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RESUMO 

O RAP é um estilo musical bastante popular nas periferias brasileiras e tem como 

principal vertente a luta por melhorias para essas zonas mais carentes. Os cantores utilizam 

de letras rimadas para conscientizar a população e denunciar ações que prejudiquem as 

periferias e favelas. Os ideais dos rappers têm ligação direta com os princípios do 

comunismo, mas em uma linguagem popular, para que seja entendida pelo público-alvo.   

  Dessa forma, o presente trabalho é desenvolvido em torno da análise de conteúdo da 

música denominada “Televisão”, que é composta pelo artista Genival Oliveira Gonçalves, 

mais conhecido como GOG, e o grupo Face da Morte. A música tem o intuito de denunciar 

os conteúdos televisivos como alienadores e que estaria a serviço do sistema opressor.  

  O objetivo do trabalho é avaliar o conteúdo da música, questionando se a finalidade 

dos rappers de conscientizar a população sobre o papel da mídia como alienadora, é 

adequado. Para isso, são expostas as principais opiniões dos rappers na música, em que se 

refere ao papel do veículo de comunicação como manipulador de mentes e servidor do 

poder.  

  A partir da visão dos músicos, é feita uma análise teórica, buscando outros autores 

que abordam sobre o processo de manipulação das massas. Os pensamentos de Marx e 

Engels (2007) são à base da análise, por já terem previsto que os opressores se adequariam a 

cada tempo, para seguir dominando as massas. Em Gaspari (2005), é feita uma análise sobre 

a manipulação no período da ditadura militar, já Eco (2004) faz uma exposição sobre a 

utilização de conteúdos sem grande teor reflexivo para não facilitar o entendimento de 

questões políticas pelo público. Em Wasco (2006), avalia-se o papel dos meios de 

comunicação na economia, para entender os interesses envolvidos.  

  Busca-se ainda em autores como Andrade (1999), Gomes (2009) e Ramos (2009), 

que estudaram sobre a importância do estilo musical RAP, como agente politizador nas 

periferias, por conta da linguagem, conteúdo e melodia. 

Palavras-chave: Televisão, estudos culturais, economia política. 
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ABSTRACT  

 

  The RAP is a musical style popular in the Brazilian peripheries and its main 

component to fight for improvements to those areas most in need. The singers use of rhymed 

letters to raise awareness and denounce actions that undermine the suburbs and slums. The 

ideals of rappers have a direct connection with the principles of communism, but in a 

popular language, to be understood by the target audience. 

  Thus, the present work is developed around the content analysis of music called 

"TV", which is composed by the artist Genival Oliveira Gonçalves, better known as GOG, 

and the group Face da Morte. The music is intended to denounce the TV content as that 

would be alienating and oppressive system service. 

  The objective is to evaluate the content of the song, questioning whether the purpose 

of the rappers to educate the public about the role of media as alienating, is appropriate. This 

clearly exposed the main opinions of rappers in music, as it refers to the role of a 

communication vehicle as manipulator of minds and server power. 

  From the vision of musicians, there is a theoretical analysis, seeking other authors 

who discuss about the process of manipulation of the masses. The thoughts of Marx and 

Engels (2007) are the basis of the analysis, because they have already predicted that the 

oppressors are adequariam every time, dominating the masses to follow. In Gaspari (2005), 

an analysis is made on the handling during the military dictatorship, as Eco (2004) makes a 

presentation on the use of content without large reflective content not to facilitate the 

understanding of the public policy issues. In Wasco (2006), assesses the role of the media in 

the economy, to understand the interests involved. 

 Search is still on authors such as Andrade (1999), Gomes (2009) and Ramos (2009), 

who studied about the importance of musical style RAP, as agent politizador the peripheries, 

on account of language, content and melody. 

 

Keywords: Television; cultural studies and political economy of communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O RAP chegou ao Brasil na década de 80, oriundo da Jamaica e Estados Unidos, 

tendo bastante influência nas periferias brasileiras, com letras que destaca a miséria sofrida 

por negros e favelados. 

  O ritmo era tido inicialmente como mais um ritmo musical com influência na 

periferia, assim como o samba, o forró e o funk. O RAP passou a ser entendido como 

fenômeno social, a partir dos estudos de Elaine Nunes Andrade, que desenvolveu a tese de 

mestrado, em 1996, com o título ‘Movimento negro juvenil: um estudo de caso sobre jovens 

rappers de São Bernardo do Campo’. O trabalho se refere ao movimento que crescia na 

cidade do interior do estado de São Paulo e passou a servir como saída para que os jovens 

não buscassem as drogas e a criminalidade. 

 O RAP é integrante do Hip Hop, um movimento difundido em várias partes do 

mundo que busca a afirmação dos negros. O interesse sobre o trabalho dos rappers foi 

ampliado nos meios acadêmicos e a educadora Elaine Nunes de Andrade publicou o livro 

‘Rap e Educação, Rap é Educação’, em 1999, que conta com 15 artigos sobre a importância 

social do gênero musical.  

 Paralelo a isso, o movimento Hip Hop crescia tanto na exploração de músicas RAP, 

como nas danças e no grafite. Além disso, os envolvidos no hip hop passaram a participar de 

diversos projetos sociais, Organizações Não-Governamentais, projetos na periferia e a 

inclusão no Movimento dos Sem-Terra. 

 Os temas explorados no RAP possuem uma afinidade com os ideais comunistas, por 

buscar a igualdade social. Dessa forma, há uma predominância de músicas com teor crítico e 

sempre em uma linguagem simples, para que as ideias sejam entendidas na periferia. 

  A música “Televisão” é o objeto de estudo, por abordar um tema complexo, de 

caráter científico, que é a manipulação das massas através dos meios de comunicação, mas 

em uma linguagem coloquial, com exemplos práticos, de programas televisivos populares, 

para facilitar a compreensão pública. 

 “Televisão” traz denúncias contra apresentadores dos dois principais canais da época, 

SBT e Globo, destacando a ligação deles com políticos condenados por corrupção, assim 

como o pouco interesse nos conteúdos de interesse culturais, sociais e econômicos. A 

intenção dos músicos é possibilitar a inutilidade dos programas e o poder dos veículos de 

comunicação para fazer com que a população aceite um sistema político opressor. 
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JUSTIFICATIVA 

O rapper brasileiro Genival Oliveira Gonçalves percebeu, através dos estudos sobre 

economia, área na qual possui graduação, que as estratégias para acúmulo de capital é o 

grande responsável para causar as injustiças sociais. Como sempre viveu na pobreza, mas 

possuía uma educação diferenciada, devido à dedicação dos seus pais, ele desistiu de 

trabalhar na área de economia e resolveu utilizar a música simples, com uma linguagem 

popular, para conscientizar outros moradores da favela que não tinham tanta oportunidade 

de estudar sobre as causas dos problemas sociais e econômicos, como ele teve.  

 Dessa forma, Gonçalves aderiu ao RAP, uma música repleta de gírias e rimas, que se 

assemelhava a outros estilos que já eram aceitos na periferia, como o funk e o samba. Pode-

se afirmar então que GOG extraiu as teorias da economia e do comunismo para divulgá-las 

nas pessoas que sofriam com os problemas analisados pelos teóricos.  

 Na música “Televisão”, GOG canta em parceria com o grupo Face da Morte, do 

interior do Estado de São Paulo. Os componentes do conjunto musical não tiveram acesso ao 

estudo como Genival Oliveira Gonçalves, mas eles se assemelham na visão política e no 

entendimento de que a mídia serve como manipulador social.  

  A linguagem utilizada por GOG e Face da Morte é coloquial, com gírias e exemplos, 

assemelhando-se a um diálogo e a um discurso, que são característicos do rap. A opção por 

esses códigos linguísticos mais simples se justificam porque compreender o conteúdo de 

teóricos, nos quais se tem acesso na academia, é visto pelos rappers como complicado para 

pessoas que não tiveram oportunidade sequer de se alfabetizar.   

  Os músicos buscam facilitar esse entendimento, na canção “Televisão”, trazendo 

casos práticos em que os donos dos canais de televisão trabalham para a manutenção do 

sistema de corrupção. Assim como denuncia apresentadores de programas de entretenimento 

que, segundo os compositores da música, trabalham para a continuação da exploração dos 

mais carentes e nada acrescentam para o fim de problemas vividos na periferia, como fome, 

miséria, dificuldade de acesso à educação e desemprego.  

  Com isso, a análise de conteúdo de “Televisão” é importante tanto para entender se a 

linguagem do rap é importante para educar os periféricos, como também, principalmente, 

para compreender se o papel político, econômico e social da televisão é transmitido de 

forma adequada para o público-alvo dessa música. 
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1. O GÊNERO RAP E SUAS CARACTERÍSTICAS 

1.1 O RAP 

  O Hip Hop é um movimento cultural que surgiu nos Estados Unidos na década 1960, 

com o intuito de reunir negros e periféricos. Rose (1994) aponta que o movimento é 

formado por elementos de música (RAP – Rhythm and Poetry, ritmo e poesia), dança 

(break) e arte (grafite). Gomes (2009), aponta que o Hip Hop possibilitou a oportunidade de 

negros da periferia divulgarem  os pensamentos deles sobre diversos assuntos.  

“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). 

  

  O RAP é um estilo musical que conseguiu popularização no Brasil e tem como 

característica a democracia, por possibilitar que pessoas de diferentes perfis se expressem. 

Entre os artistas, estão jovens que estão sendo alfabetizadas, pessoas que saíram do mundo 

da criminalidade e estudiosos com formação no ensino superior.   

  No Brasil, os rappers têm utilizado o gênero musical para expressar a importância de 

pobres e negros se imporem e obterem mais afirmação na sociedade, utilizando sempre uma 

linguagem simples, sendo uma espécie de diálogo com o ouvinte. Ramos (2009) classifica 

que as letras de RAP brasileiro têm 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 de parte da sociedade, por se 

tratar de um estilo musical oriundo da periferia. Sendo assim, existe uma rejeição popular 

para conhecer o trabalho desses músicos e eles expressam o sentimento de preconceito 
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respondendo que o RAP é a música do bem e da luta pela igualdade social. 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. 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”.   

  Alguns artistas inclusive sentem que o público desconhecedor do RAP assimila a 

imagem do ritmo musical como uma atividade que incentiva a criminalidade. GOG, um dos 

autores da música “Televisão”, respondeu a essa crítica, através da criação da canção “É o 

crime”. Na canção, o artista expressa, de forma irônica, a visão estereotipada do ritmo 

musical e afirma que “mensagem positiva é o crime” e diz ainda “então reflita, sobre os seus 

conceitos”, apontando também que o RAP é “o crime do raciocínio lógico pro bem”. 

1.2 OS AUTORES 

 A música Televisão, que é analisada no presente trabalho, é uma composição do 

grupo Face da Morte em parceria com o rapper Genival Oliveira Gonçalves. A canção foi 

gravada em 1999 e lançada no disco O Crime do Raciocínio, do grupo Face da Morte, como 

mostra o site  http://rapnacional2012.blogspot.com.br/2012/03/face-da-morte-o-crime-do-

raciocinio.html (acesso em 07 de janeiro de 2013).  

  Segundo dados do site http://www.rapnacional.com.br/portal/face-da-morte/ (acesso 

em 07 de janeiro de 2013), o grupo Face da Morte é uma banda da cidade de Hortolândia, 

localizada no interior do estado de São Paulo, que iniciou os trabalhos em 1995. O grupo é 

composto pelos vocalistas Erlei Roberto de Melo, o Aliado G; Edcarlos Rodrigo de Melo, o 

Mano Edi e Agilon Marques, o Viola.  

  O grupo tem sete discos gravados e concentra o trabalho nos problemas da periferia e 

em denúncias à corrupção. O líder do grupo, Erlei Roberto, é filiado ao Partido Comunista 

do Brasil e foi candidato a deputado estadual em São Paulo no ano de 2010, em eleição na 

qual obteve 7.261 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral e não se elegeu.  

  O site oficial de GOG,  http://www.gograpnacional.com.br/historia.htm1 (acesso em 

15 de outubro de 2010), diz que o artista nasceu em 1965 em Sobradinho, zona periférica de 

Brasília, capital do Brasil. Oriundo de família pobre, ele se dedicava aos estudos devido à 

orientação dos pais e ingressou na faculdade de economia aos 17 anos de idade.  

  Entretanto, decidiu seguir carreira de músico, por ter encontrado na cultura hip-hop 

http://www.gograpnacional.com.br/historia.htm1
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uma forma de conscientizar outros membros da periferia que não tiveram oportunidade de 

estudar. Desde então, lançou outros nove discos, um DVD e um livro. O foco principal do 

trabalho do músico em valorizar a raça negra e explorar críticas ao sistema em que, segundo 

o artista, concede poucas oportunidades aos negros e moradores da favela, trabalhando 

inclusive uma visão preconceituosa contra o estilo RAP. 

2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA MÚSICA “TELEVISÃO”  

 

2.1 O manifesto da música “Televisão”  

 

  A música de RAP “Televisão” tem uma abordagem crítica ao conteúdo televiso 

brasileiro desde a sua implantação, até a atualidade, citando personagens e programas que 

contribuem para a manutenção do poder dominante em diferentes momentos da história.  

  A crítica inicial na canção escrita por GOG e Face da Morte é quanto ao período da 

ditadura militar, época que coincidiu com o início da massificação da Televisão no Brasil. O 

veículo foi implantado no país na década de 50 e a população passou a ter maior acesso na 

década de 60, coincidindo com o período do golpe militar de 1964.  

  Os rappers afirmam na música que o veículo foi estratégico para a manipulação das 

massas, desde os primeiros anos de implantação dessa mídia no Brasil. Os autores acusam 

que o governo do militar Emílio Garrastazu Médici utilizou a ampla divulgação dada a Copa 

do Mundo de 1970, através da TV, para fortalecer a imagem estatal, mas, ao mesmo tempo, 

a era do ditador praticava perseguições e torturas aos que não concordavam com o regime. 

  Na música, os artistas afirmam que “Brasil, anos 60, eles diziam: Bola pra frente não 

desista não, não! Mas mataram estudantes, proibiram os acessos as estantes. Nas ruas tantes 

ignorantes, a cabeça do povo murchou. Bomba de efeito retardado, pertado, pesado. Só 

agora a bomba estourou e quem lucrou? Eu não!”.  

  O início da canção, quando afirma “Brasil, anos 60, eles diziam: Bola pra frente não 

desista não, não” é uma referência à música “Pra frente Brasil”, utilizada por Médici para 

apoiar a seleção brasileira e explorar a imagem de que o país crescia junto com a equipede 

futebol. Em seguida, GOG e Face da Morte contam, no trecho “Mas mataram estudantes, 

proibiram os acessos as estantes”, que, paralelo a isso, eram mortos estudantes que não 

concordavam com o sistema, para que a ignorância maciça fosse mantida. Porém, na época, 

o assunto era mantido em sigilo e só depois da queda da ditadura pôde ser mostrado nas 
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aulas de história, o que é visto na citação “Só agora a bomba estourou”.  

  Gaspari (2005) fortalece a versão dos rappers e aponta que a Copa do Mundo de 

1970 foi fundamental para associar o sucesso da seleção de futebol com o crescimento do 

Brasil, através da estratégia de divulgação de Garrastazu Médici, em utilizar a primeira 

transmissão ao vivo de uma Copa, via televisão, para fortalecer a imagem do governo. 

“Noventa milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração [...] Salve a 

seleção’ empanturravam as transmissões dos jogos seguindo a ideologia de 

‘Brasil Grande’ propalada pelos militares. Nunca se vira algo igual. Fora a 

primeira Copa transmitida ao vivo, e as multidões vitoriosas iam às ruas com 

os versinhos patrióticos que empanturravam as transmissões dos jogos. 

Médici abriu os jardins do palácio da Alvorada e saiu em mangas de camisa, 

com uma bandeira na mão e uma bola no pé”. (GASPARI, 2005, p.207). 

A ditadura militar foi extinta no Brasil em 15 de março de 1985, mas os rappers 

defendem na canção “Televisão” que o veículo segue trabalhando em prol da manutenção do 

poder, que, segundo os rappers, apesar de não ser ditador, continua explorando a maior parte 

da população. Para contextualizar a ligação entre mídia e poder político, os rappers fazem 

uso da música de Geraldo Vandré, “Pra não dizer que não falei das flores”, que se tornou 

um hino dos estudantes durante a ditadura. A música foi cantada no Festival de Música 

Popular Brasileira em 1968, mas logo censurada e só foi gravada em 1979.  

  O trecho da música de Geraldo Vandré utilizada pelos músicos é “Caminhando 

cantando e seguindo a canção”. A frase da canção da época da ditadura brasileira é 

antecedida pelo verbo no presente do indicativo “Vou”, na canção “Televisão”, o que mostra 

um pensamento dos rappers de que a luta de classes continua, mesmo com o fim da ditadura. 

  A frase “Vou caminhando cantando e seguindo a canção” abre as citações de que os 

personagens da mídia brasileira da atualidade continuam na linha de servir ao sistema, como 

foi feito durante o período da ditadura. A diferença, segundo os rappers, é que houve uma 

atualização da forma de exploração.  

  GOG e Face da Morte focam as críticas em personalidades da TV Globo e SBT, que 

eram as emissoras de maior audiência no Brasil no ano de 1999, quando a música 

“Televisão” foi escrita e gravada. Os rappers apontam que os apresentadores Faustão 

(Globo), Xuxa (Globo), Hebe Camargo (SBT) e Ratinho (SBT) fazem parte de um 

“processo de alienação, através da televisão”. Os músicos ainda colocam o então diretor-

presidente da Globo, Roberto Marinho, como um dos mentores do processo, ao explorar 

novelas que, segundo eles, não acrescentam no processo de enriquecimento cultural dos 
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telespectadores. Além disso, os rappers afirmam que o principal noticiário televisivo do 

Brasil, o Jornal Nacional, da TV Globo, também contribui para a alienação, por não divulgar 

os problemas sociais do país e cantam que “Vejo uma dose diária de Jornal Nacional. A 

impressão que se tem é que o mundo inteiro vai mal, mas o Brasil (es)tá normal”.   

  Os músicos ainda citam ligações diretas de personalidades midiáticas com políticos. 

Hebe Camargo, então apresentado do SBT, é acusada de ser apoiadora de Paulo Maluf e 

Celso Pitta. O primeiro ocupou vários cargos públicos e foi preso em 2005 por denúncias de 

corrupção, já Pitta foi prefeito de São Paulo entre 1997 e 2000, mas não se candidatou a 

reeleição, por ter 83% de rejeição popular. Outro apontado na música de apoiar a corrupção 

é Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que foi deputado federal entre 1991 e 1995 e, segundo 

os músicos, apoiou Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil, que deixou o cargo 

em 1992, renunciando por contas das acusações de corrupção. Os rappers apontam que esses 

personagens da televisão são “os serviçais do poder, fazem um jogo sujo e esbanjam você”.  

2.2 Análise teórica da música “Televisão” 

  O conteúdo defendido por GOG e Face da Morte, de que a Televisão é fator 

contribuinte para a manutenção do sistema dominante, que oprime e explora a grande massa, 

se assemelha à visão que Marx e Engels (2007) já previam no Século XIX, de que a classe 

dominante iria adequar as estratégias de manipulação a cada período da história. 

“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 seu tempo; que, 

portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da época.” (MARX; 

ENGELS, 2007, p.47).  

  Os rappers afirmam que a televisão contribui para o processo de alienação. Marx 

(2004) conceitua que a alienação é a estratégia da classe dominante de elaborar ações para 

dominar as mentes da grande massa, destacando que esse processo se dá pela coisificação, 

exploração e apropriação demasiada do privado do trabalhador. Por conta da alienação, o 

trabalhador não se preocupa com problemas sociais e se preocupam apenas com questões 

pessoais, como obtenção de emprego, como se as questões públicos não interferissem nele. 



 13 

 
 “O trabalhador tornou-se uma mercadoria e é uma sorte para ele conseguir 

chegar ao homem que se interesse por ele (...) não tem apenas de lutar pelos 

seus meios de vida físicos, ele tem de lutar pela aquisição de trabalho, isto é, 

pela possibilidade, pelos meios de poder efetivar sua atividade”. (MARX; 

2011, p.24-25). 

 A exposição de que conteúdos como novelas e programas de entretenimento fazem a 

grande massa não refletir sobre as questões políticas e sociais assemelha-se com as teorias 

de Eco (2004), uma vez que o teórico julga que conteúdos médios contribuem para a 

manutenção do controle sobre a população.  

“A televisão tem, portanto, a capacidade de tornar-se instrumento eficaz para 

uma ação de pacificação e controle, a garantia de conservação da ordem 

estabelecida através da proposta contínua daquelas opiniões e daqueles 

gostos médios que a classe dominante julga mais próprios para manter o 

status quo”. (ECO, 2004, p. 346).  
 

GOG e Face da Morte ainda acusam os apresentadores de programas televisivos 

Hebe Camargo e Ratinho de apoiarem o sistema opressor, mas de não serem claros em suas 

mensagens. Fernandes Neto (2004) denomina esse processo, como sendo o envio de 

mensagens subliminares, que é o efeito de explorar conteúdos, aparentemente imparciais, 

mas que implicitamente tem o intuito de manipular a massa e possibilita a expansão do 

poder econômico e/ou político.  

  Wasko (2006) aponta, através dos estudos de Economia Política da Comunicação, 

que a mídia é formada política e economicamente em um formato que contribui para a 

manutenção do sistema dominante. Segundo a autora, as principais indústrias que produzem 

conteúdo midiático trabalham em forma de sinergia, para evitar a difusão de conteúdos 

paralelos, que não interessem a essa manutenção. A estratégia utilizada por essas empresas é 

homogeneizar o padrão de cinema e televisão, como forma de determinar o modelo ideal e, 

assim, bloquear a criação de novos conteúdos.  

  Na indústria cinematográfica, há uma reflexão do sistema capitalista na formação de 

oligopólios. Nos Estados Unidos, um dos países precursores na implantação do capitalismo, 

cinco empresas dominam cerca de 80% a 90% da bilheteria do cinema e exploram sempre 

um padrão de produção. Além disso, Wasko (2006) argumenta que as empresas de 

comunicação investem em outras áreas de consumo como parques, cinemas, entre outros 

investimentos, que são utilizados para manter a interação do cliente com a empresa e 
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interligá-los com a mídia, o sistema formador de opinião. A autora aponta ainda que a 

preocupação das empresas é apenas em manter-se no domínio e, por consequência, a 

qualidade de alguns serviços são questionáveis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A música “Televisão” utiliza um formato musicado de diálogo entre os cantores e o 

público ouvinte, que é padrão no RAP. A canção faz uso de uma linguagem simples e 

coloquial para facilitar o entendimento sobre o papel da TV no processo de manipulação. 

  A canção segue a linha marxista de apontar que a história da humanidade sempre 

será marcada por lutas de classes, que são adequadas a cada época. Em um lado se tem uma 

classe dominante, que busca estratégias para manter-se hegemônica e, do outro, a dominada 

que sofre com o acúmulo de capital por um grupo restrito. O segundo grupo necessita lutar 

pelo crescimento social, mas é manipulada pelos opressores e torna-se alienada.  

 A música mostra o papel da televisão neste processo, ao explorar conteúdos médios, 

que nada contribuem para a reflexão social e ainda mostra a dependência que os media tem 

da classe política e, por isso, trabalham também mensagens subliminares de apoio à 

manutenção do sistema. Com isso, a canção mostra uma modernização e adequação ao 

tempo do processo de manipulação, como previa Marx e Engel. .  

 “Televisão” é direcionada, sobretudo, para pessoas excluídas da sociedade, por isso, 

a linguagem é coloquial, sendo utilizado até gírias e algumas palavras de baixo calão. A 

tentativa é desenvolver um trabalho em que todos que tiverem acesso à música possam 

refletir sobre a mensagem transmitida pelos autores, independente da formação intelectual.

 Dessa forma,  a canção mostra que, se por um lado houve uma modernização do 

processo de manipulação, os componentes da classe oprimida também devem criar novas 

estratégias de reação. O RAP apresenta como uma dessas alternativas, justamente pela 

facilidade de entendimento. Especificamente em “Televisão”, a mensagem divulgada não é 

apenas criticar. A canção mostra que a população deve refletir sobre os conteúdos 

televisivos e até mesmo recusar alguns produtos, para ocupar-se na reflexão dos motivos da 

exclusão social e lutar para que os problemas sociais e econômicos sejam extintos.  

  Destaca-se ainda que as críticas da música são feitas diretamente aos acusados, 

citando nomes e casos nos quais eles estariam se envolvendo com a classe dominante ou até 

mesmo participando politicamente de ações de corrupção, como é acusado o apresentador 
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Ratinho. Vale ressaltar ainda que, apesar de todas as críticas e acusações, nunca houve 

qualquer resposta das personalidades, o que pode se caracterizar como uma tentativa de 

fazer com que o movimento negro não seja divulgado e, consequentemente, a população não 

tenha a oportunidade de refletir sobre as questões pautadas na música.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Letra da música Televisão 

TELEVISÃO 

Brasil anos 60 eles diziam 

"bola pra frente não desista não não!" 

Mas mataram estudantes 

Proibiram o acesso as estantes 

Nas ruas tantes ignorantes 

A cabeça do povo murchou 

Bomba de efeito retardado pertado pesado 

Só agora estourou e quem lucrou? eu não! 

Vou caminhando cantando e seguindo a canção 

De domingão a domingão segue a culturação 

Processo de alienação através da televisão 

E aí faustão! quem sabe faz ao vivo! 

Motivo pra eu dar um role na área 

Junto com a rapaziada 

Não vou perder o domingo vendo vídeo cacetada! 

Junto com a mídia na mira realidade me inspira 

Sou rapper do interior nem por isso inferior 

Não tenho trava na fala aliado g nunca se cala! 

Conheço um cara seu sobrenome é massa 

Foi eleito deputado e não lutou pelas massas 

Votou a favor do collor traidor da nação! 

Agora na televisão quer dar uma de santinho 

Não vou dizer seu nome ele é patrão do xaropinho 

Rotulado como defensor do pobre 

Na verdade o que interessa são os pontos no ibope 

Cascalho caralho! faz o povo de otário! 

Não me engano eu não sou bobo 

Sou rapper da rede povo 

Não queremos sua pena de sua gente não precisa 

Brasileiro não tem preguiça quer oportunidade 
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Através do trabalho alcançar a qualidade de vida 

Que é negada pra nós periferia esquecida 

Desacredita? então pague pra ver 

Enquanto você assiste à televisão 

Vou caminhando catando e seguindo a canção 

Vem vamos embora! que esperar não é saber 

Que sabe faz a hora não espera acontecer 

E a hebe que gracinha já passou dos sessentinha 

Com espírito de mocinha à mim você não ilude 

Apoia o paulo maluf que faz singapura fartura 

Faz pitta que não apita nada! 

Permite a máfia dos fiscais o povo não aguenta mais 

Esse papo de "rouba mas faz" 

Nem a pau nem fudendo não bebo "suave veneno" 

Agora "note e anote" 

Que a tv é um "leão livre" sempre pronto pro bote! 

Não to andando nas nuvens mantenho os meus pés no chão! 

Na minha opinião fantástico é ver a luta do mst 

Sol a sol dia a dia em prol da cidadania 

É o lado bom que ela não mostra 

Agora tem outra novela com o nome de terra nostra 

Mais uma bosta! 

Doutor roberto marinho tem a receita perfeita 

Um analgésico fatal áudio visual! 

Vejo uma dose diária de jornal nacional 

A impressão que se tem é que o mundo inteiro vai mal 

Mas o brasil tá normal sobre o controle remoto do fmi 

Gente que nunca veio aqui pra saber o que é sofrer 

Não imagina o que é isso mas é razão e motivo de eu ver 

Criança abandonada querendo sobreviver 

De pé no chão garimpando no lixão 

Que é pra não morrer de fome quando acha um danone 

Olha pro céu azul agradece a deus 

Disputa com o urubu 
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Pelo estoque vencido que veio do carrefu 

Enquanto você assiste à televisão 

Vou caminhando catando e seguindo a canção 

Dona maria lava a roupa e lota a vassoura 

Recupera as energia assistindo "a usurpadora" 

Já criou suas crianças 

As 5 da manhã ela abre as portas da esperança 

Do barraco de aluguel 

Sua vida não é doce é amarga como um fel 

Ficou doente faltou grana pra pagar a mensalidade 

Do carnê de mercadorias do baú da felicidade 

Cada vez mais doente fez promessa pro seu santo 

O prejuízo dela é o lucro do silvio santos 

Isso é o que eu chamo de "golpe do baú" vai tomar nogugu! 

Tem o domingo legal um programinha banal 

Só tá faltando aparecer cena de sexo anal 

Meninas de 5 anos ralando a tcheca normal 

Dá audiência aquela porra toda 

O povão tá gostando então se foda! 

Mas chega a segunda-feira e você cai na real 

Mete a mão no bolso vê que não tem 1 real 

Procura emprego e não acha alguns se entregam a cachaça 

Outros não então a maioria se acomoda 

E não se incomoda com a situação 

Escravo da televisão e é desse jeito que eles querem 

O povo na maresia e segue a dominação 

Da minoria sobre a maioria 

O mundo gira e gira o mundo 

E só a gente leva bucha 

Mas logo é domingo dia de planeta xuxa 

Eleições vem aí você decide 

Se vale a pena ver denovo 

Outro fernando ou ciro gomes fabricado pela globo 

Enquanto você assiste à televisão 
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Vou caminhando catando e seguindo a canção 

Com seus rostos maquiados sorrisos forçados 

Programas ao vivo ou gravados 

Eles são os serviçais do poder 

Fazem um jogo sujo e esbanjam você 

Qual o significado? 

Sasha e seu quarto de 130 metros quadrados! 

Hebe camargo perguntava em seu programa 

Porque todo pobre tem calcanhar rachado 

Aqui vai a resposta 

Por outro lado o que importa é o cascalho 

1 milhão de reais por mês de salário 

O que você recebe por ano eles faturam por hora 

Eles são "os ricos que o meu povo adora" 

  


