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Resumo
A  rapper  australiana  Iggy  Azalea  tem  sido  sujeita  a  uma  série  de  críticas  e
questionamentos desde que atingiu sucesso comercial estrondoso em 2014, geralmente
tendo como tema não só sua apropriação (durante suas performances) de um sotaque
associado  aos  negros  (principalmente  rappers)  do  sul  dos  EUA,  mas  também  sua
suposta  falta  de  autenticidade,  geralmente  com  base  em  critérios  de  autenticidade
dominantes  no  rap.  Considerando  isso,  este  artigo  pretende  discutir  como  Azalea
incorpora em suas performances uma autenticidade pop-rap, que negocia com critérios
de autenticidade tanto do rap quanto do pop. Com este  intuito,  são analisadas duas
performances  da  rapper  da  canção  “Fancy”  em  duas  cerimônias  de  premiação
diferentes, buscando assim entender como se dá essa incorporação de uma autenticidade
pop-rap na performance e que negociações ela envolve.
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Introdução

Logo na abertura de sua canção de maior sucesso comercial, “Fancy” (que ficou

sete semanas seguidas no topo da parada pop da Billboard3), a rapper australiana Iggy

Azalea canta “First things first, I’m the realest” (“Primeiras coisas primeiro, eu sou a

mais real”). A frase remete a uma expressão comum no hip hop americano, “keepin’ it

real” (“se manter real”), e costuma ser usada por rappers como uma reivindicação de

autenticidade (McLEOD, 1999). No entanto, Azalea já foi acusada diversas vezes dentro

da comunidade hip hop americana de não ser “real” e/ou autêntica por vários motivos:

supostamente não escrever suas próprias letras4, cantar usando um sotaque associado

aos negros (principalmente rappers) de algumas regiões do sul dos EUA ao invés do seu

sotaque australiano5,  praticamente não falar sobre sua vivência na Austrália em suas

1 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.

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGCOM-
UFPE), e-mail: marioaugusto1993@hotmail.com. 

3 Disponível em: <http://www.billboard.com/articles/news/6150450/hot-100-iggy-azalea-fancy-maroon-5-maps>. 
Acesso em: 13 fev. 2017. 

4 Disponível em: <http://www.billboard.com/articles/news/lifestyle/7693161/beyonce-grammy-performance-
references-exclusive>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

5 Disponível em: <http://thegrapevine.theroot.com/forbes-crowns-iggy-azalea-the-next-big-thing-in-hip-hop-
1790885440>. Acesso em: 13 fev. 2017. 
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letras6, supostamente ter colocado implantes nas nádegas7, supostamente não ter talento

e fazer sucesso somente por ser branca8, e até por não fazer rap “de verdade”9. Isso não

significa  que  ela  não  tenha  tido  sua  autenticidade  reconhecida  por  ninguém no rap

americano,  tendo  seu  espaço  legitimado  com  base  no  seu  afeto  pelo  gênero,  por

exemplo.  No entanto,  dentro deste artigo deixo relativamente de lado as afirmações

sobre  a  autenticidade  (ou  falta  dela)  de  Azalea  feitas  por  outros  para  focar  nas

reivindicações de autenticidade que ela faz para si e incorpora em suas performances. 

Em janeiro de 2016, por exemplo, Iggy entrou em uma discussão com o rapper

negro americano Talib Kweli após Kweli acusá-la de amar a cultura negra mas não se

solidarizar com violências sofridas pelos negros americanos. Azalea respondeu que o

“rap é global agora e tem subgêneros. Pop-rap é parte disso. Você vai ter que aceitar o

fato de que há pessoas que simplesmente gostam de uma canção boa para se dançar, e às

vezes elas são canções de pop-rap. Muitos gostam delas, e vou continuar as fazendo10”,

reforçando a ideia de que apesar de afirmar se importar com questões “políticas”, ela

não teria suas canções marcadas por elas, e não seria menos autêntica por causa disso. 

Claro, o fato de Azalea fazer rap sendo branca e praticamente se recusando a

discutir questões raciais fizeram dela um alvo frequente de acusações de apropriação da

cultura negra, não só pelo rap ser um gênero majoritariamente associado a jovens negros

americanos  (principalmente  os  habitantes  de  “bairros  negros”  e  periferias  das

metrópoles dos EUA), mas também por ele ter vários artistas conhecidos por protestar

contra formas de opressões presentes na sociedade, especialmente o racismo. E, como

era de se esperar, essas acusações ganharam ainda mais peso dentro do contexto recente

de grande tensão racial nos EUA, especialmente em 2014 (coincidentemente o ano de

maior sucesso de Azalea), com a ascensão do movimento Black Lives Matter, que tem

organizado vários protestos contra o racismo do sistema de justiça criminal dos EUA e

os frequentes assassinatos de negros por policiais (muitas vezes brancos). 

No  entanto,  o  fato  é  que,  mesmo  dentro  desse  contexto  de  tensão  racial  e

sofrendo inúmeras críticas, Iggy Azalea não só continuará fazendo suas canções, como

6 Disponível em: <http://www.vibe.com/2014/10/global-week-what-iggy-azalea-album-about-australia-would-sound/
>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

7 Disponível em: <http://thegrapevine.theroot.com/vogue-magazine-just-realized-big-butts-are-a-thing-an-
1790885701>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

8 Disponível em: <http://www.ebony.com/entertainment-culture/oh-mediocre-iggy-is-terrible-period-
504#.VJm8TnAB0>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

9 Disponível em: <http://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/iggy-azalea-goes-on-twitter-rant-after-erykah-
badu-diss-w158740  >. Acesso em: 13 fev. 2017. 

10 Disponível em: <http://www.vibe.com/2016/01/talib-kweli-iggy-azalea-twitter-feud/>. Acesso em: 2 mai. 2017. 
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ela  mesma disse,  como já  teria  causado um impacto significativo no rap americano

mesmo se encerrasse a carreira neste momento. Afirmo isso por ela ter alcançado em

poucos anos um nível de sucesso comercial que poucos artistas no rap conseguiram,

claro, mas também por fazer isso sendo uma mulher branca (o gênero ainda não tinha

tido  uma  rapper  branca  de  sucesso  relativamente  duradouro)  e  australiana.

Considerando que o rap ainda é um gênero associado majoritariamente a jovens negros

americanos e que tem suas noções do que é (ou não) autêntico ainda bastante ligadas às

experiências  desse  grupo  social,  o  sucesso  de  Azalea  e  suas  reivindicações  de

autenticidade  dentro  do  gênero  inevitavelmente  causam  tensão,  com  disputas

relacionadas a quais critérios de autenticidade serão dominantes. O fato de Iggy Azalea

se declarar como autêntica como rapper e como “pop-rapper” torna essas disputas ainda

mais tensas, por evidenciarem uma admitida união com uma estética pop em relação à

qual  rappers  geralmente  reivindicam sua  autenticidade  de  maneira  contrária,  e  que

poucos artistas do gênero tiveram a “audácia” de assumir publicamente.

Assim, esse artigo se propõe a investigar sob que termos Iggy Azalea se coloca

como “the realest”, ou seja, as bases sob as quais se constrói essa autenticidade pop-rap

que a australiana reivindica para si, em uma relação conflituosa de afirmação e negação

em relação a critérios de autenticidade dominantes tanto no rap quanto no pop; como

esta autenticidade se manifesta e é incorporada por Iggy Azalea em suas performances;

e quais as implicações políticas e sociais dela e de sua aparente ascensão. 

O que é autêntico no rap, e o porquê de Iggy Azalea não ser: 

A noção de autenticidade dominante no rap e a forte associação do gênero com

os jovens negros americanos podem ser traçados até as origens do rap, que “começou

em meados da década de 1970 no [bairro de] South Bronx na cidade de Nova Iorque

como parte do hip hop, uma cultura juvenil afroamericana e afrocaribenha composta de

graffiti, breakdancing e rap”, e desde então tem priorizado “vozes negras das margens

da  [parte]  urbana  [dos  EUA]” (ROSE,  1994,  p.  2).  Essa  prioridade  é  evidente  nos

critérios  de  autenticidades  dominantes  no  rap  apontados  por  McLeod  (1999),  que

afirmou que, dentro do gênero, os artistas são vistos como sendo mais autênticos quanto

mais  eles  se  mantém  fiéis  a  si  mesmos,  se  identificam  como  negros  e  “duros”

(performando  uma  masculinidade  associada  a  homens  heterossexuais  cisgêneros),

representam o underground e “‘as ruas’” (periferias e “bairros negros” das metrópoles
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americanas), e se lembram do legado cultural do hip hop; enquanto isso, os artistas são

considerados  mais  inautênticos  quanto  mais  eles  seguem  tendências  de  massa,

produzem rap comercial,  são “suaves” (performando traços ligados à “feminilidade”

heterossexual ou a identidades queer) e se identificam como brancos ou com a cultura

mainstream branca  localizada  nos  (ricos)  subúrbios  americanos.  Creio  que  esses

critérios continuam dominantes, em maior ou menor nível, mas não são os únicos a

circular no rap. Isto fica evidente nesta afirmação de Mark Anthony Neal (2012): 

[…]  questões  sobre  autenticidade  no  hip  hop  parecem antiquadas  –  com o
gênero  aparentemente  tendo  passado  há  tempos  do  limite  do  que  qualquer
pessoa consideraria uma subcultura autêntica. Dinheiro demais foi feito, ícones
demais  expostos,  mártires  demais  enterrados  (literalmente  e  retoricamente),
marketing demais do estilo de vida hip hop foi feito, e foram emitidos choros
nostálgicos por um retorno a um tempo quando as coisas eram supostamente
mais puras. Se existe alguma coisa autêntica sobre o hip hop contemporâneo ela
está  provavelmente  sendo  feita  por  alguma  menina  no  computador  do  seu
quarto, [alguém] que nunca ouviu falar de algo chamado “old school”. 

Essa  colocação evidencia  a  constante  luta  entre  noções  de  autenticidade  por

dominação no rap. Por um lado, Neal (2012) argumenta que os artistas não são mais

autênticos por terem se tornado milionários, e que o estilo de vida do hip hop deixou de

ser autêntico por ter se tornado marca no mercado cultural mainstream, o que reforça os

critérios apontados por McLeod (1999). Por outro, Neal (2012) considera como mais

autêntico o rap de “alguma menina no computador do seu quarto, que nunca ouviu falar

de algo chamado ‘old school’”,  o  que indica uma noção de autenticidade diferente,

menos baseada na experiência dos negros americanos e mais ligada ao afeto pelo rap e

ao seu uso como uma forma de dar voz a pessoas marginalizadas em suas respectivas

sociedades ao redor do mundo. Ironicamente, essa noção de autenticidade mais baseada

no afeto dá margem para que Azalea seja considerada autêntica também, principalmente

antes da fama, quando fazia vídeos de rap amadores em seu quarto. Contudo, o fato dos

critérios apontados por McLeod (1999) ainda serem dominantes no rap faz com que a

rapper  tenha  dificuldades  para  ser  considerada  autêntica  por  ser  mulher,  branca  e

australiana. Além disso, muitos consideram que ela não “se mantém fiel a si mesma”

por cantar usando um sotaque associado aos negros (principalmente rappers) do sul dos

EUA ao  invés  do  seu  sotaque  australiano,  remetendo  às  já  citadas  acusações  de

apropriação cultural, que são “justas” se considerarmos o termo como algo que ocorre

quando “membros de uma cultura […] tomam para si, ou para seu próprio uso, itens

produzidos por um membro ou por membros de outra cultura” (YOUNG, 2010, p. 5). O

uso do termo não significa que a apropriação realizada por Azalea (ou qualquer outra)
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seja necessariamente ofensiva, mas é evidente que o fato dela ter conseguido privilégios

associados à branquitude em sua carreira enquanto usa um sotaque “negro” incomodaria

muitos dentro do rap americano. Por todos esses fatores, é até compreensível que Azalea

buscasse se aproximar de uma estética pop, que será tratada mais atentamente a seguir. 

Que “pop” é esse em “autenticidade pop-rap”?: 

O  termo  “música  pop”  ao  qual  faço  referência  começou  a  ser  aplicado

genericamente com mais frequência na década de 1950, segundo Shuker (1994; 1999

apud SOARES, 2012), principalmente para as primeiras formas de rock a alcançarem

sucesso comercial  mainstream,  inicialmente para designar  canções de apelo massivo

que eram voltadas para um público “jovem”. Contudo, com a crescente valorização no

rock de uma estética mais “autoral” e de uma rebeldia  underground, consolidou-se já

nos anos 1960 um atrito entre pop e rock, que colocava “o ‘rock’ como a seção mais

‘autêntica’ e ‘artística’ da música popular,  e o ‘pop’ como o setor ‘mais leve’ e ‘de

entretenimento’” (REGEV, 2013, p. 17). Um exemplo dessa distinção é uma pesquisa de

McLeod (2001 apud MOZDZENSKI, 2016, p.14) feita com críticas (escritas por quatro

revistas  de  rock  dos  EUA)  de  álbuns  tidos  como  os  melhores  do  ano  pelo  jornal

americano Village Voice entre 1971 e 1999, que constatou que os textos “valoriza[va]m

o rock masculino, sério e ‘autêntico’ e despreza[va]m a música pop trivial, feminina e

‘pré-fabricada’” (McLEOD, 2001, p. 47, apud MOZDZENSKI, 2016, p. 14). Vê-se algo

similar na distinção entre rap e pop, com o rap sendo colocado como mais “autêntico”,

“underground”, “político”, e “duro”, como disse McLeod (1999). 

No entanto, o pop como gênero musical não se define apenas através do que não

é rock, rap ou o que seja, tendo seus próprios cânones, características e valores, afinal,

como apontou Soares (2012, pp.  4-5) em relação ao pop-rock, “ao vermos nas ruas

cartazes  anunciando  eventos  cujos  artistas  que  tocarão  são  de  ‘pop-rock’,  temos

indexados um certo grupo de artistas, canções, posturas de palco, atos performáticos [e]

tipos de público”. No caso, quando se ouve falar em uma “festa pop”, geralmente se

remete a um evento voltado para um público jovem e predominantemente feminino e/ou

queer, com canções de “divas pop” como Madonna, Britney Spears, Rihanna, Beyoncé e

Lady Gaga (e canções de outros gêneros que alcançaram sucesso comercial nas paradas

pop), geralmente de sonoridades tidas como dançantes e divertidas, de “curta e média

duração” e com um “emprego comum de refrões e estruturas melódicas em consonância
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com um certo senso sonoro pré-estabelecido” (SOARES, 2012, p. 3). Contudo, o fato

do  pop  ser  associado  a  uma  estética  formalmente  convencional  e  voltada  para  a

obtenção de consagração comercial (e não “artística”) não significa que o gênero não

tenha uma noção de autenticidade própria. Um exemplo é o estudo de Soares (2012)

sobre os cantores Britney Spears, Justin Bieber e Lana Del Rey, que concluiu que, por

mais que cada um dos artistas citados agenciasse critérios de autenticidade específicos,

em  geral  a  noção  de  autenticidade  do  pop  que  os  norteia  deixa  características

“puramente” musicais de lado para lidar com outras de ordem performática ou ética. 

Em seu artigo sobre construção da autenticidade entre as divas pop, Mozdzensky

(2016)  utiliza  o  conceito  de  “semblante  midiático”  para  propor  quatro  tipos  de

semblantes  nos  quais  se  ancoram  a  autenticidade  das  divas  pop.  Eles  seriam:  de

identificação, onde a cantora “afirma ter passado por dificuldades iguais ou semelhantes

às  dos seus  seguidores”;  de solidariedade,  no qual  a diva “abraça uma causa social

alheia”  ou  se  solidariza  com  a  dor  de  seus  seguidores;  de  competência,  onde  “a

autenticidade se funda em algum talento ou habilidade especial”, principalmente para

dançar e/ou cantar; e o de credibilidade, dentro do qual “a autenticidade […] é atribuída

a artistas consideradas sinceras […] [e] coerentes” (MOZDZENSKY, 2016). 

De  fato,  creio  que  o  modelo  proposto  por  Mozdzensky  (2016)  é  bastante

aplicável,  principalmente quando se considera que esses semblantes (e os efeitos de

autenticidade  ancorados  por  eles)  podem se  complementar  e  mudar  de  importância

conforme  o  aspecto  do  artista  em  destaque.  No  entanto,  creio  que  para  obter  um

panorama mais completo da noção de autenticidade dominante no pop é preciso trazer

também  critérios  que  envolvam  características  específicas  do  gênero,  sejam  elas

relacionadas ao público, à ética presente nas canções ou à postura mercadológica dos

artistas. Assim, me arrisco a dizer que, em adição às balizas valorativas propostas por

Mozdzensky (2016), também são considerados mais autênticos no pop os artistas que se

associam a uma identidade “feminina” e/ou  queer; são brancos; estão comprometidos

com a ideia do pop como um lugar de diversão, entretenimento e dança (visto que o

gênero é associado a uma ideia de epifania que se dá ou se volta mais para o corpo);

veem o  sucesso  comercial  como algo  positivo,  não  se  opondo  ao  que  é  ligado  ao

popular,  ao clichê e ao artifício (o que não significa que esses artistas também não

busquem legitimação cultural); enfatizam aspectos visuais como parte essencial de sua

produção artística (seja através de postagens em redes sociais, figurinos, videoclipes ou

6



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

shows de forte apelo visual e investimento em cenografia); e focam mais na produção

de  singles que de álbuns,  especialmente álbuns conceituais,  associados ao rock (um

exemplo foram os frequentes comentários entre fãs de pop de que Rihanna e Beyoncé

estariam se desassociando do gênero ao lançarem em 2016 os álbuns Anti e Lemonade,

tidos como mais conceituais que seus trabalhos anteriores, ou do que é costume no pop).

Claro,  esses  critérios  não  são  os  únicos  vigentes  no  pop,  e  muito  menos

conclusivos. Contudo, não há espaço aqui para discuti-los a fundo, então, voltando para

o  foco do artigo,  creio  ser  possível  enxergar  Azalea  se  aproximando de  vários  dos

critérios e semblantes midiáticos citados. Analisarei posteriormente como ela negocia

com essa autenticidade do pop, na tentativa de formar critérios próprios (e do pop-rap). 

Uma pausa para falar sobre autenticidade:

Antes de partir para a análise de como Azalea reivindica para si uma imagem de

pop-rapper  autêntica,  quero  tentar  esclarecer  alguns  pontos  sobre  a  questão  da

autenticidade em si. Para Frith (1998, p. 71), a autenticidade se refere a “um aspecto

mais  incipiente  da  música  [...],  uma qualidade  percebida  [ou  não]  de  sinceridade  e

comprometimento”, gerada a partir de uma expectativa de que o artista queira dizer o

que está dizendo, o que provoca uma busca por uma suposta verdade nas performances

musicais, sendo que esta “‘verdade’ é uma questão de convenções sonoras, que variam

de  gênero  para  gênero”  (FRITH,  1998,  p.  197).  Eu  complementaria  que  estes

julgamentos  se  valem  também  de  padrões  sociais,  discursivos  e  performáticos

associados a determinados gêneros e artistas, de modo que a avaliação da autenticidade

de um artista mistura critérios ligados ao gênero daquele artista e às impressões que

temos sobre ele.  Apesar  de ser  possível  notar  que os  critérios  de autenticidade  pop

delineados por Soares (2012) e Mozdzensky (2016) são mais baseados na construção

das personalidades de artistas específicos, enquanto os que tentei enumerar ou os que

McLeod (1999) listou sobre o rap são mais baseados em convenções de gênero, acredito

que  os  dois  tipos  de  autenticidade  são  difíceis  de  separar  pois  atuam  de  maneira

conjunta,  e  às  vezes  até  conflituosa.  Sejam  quais  forem  os  tipos  considerados,  “a

autenticidade  deve  sempre  ser  performada  para  ser  reconhecida  e  aceita  como tal”

(RODMAN, 2006), ou seja, para que um artista seja considerado autêntico, é preciso

que ele  transmita  materialmente  certos  traços  que  podem ser  tidos  como autênticos

através de gestos, cantos, danças e assim por diante (ou seja, através da performance). 
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Quando falo de performance, me refiro às “muitas práticas e eventos [...] que

envolvem  comportamentos  teatrais,  ensaiados  ou  convencionais/apropriados  para  a

ocasião” (TAYLOR, 2013, p. 27), ou a um “comportamento ritualizado, formalizado ou

reiterativo” (TAYLOR, 2013, p. 51), de modo que tanto expressões tidas como artísticas

quanto ações da vida “comum” podem ser vistas como performances por envolverem

certa  teatralidade.  Para  Taylor  (2013,  p.  41),  teatralidade  seria  “uma  configuração

paradigmática que conta com participantes supostamente ao vivo, estruturados ao redor

de  um  enredo  esquemático,  com  um  fim  pretendido  (apesar  de  adaptável)”,  que

transmite “um padrão estabelecido de comportamento ou de ação”. A performance seria

algo  da  ordem  do  efêmero,  uma  ação  que  surge  no  “aqui  e  agora”  a  partir  de

determinado corpo em determinado espaço e em determinado contexto cultural. 

Mas  se  até  a  vida  social  “comum”  é  perpassada  por  teatralidade,  e  se  a

autenticidade  só  pode  ser  reconhecida  a  partir  de  uma  performance,  como  atribuir

sinceridade  e/ou  autenticidade  às  performances  de  Azalea?  Afinal  de  contas,  a

“‘sinceridade’ […] não pode ser medida pelo que está atrás da performance; se somos

movidos por um performer somos movidos pelo que imediatamente ouvimos e vimos”

(FRITH, 1998, p. 215). Além disso, não podemos chegar discursivamente a uma suposta

verdade de Iggy, pois só temos acesso aos vestígios sobre ela veiculados na mídia. Para

Janotti Jr. e Soares (2014, p. 10), a sinceridade na performance “caracteriza-se por um

efêmero  e,  portanto,  aparece  diante  de  circunstâncias  enunciativas”;  e  perscrutá-la

“significa se deparar com a sensibilidade dos atos, das ações, dos gestos. Um corpo em

ação  gerando  uma  camada  sensível  sobre  a  qual  repousam  crenças”.  Assim,  se a

sinceridade na performance aparece diante de circunstâncias enunciativas, e se, voltando

a citar Taylor (2013), “a performance incorporada torna visível [...] todo um espectro de

atitudes  e  valores”  (p.  87),  e  é  “um  sistema  de  aprendizagens,  armazenamento  e

transmissão  de conhecimento” (p.  45),  creio que um caminho possível  seja  analisar

essas circunstâncias – no caso, as performances de Azalea escolhidas –, observando a

partir de suas “performances de autenticidade” as bases para suas apresentações serem

vistas como autênticas e sinceras ou não, vendo essa performance autêntica a partir dos

critérios de autenticidade do pop e do rap citados, ou de critérios próprios de Iggy, e

observando os valores e posicionamentos que essas performances transmitem. 

A autenticidade pop-rap incorporada:
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Para esta análise foram escolhidas duas performances de Azalea em cerimônias

de premiação realizadas em 2014: a primeira foi o  Billboard Music Awards, realizado

em 18 de maio, onde ela cantou Fancy” junto com a britânica Charli XCX, e depois

participou  da  apresentação  da  canção  “Problem”  realizada  pela  americana  Ariana

Grande;  a segunda foi  o  BET Awards,  realizado em 29 de junho, onde ela fez uma

participação  na  canção  “No  Mediocre”  do  rapper  americano  T.I.,  e  depois  cantou

“Fancy” (sem Charli  XCX).  A escolha  das  performances  se  dá só por  elas  terem a

canção “Fancy” em comum, e principalmente por diferenças entre as duas cerimônias.

Por ser um prêmio dado pela revista (e parada de música pop) americana Billboard, o

Billboard  Music  Awards se  notabiliza  pela  sua  forte  ligação  com  a  música  pop

mainstream dos  EUA,  com  os  prêmios  sendo  bastante  influenciados  por  fatores

comerciais como vendas de discos, desempenho de turnês e impacto em mídias sociais.

Já o BET Awards é um prêmio da rede televisiva Black Entertainment Television (BET),

voltado principalmente para artistas negros americanos da música, televisão e cinema.

Assim,  se  as  apresentações  musicais  do  Billboard  Awards de  2014  foram  feitas

predominantemente  por  brancos,  no  BET Awards de  2014  o  único  branco  além de

Azalea a se apresentar foi o cantor americano Robin Thicke. Por isso, a escolha das

performances se dá também por considerar estas apresentações de Azalea como bastante

representativas  dos  dois  gêneros  nos  quais  ela  baseia  sua  autenticidade:  rap  e  pop.

Assim, a análise comparativa entre elas tem como objetivo mostrar as diferenças (que

tiveram suas  características  até  certo  ponto  polarizadas  para  facilitar  a  análise)  nas

performances de Azalea dentro desses eventos, e como a autenticidade pop-rap transita

entre as noções de autenticidade do rap e do pop em doses e momentos distintos. 

A primeira diferença significativa entre as duas performances está no cenário.

Na apresentação do  BET Awards, a cenografia se limita a uma cadeira no centro do

palco (de onde Azalea surge) e imagens de favelas cariocas projetadas em telões, em

consonância com o clipe de “No Mediocre”, que se passa neste cenário. E, quando T.I.

se  retira,  ao  final  de  “No  Mediocre”,  as  imagens  de  favelas  são  substituídas  por

animações com as palavras “IGGY” e “FANCY”. Por mais que a falta de cenografia

possa estar mais ligada a uma preferência de T.I. que de Azalea, o fato de Iggy usar

poucos elementos cenográficos nessa performance faz ela se alinhar mais ao padrão de

autenticidade do rap, onde se costuma dar pouca atenção à “cenografia” em shows11. Já

11 Ironicamente, quem mais pareceu investir nisso durante a cerimônia foi Nicki Minaj, provavelmente a rapper
mais  pop  da  última  década  (tanto  esteticamente  quanto  em sucesso  comercial),  que  se  apresentou  em meio  a
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na apresentação do Billboard Awards, o cenário tem três grandes colunas (de novo com

as palavras “IGGY” e “FANCY”), além de telões com animações em um estilo que

remete às líderes de torcida de colégios americanos, como o clipe de “Fancy”. A partir

do início de “Problem”, a cenografia passa a se basear no clipe da canção de Ariana

Grande,  com  tons  de  preto  e  branco,  e  as  colunas  se  tornando  “jaulas”  para  os

dançarinos. Nesse caso, o fato da performance de “Fancy” no Billboard Awards ter tanto

“apelo cenográfico” quanto a de “Problem” indica uma aproximação dos critérios de

autenticidade do pop, onde os shows são marcados por um grande investimento nessa

área, e um afastamento da parte de T.I. (e/ou Iggy) no BET Awards dessa característica,

que torna-se mais “feminina” pela sua associação com o pop e as divas pop. 

Também há diferenças  entre  as  duas  no que se refere ao vestuário.  No  BET

Awards, Azalea se vestiu mais discretamente, com legging e top pretos, em consonância

com T.I., vestido como rapper típico, com calça jeans, moletom verde e camisa branca –

até seus sapatos foram parecidos. O figurino de Iggy foi bastante diferente no Billboard

Awards, onde ela e Charli XCX cantaram usando top e saia xadrez ao estilo “líder de

torcida”. Dessa forma, Azalea se alinha respectivamente às noções de autenticidade do

rap  e  do pop nas  duas  apresentações  através  do vestuário,  usando uma roupa mais

“masculina” e “casual” no BET Awards, e uma mais “feminina” e que mais parece uma

fantasia (se associando a uma ideia de frivolidade) no  Billboard Awards. Além disso,

enquanto o figurino de Azalea é totalmente diferente do das dançarinas na performance

de “No Mediocre” (algumas com jaquetas, shorts e meias com as cores da bandeira do

Brasil, outras vestidas de passistas de escola de samba) e um pouco parecido com o das

dançarinas  que  surgem no palco  do  BET Awards na  performance de  “Fancy” (com

shorts pretos e camisas pretas e brancas), no  Billboard Awards seu figurino é quase

igual  ao  das  dançarinas  que  performam  durante  a  execução  de  “Fancy”  (também

vestidas de líderes de torcida), o que remete à questão da dança em si. 

De fato, a maior integração de Azalea com as dançarinas na apresentação no

Billboard Awards vai além do vestuário. Mesmo comparando só as duas performances

de “Fancy”, percebe-se uma diferença significativa entre elas no que se refere à dança.

Tanto  no  BET  Awards quanto  no  Billboard  Awards há  várias  dançarinas  no  palco

executando  coreografias,  mas  Azalea  parece  acompanhar  a  coreografia  delas

pouquíssimas  vezes  na  apresentação  no  BET Awards,  enquanto  na  apresentação  no

cogumelos gigantes e um dançarino fantasiado de coelho,  além de cantar  na garupa de uma moto em parte  da
apresentação.
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Billboard  Awards ela  parece  seguir  a  coreografia  em vários  momentos.  Claro,  isto

poderia  estar  relacionado  à  maior  quantidade  de  ensaios  para  a  apresentação  no

Billboard  Awards,  mas  as  diferenças  não  se  resumem  ao  acompanhamento  das

coreografias,  afinal  os  movimentos  em geral  parecem diferentes.  Enquanto  no  BET

Awards o gestual de Azalea parece mais “sério” e “masculino” (com os movimentos

mais restritos aos braços), e ela dança pouco enquanto canta, no  Billboard Awards a

australiana adota menos uma postura “séria”, e dança mais tanto quando está cantando

quanto quando não está, e de maneira mais “feminina” (mexendo mais os quadris, por

exemplo). Se, como afirma Frith (1998, p. 223), as “convenções de performance de

dança são baseadas em gêneros [musicais]”, seguindo “uma combinação de movimentos

estilizados e naturalizados,  de respostas aprendidas e espontâneas”,  pode-se notar na

comparação entre as duas performances uma postura mais alinhada à noção dominante

de autenticidade do rap no BET e do pop no Billboard Awards, afinal rappers geralmente

se portam em shows como se estivessem mais preocupados em provocar e desafiar seus

competidores em uma batalha de MC’s do que dançar, enquanto geralmente se espera

que divas pop pareçam “se divertir” nos shows e/ou dancem bem. 

Mas, se nessas apresentações específicas Azalea adere seletivamente às noções

de autenticidade do rap e do pop de acordo com o evento, onde estaria a autenticidade

ou a sinceridade em suas performances? E no que se constituiria a autenticidade pop-

rap? Bem, o que me parece é que a australiana performa nessas apresentações uma

sinceridade para com ela mesma e sua noção de autenticidade particular, ligada ao seu

discurso de que o rap também pode ser usado para fins menos “sérios” e “políticos”

como  dançar  e  se  divertir  ao  som  de  uma  batida  (ou  seja,  ser  mais  pop),  e  ser

autenticamente produzido por pessoas fora do grupo social mais associado a ele. Ela

transmite  essa  sinceridade  através  da  incorporação  em  suas  performances  de  uma

mistura de traços performáticos comumente associados a rappers e a divas pop, a partir

de sua posição como mulher branca australiana. Além disso, Azalea também performa

uma autenticidade pop-rap localizada em uma espécie de entre-lugar entre as noções de

autenticidade dominantes no pop e no rap, e que legitima suas performances através de

uma  mistura  entre  convenções  dos  dois  gêneros.  Nessa  autenticidade  pop-rap,  os

critérios de autenticidade que ligam o rap à experiência dos jovens negros americanos

ainda são bastante influentes, mas perdem força, enquanto ganha mais legitimidade uma

noção de autenticidade ligada ao afeto pelo gênero (o que facilita a integração de artistas
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“não-negros” e mulheres e/ou queer). Também perde influência a atitude underground

do  rap,  enquanto  ganha  força  uma  aderência  ao  pop  mainstream e  aos  valores

associados a ele como a maior ênfase em aspectos visuais da produção e a busca por

canções que façam o ouvinte dançar e “se divertir”. 

Desta  forma,  “Fancy”  se  configura  como  uma  canção  central  para  o

entendimento desta autenticidade pop-rap, seja por sua sonoridade, que mistura uma

batida associada ao rap da Costa Oeste dos EUA com as rimas de Azalea e um refrão

“chiclete” que provavelmente não soaria fora de lugar em uma canção de divas pop

como Katy Perry e Britney Spears; por sua letra, que traz temas comuns tanto no rap

quanto no pop, como superioridade em relação a rivais, e ostentação em torno de capital

econômico e destreza lírica e sexual; e pelo fato dela ser cantada por duas mulheres

brancas. Nesse contexto, ser autêntico é poder transitar entre estéticas e valores do pop e

do  rap,  com o “compromisso”  do  rap  com as  experiências  e  (contra  as)  opressões

vividas pelos jovens negros americanos sendo deixado de lado em favor de seu uso para

“se  entreter”  e  dançar  (não  sem as  devidas  negociações,  claro),  em uma noção  de

autenticidade que, se não está (e até por não estar) fortemente associada a um grupo

social específico, é supostamente acessível a todos. O problema é esse “supostamente”. 

Considerações finais: algumas ideias sobre essa tal autenticidade pop-rap 

Antes de mais nada, é preciso deixar claro que Iggy Azalea não inventou o pop-

rap ou os  critérios de autenticidade associados a  ele,  afinal  canções  que podem ser

rotuladas como de pop-rap têm sido lançadas desde o início da década de 1990 por

artistas como DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, The Black Eyed Peas e Missy Elliott.

No entanto, geralmente os rappers que se notabilizaram por canções de pop-rap tiveram

seu alinhamento ao rap legitimado por se manterem firmes aos critérios de autenticidade

dominantes no gênero ou por serem negros americanos (o grupo americano The Black

Eyed Peas, o mais pop entre os citados, teve a cantora branca americana Fergie em seus

últimos álbuns, mas foi formado por três rappers negros americanos). Este não é o caso

de Iggy Azalea, e sua condição de mulher branca australiana ajuda tanto ela quanto os

outros a colocarem-na como uma artista (também) pop, ou uma “pop-rapper”, assim

como  o  fato  dos  aspectos  visuais  de  sua  produção  e  principalmente  seu  vestuário

estarem frequentemente mais próximos das convenções do pop do que do rap. 
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Uma das artistas que mais se notabilizou recentemente por fazer canções pop-rap

foi a rapper trinidiana Nicki Minaj, e é aí que volto para a questão do “supostamente”.

Na época da promoção de seus discos “Pink Friday” (2010) e “Pink Friday: Roman

Reloaded” (2012), Minaj passou a adotar uma postura mais pop tanto musicalmente

quanto visualmente,  se vestindo com roupas extravagantes (até para uma diva pop),

usando perucas de cores como rosa, verde e loiro, e misturando seu rap com sonoridades

mais associadas ao pop e à música eletrônica. Nesse período, Minaj conseguiu enorme

sucesso comercial, mas também sofreu várias críticas negativas por deixar de lado a

sonoridade  underground de suas  mixtapes, não explorar  suficientemente seu talento,

tentar conquistar um público mainstream e (assim) fazer canções que soam “como algo

que Britney Spears, Katy Perry, [...] ou qualquer outra diva pop produziriam em massa,

ao invés de gravações singulares ao estilo frequentemente incomum da MC12”. Talvez

por conta dessas críticas, Minaj “voltou às raízes” no disco seguinte, “The Pinkprint”

(2014), caracterizado por uma sonoridade mais voltada para o rap que os antecessores

(assim como o visual de Minaj se tornou menos extravagante e mais “de rapper”).

O que me parece a partir deste exemplo é que, por mais que essa autenticidade

pop-rap apresente critérios de admissão menos rígidos que os do rap, na prática o acesso

a ela não é tão igualitário,  já que creio que Azalea nunca sofreu o mesmo nível de

pressão de Minaj por se alinhar ao pop. Claro, isto pode ter relação com o fato de Minaj

geralmente ser tida como uma rapper mais talentosa que Azalea (senão a rapper mais

talentosa  de  sua geração),  mas  também acredito  que tenha  a  ver  com o fato  de  se

criarem expectativas diferentes em Minaj por ela ser negra, ou com o fato da visão de

uma diva pop negra ainda causar certo estranhamento e estar longe de ser tão natural

quanto a de uma diva pop branca. Assim, se essa autenticidade pop-rap é resultado da

globalização e  assimilação do rap pela  cultura  mainstream branca americana,  que o

tornaram mais “universal”,  essa universalidade parece tornar o gênero também mais

branco, reproduzindo a maior associação a artistas brancos do pop mainstream. 

Apesar de ainda ser relativamente cedo para falar com precisão sobre o grau de

legitimação dessa autenticidade pop-rap, é possível afirmar que “a aparição recente [de

Azalea] [...] no hip hop  mainstream dos EUA certamente marca um ponto de virada

crucial na incessante mediação d[a noção de] real no hip hop” (MORRISSEY, 2014, p.

12 FLEISCHER, Adam. Nicki Minaj, Pink Friday: Roman Reloaded. XXL, terça-feira, 3 abr. 2012. Disponível em:
<http://www.xxlmag.com/rap-music/reviews/2012/04/nicki-minaj-pink-friday-roman-reloaded/>. Acesso em: 31 mai.
2017. 
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15), assim como nos critérios de autenticidade do gênero. Desta forma, o que está em

jogo nessa disputa por noções de autenticidade do rap é o status do gênero como música

negra  e  sua  descontextualização,  ou  seja,  um  processo  onde  ele  deixa  de  ser  tão

associado aos jovens negros americanos (HOOKS, 1992), algo significativo quando se

considera que o rap é um dos poucos gêneros musicais originados em comunidades

negras americanas que não deixou de ser mais fortemente associado aos negros após sua

assimilação pela cultura mainstream. Claro, o rap não é a única forma cultural que pode

oferecer  um tipo  de  identificação  ou  representação  para  os  negros  americanos  (ou

mesmo  de  outros  países),  e  tampouco  é  uma  representação  absolutamente  positiva.

Apesar  disso,  e  por  mais  que  “os  espaços  ‘conquistados’ para  a  diferença  [sejam]

poucos e dispersos, e cuidadosamente policiados e regulados”, e que “o que substitui a

invisibilidade [seja] uma espécie de visibilidade cuidadosamente regulada e segregada”

(HALL, 2003, p. 321), ainda me parece importante que o gênero siga sendo um dos

espaços performáticos “conquistados” pelos negros americanos dentro da música pop

mainstream dos EUA, e oferecendo uma forma deles se sentirem representados dentro

de  uma  corrente  cultural  dominante  (e  de  uma  sociedade)  que  os  marginaliza

constantemente.  Para  que  isto  ocorra,  no  entanto,  a  universalização  do  rap  e  sua

assimilação pela cultura mainstream branca “não deve” levar a um apagamento de seu

status como música negra ou da contribuição dos negros para o gênero. 

Contudo, os brancos certamente continuarão ouvindo e produzindo rap, e, para

que eles tenham certo espaço no gênero (afinal não aprovo a ideia de separar gêneros

para brancos e para negros em uma espécie de apartheid musical) sem que isso leve à

descontextualização do rap, creio que seja importante que essa apreciação da cultura

negra por parte dos brancos “se estenda para o campo político” (HOOKS, 1992, p. 37),

levando a um reconhecimento do contexto de onde vem essa cultura e do valor dos

grupos sociais mais associados a ela; a uma percepção sobre como a supremacia branca

afeta  seu  consumo,  distribuição  e  produção;  a  uma  tentativa  de  desconstrução  do

privilégio branco; e a uma abertura para o debate em relação a essas questões.

Voltando à questão da autenticidade pop-rap, creio ser bastante provável que a

sua  legitimação  pelos  campos  do  pop  e  (principalmente)  do  rap  leve  a  um

“embranquecimento” do rap, não só pelo pop ser um gênero majoritariamente associado

a artistas  brancos  mas  também porque uma das  principais  artistas  a  performar  essa

autenticidade  é  justamente  Iggy  Azalea.  No  entanto,  também  é  possível  que  essa
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consagração  leve  as  associações  de  rappers  com  o  pop  a  serem  vistas  com  mais

naturalidade, o que pode se estender também para rappers negros e negras, levando a

um “enegrecimento” do pop e uma maior valorização de rappers negros que “ousam” se

associar fortemente ao pop, como foi o caso de Nicki Minaj.  Apesar dessa segunda

transformação parecer menos provável que a primeira, há de se esperar para ver se essa

desassociação  do  rap  com os  negros  pode  levar,  ainda  que  de  forma  torta,  a  uma

aproximação deles com “o centro” da música pop mainstream americana. Ou, como já

aconteceu antes,  a  uma aproximação dessa cultura negra da cultura  mainstream não

personificada ou incorporada na figura de um (ou de uns) artista(s) negro(s), e sim na

figura de artistas brancos, como Iggy Azalea. 
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