e arrecadação de mantimentos e agasalhos. Disponível em: 
<http://www.pagodeda27.com>. Acesso em: 18 out. 2013. 
53 Disponível em: <http://matilhacultural.com.br/>. Acesso em: 18 out. 2013.  
54 Projeto de Batalha de MCs ou Batalha de Improvisação (Freestyle), criado por Criolo e DJ Dandan. 
Disponível em: <http://rinhadosmcs.com.br/>. Acesso em: 18 out. 2013. 
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6.2.3 VMB 2012  

 

Anunciado pelo Criolo, o rapper Projota ganhou a Categoria Revelação. Bastante 

emocionado, comentou:  

Puta que pariu. Essa porra é a minha vida, caralho. Jamais preparia, preparia, 
prepararia um discurso truta, aí. Quero agradecer Dj Caique, Dj Zala, Laudes, 
Rashid e Emicida, todos meus amigo, Terceira Safra. Mano, muito obrigado a todo 
mundo que votou pra caramba na internet, obrigado MTV, VMB, obrigado a todo o 
meu público, minha família e os meus amigos. E que fique claro uma coisa irmão, é 
Rap, caralho, chupa! (PROJOTA, 2012). 
 
 

Nota-se o nervosismo de Projota com a conquista, sem preparar o discurso de 

agradecimento, o rapper lembrou-se de algumas pessoas que o ajudaram em seu trabalho e no 

final da fala exaltou o Rap, como se estivesse rebatendo alguma crítica, porém de maneira 

atrapalhada. Não tornando seu argumento nítido, deixou a impressão no público de um ar de 

arrogância, à primeira vista. Em quase dois minutos e vinte segundos, desde o momento em 

que Criolo anunciou seu nome até o final do seu discurso de agradecimento, Projota não fez 

menção aos conceitos ou à ideologia que o Rap defende.  

A Categoria Melhor Disco foi destinada a BNegão e Seletores de Frequência:  

Que doidera, alou, alou. Bom, doidera total, psicodelia pura, cem por cento, 
senhoras e senhores. Cara, enfim, muito obrigado todo mundo, a galera que fez o 
disco com a gente, Gustavo Leza, Pedrinho que é o batera do Planet, antes de batera 
dos Seletores, muito obrigado à galera toda dos Seletores, responsa total, Céu, todo 
mundo que participou, muito obrigado, do caralho, valeu. Queria dizer uma coisa, 
maravilha total, tô felizão com a parada, do projeto, com os shows comemorativos, 
com o Planet, mas tô mermão firme e forte Seletores de Frequência. Muito obrigado, 
valeu. Pow! (BNEGÃO, 2012). 

 
 

O vocalista dos Seletores de Frequência utiliza o espaço do discurso para agradecer, 

simplesmente, e não para apresentar algum ponto de vista a favor do movimento, ou fazer 

“propaganda” da ideologia do movimento, nem para a mensagem que tenta transmitir em seu 

disco. Depois de anunciar a Categoria Revelação, Criolo é anunciado como Melhor Artista 

Masculino:  

Hã, então, eu, eu gostaria de oferecer esse prêmio, hã, a todas as pessoas que 
trabalham comigo, sem exceção, e não precisamos citar nome. E gostaria de oferecer 
esse prêmio principalmente pras autoridades do, do nosso país, sobretudo na questão 
da segurança pública, que tenho certeza que vão apurar quais dos mais de trinta 
incêndios foram provocados. Obrigado autoridades públicas, eu tenho certeza que 
vocês vão apurar isso aí. Boa noite (CRIOLO, 2012). 
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Criolo falou, ou “protestou”, de maneira educada. Este posicionamento foge ao senso 

comum, ao estereótipo que muitas pessoas têm sobre os representantes do movimento e sua 

forma de expressar a ideologia do Rap – entendida quase sempre como agressiva, violenta, 

com vocabulário de baixo calão. 

Já a escolha da Categoria Melhor Música comprova o empenho do rapper Emicida 

com as causas que defende, recebendo reconhecimento mais uma vez pelo seu trabalho. 

Demonstrou atitude no agradecimento, que durou pouco mais de dois minutos desde que 

anunciado: 

Aí, o momento é de comemoração, o momento é de festa e a gente tá muito 
emocionado e muito feliz de ter vencido esse prêmio. A razão dessa música ter sido 
feita é pela desapropriação violenta que a polícia militar vem fazendo no estado de 
São Paulo, certo, matando nosso povo e nossa cultura. Nesse momento, que a gente 
tá festejando aqui, a polícia militar não satisfeita com os trinta e seis incêndios 
criminosos na cidade de São Paulo, tá sitiando a Favela do Moinho, impedindo os 
moradores de voltar pros seus barraco, certo irmão. Infelizmente o momento não é 
de festa (EMICIDA, 2012). 

 
 

No intervalo de dois minutos e cinco segundos, o rapper entrou no palco com a 

bandeira do MST55 nas costas e formulou seu discurso voltado aos incêndios que ocorreram 

nas favelas de São Paulo56 na época, tema também da música Dedo na Ferida57 que ganhou o 

prêmio. Mostrando-se um legítimo representante das periferias, utilizou o espaço de grande 

visibilidade para dar voz aos excluídos. 

Para fechar a galeria de troféus de rap no último VMB da MTV Brasil, nada mais 

adequado do que a vitória dos revolucionários do Rap, até mesmo na premiação, os Racionais 

MC’s. Os primeiros a vencer uma categoria fora do estilo rap e primeiros também a fazerem 

um show ao vivo na premiação venceram também a disputadíssima Categoria Clipe do Ano.  

Na oportunidade do agradecimento, cederam o espaço à equipe de produção do vídeo 

agradecer pela conquista do trabalho em conjunto:   

Obrigada à equipe toda, obrigada à confiança dos Racionais, Mano Brown, KLJ, Ice 
Blue, Edi Rock, obrigada. Eu queria falar obrigada também pro pessoal do Capão 
(...) o pessoal lá da comunidade Mauá e todos os lugares que receberam a gente pra 
filmar, obrigada. Muita emoção fazer o clipe dos Racionais Mc’s, Daniel, por favor, 
que é o diretor do filme. A gente queria agradecer muito, mas acho que a palavra é 
deles né, dos caras. Muito legal fazer ôh, é muito legal trabalhar com esses caras, os 
caras são muito sérios.58 
 

                                                 
55 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Disponível em: < http://www.mst.org.br/>. Acesso em: 19 
out. 2013 
56 Disponível em: <http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/sobre-os-incendios-em-favelas>. Acesso em: 19 out. 
2013. 
57 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=QdvYAjQYdIs>. Acesso em: 19 out. 2013. 
58 Participante da produção do videoclipe não identificada. 
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Logo após o agradecimento, o diretor do videoclipe, Daniel Grinspum, em um simples 

comentário, disse: “É isso aí velho, Marighella vive e Racionais vive muito mais velho”. O DJ 

dos Racionais complementa: “Estamos vivos!” (KLJ). Desde a chegada no palco, troféu e 

microfone são oferecidos primeiramente a Brown, que passa para os profissionais da 

produção do vídeo e vai encaminhando para todos que quiseram falar. Em seguida, agradeceu: 

Bom, muito obrigado aos que acreditam no Rap, certo, como música instrumento do 
preto, da revolução, de fazer a justiça, é o som do preto memo, somos herdeiros dos 
tambores, da África, é o que a gente faz, é isso aí, dar continuidade, nem melhor 
nem pior, diferente, moro? Isso aí. Muito obrigado a vocês (BROWN, 2012). 
 
 

Depois de quatorze anos em que receberam o primeiro prêmio no VMB, os Racionais 

subiram ao palco com a mesma seriedade de sempre. Sendo essa uma característica do grupo, 

notada até pela profissional que trabalhou no clipe – quando disse “os caras são muito sérios” 

– o que comprova que não é apenas uma “marra” de quando os rappers sobem ao palco. Esta 

conduta diz respeito ao que o grupo reivindica em suas mensagens, e se ganham um prêmio 

pela música que cantam, mostram por meio de sua expressão e postura a gravidade dos 

problemas que apontam. Em aproximados três minutos e quarenta segundos de exposição dos 

Racionais no programa, enquanto foram anunciados até saírem do palco, o grupo abriu espaço 

para os profissionais de produção audiovisual que trabalharam no clipe do ano. Eles 

agradeceram o prêmio e em poucas palavras Mano Brown reforçou a ideologia do Rap 

enquanto cultura, engajamento social e político.  

 

6.3 Síntese analítica 

 

Na síntese analítica será apresentado um quadro que vai mostrar uma compilação dos 

principais termos ou os termos (palavras) mais usados nos discursos das 3 premiações 

analisadas. Já que fala em análise de conteúdo, esta é uma técnica que visa perceber a 

repetição de termos, por exemplo. Neste caso a ideia seria ver quais os termos mais se 

repetiram nos discursos das 3 edições da amostra. Vamos ver quando o assunto é a defesa da 

ideologia, quais são as palavras ou expressões mais usadas por aqueles que discursaram.  
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Quadro 2 - Termos afins a ideologia 
Amostra de 

edições do VMB 
 

Categoria 
em que 
venceu 

Nome do rapper Termos usados no discurso afins a ideologia do 
RAP 

VMB 1998 
 
 
 
 

 
RAP 

Ice Blue Periferia, preto, favelado, Rap, música, voz. 
Edi Rock Deus, Rap, miséria, favela, droga, vício, povo, grade, 

paz. 
Mano Brown Deus, polícia, mãe, mulher, casarão, pavilhão 9, 

pavilhão 4, FEBEM, favela, paz. 
Escolha da 
Audiência 

Ice Blue Preto, morro, maioria, favela. 

KLJ Povo, África, favela, Europa, América do Norte, 
cadeia, tráfico, droga, dinheiro, Rap, esperança, 
justiça, orgulho, poder, paz. 

Edi Rock Pai, mãe, esposa, filha, inspiração. 
Mano Brown Arma, dinheiro, àquele que ta lá em cima, periferia, 

pedra, fumando, grade, casa de detenção, FEBEM, 
paz. 

VMB 2011 
 
 

Artista do 
Ano 

Emicida Música, quilombola, MST, arma, grana, sangue, suor, 
rapper, fuga. 

Melhor 
Música 

Criolo Matilha Cultural, Grajaú. 

Artista 
Revelação 

Criolo Hip Hop, Grajaú, música. 

VMB 2012 Artista 
Revelação 

Projota O discurso não apresentou nenhuma referência à 
ideologia Hip Hop. 

Melhor 
Álbum 

BNegão O discurso não apresentou nenhuma referência à 
ideologia Hip Hop. 

Melhor 
Artista 

Masculino 

Criolo Autoridades, segurança pública, incêndios. 

Melhor 
Música 

Emicida Polícia, matando, povo, cultura, incêndios, 
criminosos, favela. 

Clipe do 
Ano 

Mano Brown Rap, música, preto, revolução, justiça, tambores, 
África, diferente. 

Fonte: Pesquisa do autor. 
 

Observa-se por meio dos termos usados nos discursos dos representantes do 

movimento Hip Hop, que na maioria das falas os rappers protestam contra a violência policial 

que acontece nas periferias e dedicam os prêmios a esta população que vive às margens da 

sociedade.  

Os termos mais utilizados nos discursos foram: periferia, favela, preto, droga, arma, 

música e Rap. Estes termos encontram-se na maioria dos agradecimentos analisados, são 

empregados também nas letras das músicas dos rappers, o que aponta ser as principais causas 

reivindicadas pelo Rap nacional.  

Quando os mc’s falam em “arma”, referem-se tanto à violência que é uma realidade 

nas favelas brasileiras, através de tráfico de drogas, corrupção policial e tráfico de armas59, 

                                                 
59 Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/113928_OS+SENHORES+DAS+ARMAS>. Acesso 
em: 12 nov. 2013. 
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como também refere à força do Rap, como uma alternativa a estas práticas ou como uma 

forma de reivindicar estes problemas, utilizando o espaço midiático para assim fazê-lo. 

Por meio da análise do quadro 1 nota-se o grande crescimento da participação do Rap 

no programa VMB.  Se nas três primeiras edições participou somente da categoria do seu 

estilo musical, na última edição, em 2012, premiação que teve como tema a “Cultura de Rua”, 

concorreu em nove das doze categorias e ganhou em cinco, um marco do estilo musical na 

premiação com mais de uma década de existência.  

Durante os 12 anos de VMB percebe-se também a ênfase para o grupo Racionais 

MC’s, que foi o primeiro grupo de Rap a concorrer e ganhar um prêmio fora de sua categoria 

e também o primeiro a fazer uma apresentação ao vivo no programa. O grupo só veio a 

participar do VMB novamente na última edição, em 2012, quando ganhou o prêmio Clipe do 

Ano além de fazer o show de encerramento com seis músicas.  

Pode-se considerar o grupo Racionais MC’s como referência do Rap nacional 

brasileiro, formado em 198860, representa os primórdios do Rap militante do Brasil. De 1998 

até 2012, o grupo não perdeu sua essência nas participações do evento, pelo contrário, só veio 

a se fortalecer com a presença na chamada “grande mídia” ou mídia de massa. Por meio da 

visibilidade alcançada, os rappers do grupo tornam-se formadores de opinião para além das 

periferias de São Paulo. Por exemplo, o Senador Eduardo Suplicy, em 2007, cita a letra Um 

Homen na Estrada61, em uma sessão do senado. Na ocasião, acontecia o exame da proposta 

que alteraria a Constituição Federal, reduzindo para dezesseis anos a idade para a 

imputabilidade penal62, repetindo o discurso no Programa do Jô63, da Rede Globo, enquanto 

falava da importância do Rap. 

Não menos importante, É relevante perceber que em relação aos novos grupos ou 

cantores solo, como os rappers Criolo e Emicida, considerados “a nova safra” do Rap 

nacional, que por maior espaço que ganham na mídia, herdaram o discurso de militância e 

também adotaram a postura de quem reivindica em nome daqueles que não tem “voz”.   

                                                 
60 Disponível em: < http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/racionais-mc-s>. Acesso em: 21 out. 2013. 
61 Música Um Homen na Estrada do CD Raio X Brasil (1993) do grupo Racionais MC`s. 
62 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=SBtKAlfo0bo/>. Acesso em: 21 out. 2013.  
63 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=6C7wpXIskuM>. Acesso em: 21 out. 2013. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao se finalizar esta pesquisa, que teve por objetivo geral investigar como o Rap, 

enquanto produto do movimento Hip Hop e da ideologia da contracultura, tem se relacionado 

com o espaço midiático da premiação Video Music Brasil - VMB, do canal de televisão MTV 

Brasil, compreendeu-se a diferença do Rap aos demais estilos musicais. Por mais que existam 

músicas festivas, no estilo Rap prevalece a contestação nas letras e na postura dos mcs.   

 O Rap no Brasil surgiu nos anos 80, com as gangues de break na Estação São Bento, 

em São Paulo, que se popularizaram e ganharam espaço nos salões das festas black, com os 

mcs que animavam a festa com letras simples. Em pouco tempo, alguns grupos foram 

mudando seu discurso, com influências de grupos de Rap norte americanos como NWA e 

Public Enemy e também das autobiografias de Martin Luther King e Malcolm X. Assim,  

passaram a criar letras contestadoras das desigualdades sociais, de caráter militante, retratando 

as dificuldades encontradas nas periferias brasileiras.  

 Pode-se observar que não houve censura ou adaptação nas letras dos rappers quando 

cantaram ao vivo na premiação do VMB, apesar de que nem sempre cantaram as músicas 

pelas quais concorreram aos prêmios. O grupo Racionais MC’s, por exemplo, os primeiros 

rappers a serem premiados fora da Categoria Rap, com a música Diário de Um Detento, no 

mesmo evento foram também os primeiros rappers a cantarem uma música ao vivo no 

programa, a música Capítulo 4, Versículo 3. A canção apresentava letra bastante forte, 

falando sobre preconceito, racismo, desigualdade social e violência policial, entre outros 

assuntos64.  

 Nota-se também o aumento da visibilidade/popularidade dos rappers, por meio das 

premiações no VMB, pelos novos espaços que vão sendo oportunizados para participarem em 

outros programas, como por exemplo, a polêmica participação do MV Bill, em 2010, na 

novela Malhação, da emissora Rede Globo, foi o segundo ano consecutivo no qual o rapper 

ganhou o prêmio na categoria RAP no VMB e em 2009 cantou três músicas ao vivo no 

evento.  

Outro fato a ser observado é a crescente introdução de aspectos da cultura Hip Hop 

nas mídias de massa, como foi o recente caso da telenovela da Rede Globo Sangue Bom65, 

que estreou em 29 de abril de 2013, tendo por título ou nome esta expressão bastante utilizada 

                                                 
64 Disponível em: < http://letras.mus.br/racionais-mcs/66643/>. Acesso em: 21out. 2013. 
65 Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/sangue-bom/v/veja-a-abertura-de-sangue-
bom/2545212/>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
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na cultura Hip Hop. Também a composição visual da vinheta de abertura da novela era 

constituída por graffiti, um dos elementos do movimento Hip Hop. Além disso integrava a 

trilha sonora da novela  a música Zóião66, do rapper Emicida.  

 Refletindo sobre os prêmios que o Rap conquistou ao longo das 17 edições da 

premiação, principalmente nas duas últimas edições do VMB, com o discurso de Ice Blue, 

integrante do grupo Racionais MC’s. Na ocasião, o mc do grupo  que ganhou o melhor 

videoclipe de RAP em 1998, falou sobre a discriminação que sofreram no início da carreira, 

quando ouviam que Rap não era música. Pode-se perceber a evolução da aceitação do Rap 

tanto por parte da audiência e quanto da própria emissora.  

 Tal aceitação e visibilidade pode ser notada também com cantores de Rap, como 

Gabriel O Pensador, Marcelo D2 e Negra Li, que passaram a disputar em categorias como 

POP e MPB, ou a parceria de Criolo e Caetano Veloso, cantando Não existe Amor em SP, no 

VMB de 2011. Considerado um dos artistas brasileiros mais influentes, Caetano Veloso, em 

2013, também canta ao lado de Emicida no Prêmio Multishow67. O prêmio do canal a cabo 

Multishow, que tem a mesma proposta do até então extinto VMB da MTV Brasil, ainda 

premiou a rapper Karol Conka, na categoria Artista Revelação. Ainda em 2013, o canal 

Multishow lançou um DVD68 de Criolo e Emicida juntos, com a participação especial de 

Mano Brown.  

 Fato marcante, acontecido em 19 de outubro de 2013, foi a participação de Edi Rock, 

integrante dos Racionais MC’s, no programa Caldeirão do Huck69 da Rede Globo. O 

momento foi tão surpreendente que até o apresentador do programa, Luciano Huck, comenta 

que é um momento histórico e que há mais de quinze anos tinha vontade de ter o grupo ou um 

dos integrantes no palco do programa, no intuito de democratizar a música dos Racionais. O 

mc responde “nóis vai ser meio difícil, um sim”, evidenciando a resistência dos outros 

integrantes com a emissora. O apresentador busca Edi Rock de carro, e começa o bate papo 

no caminho em direção ao estúdio, durante o percurso o rapper conta sua trajetória no Rap e 

no grupo Racionais MC’s. Edi Rock justifica a sua participação no programa pela grande 

visibilidade que o seu trabalho e a sua mensagem podem ganhar. O rapper ainda ganha 

espaço para cantar no palco do Caldeirão a música Negro Drama (grupo Racionais MC’s, 

                                                 
66 Música Zóião do CD O Glorioso Retorno De Quem Nunca Esteve Aqui (2013) Emicida 
67 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/musica/noticia/2013/09/conheca-os-vencedores-do-
premio-multishow-2013.html>. Acesso em: 21 out. 2013. 
68 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=daZHocG_mBE>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
69 Disponível em: <http://tvg.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/videos/t/programa/v/edi-rock-pega-uma-
carona-com-luciano-huck/2900537/>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
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álbum Nada como um Dia após o Outro Dia, de 2002). Edi Rock ganha quase vinte minutos 

de participação no programa.   

 Em relação à coleta de dados para compor a amostra, foi uma observação intrigante a 

indisponibilidade de vídeos das edições anteriores a 2012 do VMB na internet, via Youtube. 

Durante o período da pesquisa foi encontrada somente a edição de 2012 na íntegra e algumas 

apresentações e categorias avulsas das demais edições, dificultando o desenvolvimento do 

trabalho, que inicialmente se propunha a trabalhar com uma amostra mais expressiva de 

edições.  

Por fim, o maior aprendizado sobre a importância desta pesquisa, especialmente pela 

sua temática e seus objetivos, que em síntese, desejou refletir sobre o Rap não apenas como 

um estilo musical, mas como um expressivo produto do Hip Hop. Movimento social e cultural 

este frequentemente rotulado e marginalizado, mas que, por outro lado, apresenta-se como um 

discurso rico em contextualização história, intenções de resistência cultural e inclusão social, 

de liberdade de expressão e de autoafirmação e valorização das minorias – que, na realidade, 

podem ser pensadas como maioria. Em síntese, assim como o discurso publicitário vende 

marcas, produtos e serviços, o Rap é um discurso que vende a ideia da necessidade latente de 

uma sociedade com menos desigualdade social, menos preconceitos (social, racial, cultural, 

de gênero, etc.) e reconhecimento aos grupos sociais menos favorecidos, não apenas 

financeiramente, mas também menos favorecidos em termos de cidadania, no reconhecimento 

dos seus direitos enquanto brasileiros.  

Porém, mesmo a cultura Hip Hop mostrando-se resistente à distorção de sua ideologia, 

e visto que grande parte dos espaços midiáticos em que seus representantes aparecem, são 

utilizados para defender este ideal, pode-se notar que a indústria cultural também “utiliza” o 

Hip Hop transformando a cultura em mercadoria. Pois o crescente número de grupos e 

produtos derivados deste estilo musical é comercializado em inúmeras lojas, tanto físicas 

como virtuais. Também se pode pensar a “utilização” deste movimento cultural para o 

estímulo ao consumo das próprias emissoras.   
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