
 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

 

 

 

 

Monografia 

Análise de preconceito na mídia brasileira, a partir do discurso 

do rapper GOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Mestrado em Comunicação e Jornalismo 

Ética e Deontologia da Comunicação 

    Docente: Professor Doutor Carlos Camponez 

                                                    Discente: Francisco Carlos Guerra de Mendonça Júnior 

 

 

 

Ano Letivo 2012/2013 



2 
 

FRANCISCO CARLOS GUERRA DE MENDONÇA JÚNIOR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Análise de preconceito na mídia brasileira, a partir do discurso 

do rapper GOG 

 

 
 
 

Monografia apresentada ao curso de 
mestrado em Comunicação e 
Jornalismo na Universidade de 
Coimbra (Portugal), como integrante 
da disciplina Ética e Deontologia da 
Comunicação, que é lecionada pelo 
Professor Doutor Carlos Camponez. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
COIMBRA (PORTUGAL) 

2012 



3 
 

RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de realizar uma discussão sobre o tratamento 

ético para negros e pardos na mídia brasileira, a partir de uma análise de discurso do 

músico Genival Oliveira Gonçalves, o GOG. O artista é adepto do hip hop, que, no 

Brasil, tem como característica lutar por oportunidade para negros e favelados.  

  Crítico do trabalho da mídia, por acreditar que os meios de comunicação não 

concedem as devidas oportunidades para os movimentos defendidos por ele, GOG nega 

frequentemente os convites para entrevistas de diversos veículos de comunicação, 

sobretudo dos canais de televisão. Genival inclusive recusou quatro oportunidades de 

aparições na TV Globo, principal canal de televisão do país, por acreditar que o veículo 

poderia deturpar a entrevista e desfavorecer o movimento.  

  O músico, porém, aceitou participar do programa Provocações, da TV Cultura, 

sendo uma das pioneiras aparições do rapper em rede nacional. Na entrevista, GOG 

acusa os veículos de comunicação de não conceder oportunidades para o hip hop e que 

não acredita no atual sistema midiático brasileiro. Além disso, diz que se sente um 

descendente de Zumbi dos Palmares, um negro que se tornou líder do movimento de 

abolição no Século XVII e foi morto pelos portugueses que colonizavam o Brasil. 

 Dessa forma, o trabalho busca analisar se a discriminação apontada pelo músico 

é realmente existente, uma vez que esse comportamento é contrário ao que determina o 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiro. Segundo o Código, a obrigação dos 

jornalistas é defender o direito dos cidadãos, incluindo os negros e as minorias, assim 

como combater a prática de perseguição ou discriminação, incluindo motivos sociais e 

raciais. 

  O trabalho vai buscar ainda uma análise teórica em outros autores que 

abordaram sobre o tema, como Rocha (2011), que fala sobre a prevalência de uma elite 

branca nas classes dominantes e, por isso, a mídia atende as necessidades deles, assim 

como são exploradas as teorias marxistas de guerras de classes.  

 

Palavras-chave: GOG, mídia, exclusão social. 
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ABSTRACT  

 

  The present work aims to make a discussion about the ethical treatment for 

blacks and browns in the Brazilian media, from an analysis discourse of musician 

Genival Oliveira Gonçalves, the GOG. The artist is belonging to the hip hop 

movementin, which in Brazil is characterized by struggle and opportunity for black 

squatters. 

 Critical media work, believing that the media do not give the necessary 

opportunities for movement advocated by him, GOG often denies the invitations for 

interviews from various media outlets, especially television channels. Genival refused 

four times including appearances on TV Globo, the main television channel in the 

country, believing that the vehicle could misrepresent the interview and the movement 

unfavorably. 

 The musician, however, agreed to participate in the program Nettles 365, TV 

Culture, one of the pioneers of rap appearances on national television. In the interview, 

GOG accuses the media of not granting opportunities for hip hop and you do not believe 

in the current Brazilian media system. Moreover, says he feels a descendant of Zumbi 

dos Palmares, a black man who became leader of the abolition movement in the 

seventeenth century and was killed by the Portuguese who colonized Brazil. Thus, the 

work seeks to examine whether discrimination appointed by the musician is actually 

occurring, since this behavior is contrary to what determines the Code of Ethics of 

Brazilian Journalists. According to the Code, the obligation of journalists is to defend 

the rights of citizens, including blacks and minorities, as well as combat the practice of 

discrimination or harassment, including racial and social reasons. 

 The work will still seek a theoretical analysis in which other authors approached 

on the subject, as Rocha (2011), which talks about the prevalence of a white elite in the 

ruling classes and therefore the media meets their needs, and are explored Marxist 

theories of class warfare.  

 

Keywords: GOG, media, social exclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O hip hop chegou ao Brasil na década de 80, oriundo das periferias dos Estados 

Unidos e da Jamaica. Trata-se de um movimento em favor da raça negra que se 

espalhou nos países de origem, em que mescla o gênero musical rap, com outros 

movimentos culturais.  

  Nos Estados Unidos, o gênero popularizou e possibilitou o surgimento de 

artistas de grande apelo popular. No Brasil, a conotação do movimento hip hop tem uma 

vertente bastante politizada. Os cantores de rap encontraram nesse meio uma forma de 

criar ações culturais paralelas ao sistema político nacional, por entender que negros e 

moradores da periferia são desfavorecidos, em um país onde é maioria.  

  Um dos rappers ativistas em movimentos sociais no Brasil é Genival Oliveira 

Gonçalves, que é formado em economia e desistiu da profissão justamente por entender 

que as estratégias econômicas eram responsáveis por provocar a pobreza na periferia. 

Ele sempre morou na região periférica de Brasília, a capital do Brasil. O músico preferiu 

conscientizar pessoas pobres que não tiveram oportunidade de estudar e encontrou no 

movimento hip hop a identificação e segue carreira na área desde a década de 80. 

  Como crítico dos opressores, uma elite que, segundo ele, é criada através do 

sistema capitalista, GOG é defensor de uma postura de combate a essa elite. Entre as 

ações de defesa, o músico acredita que o movimento negro deve recusar aparições nos 

meios de comunicação comerciais, uma vez que Genival afirma que a mídia é servidora 

da elite opressora e recrimina os movimentos sociais, os negros e pobres. 

  Adepto dessa postura, o artista já recusou diversas entrevistas aos principais 

veículos de comunicação do Brasil, incluindo quatro convites negados da Rede Globo 

de Televisão. Entretanto, GOG aceitou o convite para conceder entrevista ao programa 

Provocações, da TV Cultura, por ser um canal público e de cunho educativo e cultural. 

  Na entrevista, GOG explica que não se pode aceitar que a mídia trate o 

movimento hip hop como mais um produto televiso, pois se trata de uma resistência ao 

sistema opressor, sendo inclusive mais uma etapa do processo de defesa dos negros que 

teria iniciado desde Zumbi dos Palmares, negro que liderou o movimento de libertação 

dos escravos no Século XVII. 

  Além disso, Genival Oliveira acusa inclusive os livros educativos convencionais 

de também serem integrantes do sistema opressor e vangloriar personagens históricos 
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que foram responsáveis por assassinar milhares de pessoas e maquiar a realidade da 

história. 

  As acusações de programa Provocações, da TV Cultura, GOG leva 

automaticamente a uma discussão sobre a imparcialidade dos media no Brasil, 

sobretudo nas questões de valorização de raças e classes sociais em detrimento de 

outras.  

JUSTIFICATIVA 

 A análise de discurso do rapper GOG é importante para servir de base para um 

debate sobre a discriminação de gêneros, raças e classes sociais na mídia brasileira, uma 

vez que o músico surgiu na periferia e possui o conhecimento das estratégias do sistema 

capitalista, através dos estudos em economia, mas preferiu adotar a conscientização de 

outros periféricos, através da música.    

  Genival Oliveira Gonçalves é um líder do movimento negro no Brasil e teve a 

convivência tanto com a periferia e sua literatura, como com a elite e os estudos dela. 

Dessa forma, a visão dele serve como ponto de partida, justamente por ele possuir o 

conhecimento desses dois mundos e ser, a partir daí, um crítico dos meios de 

comunicação, uma vez que, segundo ele, serve apenas para continuidade do sistema.  

  A partir daí, são analisados dados de outras pesquisas que já foram realizadas, 

referentes à participação dos negros nos meios de comunicação, bem como estudos de 

teóricos que pesquisaram sobre a existência de racismo na mídia.  

 O estudo é importante para analisar a possibilidade de existência da 

discriminação, já que, não só o código brasileiro de ética, como a maioria dos códigos 

deontológicos de mídia do mundo repudia o preconceito na mídia. 

1. O HIP HOP COMO REPRESENTANTE DA RAÇA NEGRA 

1.1 O movimento Hip Hop 

  Segundo Gomes (2009), o Hip Hop é um movimento cultural surgido nos 

Estados Unidos, na década de 60, sendo criado através de manifestações de grupos 

negros norte-americanos. E ainda segundo a autora, se expandiu por vários países, 

chegando ao Brasil na década de 80. 
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“O Hip Hop foi criado pelo DJ Áfrika Bambaataa, em 1968, para 

nomear os encontros de Break, Dj’s e dos Mc’s no Bronx, em Nova 

York, da fusão de vários ritmos africanos como: o blues, o spiritual, o 

Soul, o reggae e o funk. No Brasil surge no final dos anos de 1980, 

como uma manifestação ligada a grupos negros das periferias que 

expressavam suas visões de mundo e perspectivas de vida pela música, 

representando um meio fecundo para mobilização e conscientização.” 

(GOMES, 2009, p.2). 

  

  No Brasil, o estilo tem focado a luta para que pobres e negros tenham mais 

oportunidade em diversos setores da sociedade brasileira, com canções onde mostram a 

corrupção, a discriminação e a necessidade de reação dos periféricos.  

  Ramos (2009) classifica que as letras de rap brasileiro tem como característica a 

persuasão e a influência política e social de diversos assuntos que são importantes para 

as mudanças solicitadas na periferia. 

“Os raps nacionais da última década apresentaram surpreendentes  

sobreposições, frequentemente em uma mesma letra. Misturam-se ali  

fragmentos de textos que poderiam ser encontrados em reportagens 

jornalísticas, pesquisas acadêmicas, textos religiosos, conversas 

informais, inquérito policial, narrativas ficcionais, comícios políticos, e 

assim por diante”. (RAMOS, 2009, p. 55). 

  Os cantores de rap expressam que sentem preconceito das outras classes econômicas, 

por se tratar de um estilo musical oriundo da periferia. Sendo assim, existe uma rejeição para 

conhecer o trabalho desses músicos e eles expressam o sentimento de preconceito respondendo 

que o rap é a música do bem. O rapper Antônio Luiz Júnior, o Rapin Hood, é autor da música 

Rap, o Som da Paz que explora um contexto em que mostra o estilo como responsável por 

divulgar a paz na periferia. A música cita que “Rap é o som da paz, que prega união. Mais uma 

estrela da constelação. Meu compromisso, eu sei, não é em vão”.  

1.2 O rapper GOG  

  O site oficial de GOG,  http://www.gograpnacional.com.br/, está fora do ar. 

Porém, segundo Campos (2011), o portal informava que GOG nasceu em Sobradinho e 

foi criado em Guará. Os dois locais estão situados na zona periférica que fica ao entorno 

de Brasília e são chamadas de cidades-satélites.  

  GOG foi alfabetizado aos cinco anos pela sua mãe, Sebastiana Gonçalves, e 

mostrou afinidade com a música desde cedo, participando de movimentos de música 

negra a partir dos 12 anos de idade. A arte, porém, não atrapalhou os seus estudos e 

Genival Oliveira inclusive conseguiu ingressar no concorrido curso de economia da 

Universidade de Brasília, aos 17 anos de idade.  

http://www.gograpnacional.com.br/historia.htm1
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  Ao contrário do que a mãe dele desejava, ele não seguiu carreira de economista e 

decidiu investir na profissão de rapper, decisão que decepcionou a família. A 

justificativa dele era que a música seria o caminho para conscientizar outras pessoas que 

não teve a oportunidade de ter o acompanhamento familiar como o dele. 

 GOG iniciou na década de 80, mas só conseguiu gravar o primeiro disco em 

1992, intitulado de Peso Pesado. O primeiro hit do artista foi A Matança Continua, na 

qual convocava as pessoas para refletir sobre o prosseguimento da exploração dos mais 

carentes, em um período onde a população brasileira vivia uma euforia devido à queda 

da ditadura militar em 1985.  

  Em 1999, GOG grava o disco CPI da Favela, em referência a Comissão 

Parlamentar de Inquérito, que é uma investigação coordenada pelo Poder Judiciário para 

grandes investigações. Na faixa que leva o nome do disco, GOG anuncia que o protesto 

dele é agressivo ao sistema político. “Eu confesso, o meu protesto, é linha dura, madura, 

matilha”. Na música “Ei, Presidente”, as críticas são direcionados ao então presidente 

Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito, em 1994, com um discurso de ser um 

político socialista democrático, mas adotou o sistema neoliberalista. Entre as críticas, 

Genival afirma que FHC “nega autoria dos seus livros e alia a antigos inimigos por 

comodidade” e endossa o discurso ao adjetivar o presidente como “sociólogo nojento”.   

  Ainda em CPI da Favela, GOG chega a induzir que pode ser necessária uma 

guerra civil entre o sistema político e os favelados, caso o quadro não mude. Em “É o 

Terror”, Genival afirma que o rap nacional “É o Terror que chegou” para os políticos, 

por ter a missão de conscientizar a periferia. Além disso, afirma na mesma faixa que 

possui “planos de guerra” e que se “reagir está contra a maioria, periferia é a maioria”. 

Já em Brasil com P, canção na qual todas as músicas iniciam com o fonema “p”, o 

artista reafirma a possibilidade de guerra de classes e diz que “Prevejo populares 

portando pistolas. Pronunciado palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. 

Pecado! Pena, prisão perpétua”.  

  Ainda 1999, o rapper escreveu a música “Televisão”, em parceria com o grupo 

do Estado de São Paulo, Face da Morte, em que são feitas diversas críticas ao veículo de 

comunicação, afirmando que a TV serve para alienar as pessoas e os apresentadores são 

manipulados por grupos políticos e interesses econômicos das empresas e dos partidos.  

  Genival, entretanto, mudou a linha de pensamento desde a vitória de Luiz Inácio 

da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e defende a visão de que o Brasil está 

melhorando. Com isso, saiu da linha totalmente radical e tem variado entre músicas 
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críticas e canções que apresentam história de sucesso da periferia. Em 2007, o artista 

gravou o DVD Cartão Postal Bomba!, que foi lançado apenas em 2009. O trabalho 

contou com participações de nomes da Música Popular Brasileira, como Paulo Diniz, 

Maria Rita e Lenine. A faixa Quando um Pai se vai, que conta com Paulo Diniz retrata 

a história de um pai que criou os filhos na periferia e conseguiu educá-los da forma 

adequada. Em “O Amor venceu a guerra”, GOG retrata sobre a vida de um ex-traficante 

de drogas.   

  Porém, o teor crítico segue em “Eu e Lenine – A Ponte”, que aborda sobre o alto 

orçamento da Ponte Juscelino Kubitschek, orçada em 165 milhões de reais. A obra foi 

realizada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e inaugurada em 2002.  

Outra música que traz crítica é “É o Crime”. O foco, entretanto, é o preconceito que 

ainda existe, segundo a visão do músico, nas classes mais altas de que o RAP é uma 

música criminosa. Ele ironiza esse pensamento ao afirmar “mensagem positiva é o 

crime”.  

  O próximo trabalho de GOG será ISO 9000 do Gueto, que foi um show gravado 

em 2012, que será lançado apenas em 2013. O site Youtube já possui um demonstrativo 

e se trata de uma mistura entre o rap tradicional com mistura de ritmos africanos.  

 

1.3 O Programa Provocações 

 Provocações é um programa da TV Cultura, um canal público do Brasil, que tem 

o perfil de explorar conteúdos culturais e educativos. O programa é segundo o site 

http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/ (acesso em 11 de janeiro de 2013) exibido 

desde o dia 06 de agosto de 2000. 

  Trata-se de um Talk Show, exibido as terças-feiras, às 23h. O programa é 

apresentador pelo diretor de teatro e ator Antônio Abujamra, que trabalha com televisão 

desde a década de 60. O intuito do programa é convidar idealizadores da sociedade 

brasileira, para que eles exponham suas ideias, enquanto Abujamra busca realizar 

perguntas inesperadas aos entrevistados, para que as ideias dos participantes sejam 

colocadas em zona de risco. 

 Abujamra inicia e finaliza o programa recitando poemas, seja clássico ou de 

autores desconhecidos. Além disso, há duas inserções do quadro Vozes da Rua, na qual 

populares concedem opinião sobre o assunto em pauta. 
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2 A DISCUSSÃO TEÓRICA A PARTIR DA ENTREVISTA 

2.1 A entrevista de GOG 

A entrevista de Genival Oliveira Gonçalves aconteceu no dia 18/04/2008, mas 

foi exibida no dia 08/05/2008, como afirma o site do programa 

http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/ (acesso em 08/01/2013). GOG foi recebido 

na edição 365 do Talk Show.  

 A entrevista teve três blocos e totalizou 24 minutos e 41 segundos de debate 

entre o rapper e Antônio Abujamra. Além disso, o apresentador recitou duas poesias, 

uma na abertura do programa e outra ao final, assim como foram exibidos quatro 

depoimentos de populares sobre o rap.  

  Genival Oliveira Gonçalves colocou-se na entrevista como defensor do 

movimento negro e das periferias, colocando-se na oposição do sistema capitalista e 

defendendo um governo para o povo. Quando questionado pelo apresentador sobre o 

porquê de existir esperança em um mundo dominado pelo capitalismo, GOG respondeu 

que “A esperança, ela reside no coração daqueles que acreditam que o planeta é para 

todos”. Ele ainda afirma que, como rapper, vive em função do amor ao povo, por lutar 

pela justiça social.  

  O rapper também afirmou que a mídia não dá atenção ao movimento hip-hop, 

por ser uma forma de libertação dos desfavorecidos ao atual sistema e se coloca 

contrário aos rappers aceitar que os meios de comunicação coloquem a ideologia negra 

como um produto nos meios. GOG respondeu na primeira pergunta no programa 

Provocações que a mídia está começando a observar a força do movimento, mas trata 

apenas como mais um estilo musical e não uma forma de luta de classes dos negros. 

“Nunca tivemos espaço nessa mídia, o hip-hop praticamente mais de 

vinte anos de Brasil e agora que começa a se interessar pela a gente, 

mas simplesmente como produto. E a diferença do hip-hop para os 

outros estilos musicais é exatamente porque não é um produto, é um 

estilo de vida, é muito mais que música, é cultura, né?”. (GOG, em 

entrevista ao programa Provocações, em 08 de maio de 2012). 

 Gonçalves ainda coloca a mídia como participante de um processo de 

exploração, que teria iniciado no Século XVII, quando o escravo Zumbi dos Palmares, 

do Nordeste do Brasil, teria lutado pela libertação dos negros e foi morto. Para GOG, a 

mídia explora a imagem do negro como explorado no sistema, o que, segundo o músico, 
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contribui para aceitação do negro como uma classe menor.  

  Ainda segundo o rap, o movimento deve continuar sem comunicar-se com os 

principais veículos de comunicação, por isso, a função do movimento negro é seguir 

criando mídias alternativas para divulgar a ideologia. A mudança de postura só poderia 

ser aceita quando a mídia deixar de contribuir para aceitação da exploração do negro e 

passar a respeitar a ideologia do movimento hip hop. 

“Olha, toda rebeldia tem seu preço. E, quando chega o GOG aqui pra 

falar, na realidade, eu estou representando não só essa geração, mas 

toda uma geração passada que foi torturada, que foi espancada, que 

passou não só a margem, mas muito longe do processo. E é esse sangue 

que corre ainda nas veias da gente. Quando falamos que somos 

descendentes de Zumbi dos Palmares, é muito importante isso porque 

nós acreditamos nisso como um sangue que ainda está jorrando em 

nossas veias. Então, aceitar essa mídia que sempre foi carrasca conosco, 

que sempre nos colocou ou cortando cercas de arames, mas nunca 

colocou embalando nossas crianças, é muito complicado porque dói. 

Mas não é ira, é raiva, é diferente. Isso pode passar no momento em que 

passemos a ser respeitados.”. (GOG, em entrevista ao programa 

Provocações, em 08 de maio de 2012). 

 GOG também colocou que a deturpação de conteúdos não é feita apenas na 

mídia, segundo o rapper, a educação brasileira é conduzida de forma a valorizar 

opressores e exploradores das classes desfavorecidas. O músico aponta Luís Alves de 

Lima e Silva, o Duque de Caxias, como exemplo. O Duque ficou conhecido como o 

Patrono do Exército Brasileiro, por ter uma postura pacificadora, mas o rapper acusa do 

militar ter sido um opressor. Para Gonçalves, “Os livros que eles escrevem são sempre 

colocando os heróis deles. Duque de Caxias, pra nós, foi o maior genocida da história, 

enquanto proclamaram o patrono do exército brasileiro”.  

  Gonçalves ainda lança críticas à literatura clássica, de autores como Machado de 

Assis, afirmando que trata de uma mensagem maquiada e de difícil acesso à periferia. 

Por isso, defende o crescimento de uma literatura paralela, com uma linguagem simples 

e que explore a necessidade da igualdade social e aponta diversos autores da periferia do 

Brasil. Além disso, segundo o músico, é criada uma imagem de que o movimento negro 

é composto por drogados, para que sejam feitos estereótipos dos participantes, o que 
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provoca um afastamento natural da população.  

  Na mensagem de encerramento da entrevista, o músico apontou que o 

movimento negro pode assumir o poder no Brasil com a união, caso tenha união, uma 

vez que é a raça mais presente no país. Todavia, Genival Oliveira Gonçalves prevê um 

governo do povo negro no Brasil no futuro, mas sem represália as outras raças e união 

mútua entre todas. 

“A partir do momento que a gente tiver uma proposta de mudança, a 

gente nunca pode ter essa proposta de mudança pautada pelo poder. 

Porque o negro pelo poder, apenas pelo poder, ele vai subjugar o branco 

e as outras raças, as outras cores. Então, nós vamos tomar sim a 

caminhada, porque nós somos maioria, mas a partir desse momento nós 

vamos ter um amor universal, benevolente e a espada embainada, certo? 

Que é exatamente pra o que? Dentro da sabedoria, nós sabermos 

conviver e respeitar as diferenças.” (GOG, em entrevista ao programa 

Provocações, em 08 de maio de 2012). 

2.2 Análise teórica das ideias propostas por GOG 

 O preconceito da mídia é uma atitude bastante recriminada no Código de Ética 

dos Jornalistas Brasileiros, que é disponibilizado no sítio da Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ), através do endereço 

http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiro

s.pdf (acesso em 12 de janeiro de 2013).  

 O artigo VI do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros aborda sobre os 

deveres do jornalista e aponta no item XI, que uma das missões é defender os negros e 

minorias, assim como o inciso XIV afirma que o profissional deve combater a prática de 

perseguição, por motivo de raças, gêneros, entre outros. 

“É dever do jornalista (...) defender os direitos do cidadão, contribuindo 

para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as 

das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias”. (Item 

XI do artigo VI do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 

publicado em 04 de agosto de 2007). 

“É dever do jornalista (...) combater a prática de perseguição ou 

discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de 

gênero, combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos 

sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de 

orientação sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra 

natureza.” (Item XIV do artigo VI do Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, publicado em 04 de agosto de 2007). 
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  Segundo Rocha (2011), a orientação do Código de Ética não é cumprida na 

imprensa brasileira e a escolha das matérias é um processo ideológico, que sofre 

interferência de uma série de questões econômicas da elite branca que domina a 

sociedade e, por isso, não há igualdade na exploração das raças. 

“Escolher esta matéria ou aquela é um processo ideológico. A maioria 

dos publicitários no mundo ocidental é branca, de classe média, 

pertence a grupos dominantes, e isso reflete na elaboração de notícias, 

contribuindo para a reprodução de consenso da ideologia profissional e 

social, que subjazem no processo de elaboração de notícias. No próximo 

tema, veremos como o racismo e o preconceito estão presentes na 

mídia.” (ROCHA, 2011, p.63). 

 

Rocha (2011) afirma ainda que a discriminação na mídia faz com que os negros 

sofram com crise de identidade e se julguem como descendentes de outras raças. Ainda 

segundo Rocha, a busca pela identificação de uma raça está sempre ligada a um 

interesse pelo poder, o que justifica a busca de Genival Oliveira Gonçalves em afirmar 

que os negros chegarão ao governo através da união. Por outro lado, os brancos que 

dominam os veículos de comunicação buscam excluir esse poder do movimento, 

considerado alternativo. 

Ramos (2002) afirma que a exclusão dos negros da mídia faz parte do processo 

de invisibilidade, para que a raça negra não seja vista pela sociedade e seja esquecida na 

escolha das principais funções da sociedade. 

“A invisibilidade é uma das grandes crueldades do racismo. É 

lamentável que tenhamos que levantar bandeiras dessa natureza em uma 

sociedade que compreende e reconhece que os negros, indígenas e 

brancos formaram a nossa civilização brasileira, mas que nos considera 

invisíveis e que pensa que somos poucos, contáveis, identificáveis aqui 

e acolá, perdidos neste país, no Parlamento brasileiro, em uma 

Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Vereadores ou numa 

Fundação dos Palmares.” (Ramos, 2002, p.60). 

 

Em outra afirmação de GOG, ao programa Provocações, o rapper afirma que o 

sistema opressor deseja mostrar, através da mídia, que sobrou para os negros “empregos 

subalternos (...) ônibus lotados, o trabalho mais humilhante, sendo todo trabalho digno”. 

Rocha (2011) faz uso de dados dos IBGE, para mostrar que a desigualdade é refletida na 

falta de oportunidade de empregos e na miséria. 

“A desigualdade se mostra em muitas áreas. No mercado de trabalho, 

por exemplo, temos a prova de maior desigualdade: os negros ganham, 

em média, a metade do salário dos brancos. Segundo o IBGE/90, o 

rendimento médio nacional entre negros e brancos, em salários 
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mínimos, é de: homem branco – 6,3, homem negro – 2,9; mulher branca 

– 3,6, mulher negra – 1,7. As mulheres negras ocupadas em atividades 

manuais perfazem um total de 79,4%: emprego doméstico – 51%, 

lavadeiras, passadeiras, cozinheiras e serventes – 28,4%; nas demais 

atividades: secretárias, recepcionistas e vendedoras 7,4%; funções 

administrativas, técnicas, científicas e artísticas – entre 5,3 e 10%. A 

diferença é fruto da discriminação no mercado de trabalho e nesse 

campo não houve nenhum avanço. E isso implica miséria.   

Como a pobreza é gritante e historicamente construída, a imagem de 

que os negros são incompetentes, e por isso pobres, maqueia a questão 

racial. Vejam-se esses dados: 68,85% dos indigentes são negros; 

63,63% dos pobres são negros.” (ROCHA, 2011, p.60) 

 O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) constata que os negros e 

pardos formam a maioria da população brasileira, em dados que são disponíveis no sítio 

do Jornal do Brasil, http://www.jb.com.br/pais/noticias/2011/11/16/populacao-negra-e-

parda-passa-a-ser-maioria-no-brasil-mostra-ibge/ (acesso em 10 de janeiro de 2013). 

Segundo o IBGE, os negros e pardos representam 50,7% da população brasileira.  

  Entretanto, segundo Ramos (2002), essa maioria não significa uma atuação na 

sociedade, já que o regime vigente no Brasil exclui essas raças, para valorizar os 

brancos, sendo que o afastamento de negros é visto tanto em universidades, como na 

cultura e nos meios de comunicação. 

“Estamos aqui para dizer que não basta que os livros e jornais 

publiquem que a maioria da população brasileira é de pessoas negras. E 

que digam que os negros e os indígenas formam a base de sustentação 

racial da composição étnica da sociedade brasileira. É preciso que haja 

visibilidade, e que tenhamos essa visibilidade, não pura e simplesmente 

com a criação de leis, que são necessárias e que devem ser efetivamente 

cumpridas, mas pela criação de mecanismos através dos quais o negro 

garanta a sua presença na universidade, a sua presença no meio de 

comunicação, a sua presença física também, e cultural, a sua expressão, 

a sua imagem.” (RAMOS, 2002, p.60). 

  A exclusão da raça, constatada por Ramos (2002) e Rocha (2011), através da 

mídia, para a manutenção do poder da raça branca, já é prevista desde a teoria marxista 

do Século XIX, de que a classe dominante iria buscar sempre novas formas de 

conseguir a manipulação das massas. 

 “Os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre 

outras coisas, consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em 

que dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época 

histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão, e portanto, 

entre outras coisas, dominam também como pensadores, como 

produtores de ideias, regulam a produção e a distribuição de ideias do 
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seu tempo; que, portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da 

época.” (MARX; ENGELS, 2007, p.47).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise do discurso do músico Genival Oliveira Gonçalves, em conjunto com 

os dados de autores, como Ramos (2002) e Rocha (2011), que já haviam escrito sobre o 

preconceito dos negros na mídia brasileira, apresentando números e teorias, mostra que 

existe uma diferenciação de raças, que é moldada a partir dos interesses da elite. 

 Essa contextualização de casos da atualidade encontra em Marx e Engels, uma 

base teórica fundamental de que a classe dominante apenas se adequaria a realidade, 

trazendo novas estratégias para a manipulação das massas. 

  Assim sendo, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros é claramente ferido 

pelos interesses dos políticos e dos próprios chefes dos meios de comunicação. Tal 

realidade abre uma discussão sobre a necessidade de reformulação da programação da 

televisão brasileira, colocando a população negra também em evidência, já que 

representa uma raça predominante na sociedade brasileira. 

 Para além disto, as músicas de GOG e o discurso político do movimento negro 

pressupõe que os negros podem realizar uma disputa de classes, até mesmo através de 

manifestações e de guerrilhas, caso a raça, que representa a maioria da população 

brasileira, não seja valorizada.  
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ANEXOS 

LINKS DA ENTREVISTA:  

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=3NNEdpZUg84 

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=4gxs0_1lZ3Q 

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=XcZlZNDLCJM 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA, AO PROGRAMA PROVOCAÇÕES: 

 

Bloco 1: 

Apresentador Antônio Abujamra recita poema no início do programa: O mundo é 

um pensamento encadeado, quando algo se consolida, o pensamento libertam-se. 

Quando algo se desfaz, os pensamentos encadeiam-se.  

Apresentador Antônio Abujamra: Ai de mim. Esse gemido grego tem que começar 

com provocações sempre. Estamos aqui, mais uma vez, Provocações conversa com as 

periferias. As periferias desse enigma país, desse país enigma, desse enigma brasileira. 

Periferias que ao contrário do que era de esperar, vão buscar inspiração na Jamaica para 

fazer músicas de letras quilométricas. Rap, Hip-hop, Funk, as pessoas gostem ou não 

dessas coisas, não pode ignorar que é por onde a periferia descarrega seu discurso 

político. A visão da classe média e a elite pra ir devagar, que as coisas tem limite. O 

nosso cantante nasceu no início da ditadura em Sobradinho, periferia de Brasília e 

mudou-se para Guará, igualmente periferia. E diz que Guará foi o palco de fatos que 

revolucionaram a sua vida: break, futebol, rap e faculdade. Vamos ver com ele como 

são essas coisas todas. Ele é GOG. Iniciais de Genival Oliveira Gonçalves. 

Apresentador: Me diga uma coisa, você está na chamada mídia ou é dos que não 

querem saber dela? 

GOG: Então, depende do conceito que se tem de mídia, né? É, na realidade o hip-hop, 

esse grande estilo de vida que o hip-hop, a proposta dele é criar alternativas ao que está 

aí exposto. Nunca tivemos espaço nessa mídia, o hip-hop praticamente mais de vinte 

anos de Brasil e agora que começa a se interessar pela a gente, mas simplesmente como 

produto. E a diferença do hip-hop para os outros estilos musicais é exatamente porque 

não é um produto, é um estilo de vida, é muito mais que música, é cultura, né? 

Apresentador: Se tivesse esse apoio, seria melhor pra você? 

GOG: Olha, toda rebeldia tem seu preço. E, quando chega o GOG aqui pra falar, na 

realidade, eu estou representando não só essa geração, mas toda uma geração passada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Abujamra
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que foi torturada, que foi espancada, que passou não só a margem, mas muito longe do 

processo. E é esse sangue que corre ainda nas veias da gente. Quando falamos que 

somos descendentes de Zumbi dos Palmares, é muito importante isso porque nós 

acreditamos nisso como um sangue que ainda está jorrando em nossas veias. Então, 

aceitar essa mídia que sempre foi carrasca conosco, que sempre nos colocou ou 

cortando cercas de arames, mas nunca colocou embalando nossas crianças, é muito 

complicado porque dói. Mas não é ira, é raiva, é diferente. Isso pode passar no momento 

em que passemos a ser respeitados. 

Apresentador: Uma pergunta só para te irritar um pouco, porque você está muito 

gostoso dessa resposta. Você é o Mano Brown do Planalto Central? 

GOG: A partir do momento que o Mano Brown se sentir um descendente de Zumbi, 

nós estaremos assim bastante próximos. 

Apresentador: Me diga uma coisa: Do que é que você vive? 

GOG: Eu vivo do amor por esse povo. Quando a gente falar em amor, é uma coisa 

praticamente em desuso, principalmente no hip-hop. É, porque a primeira coisa que a 

gente fez na primeira fase do hip-hop, foi matar o pai e sempre colocar a mãe como elo 

mais importante nosso. Então, a partir desse momento, você vê qual (é) o desafio, que 

nós temos, porque a partir daí já começa a denúncia, de mostrar que o hip-hop chegou 

para apontar e colocar o dedo na ferida, mas apresentando uma solução. Não 

simplesmente colocando e falando, mas falar por falar, sem colocar, sem mostrar. 

Apresentador: E você tem esperança? 

GOG: Com certeza sim. A esperança, ela reside no coração daqueles que acreditam que 

o planeta é para todos.  

Apresentador: Você não acha que a esperança já fudeu com a América Latina, já não 

tem mais jeito. Esperança é uma coisa desnecessária, tem que ser uma coisa mais 

concreta.  

GOG (interrompe): Não, mas isso é o que eles querem. Eles querem que a gente 

sempre acredite que pra nós sobrou, simplesmente, os empregos subalternos. Ele quer 

que pra nós sobrou apenas os ônibus lotados, o trabalho mais humilhante, sendo todo 

trabalho digno. E a gente depois de pensar e repensar o que nós estamos estudando de 

nós mesmos, porque os livros que eles escrevem são mentirosos. Os livros que eles 

escrevem são sempre colocando os heróis deles. Duque de Caxias, pra nós, foi o maior 

genocida da história, enquanto proclamaram o patrono do exército brasileiro.  

Apresentador: Por que você considera ele o maior genocida? 
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GOG: Porque quando ninguém conseguia exterminar a rebelião que era digna, o 

chamavam como Super-Man do Século dezoito, né? Século dezoito. 

Apresentador: E ele jogava os cadáveres para entrar no Paraguai (GOG interrompe) 

GOG: Com certeza. Ele é o Conde Lopes dos dias atuais. Ele é promovido por bravura, 

da mesma forma que os soldados que matam na rota são promovidos por bravura. 

Então, quer dizer, passasse o tempo, mudasse as figuras, mas o moldes operantes é 

sempre o mesmo. 

Apresentador: Deixe eu te incomodar um pouquinho. Eu (es)tou muito bonzinho, com 

você. Você (es)tá me agredindo demais. Você é um provocador ótimo, eu sou um 

provocado. Você é um provocador. Me diga uma coisa: Por que você exige respeito das 

pessoas? Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa para você: eu digo assim, para essa 

juventude, se me respeitar muito, eu desprezo, vão buscar as coisas de vocês, vão 

aprender, vão lá atrás, não fique esperando chance nossa não. Vocês pensam que atuam 

numa sociedade, as pessoas deixam que vocês pensem que atuam na sociedade. Esse 

negócio de respeito é uma coisa tão necessária para você? 

GOG: Olha, veja só. O professor Milton Santos já dizia que no Brasil não é a 

democracia, porque não se constitui a democracia de fato. Quem tem, ele tem direito, 

mas quer privilégio e quem não tem, só tem deveres. Então, a partir desse momento, não 

tem a relação essencial da democracia. O que acontece no Brasil é que o hip-hop quer 

dizer que nós não queremos igualdade, nós não queremos igualdade. Nós queremos 

oportunidade. A partir da oportunidade, nós vamos criar nosso espaço. 

Apresentador (interrompe): Se não te derem oportunidade, você vai cassar, você vai 

atrás da oportunidade. 

GOG: Mas, veja só, a partir do momento que não dão oportunidade para a gente 

mostrar, nós vamos criar todo nosso paralelo, que nem nós (es)tamos  criando hoje.  

 

Entra o quadro vozes da rua, com populares comentando sobre assuntos referentes 

ao tema Hip-hop. 

Primeiro popular não identificado fala: Aí, firmeza total, Mano Gim, juntamente com 

a banca, representada. Jesus é o caminho, o resto é conversa fiada. 

Segundo popular não identificado fala: Ah, você compara como uma religião. Se 

você ouve ele e seguir, é, como se fosse o pastor. O pastor pede para você não passar 

pelo que ele passou. É difícil um pastor que veio do zero. Ele sempre está ali porque é 



21 
 

ex-presidiário, ex alguma coisa. Então, ele não quer que o pessoal passe pelo que ele 

passou. 

Fim do Bloco 1 

Bloco 2:  

Apresentador: Fala sobre essa frase que ouvi quando jovem: Tudo que não é diversão, 

é luta de classes. 

GOG: Acho que é uma frase de época, né?  

Apresentador: Tudo que eu falo é da minha época (risos). 

GOG (continua): É preciso saber que no Brasil há uma luta de classes, de verdade, de 

verdade. Os pobres, os moleques, não estão sabendo, mas existe. Então, a partir desse 

momento tenho que saber onde estou, quem eu sou, com quem eu vou andar. Relações 

sociais, o movimento hip hop nós podemos começar com o MTST (Movimento dos 

Trabalhos Sem-Teto), com o PT (Partido dos Trabalhadores), certo? Mas agora a partir 

do momento em que eles errarem, nós temos que (es)tá fora dessa lama. 

Apresentador: No seu site tem assim: a partir de 1986, as ideias de GOG se propagam. 

As suas ideias são claras? 

GOG: Olha, Abujamra, o hip hop, como eu te disse, ele é um estilo de vida. Então, 

você é uma parede em construção. Quer dizer, é uma casa em construção. Levanta uma 

parede, aquela parede você olha, aquela parede não sou eu, não quero ser essa parede, 

você derruba e começa a levantar de novo. Eu acho que a grande força que o hip hop dá 

pra gente é essa coragem de derrubar, levantar, fazer de novo. Porque a periferia 

sempre, sabe o que acontece, são sonhos em construções. Sempre falta um banheiro 

quando fala uma família na casa para construir. Sabe? É um projeto inacabado. 

Apresentador: O Brasil, visto de Brasília, não é um pouco longe? 

GOG: Brasília é uma cidade que as tensões foram quebradas. Você tem aquela ideia do 

avião, certo? E tem as cidades-satélites, que são as cidades fora do avião, são 30, 40, 50 

quilômetros fora. Isso sem falar das cidades do entorno, que é todo aquele cinturão de 

pobreza que cerca Brasília. E essa história não é contada. Então, Brasília é uma cidade 

muito difícil e quando a gente começa a correr atrás da informação, você acaba 

descobrindo que pra cada centro forte tem uma periferia sofrendo. Se você for ver, por 

exemplo, hoje nós temos entre oito e nove mil crianças e jovens em Febens, cumprindo 

pena. E esse problema não é resolvido, por que não é resolvido? Oito mil, não são oito 

milhões, mas a quem interessa resolver isso? 
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Apresentador: A gente pega a Fundação Getúlio Vargas, a Organização Mundial de 

Saúde vê assim: Brasil, cinquenta milhões de indigentes. Segundo o Aurélio 

(dicionário), indigente é pior que pobreza e ainda acham que a gente é provocador? Nós 

somos provocados, por esse país o tempo todo. Agora, já te perguntaram muito se você 

é a favor da liberação das drogas? 

GOG: As pessoas confundem muito o rap, o hip hop, com droga, é com (Antônio 

Abujamra interrompe). 

Apresentador: Por que eles confundem? 

GOG: Ah, é porque as pessoas pensam, por exemplo, eu não fumo e não bebo. E todo 

mundo vê em mim um noiado, um drogado.  

Apresentador: Acham que você é um padre! 

GOG: Mas é engraçado, é engraçado porque a gente vê o quanto que essas pessoas 

estereotipam e o quanto que elas precisam aprender com a vida. Nós falamos assim que 

nós somos a favor da legalização do arroz com feijão. Essa legalização pra nós é a 

grande caminhada. 

Apresentador: Vocês mantém contato com os rappers da periferia de outros países? 

GOG: Eu sinto a necessidade de uma maior aproximação. Eu tenho uma música 

chamada Guerrilha G.O.G. em que eu passo pela América Latina, em que nós falamos 

de todas as ditaduras que tiveram na América Latina. Uma coisa muito importante que 

eu falo assim é “Inglaterra nas Malvinas, a razão da Argentina. Bombas, estilhaços, 

latinos aos pedaços. Não sei se isso comove você. Até quando um blindado vai te 

proteger? Guerrilha GOG! Pro povo a paz, a terra, o poder, bom pra mim, pra você. 

Pior que estar, não dá, é pegar ou largar. Desistir ou lutar? Vai chegar a hora de 

comemorar nas carretas, sem treta, hip hop é Ceita, bom malandro um pingo é letra”. 

Então, dessa forma, a molecada está sabendo que não dá para apoiar as Malvinas, não 

dá para apoiar a Inglaterra. 

Apresentador: Não dá pra apoiar Inglaterra, Estados Unidos, praticamente não dá pra 

apoiar o mundo, né? O mundo vai mal, como tudo. Eles estão sempre querendo que 

vocês se fodam, na realidade, né? 

GOG: Na realidade, eles querem mão de obra barata (apresentador comenta: é, por aí), 

até um certo tempo, para depois o decréscimo da população para eles verem bem. 

Apresentador: Você estreitou relações com Sérgio Vaz, com Ferrers, Sacolinha, 

escritores ativistas da periferia de São Paulo. Tirando São Paulo e Rio, ninguém escreve 

nas periferias do Brasil? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Abujamra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Abujamra
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GOG: Nossa, muita gente escreve pelo Brasil. Nelson Maka, Blacktude, Werts, 

Quilombo Urbano, Zulu no Amapá, o Fama em Rondônia. Nós temos todo um Brasil 

emergente. Mas que não é pautado. 

Apresentador: Mas tem uma unidade entre vocês? 

GOG: Com certeza, grande unidade. Nós conversamos bastante e o que acontece. O 

que acontece é que falar até em uma literatura marginal hoje é uma coisa complicada, é 

a nossa literatura. Ela é o oxigênio do hip hop hoje. Os textos do Sérgio Vaz, do Ferrers 

são oxigênio porque os moleques eles não entendem esses livros didáticos que estão aí. 

Então, quer dizer, através da poesia do Sérgio Vaz, do texto do Ferrers, o moleque fala: 

pow cara, o cara mora aqui do lado e ele está escrevendo umas páginas, umas folhas. Eu 

também posso. 

Apresentador: Agora, GOG e o MST se aproximam. Como é que é isso? 

GOG: Olha, o MST tem muita coisa que nos serve de orientação. A organização do 

MST é uma coisa sem precedentes no Brasil. A forma organizada de trabalhar deles é 

uma coisa que nos atrai, fora a causa do MST que nos achamos, é uma coisa que nunca 

vi. Você conhece o testamento de Adão? Eu não conheço. Agora, quando eu fui agora 

pra Cuiabá, você viaja quase oito horas na mesma cerca. E sempre em terras bem 

localizadas. Então, cadê os documentos? Porque o Brasil também é a terra de grilagem. 

Em cima disso, os caras fazem os documentos e já era. 

Apresentador: Brasília é a capital disso. 

GOG: Brasília, a minha amada Brasília, muita gente fala que é a fazenda de Goiás, 

porque não consegue se libertar de Joaquim Roriz. Não consegue se libertar porque o 

brasileiro tem isso. Não só Brasília, mas chorou, comoveu. E eles sabem disso, então as 

lágrimas estão aí, para serem derramadas. 

Entra o quadro vozes da rua, com populares comentando sobre assuntos referentes 

ao tema Hip-hop. 

Primeiro popular não identificado fala: Vou falar pra você sobre a vida, o caminho 

que te mostra à saída. Viver sempre bem, da baixada além. Chegar aqui em São Paulo, 

na terra que é sempre bem. Os parceiros de São Paulo estão sempre no clima. Salvação 

a todos os irmão. 

Segundo popular não identificado fala: Eles vieram da periferia, eles viveram, eles 

foram presos. Sabe como é a polícia, são como são os políticos. Sabe o que é viver na 

periferia, sabe o que é sofrer. E sabe que ninguém faz nada por eles. 

Fim do Bloco 2 
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Parte 3:  

Apresentador: Me diga uma coisa, como é que é, esse público enorme, alguém 

consegue cantar seu rap de letras quilométricas, junto com você?  

GOG: Olha, é. Uma das letras mais conhecidas minhas, que é embalada pelo povo aí, 

esses dias na internet, porque eles apagam, lá do Youtube, com mais de 300 mil pessoas 

que já assistiram O Amor Venceu a Guerra, a música tem quase nove minutos. E as 

pessoas cantam, do início ao fim, e o que é mais interessante, os moleques chegam e 

dizem ‘Gog aconteceu comigo veio, aconteceu comigo’. 

Apresentador: Agora, me diga uma coisa, que tipo de música você gosta menos rap e 

hip hop? 

GOG: Eu gosto de brega, Paulo Sérgio, Odair José, eu ouço muito pouco rap gringo, 

rap internacional. Ouve o tempo, mas hoje assim eu acho que o rap brasileiro, eu acho 

que ele tem que se abrasileirar.  

Apresentador: Você chora? 

GOG: Sim, choro, choro. 

Apresentador: Por que você chora? 

GOG: A gente chora por dentro né? Muitas vezes porque a vida não é fácil. Eu choro 

muito pelos moleques que estão nessa morte cerebral, que você fala, fala, o moleque 

quer mudar, mas na hora H não consegue mudar, porque tudo conta contra essa 

mudança. 

Apresentador: Você chora diante da beleza? 

GOG: Sim, a beleza é admirável. Eu tenho chorado bastante nesses 70 dias que minha 

está na UTI (Unidade Terapêutica Intensiva), olhando o sofrimento. (Apresentador 

interrompe: isso é tragédia!). Não, quem viver verá! 

Apresentador: Agora, me diga uma coisa, qual foi a maior imprudência que você 

cometeu na sua vida? 

GOG: A maior imprudência, acho que foi servir em algum momento ao opressor. Em 

algum momento, talvez eu nem me lembre, mas eu já servi porque a gente reproduz 

muito o que ele quer, a força dele é muito grande e muitas vezes a gente despreza a 

força do opressor. Por exemplo, eu tive, eu comprei dois tênis da Nike, mesmo sabendo 

na época que a Nike explora o trabalho infantil. Eu joguei meus tênis fora, não calço, 

mas foi um momento que servi ao opressor, porque eu dei dinheiro pra eles. 

Apresentador: Eu não quero uma imprudência inconsciente, eu quero uma 

imprudência consciente. 
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GOG: Ah, foi quando chegaram num show meu, é numa celebração, né? O Joaquim 

Roriz e o Luiz Estevão, na época governador e senador da república, né? E, eu tenho 

uma música que, Luto no Congresso. O refrão é: Mau político tem que morrer, tem que 

morrer. Aí nós cantamos: O Joaquim Roriz? Tem que morrer, tem que morrer. Luiz 

Estevão? Tem que morrer, tem que morrer. Ai eu falei: apague ele dentro de você. 

Mesmo assim, nós fomos expulsos né, literalmente, do projeto, que era o projeto Arte e 

Cultura a parte, da Fundação Cultural. 

Apresentador: Você já deu algum vexame? 

GOG: Olha, não. Eu sempre fui verdadeiro, da forma que eu acreditava. Então, quer 

dizer, mesmo nos meus excessos foram normais pra mim. 

Apresentador: Você entra em angústia? 

GOG: Olha, como eu falei, nosso povo está na UTI. A periferia é complicada. A 

periferia, ela tem alegria, mas tem muita tristeza, tem muita derrotada que poderia ser 

evitada. Os moleques têm uma criatividade imensa, mas o sistema molda de forma que 

sempre vai colocar aquela criatividade de forma que o opressor vai agir sobre eles, 

porque tudo que o sistema quer é um motivo. Eu falo moleque ‘não dá o motivo’ e o 

moleque dá o motivo. 

Apresentador: Qual é o grande autor que você encontrou? 

GOG: Olha, de todos os autores, assim né? Porque ele coincidiu, esse texto coincidiu 

exatamente assim com o GOG se encontrando também. Então, com certeza, é Sérgio 

Vaz. 

Apresentador: E qual foi o grande autor que você ainda não encontrou? 

GOG: Rapaz, eu li um livro do Sarney (José Sarney, ex-presidente do Brasil), acho que 

é O Estorvo, é Marimbondos de Fogo, muito difícil, porque não tem nada a ver comigo. 

E é ruim mesmo, viu Abujamra? 

Apresentador: Eu estou falando, qual foi o grande autor que você ainda não encontrou. 

GOG: Olha, falam muito de Machado de Assis, eu não consegui entender, é porque eu 

(es)tou te provocando. 

Apresentador interrompe: A culpa é sua, não é dele não viu? 

GOG: Eu (es)tou te provocando, é porque eles livros assim nunca conta, acho que falta 

um pouco de, é meio maquiado pra gente assim. Você observa. (Abujamra interrompe: 

Cuidado, cuidado, cuidado). Mas é por isso que a gente está aqui né? Pra falar a 

verdade, né? 
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Apresentador: Não, veja bem, não é questão de verdade, a verdade, por exemplo, tem 

gente que gosta de Paulo Coelho e é uma merda. Tem gente que prefere Pedro Block ao 

Shakespeare. Tá errado. Tem coisas que são boas sempre. 

GOG: Mas essa unanimidade, ela me incomoda. 

Apresentador: Que unanimidade? Quem disse a você que é unanimidade? 

GOG: Mas é, todo lugar que a gente vai, Machado de Assis é uma coisa comentada, é 

um texto comentando. Eu não estou dizendo que é ruim. Mas isso me incomoda, porque 

todo mundo entende e eu não entendo. É que nem Chico Buarque, tem muita coisa que 

ele escreve, mas a gente não entende. Eu sou da geração James Brown, eu não sou da 

geração Beatles. É complicado pra gente entender, muitos textos. 

Apresentador: Mas é bom que você saiba que fica complicado por causa de geração e 

não que eles sejam isso ou aquilo. 

GOG: Olha, veja só, uma coisa que eles reclamam bastante, as pessoas reclamam, 

quem ler, principalmente muito, é do dialeto né? Mil e quinhentas palavras a gente 

consegue se comunicar. Vivemos bem, muitas vezes. 

Apresentador: Espera um pouquinho. Isso não quer dizer que você deixe de uma 

leitura de um grande autor. Você tem que ler os grandes autores, você tem que saber 

como eles são, você tem que saber o que eles querem dizer. Não dá pra chegar e dizer: 

eu só leio isso, eu só leio aquilo. Tem que ver o que é o mundo. A literatura é muito 

maior que nós. Saiu um livro agora chamado “As Belevolentes”, de 900 páginas, de um 

nazista contando a guerra, a partir do nazismo. É uma das coisas, é uma nova Guerra e 

Paz. Não, não vou ler Guerra e Paz do Tosltoi porque é grande. Tem que saber o que 

acontece. Veja bem, a vida é sua, estrague-a como quiser. Só queria falar uma coisa pra 

você: digamos que teve um momento que você não teve liberdade de dizer o que você 

queria. Esse programa é o programa mais livre que existe. Você pode pegar, olhar pra 

aquela câmera, pra terminar a sua entrevista e falar o que você quiser. Digamos que um 

dia você gostaria de ter falado e não falou: a vida é sua. Tá lá! 

GOG: Tem que falar mesmo? 

Apresentador: Você não quer? Ninguém assiste o programa, fica tranquilo. Se você 

quiser falar, fala, se não quiser não fala. Esse programa é pra você falar o que você 

quiser. Se você não quiser falar, ora. Mas, eu não perderia a oportunidade de falar, em 

uma televisão livre que tem os e-mails de uma garotada que assiste com uma 

determinada profundidade, o que as pessoas que sentam aí querem dizer. 
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GOG: Olha, eu queria falar pro meu povo, o Movimento Negro, principalmente as 

entidades que conversam mais de próximo com o negro. A partir do momento que a 

gente tiver uma proposta de mudança, a gente nunca pode ter essa proposta de mudança 

pautada pelo poder. Porque o negro pelo poder, apenas pelo poder, ele vai subjugar o 

branco e as outras raças, as outras cores. Então, nós vamos tomar sim a caminhada, 

porque nós somos maioria, mas a partir desse momento nós vamos ter um amor 

universal, benevolente e a espada embainada, certo? Que é exatamente pra o que? 

Dentro da sabedoria, nós sabermos conviver e respeitar as diferenças.  

Apresentador: Dá um abraço, que a única coisa falsa nesse programa é o abraço. 

GOG: Não, meu querido. 

Apresentador: Olha os fotógrafos, sabe o que acontece? Nada, não sai em jornal 

nenhum, a não ser que eu morra ou você morra.  

Apresentador recita poema no encerramento do programa: Leopardos invadem o 

templo e esvaziam os vasos sagrados. O fato se repete, se repete, se repete. Até o dia em 

que se prever o momento exato da chegada dos leopardos ao templo. E tudo isso passa a 

fazer parte do ritual. 

Fim do programa 

 

 


