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Resumo 

Este trabalho busca debater as tensões e articulações em torno da recepção de “Boogie 

Naipe” (2016), primeiro álbum solo do Mano Brown. Uma obra que apresenta 

considerável afastamento dos traços característicos do artista e de sua produção, tão 

significativos para a história do RAP Nacional. O estudo se propõe a pensar como essas 

tensões, materializadas por meio de comentários no YouTube, realçam certas disputas 

simbólicas sobre o que é legítimo ou não para ser considerado como parte do RAP, em 

um processo de valorização de certos elementos e questionamento de outros.  
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Introdução 

 Elemento mais proeminente da cultura Hip-Hop, o RAP se estabeleceu 

historicamente no Brasil por meio de um modelo de apresentação vinculado à crítica 

social (HERSCHMMAN, 2005), que nos anos recentes passou a ser chamado de “RAP 

de mensagem”. Essa espécie de subgênero, significativo até hoje, dominou parte 

considerável da difusão inicial do estilo no país, especialmente por meio de artistas 

como Facção Central, Gabriel O Pensador, Gog, MV Bill, Pavilhão 9 e Racionais Mc’s 

(LEAL, 2007).  

 Utilizando uma retórica política e se valendo de uma postura enérgica e 

afirmativa, esses artistas acabaram por servir de referência para algumas das práticas e 

comportamentos que passariam a identificar parte do RAP brasileiro. Foi assim, 

também, que a contestação e a agressividade se tornaram traços quase intrínsecos ao 

gênero. Integrar essa coletividade não dócil, que contraria certas normas e convenções, 

como é próprio das subculturas (FREIRE FILHO, 2007), passou a significar fazer parte 

do movimento.  

                                                 
1
 Boogie é um subgênero de R&B, bastante associado à Disco Music. Também pode significar um movimento 

rítmico advindo do Blues. A frase “Fiz um boogie pra você, baby” é um verso apresentada na introdução da música 

“Gangsta Boogie”, segunda faixa do álbum “Boogie Naipe” do Mano Brown.  

 
2 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
3 Mestrando em Comunicação pelo PPGCOM-UFF, email: vieiradasilvaromulo@gmail.com. 
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 Reverberando alguns desses traços, temos o grupo formado pelos rappers Mano 

Brown, Edi Rock e Ice Blue, além do deejay KL Jay. Falo dos Racionais Mc’s, um dos 

coletivos mais populares e bem sucedidos do país, em atividade há quase 30 anos e com 

uma produção que envolve quatro álbuns de estúdio e dois álbuns ao vivo, além de 

diferentes singles e EPs.  

 Em dezembro de 2016, após dois anos do lançamento de “Cores e Valores” 

(2014), quarto álbum de estúdio do grupo, o líder dos Racionais Mc’s, Mano Brown, 

apresentou “Boogie Naipe”, seu primeiro álbum solo. Uma obra que, remetendo à Era 

Disco, evidenciou o lado romântico do artista, flertando com ambientações particulares 

a Marvin Gaye, Bee Gees e The Jackson 5, em uma incursão que se vale do R&B, do 

Soul e da Disco Music, bastante associados à música Pop. 

 Apesar de bem avaliado pela crítica e grande parte do público, os incômodos 

relativos à Boogie Naipe não foram deixados de lado por parte dos fãs mais tradicionais 

do RAP Nacional. Algumas dessas tensões ganharam maior evidência ao passo que o 

disco solo do artista foi disponibilizado, no YouTube, no mesmo canal do seu grupo de 

origem, fazendo sobressair distinções evidentes entre as obras. Com canções sobre 

relacionamentos amorosos, variadas harmonizações vocais e groovies dançantes, 

Boogie Naipe apresenta certa ruptura com a estética e a temática histórica dos Racionais 

Mc’s e, principalmente, do RAP brasileiro, o que acaba por colocar em jogo questões de 

tradição, performance de gosto, representações estereotipadas relativas ao gênero 

musical e ativismo e resistência de fãs. Em complemento a esse contexto, a música com 

maior número de visualizações do álbum, mais de 600 mil em julho de 2017, recebe o 

título de “Gangsta Boogie” e aborda justamente a relação entre um “homem das ruas” e 

sua mulher, evocando elementos do Gangsta RAP, tão presentes nas letras dos 

Racionais, também para o trabalho solo do rapper.  

 O interesse deste trabalho é começar a investigar como essas tensões, presentes 

na recepção de Boogie Napie e materializadas por meio de comentários no YouTube, 

realçam certas disputas simbólicas, por meio dos fãs, sobre o que é legítimo ou não para 

ser considerado como parte do RAP, em um processo de valorização de certos 

elementos e desvalorização ou questionamento de outros. Considerando que essas 

interações são afetadas pela construção histórica do RAP no Brasil, contaminada por 

elementos simbólicos específicos, pelos quais abordaremos durante o texto, pretende-se 

debater de que maneira tais representações são atualizadas e ganham novos significados 
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no ambiente digital, compreendendo como a cena (PEREIRA DE SÁ, 2011) e o gênero 

são moldados a partir dessas representações e como elas podem impactar diferentes 

atores, inclusive os próprios modelos de representação.   

 Para tal, este artigo é dividido em três seções: na primeira, apresentamos um 

breve histórico do RAP, a partir da sua fundação e associação a Disco Music nos 

Estados Unidos e sua consolidação por meio do “Rap de mensagem” no Brasil; na 

segunda, discutimos a extensão da cena brasileira para a internet, evidenciando a 

importância dos fãs nesse contexto; e na terceira, analisamos alguns comentários, 

provenientes do YouTube, relativos a música “Gangsta Boogie” do álbum “Boogie 

Naipe” (2016) do Mano Brown. 

 

A mensagem: o RAP e seus modelos de representação 

 Quando o movimento Hip-Hop deu seus primeiros passos nos guetos nova-

iorquinos, a base da manifestação era a dança. Quando Kool Herc tocava em seus bailes 

o trecho instrumental de sucessos da época, correspondendo exatamente ao intervalo 

entre um verso e outro, aqueles que dançavam durante a execução do loop começaram a 

ser chamados de break boys (HIPHOP, 2016). Em síntese, foi assim que surgiu a Break 

Dance, que a diversão deu o tom do movimento e que deejays e b-boys assumiram, 

durante o período, o protagonismo da manifestação.  

 Em São Paulo não foi diferente. Quando a estação São Bento virou palco 

daquilo que veio a se tornar o começo da cena, ainda não existiam emcees. De Nelson 

Triunfo a Thaíde, e muitos outros artistas de dança que viriam a surgir, o Hip-Hop 

também foi iniciado no Brasil a partir do break, da associação das manobras da dança à 

capoeira e à música afro-brasileira. Foi um b-boy, aliás, que proferiu as primeiras rimas 

no espaço e estimulou com que o discurso falado integrasse mais facilmente aquela 

reunião (LEAL, 2007). Thaíde, que viria posteriormente a formar dupla de sucesso com 

Dj Hum, mais que b-boy, foi um dos primeiros rappers brasileiros. 

 Demarcar esse contexto, mesmo que resumidamente, é importante para 

compreensão histórica do RAP e vai mais além: permite visualizar a indissociável 

integração entre os quatro principais elementos da Cultura Hip-Hop, o breaking, o 

deejaying, o RAP e o grafite; e possibilita compreender como a diversão dava a tônica 

da manifestação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, antes mesmo do RAP 

expressar discursivamente sua insatisfação com os problemas sociais. Naturalmente, 
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quando se destaca aqui o entrelaçamento da dança com o divertimento, não se pretende 

ignorar o caráter político ou a força dessa manifestação artística como instrumento de 

luta, mas salientar a associação mais evidente no contexto relatado. 

 Se o R&B, o Soul e a Disco são criações afro-americanas, em uma conjunção 

estética que mistura interpretação dramática, improvisação, ritmo pulsante e expressões 

corporais, podemos dizer que o Hip-Hop surge como um movimento que renova essa 

tendência, adicionando elementos à música negra que apresentam novidades ao mesmo 

tempo em que se valem dos gêneros antecessores. A importância do deejay na 

manifestação se enquadra neste contexto. A Disco já havia enfatizado o papel do deejay 

na criação de loops e mixagens que permitissem maior flexibilidade de seleção e 

escolha de trechos mais apropriados para dança (HIPHOP, 2016). O Hip-Hop bebeu 

dessa fonte, mas surgiu como uma manifestação alternativa, buscando reafirmar as 

identidades locais de negros e latinos que se sentiam pouco representados pelas versões 

mais pops e europeias da Disco Music que tocava nas rádios (ROSE, 1994).  

 Por outro lado, o primeiro grande sucesso do Hip-Hop é uma polêmica a parte. 

O single do grupo estadunidense Sugarhill Gang, lançado em 1979 e denominado 

“Rapper Delight”, não só foi apresentado por artistas que originalmente não eram 

rappers, o que gerou certo desconforto na cena, mas também foi acusado de conter 

trechos de letras de outros artistas, em um possível caso de plágio (HIP HOP, 2016). 

Vale destacar ainda que a base musical da canção, inspirada na música Disco “Good 

Times”, do grupo Chic, também foi alvo da reinvindicação de direitos autorais, mas o 

problema foi logo resolvido quando os produtores se propuseram a acrescentar como 

coautores o nome dos músicos que se manifestaram (TEPERMAN, 2015). De todo 

modo, para além das controvérsias, dois pontos sobre “Rapper Delight” são importantes 

para nossa discussão: a música, considerada o primeiro sucesso mundial do RAP, era 

uma canção de cunho consideravelmente festivo e estava estética e liricamente 

associada à Disco Music. 

 No Brasil, o Soul e a Disco também estavam entrelaçadas à gênese do RAP. Os 

fundadores do movimento no país eram frequentadores de bailes blacks e participavam 

inclusive das rodas de dança, como é o caso de Nelson Triunfo (LEAL, 2007). Com o 

amadurecimento e consolidação da cena, os movimentos do break passam a ser a 

expressão artística dominante e o Hip-Hop vai ganhando suas próprias formas em solo 

brasileiro; o grafite também começa a ser desenvolvido a partir da São Bento e, além de 
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Thaíde, Jr. Blow e Marrom também esboçam as primeiras rimas de RAP. Assim, entre 

conflitos, alteração dos locais de reunião, fragmentação de frequentadores e grupos, 

criação de associações e muitas outras histórias, o RAP passa a ganhar corpo, em um 

crescimento que começa a articular seu vínculo à contestação (LEAL, 2007). As 

discussões sobre o lugar do negro na sociedade brasileira e o papel do gênero na 

denúncia do descaso com a periferia parecem conduzir a cena do RAP a uma postura de 

maior conscientização. 

 Nos Estados Unidos, em 1982, Grandmaster Flash And The Furious Five lançam 

o que é considerado o primeiro grande sucesso do RAP a falar sobre problemas que 

assolam a comunidade periférica (LEAL, 2007; HIP HOP, 2016).  A canção que 

evidencia o isolamento social, em um retrato que apresenta o descuido governamental 

com a periferia negra e latina, compara os bairros marginais à selva. Apesar da 

proeminência do single, que alcançou o Top 100 das mais tocadas em diferentes países, 

não foi a primeira vez que rappers optaram por tocar em temas que abordassem o 

deslocamento social e o racismo; estima-se que “The Message”, aliás, tenha sido a 

quinta música a abordar as questões (CHANG, 2006). Mas o interessante é que a 

potência da obra, que em tradução livre tem o título de “A Mensagem”, parece influir 

no RAP até hoje: no Brasil, aparentemente de forma mais acentuada a partir da década 

de 2000, as músicas que abordam problemas sociais e introduziam um tom de 

conscientização às letras são chamadas de “RAP de mensagem”. 

 Se já não fossem suficientes os múltiplos cruzamentos que o gênero exibe, é 

possível notar que o RAP consciente ou “de mensagem” no Brasil se entrelaça muitas 

vezes com o Gansgta RAP, fazendo da luta política e do enaltecimento da criminalidade 

elementos simbólicos que se embaralham. Os diversos pontos de vistas encontrados nas 

obras dos Racionais Mc’s articulam as experiências dos artistas e seus personagens 

diante do cotidiano violento da periferia, em um retrato agressivo da própria 

agressividade diária (GARCIA, 2013), que por si só já explicaria parte da abordagem, 

mas o enlace a essa postura séria e rígida também parece estar relacionado a uma 

obrigação particular do RAP em demostrar força e validar sua posição de poder. 

 A história do RAP no Brasil, especialmente durante os anos de 1980 e 1990, 

pelos quais poderíamos chamar de período da “velha escola”, perpassa uma 

ambientação densa, com letras violentas e músicas combativas, em um contexto que 

impõe respeitabilidade, dureza e força como modelos representativos. A tendência do 
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RAP Nacional no período demarca um espírito revolucionário e incisivo (TEPERMAN, 

2015) que acaba por comportar um imaginário de como deveriam ser os artistas e os fãs 

do gênero. É em meio a esse cenário que os signos de uma masculinidade autêntica 

(RODRIGUEZ, 2017) surgem como ingredientes fundamentais no processo de 

legitimação da cena. Integrar o movimento é carregar consigo parte desses elementos 

simbólicos; é mostrar firmeza e coragem, fazendo do vigor e da audácia das ruas 

características essenciais. Um conjunto de marcas que parecem tentar emoldurar o perfil 

e os códigos de conduta da manifestação.  

 

Flows e views: agora a cena é na rede 

 Ao passo que a efervescência e a contestação eram traços característicos do RAP 

brasileiro nos anos 1990, a década de 2000 fez emergir uma cena mais moderada, em 

que a pluralidade do gênero se fez mais evidente (LEAL, 2007; TEPERMAN, 2015). 

Explicar a multiplicidade dessas mudanças é sempre uma missão difícil, pois faz 

sobressair certos atores enquanto produz o deslocamento de outros. No entanto, 

considerar a inserção de uma nova geração de artistas e fãs já nascidos na era digital, em 

meio às marcas e movimentos que o período evoca, parece começar a elucidar essa 

transformação. Na atualidade, parte significativa da experiência de fruição musical e 

articulação de fãs se dá nas plataformas digitais (PEREIRA DE SÁ, 2013), 

evidenciando a importância desse ambiente para as cenas contemporâneas e para a 

compreensão das suas flutuações. 

  Simone Pereira de Sá (2013) lembra que a cultura digital produz uma mediação 

na cena. É neste contexto, afirma a pesquisadora, que há um crescimento na importância 

dos fãs, ao passo que eles começam a manter maior controle sobre a cena por meio da 

internet. O YouTube, site de compartilhamento de vídeos mais popular do planeta, é um 

dos espaços onde esse controle acontece. A rede apresenta um sistema de comentários 

intuitivo que possibilita a interação de fãs de diferentes lugares do mundo. Um local 

onde os afetos são materializados e as tensões tornam-se mais claras. 

 Apesar de centrada na experiência musical, a integração em uma cena também 

envolve aspectos ligados ao estilo de vida. As vestimentas, as concepções políticas, as 

práticas de consumo, só para citar algumas, são atravessadas pela associação à 

manifestação e seu cenário (PEREIRA DE SÁ, 2013). No Hip-Hop, aliás, esses traços 

são bem marcantes: o universo simbólico do movimento e seus modelos de 
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representação exercem forte influência nos fãs. Podemos dizer que os comentários 

publicados no YouTube, que serão destacados mais a frente, são rastros que notabilizam 

esse contexto. 

 Assim, é no meio digital e por intermédio das especificidades desse ambiente, 

que a cena contemporânea do RAP Nacional e alguns dos seus actantes deixam 

transparecer certas performances de gosto. Antoine Hennion (2002) lembra que ser fã 

de um gênero musical é um acontecimento contínuo e sempre em disputa. É o afeto 

baseado no confronto, muitas vezes de quem almeja falar de uma posição de autoridade: 

o fã mais engajado, mais dedicado, mais “antigo”, mais “raiz”. É o capital subcultural. 

No RAP, essa disputa é tão frequente que os fãs mais tradicionais que se manifestam de 

forma incisiva e negativa quanto às novidades ganham até um apelido jocoso: “donos” 

ou “guardinhas” do RAP. Mais uma marca que joga luz sobre as oposições de uma cena 

com diferentes faces, mesmo que algumas representações pareçam se destacar mais que 

outras.  

 São essas disputas simbólicas que servem como elementos de construção 

identitária e como instrumentos de sociabilidade (PEREIRA DE SÁ et al; 2008). É o 

compartilhamento de perspectivas, interesses e negações que configuram parte do 

vínculo entre os grupos, assim como estabelece seus debates e divisões. Com a 

consolidação da internet, essas afluências ganharam maior abrangência, especialmente a 

partir do fortalecimento da cultura fã. Quando o receptor, antes imerso em considerável 

passividade, conquistou uma voz mais ativa na cultura de massa, a condição de fã 

passou a ser exaltada como uma forma eficiente de expressar resistência e provocar 

mudanças (FREIRE FILHO, 2007). Não é à toa que o ativismo pela internet é uma 

atividade em crescimento, seja por parte de grupos políticos, fandoms ou indivíduos 

comuns. Se o Hip-Hop, especialmente no Brasil, é uma manifestação de espírito 

historicamente revolucionária (TEPERMAN, 2015), é natural que parte de seus fãs 

também tenham absorvido a essência desse modo de pensar e agir, utilizando os meios 

digitais como formas alternativas de defesa e disseminação das suas crenças e desejos 

(CHRISTENSEN, 2011). 

 Assim, os limites entre crenças, desejos e ativismo tornam-se cada vez mais 

difíceis de serem demarcados, ao passo que nem sempre é possível identificar com 

precisão a origem das mobilizações, que podem ser provenientes de uma orientação de 
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grupos de fãs, dos próprios artistas ou mesmo um simples ato individual que ganha 

volume por meio da rede (BENNETT, 2009).  

 Por outro lado, a aspiração de expressar aquilo que se pensa sobre um artista, 

seus posicionamentos e suas obras, também parece estar correlacionado com a 

proximidade que as plataformas digitais conferem entre ídolo e fã. Um encurtamento de 

distância que coloca em jogo certo sentimento de intimidade, pelo qual os fãs se sentem 

interagindo com o próprio artista (BENNETT, 2009).  

 No caso do nosso objeto, por exemplo, é possível notar no sistema de 

comentários do YouTube que alguns fãs parecem estar falando diretamente com o 

artista quando publicam suas críticas e observações, assim como, mais claramente, 

debatendo com outros fãs. Não é demais lembrar que essa conexão, se não impossível, 

era improvavel há poucos anos. Assim como também era a impossibilidade de um 

artista conferir, quase que instantanemanete, como uma obra está sendo recebida pelo 

público. As transformações tecnológicas, tangilizadas pela internet, assim como o 

estudo das materialidades (GUMBRECHT, 2010), provenientes da interação entre 

diferentes atores, jogam luz sobre um campo muito difícil de ser apreendido 

anteriormente: a opinião do público (CHAGAS, 2016). 

 É essa opinião, atravessada por um tecido entrelaçado por diferentes nós, pelos 

quais se busca contextualizar resumidamente aqui, que será alvo da nossa análise. Um 

contexto que certamente será compreendido em maior profundidade com o avanço da 

nossa pesquisa.  

 

A recepção: disputas e negociações a partir de Boogie Napie 

 Se antes as cenas percorriam circuitos consideravelmente distintos, hoje o 

YouTube é um ator central que congrega e possibilita que elas se articulem, 

apresentando pontos de convergência quando ganham visibilidade por meio da 

plataforma (PEREIRA DE SÁ, 2013).  

 O objetivo deste trabalho é cartografar, em caráter inicial, e por intermédio do 

YouTube, parte dos rastros que deixam transparecer certas disputas simbólicas na cena 

do RAP Nacional, buscando identificar em meio a essa rede sócio-técnica, algumas das 

diversas tensões que se empenham em validar posições mais ou menos legítimas do 

RAP a partir de suas representações históricas. Para isso, serão analisados os 

comentários da canção “Gangsta Boogie” do álbum “Boogie Naipe” do Mano Brown. 
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 Considerado um dos maiores rappers brasileiros, Brown ganhou notabilidade 

por suas rimas contundentes que narram os diversos problemas do país. Seu semblante 

fechado e versos que relatam de forma combativa a desigualdade e o racismo, fizeram 

do artista um dos expoentes do RAP de protesto, ao mesmo tempo em que vincularam 

sua imagem ao Gangsta RAP. Pelo sucesso alcançado com os Racionais, mais que 

grande representante do RAP brasileiro, Brown se tornou um dos principais modelos 

representativos do gênero. Em 2016, no entanto, o rapper decidiu fazer diferente e 

lançou seu primeiro álbum solo. Uma obra fortemente influenciada pela Disco Music, 

em uma conjunção, em grande parte, inédita na produção do artista. Ao evidenciar outro 

lado do rapper, o trabalho surpreendeu e agradou muitos fãs, mas também produziu 

certos incômodos. Alguns admiradores, aparentemente mais ligados à raiz tradicional do 

gênero, destacaram a dissociação do álbum ao estilo histórico do artista e de seu grupo. 

A análise pretendida neste estudo busca compreender melhor como se estabelecem 

esses contrates. 

 Utilizando a perspectiva da Teoria Ator-Rede como ponto de partida, se assume 

neste estudo que os comentários publicados no YouTube funcionam como rastros, que 

tornam visíveis aspectos relacionados a performance de gosto e o ativismo e resistência 

de fãs, elucidando como a história do RAP brasileiro e seus elementos simbólicos 

condicionam certas perspectivas e opiniões. A Teoria Ator-Rede concebe as redes 

sócio-técnicas como resultado de uma construção coletiva, sem hierarquias entre atores 

humanos e não-humanos. Os atores ou actantes são entendidos como qualquer agente 

que produza diferença (LATOUR, 2005).  

 A metodologia adotada para a análise foi a filtragem de comentários positivos e 

negativos que destacassem a correlação entre o RAP Nacional, sua história e elementos 

simbólicos ao primeiro álbum solo do Mano Brown, buscando captar as impressões de 

recepção da obra que, apesar de fugir da tradição do gênero, foi criada por um dos seus 

principais representantes.  

 A escolha pela análise da canção “Gangsta Boogie” se faz por dois motivos: 

primeiro, sua aparente preferência diante do público, ao passo que a música é a mais 

visualizada do álbum no YouTube, reunindo mais que o dobro do número de 

visualizações se comparada a outras canções. Em julho de 2017, a música conta com 

mais de 600 mil visualizações e cerca de 500 comentários, que foram coletados para 

nosso estudo entre os dias 04 e 14 de julho de 2017; segundo, como já mencionado, a 
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canção aborda a relação entre um “homem das ruas” e sua mulher, evocando diferentes 

elementos simbólicos do Gangsta RAP, característicos das letras dos Racionais Mc’s, 

também para o trabalho solo do Mano Brown.  

 A investigação permitiu classificar as manifestações em 4 (quatro) categorias: A) 

censura à obra e à mistura, B) defesa à obra e à mistura, C) validação da mistura e D) 

validação do artista como referência. A seguir, apresentamos os comentários 

selecionados, além de ponderações sobre eles.    

 

A. Censura à obra e à mistura 

 

“Iso NAO é Racionais, e so o Brown pro pessoal q ta querendo ouvir cap 4 ver 3 so 

pesquisa no yt” (por Guilherme Dutra) 

 

“pobre coutado o mano brown vivia criticando o eminem e quer ter dinheiro e fama 

igual a ele” (por Dilson jax) 

 

“rei do rap que nao faz rap. ha mano brown ja fez sua parte pa... acho q nao tem essa. 

rap carrega o povo mano. e o que precisamos nao é do boogie naipe. e sim da mente do 

vilao” (por marcela ramos) 

 

 “não consigo mais entender a linguagem do mano Brown,,,a pergunta que não quer 

calar: pra quem ele tá fazendo música?” (por Makro Avi) 

 

Manifestações que mostram descontentamento com a obra e censuram direta ou 

indiretamente a mistura entre RAP e outros gêneros, destacando o que seria, na ótica 

desses fãs, uma aparente incoerência. É possível notar também o questionamento quanto 

ao fato de uma das maiores personalidades do RAP brasileiro lançar um álbum que não 

é constituído majoritariamente de RAP. Por fim, surgem ainda indagações que parecem 

ir de encontro à postura histórica do Mano Brown e dos Racionais Mc’s em narrar os 

problemas da periferia: a abordagem mais leve de “Boogie Naipe”, na percepção desses 

admiradores, representaria um desvio do “caminho correto”. Simon Frith (1998) afirma 

que as expectativas e convenções atribuídas aos gêneros musicais acabam por orientar 

as escolhas. Neste caso, é o afastamento do padrão histórico do RAP que acaba por 

produzir certos incômodos.  

 

B. Defesa à obra e à mistura 

 

 “Não entendo essa galera do rap, quando os cara faz um bagulho na pegada mais 

atual nego reclama. Quando faz numa pegada oldschool nego reclama do mermo jeito. 

Se decidam porra !!!” (por Sabali) 

 

 “na moral quem reclamar é pq nao entende nada, ficou muito bom, otmo, perfeito. 

Tirei onda com a musica agora, top!” por Leonardo Monroz 

 

 “O Naldinho já fez isso tb é há muito tempo...vários sons desse naype que o Brown 

fez...Mano...quem critica esses caras é que não aprecia a Black Music...Esse álbum 
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ficou loko...parabéns tb a guerreira Ellen Oleria que participa grandaum de várias 

faixas...trampo de peso...” (por Jeferson GEGE Couto) 

 

 “Artista de verdade sabe se reinventar e inovar e não ficar sugando do mesmo estilo 

por vários anos. Brown é de outra geração molecadinha, suas influências vem do Soul, 

do Funk, da Disco, mesmo nas letras do racionais ele já dizia que nao veio pra ficar 

pagando de Ladrao e de quebrada, Brown tá fazendo a música que gosta, assim como o 

finado Tim Maia fez um dia. Esse disco vai estourar e vai ser um divisor de águas na 

carreira dele e da música no Brasil, que nem preciso comentar como a cena de rap, 

funk, sertanejo e até mesmo do finado rock está hoje, abraço” (por Gabriel Ávila) 

 

Manifestações que buscam defender a obra e sua mistura com o Soul e a Disco. O 

argumento dos defensores gira em torno do enaltecimento do que seria uma boa 

qualidade musical do álbum, assim como da reinvenção do artista. Os comentários 

destacam também o que seria uma “eterna insatisfação” da cena, que nunca se contenta 

completamente com os trabalhos apresentados. Afirmação que, podemos dizer, denota o 

dinamismo e a pluralidade do cenário musical (PEREIRA DE SÁ, 2013). Nota-se ainda 

um confrontamento àqueles que não teriam gostado da obra. Esses, para os defensores 

do álbum e da mistura, não teriam entendido a proposta ou não teriam “bom gosto” para 

apreciá-la. Uma noção que ativa a concepção de performance de gosto (HENNION, 

2007).  

 

 

C. Validação da mistura 

 

“Black music até o osso! Respect.” (por Rap Box) 

 

 “MANO BROWN DEVE MITAR ATÉ CANTANDO FORRÓ...SLK...AULAS E 

AULAS!” (por Square Oficial) 

 

“Não importa o estilo, Mano Brown é Rei” (por Caio Araujo) 

 

“Funk Soul original!” (por Rodolfo Souza) 

 

Manifestações que não delimitam incômodos na associação de “Boogie Naipe” e do 

próprio RAP a outros gêneros (ao menos os vinculados ao álbum) validando a mistura. 

Os comentários legitimam a propriedade de Mano Brown em fazer uma obra de música 

negra, sem necessariamente ter como principal viés o RAP.  

 

 

D. Validação do artista como referência 
 

“Rei do rap nacional!!” (por Império Insano Oficial) 

 

 “isso é raiz pra crlhoooooooooo” (por Biel Cavalin) 

 

 “Quem é rei nunca perde a majestade... Brown mostrando de novo a beleza do rap.” 

(por Samuel Rodrigues) 

 

 “Brown continua sendo Brown, não importa, tá foda o som!!!” (por Lilliane Theodoro) 
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Manifestações que exaltam o rapper e seu primeiro álbum solo, validando a posição do 

artista como referência na cena brasileira. Os comentários empolgados parecem 

reafirmar o lugar representativo que Mano Brown ocupa, especialmente a partir da sua 

contribuição ao estilo e ao movimento. Mesmo “Boogie Naipe” não sendo um trabalho 

majoritariamente de RAP, a celebração da obra conversa justamente com a história do 

artista diante do gênero.  

 

Considerações 

 Iniciar o mapeamento de parte das disputas simbólicas presentes em “Boogie 

Naipe”, primeiro álbum solo do Mano Brown, a partir de manifestações postadas na 

plataforma de comentários da música “Gangsta Boogie” no YouTube, evoca as 

diferentes tensões representativas e de legitimidade que perpassam o RAP. 

 Considerando “Boogie Naipe” uma obra romântica e dançante, que se nutre de 

referências musicais que antecedem o movimento Hip-Hop e não apresentam, 

necessariamente, traços temáticos e estéticos relacionados ao RAP, é razoável 

considerar que o álbum sofra certas críticas, especialmente quando se coloca em jogo o 

peso histórico e representativo do seu criador: um dos principais artistas do “RAP de 

mensagem”, com uma imagem altamente associada ao Gangsta RAP.   

 De todo modo, o que se vê a partir dos comentários analisados, mesmo diante de 

um trabalho que destoa consideravelmente dos trabalhos anteriores do artista, são mais 

elogios que repreensões, o que pode salientar o mérito artístico empregado na produção 

da obra, mas também o próprio peso representativo de quem a criou.  

 As manifestações que surgem relembrando a associação do gênero à contestação 

e ao protesto, parecem denotar a importância da retórica política em produzir um 

aparente sentido de seriedade e rebeldia, características tradicionais do RAP brasileiro. 

Um anseio que deseja demarcar, também, a posição historicamente contra hegemônica 

do gênero, que para muitos fãs não pode ser perdida.  

  É assim que se constitui a disputa sobre o que é legítimo ou não para ser 

considerado como parte do RAP, em um processo de valorização de certos elementos 

(como o discurso ou o ato de rimar, a masculinidade e o protesto, o periférico, a pureza 

e a tradição) e o questionamento de outros (como o canto, a leveza da abordagem, a 
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estética pop, a mistura e o novo). Um embate que não começa nem se encerra aqui, mas 

joga luz sobre essa rede heterogênea que envolve e flexiona o gênero e sua cena.  
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