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A rede é nóiz: a amplificação do discurso do rap a partir do uso da tecnologia e das
redes sociais na trajetória do rapper Emicida1
Janaína Oldani CASANOVA2
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, RS

Resumo
Este trabalho busca demonstrar como a tecnologia e as redes sociais atuam no processo de
amplificação do discurso do rap, potencializando a voz das minorias representadas pelo
movimento hip hop. Para exemplificar conceitos, abordamos a trajetória do rapper
brasileiro Emicida, que utiliza a tecnologia e a internet para a produção e divulgação de seu
trabalho artístico. O selo Laboratório Fantasma, também analisado neste artigo, projetou o
artista para outros territórios além da periferia, em um modelo inovador de negócio, que
modificou a forma de pensar e fazer rap, ampliando o alcance das rimas e dos temas
abordados pelo gênero musical.
Palavras-chave: cultura; música; rap; redes sociais; tecnologia.

Introdução
Foi através do computador, celular ou smartphone que o rapper brasileiro Emicida
entrou na vida de muitas pessoas - de diversas classes sociais e regiões geográficas. Desde
2008, o artista registra o crescimento de sua carreira, projetada pelo uso das tecnologias e
das redes sociais, de forma independente e colaborativa. Com Emicida, o hip hop,
movimento que antes predominava nas periferias, começou a dominar ruas de outros
territórios, inclusive musicais.
Neste trabalho, através da análise de alguns autores que estudam a potencialização
de vozes e discursos promovida pelas redes sociais (ANDERSON, 2006; CASTANHO,
2014; GHIROTTO, 2014; LEMOS, 2003; MASSUELA, 2014; RECUERO, 2012),
buscamos demonstrar que o hip hop e suas dimensões avançam entre diversos públicos a
partir do crescimento do acesso à internet e da utilização dela pelos artistas do movimento
hip hop. Trabalhamos com a hipótese de que as redes sociais na internet deram voz a quem
antes não era ouvido, trazendo ao rap um amplificador das rimas e mensagens de uma
minoria que se via excluída da sociedade.
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Para esta análise, delimitamos o estudo da dimensão musical do rap (unida ao
elemento da conscientização) com a discussão em torno da tecnologia e do acesso às
plataformas digitais. Os argumentos serão ilustrados tomando como base a obra do cantor
Emicida e o trabalho do Laboratório Fantasma (selo comandado pelo artista, que une
propriedade intelectual, organização de produção e liberdade artística).

Emicida na cultura hip hop brasileira
Para debater o trabalho de Emicida, é preciso, antes de tudo, discutir o gênero
musical no qual ele se insere, o hip hop. Consideramos neste trabalho o hip hop como
movimento cultural extenso, entendido como filosofia e estilo de vida. Para Elaine Nunes
de Andrade (1996), o hip hop no Brasil define-se como um movimento que se traduz numa
determinada forma de organização política, social e cultural da juventude negra. Esse
movimento caracteriza-se pela exclusão social do negro e pela ideologia inspirada na
autovalorização de suas origens africanas, negando a violência e a marginalidade, conforme
os ideais de grupos como os Racionais MC's3. (CONTIER, 2005, p.3) Trazendo a referência
de Zeni (2004):
O hip hop se constitui de quatro elementos: o break (a dança de passos
robóticos, quebrados e, quando realizada em equipe, sincronizados), o
grafite (a pintura, normalmente feita com spray, aplicada nos muros da
cidade), o DJ (o disc-jóquei) e o rapper (ou MC, mestre de cerimônias,
aquele que canta ou declama as letras sobre as bases eletrônicas criadas e
executadas ao vivo pelo DJ). A junção dos dois últimos elementos resulta
na parte musical do hip hop: o rap (abreviação de rythym and poetry,
ritmo e poesia, em inglês). (ZENI, 2004, p. 229).

Se pensarmos no hip hop como um conjunto de práticas musicais que tinha como
protagonista a vivência urbana, sobretudo nas ruas de grandes metrópoles, cabe
problematizar as novas formas de articulação a partir das práticas digitais. O que acontece
com o gênero musical que circula na internet, nas redes sociais? Também segundo Zeni
(2004), levamos em conta um novo elemento da cultura hip hop que cresceu com a
divulgação do movimento na internet: a conscientização.
Alguns

integrantes

do

movimento

consideram

também

um

quinto

3

O artigo dialoga com trabalhos anteriores que pesquisaram o hip hop e seu contexto social – com análise principalmente
sobre o hip hop e os movimentos sociais (DAYRELL, 2005; DIÓGENES, 1998; GOHN, 2013; MOASSAB, 2011;
TEPERMAN, 2015).
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elemento,
a
conscientização,
que
compreende
principalmente
a
valorização da ascendência étnica negra, o conhecimento histórico da luta
dos negros e de sua herança cultural, o combate ao preconceito racial, a
recusa em aparecer na grande mídia e o menosprezo por valores como a
ganância, a fama e o sucesso fácil. (ZENI, 2004, p. 229).

Por ser frequentemente discriminado e relacionado a classes marginais, o rap e os
aspectos da cultura hip hop sempre ocuparam espaço periférico na mídia tradicional – como
televisão e veículos jornalísticos. Através da internet e mais precisamente das redes sociais,
observa-se a formação de sistemas de interesse e circulação de artistas, fãs e consumidores
de música dentro de uma lógica que Chris Anderson (2006) chama de “princípio da Cauda
Longa”. Trata-se de um espaço independente e livre para divulgar o rap. Chris Anderson
observou o surgimento de novos mercados de nicho – voltados a públicos mais reduzidos e
que operam fora do “mainstream” –, que puderam se desenvolver graças à internet.
“Batizada de 'Cauda Longa', a teoria de Anderson constatou que, com o
auxílio da tecnologia, expressões culturais segmentadas como o rap foram
capazes de encontrar seu espaço de atuação em meio a uma indústria
dominada por hits e sobreviver com o auxílio de um público fiel.
(CASTANHO, GHIROTTO, MASSUELA, 2014, p.1).

Essa exposição do rapper através das mídias alternativas corrobora com princípios
da cibercultura4, definidos por André Lemos (2003), através da prática de “liberação do
polo da emissão”. O autor explica:

As diversas manifestações socioculturais contemporâneas mostram que o
que está em jogo como o excesso de informação nada mais é do que a
emergência de vozes e discursos anteriormente reprimidos pela edição da
informação pelos mass media. A liberação do polo da emissão está
presente nas novas formas de relacionamento social, de disponibilização
da informação e na opinião e movimentação social da rede. Assim chats,
weblogs, sites, listas, novas modalidade midiáticas, e-mails, comunidade
virtuais, entre outras formas sociais, podem ser compreendidas por essa
segunda lei. (LEMOS, 2003, p.20).

Redes sociais e vozes excluídas
Raquel Recuero (2012) destaca a importância das redes sociais online e seu caráter
de democratizar conteúdos:
4

Podemos compreender a cibercultura como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a
cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações com a
informática na década de 70. (LEMOS, 2003)
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Um dos efeitos mais relevantes do surgimento dessas redes sociais no
espaço online é, justamente, aquele da difusão de informações. Esses
processos de difusão de informações são geralmente emergentes nesses
espaços, ativados por ações de cada nó na rede que vai repassar
determinadas informações a suas conexões. Eles são emergentes porque
nem sempre seus mecanismos, intrincados e complexos, podem ser
percebidos fora de sua estrutura. (RECUERO, 2012, p.5).

Para a autora, as redes sociais na internet interferem na circulação de informações.
“Como essas redes são mais associativas, há um menor custo nas
conexões. Além disso, a permanência dessas conexões faz com que mais
gente tenha acesso à informação, pois há naturalmente mais caminhos por
onde a informação pode circular. Também há um custo muito menor em
repassar e coletar informações (RECUERO, 2011, p. 7).

Assim, para a autora, a informação coletada ou construída por um ator pode
rapidamente impactar e circular no grupo como um todo.
“Como essas ferramentas permitem a permanência das informações, as
conexões funcionam como vias de circulação, uma vez que, enviada uma
mensagem para a rede, todos receberão quando se conectarem, pois a
mesma ficará armazenada. Assim, mensagens construídas por quaisquer
nós da rede podem ter impactos massivos”. (RECUERO, 2012, p.6).

Entendendo que o hip hop possui uma história de exclusão e defesa das minorias, as
redes sociais na internet, ao “dar voz a quem antes não era ouvido”, trouxe ao rap um
amplificador das rimas e mensagens.
“A tecnologia foi fundamental para o rap, pois fez com que outras pessoas
conhecessem a cena underground e as batalhas de freestyle. Antes da
internet, muita gente que podia ter se identificado com elas não teve a
chance de conhecê-las”, acredita Slim Rimografia. “Com os vídeos no
YouTube e a nossa presença nas redes sociais, o rap ganhou outras
pessoas para ouvir. Elas perceberam que existem várias formas de rimar e
deixaram de olhar só para a cena do Racionais e da 105 FM”.
(CASTANHO, GHIROTTO, MASSUELA, 2014, p. 1)

Para esta análise, delimitamos o estudo da dimensão musical do rap (unida ao
elemento da conscientização) com a discussão em torno da tecnologia e do acesso às
plataformas digitais. Para chegar ao objetivo, utilizaremos como metodologia o Estudo de
caso como ilustração.

4

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016

O propósito é que o corpus não seja formado apenas por um produto específico, mas
sim, que se utilize mais de um produto para ilustrar os conceitos teóricos apresentados ao
longo do trabalho. Dessa maneira, os argumentos serão ilustrados tomando como base a
obra do cantor Emicida e poderão ser demonstrados como os conceitos são colocados em
prática nas redes sociais e casos de relevância na cultura hip hop brasileira da atualidade.
Para isso, trazemos exemplos de manifestações culturais atuais que divulgam o hip
hop, especialmente o rap, a partir da hipótese que a tecnologia, paralelamente à
popularização da internet, potencializou o discurso do rap, atuando como um espaço de
reverberação da música.
Começamos apresentando o Laboratório Fantasma, selo que une propriedade
intelectual, organização de produção e liberdade artística.

O Laboratório Fantasma

A facilidade do acesso a tecnologias, sobretudo por populações consideradas como
“periféricas” nos grandes centros urbanos brasileiros, foi fundamental para iniciar, em
2008, a carreira do rapper paulistano Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo
nome artístico Emicida5.
Ele é considerado uma das revelações do hip hop do Brasil, tendo lançado os álbuns
“Pra Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe...” (2009),
“Emicídio”

(2010),

“Sua

Mina

Ouve

Meu

Rep

Tamém”

(2010),

“Doozicabraba e a Revolução Silenciosa” (2011), “O Glorioso Retorno De Quem Nunca
Esteve Aqui” (2013) e “Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa...” (2015) e
conseguido visibilidade midiática através de redes sociais, tendo 3.625.755 seguidores no
Facebook, 735 mil seguidores no Instagram, 709 mil seguidores no Twitter e 378.082
inscritos em seu canal no YouTube6.
Inspirado pela vivência musical do pai, DJ de baile black7, Emicida (em depoimento
ao The Creators Project, plataforma que será apresentada no artigo) conheceu o rap
nacional e começou a fazer versões das músicas, ainda na adolescência. Com o gravador do
padrasto e o teclado da mãe, gravava fitas K7 com as canções que criava em casa. A
importância das redes sociais já aparece na vida de Emicida guiando a sua própria entrada
5

Uma fusão dos termos “MC” (Mestre de Cerimônia) e “Homicida”. Nome surgido nas batalhas de MC’s, por suas
constantes vitórias na improvisação.
6
Dados de 15 de fevereiro de 2016.
7
Evento que toca músicas de black music, marco na cultura brasileira negra da década de 70.
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no mundo do hip hop, quando, em 2006, conheceu através do Orkut 8 a Batalha do Santa
Cruz9 e começou a participar de duelo de rimas10. As batalhas entre os MCs eram gravadas
com aparelhos de MP3 player, celulares e câmeras fotográficas digitais. Os vídeos e áudios
eram “upados” no SoulSeek11 e compartilhados durante a semana. Em pouco tempo,
atingiram 1 milhão de visualizações.
Conhecendo mais a tecnologia, Emicida adquiriu um MPC12, com o qual foi
realizada a primeira programação de um beat, apresentado no estúdio do produtor Felipe
Vassão. A partir daí, surgiu o primeiro single, “Triunfo”, divulgado através do coletivo Na
Humilde Crew, pequeno selo criado por Emicida, Rashid e Projota em 2009. O rapper
tinha, então, 23 anos.
A música “Triunfo” deu origem a um clipe, com mais de 2 milhões de visualizações
no YouTube e foi veiculada na mixtape13 “Pra quem já Mordeu um Cachorro por Comida,
até que eu Cheguei Longe…”, primeiro lançamento oficial da gravadora independente e
produtora Laboratório Fantasma, nome que substituiu o antigo título do coletivo e
permanece atualmente com outros produtos. Com sede em São Paulo, o Laboratório
Fantasma seria o centro de produção artística e midiática de Emicida, juntamente a Rael,
Kamau, Crew Peligrosos, Akua Naru e Capicua. Pode-se pensar este sistema de produção
musical através das lógicas dos “coletivos artísticos”, que consistem na reunião de artistas e
profissionais interessados em comercializar seus produtos, criar, dentro de um princípio
menos “engessado” de uma gravadora e aderindo a uma forma de trabalho que opera sob a
lógica do “co-working”.
Unindo tecnologia e criatividade, as mixtapes em CD’s eram vendidas a R$ 2 nos
shows e de “mão em mão”, em um sistema comercial extremamente informal. Com o início
do crescimento da produtora, iniciou a venda por e-mail. Os pedidos eram enviados para

8

O Orkut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 2004 e desativada em 30 de setembro de 2014.
Encontro de MC’s que ocorre desde 2006 na Estação Metrô Santa Cruz de São Paulo.
10
Em uma batalha de rimas (ou batalhas de Freestyle), dois MC’s fazem rap de improviso, baseada no desafio, em um
jogo de provocações e respostas, utilizando mecanismos parecidos com o de repentistas. As rimas são criadas no momento
da apresentação, podendo utilizar ou não uma base musical. O melhor rapper é escolhido pela plateia.
11
SoulSeek é uma rede introduzida para troca de músicas em 2002, acessível pelo software de mesmo nome. Caracterizase pelo grande número de arquivos raros e principalmente música alternativa.
12
Media Player Classic - tocador multimídia compacto para Windows. Exige poucos recursos do computador. É
esteticamente similar ao Windows Media Player 6.4, com mais opções de apresentação e configuração.
13
Na cultura do Hip Hop, mixtape é uma complicação de músicas utilizadas para divulgar a produção dos artistas, com
baixo custo, sem depender de gravações em estúdio ou precisar seguir o processo tradicional de lançamentos de álbuns. É
produzida e gravada em processo independente, com foco na ampla distribuição. A origem do termo é a gravação artesanal
de fitas cassetes com músicas de diferentes fontes para trocas ou consumo próprio.
9
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todo o Brasil14. O sistema de circulação e consumo da cultura hip hop paulista foi tema de
uma reportagem do site “Inteligência e Inovação”. Sem crédito para o texto, reproduzimos
abaixo uma passagem que discorre sobre a nova relação que a cultura digital impôs para os
sistemas do mercado musical.
“Existia um lapso no mercado. As gravadoras lutavam contra a pirataria e ao mesmo
tempo cobravam caro nos CDs. Na época, não existia nada digital legalizado que
remunerasse o artista”, garante Fióti. Nos camelôs, eram vendidos os mesmos
discos que estavam nas lojas, porém com preço menor. Para ele, o consumidor final
da música não estava preocupado com a qualidade da mídia. Consumia o produto
em si, o artista, a banda, a música. Se a qualidade era full HD ou se era gravação
pirata, não era relevante. “Não se encontravam CDs por menos de R$ 40. E o salário
mínimo era muito baixo”. (INTELIGÊNCIA E INOVAÇÃO, 2015, p. 115)

Reconhecimento da Intel
Em 2010, ano de lançamento da sua segunda mixtape, intitulada “Emicídio”,
Emicida participou do The Creators Project16, realizado pela Intel, como uma “sensação
nacional” no Brasil. O projeto da empresa de computadores apresenta-se como uma
celebração global da criatividade, artes e tecnologia. Lançado em 2009 com a Intel como
sócia fundadora, a plataforma apresenta as obras de artistas destacados em várias áreas que
estão usando a tecnologia para expandir as fronteiras da expressão criativa17. Os materiais
de divulgação incluem vídeos e conteúdo editorial, um canal no YouTube e eventos globais.
Entre músicos, participaram artistas como Daft Punk, Florence and the Machine e David
Bowie.
De acordo com o texto presente no site do The Creator's Project, Emicida estaria
incluído na iniciativa em função do “faça-você-mesmo” (tradução de “do it yourself” ou
“diy”) dos usos e formas de divulgar sua música. A Intel assim justifica: “A abordagem
‘faça você mesmo’ de Emicida na música e presença popular na internet levou a uma
exposição na mídia sem precedentes para um artista inteiramente autodistribuído no
Brasil”18. Nesse projeto, o rapper declara como a tecnologia foi fundamental desde o início

14

Depoimento em Laboratório Fantasma - O Empreendedorismo no Rap (MuitaTretaVM), publicado em 31 de outubro de
2014. Disponível em: https://youtu.be/Ybwh7GKnnQY. Acesso em: 20 de fevereiro de 2016.
15
Disponível em: http://inteligenciaeinovacao.com/2015/03/03/o-rap-e-um-segmento-novo-no-brasil-mastem-muito-adizer/. Acesso em: 24 de fevereiro de 2016.
16
http://thecreatorsproject.vice.com/creators/emicida
17
http://thecreatorsproject.vice.com/about
18
Tradução nossa para: “Emicida's diy approach to music and grassroots internet presence led to
unprecedented media exposure for an entirely self-distributed artist in Brazil”
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do processo de criação: “Tecnologia é uma facilitadora. Se não tivesse tido acesso a essas
coisas não teria chego nesse lugar”, diz ele em entrevista.
Em entrevista para o site “Inteligência e Inovação”, Emicida refere-se a uma prática
comum entre artistas musicais que circulam “por fora” dos sistemas das gravadoras
tradicionais: “A gente tem uma geração agora que conheceu seu artista favorito através de
um link”. As músicas do Emicida estão disponíveis de graça na internet e, ao contrário dos
tradicionais CDs, pode-se falar em mixtapes, uma maneira menos “compromissada” de
lançar um conjunto de canções.

Periferia conectada

A emergência de artistas como Emicida se dá, também, como parte de um processo
de digitalização das periferias brasileiras, acesso a computadores, bens de consumo e
aparelhos de telefone celular – sobretudo após a estabilização econômica brasileira na
primeira gestão do Governo Lula.
No entanto, as práticas de consumo nas periferias obedecem a “desníveis” nas
lógicas do mercado musical. Enquanto se observava, em 2015, a emergência do consumo
de música via plataformas streaming (Deezer, Rdio, Spotify, Apple Music, Tidal), “na
periferia o poder de consumo aumentou bastante, mas ainda não o suficiente para que as
pessoas paguem por arquivos de streaming”, afirma reportagem. “Não adianta colocar seus
disco nas lojas digitais, se seu público não estiver 100% consumindo dentro delas”19.
Percebemos, nos relatos e análise histórica, que a tecnologia e a internet fizeram
com que artistas de hip hop também rompessem com as premissas da periferia e
circulassem por outros contextos. “A internet surge como a grande ferramenta capaz de
aproximar rappers de gerações e vertentes distintas, além de dar a oportunidade para que
jovens antes alheios ao estilo tomem contato com o movimento e o espalhem entre seu
círculo de convivência” (CASTANHO, GHIROTTO, MASSUELA, 2014, p. 1).
“Para o videorrepórter Rodney Suguita, a internet foi a
permitiu ao rap ser a ‘conexão entre o pobre e o rico’. O
disco e coloca para baixar. Enquanto ouve um rap, o cara
cobertura do Morumbi está vendo Paraisópolis lá embaixo.
que é a vida na maior favela do Brasil. Esse som sai da

ferramenta que
rapper lança um
que mora numa
Aí ele pensa o
favela. É o rap

19

Disponível em: http://inteligenciaeinovacao.com/2015/03/03/o-rap-e-um-segmento-novo-no-brasil-mastem-muito-adizer/. Acesso em: 24 de fevereiro de 2016
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quem faz essa ponte”. (CASTANHO, GHIROTTO, MASSUELA, 2014,
p. 1)

A circulação de Emicida por outros públicos, numa clara ampliação de seu espectro
de atuação, amplia o alcance do artista – fazendo com que ele possa ser visto como um
artista pop. Não à toa, um dos primeiros momentos de grande repercussão na carreira de
Emicida ocorreu com a primeira turnê internacional, no festival Coachella, na Califórnia,
em 2011. O evento é um dos maiores eventos de música pop mundial. A partir daí, vieram
turnês na Europa e participações em outros festivais internacionais, como em 2013, quando
foi uma das principais atrações brasileiras no festival SXSW, em Austin, no Texas20.
No entanto, sabe-se que artistas de rap estão em constante contato com suas raízes
biográficas e musicais. Por isso, mesmo tendo realizado shows em eventos internacionais,
em 2013, a Laboratório Fantasma idealizou seu primeiro grande show, o Cidadania nas
Ruas, que reuniu 30 mil pessoas no parque Ibirapuera, em São Paulo. Os shows reuniram
Caetano Veloso, Tom Zé, Baby do Brasil, Tulipa Ruiz, Marcia Castro, Emicida, Rael, Ellen
Oléria e Flora Matos. Para Sandrão, do RZO: “O movimento, ele se continha na periferia e
hoje ele já se expandiu a outras classes. Já se expandiu pelo cinema, já foi até Hollywood,
já foi até nos filmes nacionais, e a tendência é sempre melhorar”.

Emicida pop

O caminho de reconhecimento chegou à Revista Forbes. Em 2014, foi eleito pela
publicação um dos 30 brasileiros de destaque com menos de 30 anos21. No mesmo ano, os
cinco anos de existência da empresa foram comemorados com a primeira edição do festival
Ubuntu, com Boogarins, Féfé, Akua Naru, Céu, Rael e Emicida.
Em 2015, novos ramos de atuação surgiram: o lançamento digital do novo trabalho
do cantor Chico César, “Estado de Poesia”, do álbum “Encarnado” (2014), de Juçara
Marçal, e de toda a obra do grupo Metá Metá, além da venda de shows de Kamau e artistas
internacionais. Em 2016, depois de parcerias musicais22 com artistas como Caetano Veloso,
20

http://rollingstone.uol.com.br/noticia/dos-estados-unidos-emicida-fala-sobre-participacao-no-festivalsxsw/#imagem0.
Acesso em: 22 de fevereiro de 2016
21
http://www.vaiserrimando.com.br/2014/02/19/emicida-30-destaques-abaixo-de-30-forbes-brasil/. Acesso em: 22 de
fevereiro de 2016.
22
O Laboratório Fantasma trabalhou com esses artistas em ações de merchandising. Entre as mais recentes, Caetano
Veloso participa do novo disco de Emicida, “Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa”.
O cantor, consagrado pela Tropicália e MPB, gravou a música Baiana. Em 2015, a empresa assumiu a estratégia de
divulgação do trabalho do novo álbum do cantor paraibano Chico César, “Estado de Poesia”, nos moldes do que já vem
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Chico César, Criolo, Mão de Oito e Ogi, o Laboratório Fantasma se afirma como um misto
de escritório de comunicação, gravadora e selo, comandado pelo irmão de Emicida,
Evandro Fióti.
Além da tecnologia, as redes sociais consolidaram o papel do rapper junto aos fãs e
consumidores. O texto de apresentação em sua página do Facebook23, escrito por André
Maleronka, diz que Emicida conquistou a grande mídia especializada via mídia alternativa
especializada e abriu uma possibilidade do rap estar de volta aos holofotes de um jeito que
não acontecia há muito tempo. “Além dele ter entrado com a rua pelo seu computador e
roubado sua atenção antes que você pudesse se dar conta, o que talvez ainda precise ser
falado para além dos dados é que foi a perspectiva do Emicida a maior responsável por tudo
que vem acontecendo”.

Considerações Finais

Percebemos, nos relatos e breve análise histórica, que a tecnologia e a internet
fizeram com que artistas de hip hop rompessem com as premissas da periferia e circulassem
por outros contextos. Emicida, juntamente com a atuação do selo Laboratório Fantasma, viu
aumentar o seu alcance, chegando a ter reconhecimento de artista pop.
Demonstramos como os conceitos do estudo das redes trazidos para análise são
percebidos na prática, com exemplos das manifestações culturais atuais que divulgam o hip
hop, especialmente a dimensão musical (o rap) e a denominada quinta dimensão, a
conscientização.
Confirmamos, nesse breve estudo, a hipótese de que a tecnologia, paralelamente à
popularização da internet, potencializou o discurso do rap, atuando como um espaço de
reverberação da música, em um novo sistema de circulação e consumo – afastado das
grandes gravadoras e investindo em trabalhos independentes e parcerias de produção e
divulgação.
Nesse sentido, explicamos o título deste trabalho, ao compararmos a frase “A rua é
nóiz” com “A rede é nóiz”. A primeira frase, utilizada por Emicida em músicas e produtos,
está explicada no encarte da mixtape “Pra Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida, Até
Que Eu Cheguei Longe...” (2009). “Essa frase nasceu nas batalhas de MC’s de Santa Cruz e
fazendo com os artistas da cena rap com quem trabalha. O Laboratório Fantasma fez o
lançamento digital do trabalho, inaugurando um novo ramo de atuação da empresa.
23
https://www.facebook.com/EmicidaOficial. Acesso em 15 de fevereiro de 2016.
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sintetiza o pensamento de poder e união dos que estão nas ruas constantemente, sejam eles
artistas de rua, músicos, trabalhadores formais ou informais, mendigos, transeuntes, etc”.
Entendemos que esse pensamento de poder e união indicado pelo artista se mostra agora,
também, na atuação de fãs e consumidores da cultura hip hop através dos canais na internet
e nas redes sociais, já demonstradas em relatos e referências no decorrer do trabalho. “A
rede é nóiz” surge como comparação de que a força das ruas está também nas redes sociais,
com seu reconhecido poder.
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