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Resumo 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a imagem do cantor Mc Bin Laden no 
ambiente virtual a partir do tema “cultura popular e poder”. O objetivo maior 
deste trabalho é, através da imagem do cantor, compreender os sentidos e 
significados compartilhados ou disputados por uma parcela da cultura popular. Para 
tanto, trata de esclarecer a noção de cultura popular contemporânea, seus 
elementos, relações de poder, modo de funcionamento, e o papel da música em 
relação a isso. Através de um estudo netnográfico, foram coletados e analisados 
diversos materiais sobre o cantor e seus interlocutores. Possibilitando então, 
identificar a construção do cantor como uma figura ambivalente que busca se 
recolocar como dominante nas relações de poder a todo instante. 
 
Palavras-chave: Mc Bin Laden; funk; cultura popular; música popular; netnografia.  
 

Introdução 

 Jefferson Cristian do Santos, mais popularmente conhecido como “MC 

Bin Laden”, é um “funkeiro” com mais de 3 milhões de seguidores em sua página 

na rede social Facebook e mais de 100 milhões de visualizações em seus videoclipes 

no Youtube. Seu nome artístico refere-se ao terrorista Osama bin Laden, ex-

membro da organização terrorista Al-Qaeda, idealizador dos ataques em 11 de 

setembro de 2001 às famosas torres gêmeas, em Nova Iorque, nos EUA. Dono de 

uma discografia que consiste em mais de 20 faixas, além de improvisos e 

participações especiais, ambas muito frequentes no universo do funk, muito do seu 

sucesso se deve à web, por onde disponibiliza diversos momentos do seu cotidiano 

de forma mediada.  A compreensão de seu discurso pode ser vista como uma ponte 

para as ideias e valores de um amplo estrato social que se identifica com sua 
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imagem. Sendo assim, através dele são, nesta pesquisa, investigadas as formas de 

produção de significado entre indivíduos e objetos e as relações de poder intrísecas 

às suas composições. 

 Portanto, este estudo realizado através do Projeto de Iniciação 

Cientifica (PIC) da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) consiste em 

três momentos: pesquisa bibliográfica e netnográfica como base para, por fim, a 

análise da imagem midiática de MC Bin Laden como objeto cultural. O objetivo é 

pensar como se constrói sua roupagem acerca dos cenários musical e cultural 

brasileiros num processo retroalimentar e interativo, construtor de um discurso que 

ao mesmo tempo reflete e refrata comportamentos e significados de seus 

consumidores. 

 

Um campo de poder e disputa de significado 

 A cultura pode ser pensada a partir de diversas óticas, apesar disso, esta 

pesquisa terá como principal fonte teórica os Estudos Culturais. Essa linha de 

pensamento surgiu por meio do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), 

fundado em 1964, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Uma de suas 

ideias era um resgate do termo ‘cultura’, como contraponto a Escola de Frankfurt, 

ao defender que a sua complexidade independe de classes, ou seja, que não há 

distinção entre alta e baixa cultura, mas sim “uma cultura ordinária, comum, 

cotidiana, destituída de valorações relativas a classes ou a inspirações especiais. ” 

(TROQUEZ, 1999 p.4). Podendo ser entendido melhor a seguir: 

Trata-se de considerar a cultura em sentido mais amplo, antropológico, de 
passar de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura-nação para uma 
abordagem da cultura dos grupos sociais. Mesmo que ela permaneça fixada 
sobre uma dimensão política, a questão central é compreender em que a 
cultura de um grupo, e inicialmente a das classes populares, funciona 
como contestação da ordem social ou, contrariamente, como modo de 
adesão às relações de poder (MATTELART, 2004, p. 13-14). 

 

 Sendo assim, é possível compreender uma sugestão de uma linha de 

pensamento mais alinhada com uma noção de uma cultura diversificada, pouco 

homogênea, cujos conflitos são o cerne de suas identidades. A raiz disso é revelada 

a partir o questionamento da ideia de passividade da audiência perante a cultura 

de massa, como pode ser visto a seguir: 

Ele (Raymond Willians), polemizou contra o conceito de massa, o qual 
considerava condescendente e elitista – bem como homogeneizante 
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demais, cobrindo reais e importantes diferenças. Este tema veio, por sua 
vez, a percorrer o populismo cultural, que ajudou a moldar e distinguir os 
estudos culturais britânicos. (KELLNER, 2001, p.1, tradução própria) 
 

 Com isso, a cultura passa a ser vista, para os Estudos Culturais, como 

campo de relações de poder e de lutas simbólicas, principalmente entre questões 

como classes sociais, gênero, etnias, identidades e ideologias. Apesar de, como 

acima, os Estudos Culturais britânicos serem, em alguma medida, acusados de 

populistas (uma supervalorização da cultura popular em relação a cultura de elite) 

é possível obter uma abordagem da cultura sem distinção ao ter em mente a 

discussão trazida por Umberto Eco (2011), através da qual expõe dois grupos com 

visões extremas sobre a cultura de massa: os apocalípticos e os integrados. O 

primeiro adere a correntes teóricas que criticam a cultura de massa, e com isso, a 

vêem sobre um olhar primordialmente negativo. Para eles, “A cultura de massa é a 

anticultura” (ECO, 2011, p. 8). O segundo grupo, dos integrados, refere-se àqueles 

que enxergam positivamente a cultura de massa, defendendo que ela proporciona 

uma janela para um mundo antes restrito. Sendo assim, o autor adota uma posição 

crítica a essa divisão, e revela o questionamento da delimitação entre ambas as 

culturas, exemplificando uma espécie de trânsito dos indivíduos entre os dois tipos 

de cultura. 

 Eco, então, dá corpo a uma ideia de complexidade muito maior do que a 

simples polarização. Dito isso, é necessário esclarecer que este estudo não tem 

como intuito fazer qualquer tipo de apologia a qualquer um dos “lados”. A visão 

dos estudos culturais escolhida para essa pesquisa foi, portanto, determinada a 

partir da aderência conceitual com os fenômenos da atualidade. Isso se deve 

principalmente às novas complexidades apresentadas pelas novas mídias, 

principalmente a internet, que sugerem um movimento de uma maior 

horizontalidade na distribuição e possibilidade da comunicação. 

 Para John Fiske (2010), estudioso e teórico dos Estudos Culturais, a 

cultura é um campo de disputa de poder e significado, onde as classes populares 

contestam ou se sujeitam às relações de poder do sistema dominante. Esse sistema 

dominante, descrito como uma força que tenta constantemente “controlar os 

lugares e commodities que constituem os parâmetros do cotidiano" (FISKE, 2010, p. 

26, tradução própria), visa, consequentemente, sustentar sua legitimidade 

estrutural no campo de poder e disputa de significados a todo instante. Isso pode 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

4 

ser melhor compreendido seguindo a lógica das sociedades em que o sistema 

capitalista é extremamente desenvolvido, onde os commodities produzidos pelo 

dominante estão necessariamente presentes na fala de oposição e resistência do 

subordinado. Havendo, dessa forma, nessa relação, um processo dinâmico e 

constante de troca e acúmulo de significados nos commodities, à serviço de ambos 

agentes, dominantes e subordinados. Esse movimento é sintetizado pelo autor num 

processo denominado de excorporation e incorporation. Finalmente, de maneira 

geral, a cultura popular toma, contemporaneamente, uma forma extremamente 

ativa no questionamento das relações de poder, diferente de como se acreditava 

antigamente.  

 

Pensando a música socialmente 

 A música pode ser pensada sob diversos pontos de vista. Apesar disso, o 

que é pretendido mostrar aqui é o seu papel na sociedade como uma parte 

integrante da cultura, junto de seus diversos significados e usos dentro do campo 

cultural, atentando para o que ela serve (ou não). Além disso, haverá um foco na 

questão de como a música se relaciona com o conceito de identidade. Para tanto, 

será exposto o pensamento de Simon Frith, integrante da linha de Estudos Culturais 

e um dos principais teóricos da música e como um fenômeno social da atualidade.  

 Para pensar as funções sociais da música, são quatro os principais usos 

dentro da cultura popular. A primeira oferece ao ouvinte um tipo de consciência de 

si perante o todo, algo chamado de prazer da identificação (FRITH, 1987), seja com 

aqueles que executam, ouvem, ou que não possuem quaisquer relações com 

determinado tipo de música. A segunda função é a maneira como a música serve 

para gerir a relação entre a vida pública e a vida privada, ajudando o ouvinte a 

conhecer e dar forma aos seus sentimentos. A terceira função trata sobre a forma 

como a música organiza a noção de tempo e molda a memória popular, que com o 

passar dos anos remonta elementos característicos de uma época. É importante 

observar também que isso está diretamente ligado com a forma como ela também 

serve de válvula de escape da realidade. A quarta, e última função colocada por 

Simon Frith, e segundo ele, também a mais abstrata, é a questão da posse. A 

música popular é algo de ordem proprietária por parte do fã. A música é uma 

experiência pessoal, e isso gera sentido específico para cada um. É precisamente 
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daí que advém a posse. É importante ressaltar também queessa é uma questão 

diretamente ligada com a questão da identidade, pois ao tomar posse de uma 

música, o fã acrescenta algo a sua própria identidade.  

 A identidade é um dos aspectos mais importantes para este estudo. Por 

isso é necessário, primeiramente, chamar a atenção para a questão como os 

teóricos vinham tratando anteriormente os  estudos acadêmicos da música popular. 

De modo geral, muitos deles “têm se limitado pela premissa de que de alguma 

forma a música ‘reflete’ ou ‘representa’ as pessoas. ” (FRITH, 1996, p. 108, 

tradução própria). Sendo assim, se faz necessário: 

 (...) um movimento (...) para um sentido menos reducionista e 
determinista, e mais consistente e matizado de como a música pode se 
conectar, tornar-se parte, ou ser totalmente irrelevante para o nosso senso 
de si e da nossa coletividade. (NEGUS; VELÁSQUEZ, 2002, p. 134, tradução 
própria) 
 

 Além disso, a música pode ter papel importante como parte da 

construção da identidade - e apenas como parte - pois “A música é certamente 

algo mais além ou diferente da identidade, e as identidades são algo a mais (ou a 

menos) do que a música. ” (NEGUS; VELÁSQUEZ, 2002, p. 140, tradução própria). 

Isso, correlato com a pesquisa de Frith, desperta uma discussão sobre outra 

questão sobre como, além de refletir, a música também produz as identidades 

coletivas e subjetivas. Essas (bem como as músicas “coletivas” e “subjetivas”), se 

confundem e se alimentam, uma produz a outra, na medida que são algo a mais e a 

menos do que a outra. Dessa forma, não é possível extrair de forma objetiva as 

identidades musicais. Isso só é possível tendo em mente que ambas coletividades e 

subjetividades se unem e formam uma experiência que, através do “(...) corpo, 

tempo, e sociabilidade (...) nos permitem nos colocar dentro de narrativas 

culturais imaginárias ” (FRITH, 1996, p. 124; tradução própria). São, portanto, 

essas experiências narrativas e imaginárias trazidas pela música produzem as 

pessoas, pois, para ele, a música popular não é só uma forma de expressar ideias, 

mas de vivê-las. É, portanto, a partir dessas experiências que surgem novos 

significados e valores – ou seja, que são produzidas novas identidades. 

 A partir de tudo isso, é perceptível a importância da música dentro da 

cultura, que, além de um meio de reprodução, é também um meio de produção 

simbólica que reflete e refrata as relações de dentro de uma cultura. Ela dá 

referências dos diversos papéis sociais, junto com possíveis experiências narrativas 
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desses papéis, que nos transportam até ou destacam de determinado espaço. O 

contato da música com o ouvinte é um momento de produção e reinvenção. É parte 

de uma dinâmica que suscita um importante aspecto a ser discutido a seguir, a 

disputa de significados e poder. 

 

A representação como produção da cultura popular 

 Para pensar as relações da representação com o campo cultural, será 

utilizada a visão de Stuart Hall, criador do Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), cujo trabalho é calcado principalmente na cultura popular 

contemporânea e o olhar sobre a diferença dentro dela. Seu foco principal é na 

questão racial e os diversos papéis do negro na cultura, algo denominado de “O 

Espetáculo do Outro”. Sendo assim, por meio de sua contribuição, serão 

desvendados os conceitos de práticas representacionais, alteridade/diferença e 

estereotipagem. 

Para tratar da diferença, ele expõe quatro diferentes visões e faz uma crítica sobre 

seus aspectos “positivos” e “negativos”. Sua abordagem sobre o conceito parte da 

ótica da línguistica, psicanálise e antropologia. De modo geral, defindo a diferença 

como essencial para construção de significados, para marcação a distribuição 

simbólica da cultura e para construção do self. O seu intuito em expor as 

diferentes linhas de estudo sobre um mesmo tema – o “Outro”, ou a diferença – é 

demonstrar a essência de seu caráter ambivalente. O Outro pode ser tanto alvo de 

hostilidades, quanto de fascínio. 

 Sobre estereotipagem, utilizando a figura do negro como objeto, o autor 

discorre sobre os seus diversos tipos, e estabelece a “naturalização” como um 

aspecto essencial ao fenômeno. Isso é, características mutáveis, como a cultura, 

tornam-se fixas, inerentes – e naturais ao negro. Definindo então, o conceito de 

estereotipagem como concepções construídas socialmente reduzidas a “(...) alguns 

fundamentos fixados pela natureza, a umas poucas características simplificadas” 

(HALL, 2016, p. 173). Hall aprofunda ainda mais o conceito,trazendo quatro 

reflexões: a construção da “alteridade” e exclusão; estereótipos e poder; o papel 

da fantasia; e o fetichismo. Mas antes de discutir esses pontos, ele chama atenção 

para a diferença proposta por Richard Dyer entre tipificação e estereotipagem. 

Diferente do primeiro, o segundo é composto essencialmente por uma relação de 
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poder entre os tipos. Um poder cuja legitimidade simbólica do lado mais “forte” 

impera na construção do Outro. Um exemplo disso é dado por Hall, sobre um 

fenômeno estudado por Edward Said (1978), ocorrido na Europa - a construção de 

uma imagem estereotipada do “Oriente”, o discurso do “orientalismo”, um novo 

“objeto de estudo” e conhecimento, cuja legitimidade de classificação, marcação 

e atribuição pertencia ao ocidental.  

 Além disso, ele chama atenção para a natureza ambivalente dos 

estereótipos e da representação, o que acontece por conta da representação 

funcionar em dois níveis diferentes, o consciente e evidente, que serve como 

disfarce do inconsciente e reprimido. Isso expõe um ponto crucial para a análise 

dos estereótipos, sua construção envolve fatores tanto fantasiosos, quanto “reais”. 

O que aponta para a prática representacional do fetichismo, pois o alicerce dessa 

ambivalência dos estereótipos é fundada na questão sexual e suas fantasias e 

projeções. O fetichismo fornece, dessa maneira, um álibi para representar e não 

representar algo culturamente considerado tabu, perigoso ou proibido. 

 A partir de todo apanhado teórico, é possível ter uma noção aprofundada 

da forma como funciona, a partir da perspectiva dos Estudos Culturais, o campo 

cultural e também de como a música age dentro desse meio. Pode-se afirmar, 

essencialmente, que a cultura é - além de um “espaço” de exercício de poder 

simbólico - um campo complexo, dinâmico, heterogêneo, e repleto de nuances, 

onde música pode participar ativamente, contribuindo, ou não, para sua 

heterogeneidade. 

 

A imagem do cantor como objeto da cultura popular 

 Como resultado da pesquisa netnográfica, três principais características 

do Mc Bin Laden foram reunidas e analisadas: sua personalidade, aparência e 

objetos. Esclarecendo sobre o que se compreende por essas características, a 

primeira, refere-se a emoções, sentidos e significados atribuídos ao cantor - seja 

por ele, seja pelo seu público - de maneira mais abstrata. Já quando se trata dos 

seus objetos e sua aparência, existe uma maior concretude onde os sentidos e 

significados se apoiam. Isso não quer dizer, porém, que exista uma linha clara ao 

diferenciá-los. Ambos permeiam um ao outro, e frequentemente relacionam-se 

entre si.  
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Personalidade 

 Para tratar de sua personalidade, serão discorridos diversos tópicos que 

dizem respeito a maneira como o cantor, comportamentalmente, se posta e é 

visto, e como isso pode ser pensado sob a luz teórica trabalhada. Começando a 

pensar na maneira como se coloca emocionalmente, é possivel perceber que 

frequentemente suas publicações possuem uma alegoria “positiva”. Ele sempre 

aparece sorrindo. Esse tom vem acompanhado, algumas vezes, de um certo teor 

humorístico, principalmente nonsense. É possível enxergar isso como forma de 

supressão dos rótulos atribuídos a ele sob um contexto anterior, composto por um 

acesso exclusivo às mídias massificadas que serviram à construção da figura 

periférica como Outro na sociedade brasileira, semelhante ao papel atribuído ao 

negro nos EUA, como elucidado por Hall (2016). 

 O acesso aos meios de comunicação proporcionou, dessa forma, um meio 

de combate as noções anteriormente vigentes. Esse é o principal alicerce pelo qual 

o cantor se apoia. O uso desse acesso, visando reconstituir e evidenciar sua 

identidade, através da positividade, como essencialmente boa ou melhor. A forma 

como ele se coloca é, então, uma espécie de experimentação de si, procurando 

traçar um novo espaço simbólico que abarque sua identidade. Seu sucesso pode ser 

visto, portanto, como um tipo de inspiração para seu público, pois sua 

experimentação ajuda aqueles que se identificam com sua figura a também 

situarem-se dentro de algum espaço simbólico.  

 É exatamente nesse ponto que se torna visível um discurso de superação 

e esperança por parte do cantor. Aquilo trazido pela sua ascensão, e visto por ele 

como “bom”, compõe as suas frequentes mensagens com tom de “superação”. 

Toda “conquista” dele através da fama reflete uma recolocação no espaço 

simbólico popular. Essa recolocação é muito almejada por seus fãs, que através das 

seções de comentários do cantor, buscam canais que os proporcionem evidência. 

Outro exemplo disso está presente no videoclipe “Tchuplin Tchuplin”3. Nesse, ele 

se vincula à figuras com trajetórias com as quais se identifica, como a Fera e o 

Shrek, ambos construídos como bestas ou monstros e posteriormente transformadas 

em heróis ou reis. Sendo assim, a trajetória do cantor pode ser pensada como uma 

constante busca pelo papel de rei ou herói – contudo, mantendo um caráter 

                                         
3 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DUbOMfa3STA acesso em: 14/02/2017 
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ambíguo, cuja síntese das características de reis e plebeus, ou heróis e vilões dão 

origem a algo superior a qualquer um dos anteriores.  

 Por outro lado, quando se trata de discutir sobre a mulher o cantor 

adota uma postura machista, dessa vez arraigada na posição de construtor do Outro 

(HALL, 2016), ao invés de construído. Nesse caso, ensejando o poder nas disputas 

simbólicas culturais, ele reafirma a noção subalterna da mulher em relação ao 

homem. Isso demonstra certos indícios machistas em sua noção de universo 

simbólico cultural. Para esclarecer esse universo, é possível tomar como base três 

videoclipes: “Minha ex” 4 , “Passinho do Faraó”5  e “Unha na placa” 6 . Os três 

mostram, em alguma medida, a objetificação da mulher. O primeiro mostra muitas 

mulheres numa mansão com o cantor, desprovidas de identidades especificas, elas 

apenas servem-no. Há, dessa forma, um sequestro da subjetividade feminina, 

configurando uma noção de que, para ser boa, deve-se fazer o que um homem 

quer. Isso fica mais claro ainda ao levar em conta a narrativa apresentada no 

videoclipe. O cantor conta a história de um término de namoro, cuja namorada 

corta o vínculo com o cantor. A partir desse momento, ela é retratada como 

“ruim” e “suja”.  

 Sendo assim, o que se tem implicitamente é a visão de que a mulher 

independente, dona de si e de suas decisões é ruim, suja, e consequentemente 

“impura”. O ideal construído no videoclipe é de uma mulher desprovida 

subjetividade, que responde a todos os desejos do homem. Ou seja, a mulher 

objeto. Isso se repete nos outros dois videoclipes. No filme da música “Passinho do 

Faraó” a mulher possui um aspecto decorativo e funciona como uma espécie de 

degrau para o homem. Na música “Unha na Placa”, a mulher faz um papel 

decorativo na moto, e “serve” também para tampar a placa para o homem. Ou de 

modo simbólico, ajudá-lo a alcançar seu objetivo de se mostrar “potente” ao 

correr com a moto.   

 Todos os exemplos acima se alinham com os estudos de Hall (2016) sobre 

fetichismo. Para ele, todo fetiche pressupõe uma fantasia. É possível dizer que os 

três videoclipes compartilham da mesma fantasia: uma espécie de natureza sexual 

da subserviência feminina. O fato delas acatarem todos os desejos do cantor pode 

                                         
4 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=svrZTlcAkJ8 acesso em: 14/02/2017 
5 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S47j20reO-A acesso em: 14/02/2017 
6 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1Jzol4Um_z0 acesso em: 14/02/2017 
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ser visto como de ordem sexual. Contudo, toda fantasia, é oculta. Por isso, por 

exemplo, no momento em que uma das mulheres do clipe serve uma mesa de café 

da manhã para o cantor (nota-se também que ela está vestindo apenas lingerie), a 

servidão sexual aparece mascarada. O café da manhã não passa, portanto, de um 

pretexto para proteger a evidência do caráter sexual por trás do desejo. 

 Apesar disso, algumas fãs enxergam a figura do cantor como a de um 

homem ideal. Sua imagem permeia, dessa forma, um aspecto idealizado e, acima 

de tudo, subjetivo. Sua construção é constituída a partir de uma figura de um 

Homem Potente. Essa figura é a de um homem conquistador, que consegue tudo o 

que quer. Isso denota ainda mais a produção feminina como Outro, dependente 

desse homem para conseguir poder. Possivelmente, portanto, o mais próximo de se 

alcançar alguma potência para elas, é estar ao lado do Homem Potente.  

 Outro fator vinculado a imagem do cantor é sua inteligência. Ele é visto, 

de certa forma, como a de uma pessoa “aculturada”. Isso se dá, possivelmente, por 

um conjunto de fatores. De maneira geral, eles estão enraizados numa noção 

estereotípica. Uma analogia, com o exemplo dado por Stuart Hall (2016) sobre os 

EUA torna-se possível. Para o autor, o estereótipo do homem negro infantilizado 

está a serviço de uma espécie de repressão do “perigo” que há por trás do negro, 

um “super-homem”. Pensando no estereótipo do “funkeiro burro”, esse contém, da 

mesma forma, uma tentativa de invalidação de certo grau questionador do funk. 

Possivelmente por isso o cantor se posiciona como superior, de modo a não 

necessitar de “cultura”. Sua declaração 7  sobre “preferir comer bolacha” em 

detrimento de tornar-se vereador na cidade de São Paulo contribui com essa visão. 

Isso acontece, pois, sua realização é, em primeiro lugar, através do consumo. O seu 

verdadeiro poder está centrado no consumo, seja de roupas, joias, carros ou até 

mulheres e espaços. O consumo para ele é poder. 

 Sua personalidade também é construída a partir de identificação com 

figuras aspiracionais. De início, a principal figura pela qual o Mc se vincula é, 

inevitavelmente, o terrorista Osama bin Laden. No videoclipe da música “Olha o 

Míssil”, ele abraça a figura do Outro numa narrativa de nível mundial. Por meio da 

sobreposição de significados entre o Outro (periférico) no cenário popular 

brasileiro, e a figura do Outro árabe – ambas construídas a partir de dois diferentes 
                                         
7  Disponível em: http://noticias.r7.com/brasil/mc-bin-laden-nega-que-sera-candidato-a-vereador-
prefiro-ficar-em-casa-comendo-bolacha-01042016 acesso em: 06/08/2017 
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centros disseminadores de informação, a elite brasileira, e a elite norte-americana 

internacional – ele se identifica e se fortalece em cima do poder simbólico 

demonstrado pelo terrorista ao desestabilizar um país inteiro. Dessa maneira, de 

início, o cantor acata e se constrói no espaço atribuído a ele. Contudo, advogando 

em favor de si e se colocando de forma superior ao centro.  

 

Aparência e objetos 

 Semelhante à análise da personalidade do cantor, alguns elementos da 

sua aparência foram reunidos para pensar o contexto cultural do cantor. 

Começando por uma de suas características mais marcantes, o seu cabelo, 

podemos perceber algumas das ideias que permeiam seu ambiente. Desde o início 

de sua carreira, seu  estilo de cabelo é o mesmo, metade de cor branca-amarelada, 

metade preta. Através do videoclipe da música “Bololo Haha” é possível extrair um 

pouco do significado atribuído ao seu penteado. Ele se refere ao mesmo como 

“cabelo da Tony Country”, aludindo à marca de artigos de surfe Town & Country, 

cujo logo é composto pelo símbolo Yin Yang. Quando, num dos trechos de sua 

música: “cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão, lado mal e lado bem, 

nós é bom mas não é bombom”, torna-se perceptível a maneira como o cantor se 

expressa através de seu cabelo. O cantor assume o papel de vilão, contudo, 

construindo uma ideia de ambivalência dessa figura. Isso altera o sentido do que é 

ser vilão, pois associa a elemento que representa dualidade. Dessa forma, ele pode 

se considerar vilão, abraçando o significado atribuído a si como Outro, sem o lado 

negativo de ter de se colocar no espaço inferior proposto pelo sentido “original” da 

palavra.  

 O seu uso de marcas ajuda a construir sua imagem. Todavia, é necessário 

atentar-se para a maneira como as utiliza, pois “na cultura popular, a questão 

principal não é o que algo significa, mas o que é possível ser feito com este algo, 

isso é seu significado. ” (FRITH, 1998, p. 13, tradução própria). No caso da marca 

Town & Country, é precisamente isso que acontece. A marca deixa de ser 

essencialmente relacionada a artigos de surfe e todos os sentimentos e emoções 

que esse universo permeia, e torna-se, em primeiro lugar, neste contexto popular, 

uma marca de “vilão”.  
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 Dessa maneira, o uso de roupas e artigos de luxo como joias tomam 

diferentes significados. Entre esses estão: Ferrari; BMW; Oakley; Lacoste; 

Quiksilver; Hang Loose; Adidas; Nike; e clubes de futebol europeu como Chelsea e 

Bayern de Munique. Além dos frequentes colares e anéis de ouro e brincos. Seus 

significados podem ser muito variados entre si, e como a marca Town & Country, 

não necessariamente compartilham o significado disseminado em sua essência, 

construídos através do pensamento mercadológico das sociedades radicalmente 

industrializadas. No entanto, de maneira geral, todos podem ser incluídos, dentro 

dessas sociedades industriais, como objetos de alto status. Dentro do contexto 

popular, o poder aquisitivo frequentemente pode ser tido como mensuração de 

legitimidade e poder. Sendo assim, esses produtos e marcas refletem e produzem 

poder de e para seus usuários.  

 Outro objeto que dá poder, mas não se restringe apenas ao status 

econômico é a moto. Ela pode ser pensada, além dos outros, como um objeto que, 

para seus donos, produz e reflete algumas qualidades que partem da principal 

característica da motocicleta: a potência. Figuram como principais nesse meio a 

potência econômica, sexual e locomotriz. A primeira diz respeito a demarcação de 

poder aquisitivo, e funciona, de modo geral, da mesma forma como os objetos de 

status citados anteriormente. A segunda refere-se a moto como sinalização de 

poder e dominação do homem em relação a mulher. A recorrência do papel 

decorativo na garupa evidencia e reforça a figura feminina como passiva e sob 

controle masculino.  

 Um exemplo disso pode ser visto, dentre outros videoclipes, no da 

música “Agrada o Papai”8  do Mc Bin Laden com o Mc Kekel, onde o tema tratado é 

precisamente o momento em que a carona na moto é oferecida. Contudo, 

pressupõe-se, para que a carona aconteça, ela deve “agradar o papai”, pois a letra 

diz: “Ei, querida! Tá querendo carona? Agrada o papai que tu monta”. Por trás 

disso está oculto um fetiche, cujo desejo seria sexual. A moto é simbolicamente a 

potência masculina, e a carona exerce um papel de pretexto para esconder a 

ordem sexual do desejo. Já a potência locomotriz pode ser pensada na medida em 

que a motocicleta proporciona uma liberdade e um poder de locomoção com 

alcance e velocidades antes restritos. Dessa forma, é uma potência transgressora, 
                                         
8  Videoclipe disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uSFci_SgSgo acesso em: 
15/07/2017 
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pois dá a possibilidade de trânsito entre espaços previamente inacessíveis. Ela 

própria serve como uma metáfora para a forma como o consumo possibilita esse 

trânsito.  

 Um fenômeno de movimentação semelhante acontece através do uso de 

aparelhos eletrônicos, como celulares, para acesso, principalmente, às redes 

sociais Facebook, Instagram e Youtube. Esse, por sua vez, serve, melhor do que a 

moto, como movimentador não só de espaços, mas também de significados. Uma 

vez dentro dessas redes, a possibilidade de disseminação de significados e, 

consequentemente, poder, é potencializada. Pode-se dizer, portanto, que seu 

sucesso se deve, principalmente, à identificação dos fãs com seu conteúdo, 

configurando o cantor como uma espécie de fan made man. Seus perfis são, para 

ele e seus fãs, uma espécie de palco de incessantes disputas de significados que se 

reproduzem através do endosso de terceiros ao curtir ou compartilhar. É por isso 

que muitos de seus fãs utilizam as plataformas do cantor para auto divulgação. 

Através disso, eles obtêm influência e legitimidade, algo previamente, em certa 

medida, quase inatingível.  

 Outro objeto que aparece frequentemente é a arma. Apesar de algumas 

vezes ela aparecer concretamente, ela aparece mais frequentemente representada 

através de gestos com as mãos, apontando o dedo indicador para cima com o 

polegar levantado. Ela pode ser pensada como um símbolo de rompimento e 

controle. A pessoa que a empunha possui o controle de determinada situação e 

busca romper com algo, seja eliminando ou dominando-o. Tendo em mente um 

momento marcante do videoclipe “Bin Laden não morreu”9, quando o terrorista, 

com seu fuzil de ouro, mata o oficial do exército, é possível pensar alguns dos 

significados que permeiam a arma e as motivações que a fazem ser um objeto 

recorrente em seu universo. Ambos  gesto e videoclipe buscam romper com algum 

poder dominante. Seja com o oficial do exército - ou mais profundamente, com 

caráter dominante de sua figura – seja gesticulando uma arma para cima - ou mais 

profundamente, para quem (ou o que) está acima. Torna-se possível pensar num 

âmbito onde o consumo funciona como uma arma que subverte as relações de 

poder.  

                                         
9 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wSivQMzawYE acesso em: 14/02/2017 
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 Ao pensar novamente a respeito de sua aparência física, existem outros 

dois principais aspectos chamam atenção: sua barriga e seus peitos. O Mc Bin Laden 

foi, até certo ponto de sua carreira, considerado acima do peso. A princípio, o 

cantor se mostrava confortável com seu corpo, e apesar de estar nessa condição 

cujo ponto de vista estético popular considera, de maneira geral, como negativa, 

ele recorrentemente reivindicava igualdade. Dessa forma, inicialmente, seu 

discurso era de fortalecimento do gordo em relação ao magro. Posteriormente, 

emagreceu e chegou ao ponto de se exaltar por estar mais magro. Ele também 

apontou certo incômodo numa entrevista 10 , por conta da relação que se 

estabelecia entre seus peitos e os seios femininos através de piadas. É 

especificamente nesse ponto onde compreende-se que o Mc sente seu poder ser 

minado através da sua identificação com atributos popularmente inferiores. Ser 

comparado a uma mulher é um grande insulto. O limite é o momento em que a sua 

superioridade como homem é sequestrada.  

 Para alguns fãs, consciente ou inconscientemente, o fato do cantor ter 

emagrecido fez com que aqueles que se identificavam e se fortaleciam com a 

mensagem deixassem de sentir-se representados. Isso se deve possivelmente pela 

relação que a figura do gordo possui com outras características socialmente 

subordinadas, como pobre e periférico. Ele perde, portanto, o caráter contestador 

vinculado a sua imagem quando, por exemplo, no videoclipe “Tranquilo e 

Favorável” ocupou uma praia considerada de elite e, com sua barriga de fora, 

anunciou seu conforto em ser quem é.   

 Por fim, para o cantor e seu universo, as mulheres podem também ser 

analisadas do ponto de vista de objetos. De modo geral, elas aparecem servindo o 

cantor, ocupando um espaço secundário e endossando a posição superior 

masculina.  A forma como isso ocorre pode ser vista melhor na seção anterior. Mas 

a grosso modo, existe um fetichismo de suas partes íntimas, através da qual a 

servidão em outras esferas – que não sexuais – exercem um pretexto para esconder 

a natureza sexual do desejo de servidão feminina. Isso acontece frequentemente 

ao anular ou subestimar a subjetividade feminina, transformando-a num objeto. 

 

Considerações finais 
                                         
10  Disponível em: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/mc-bin-laden-posa-sem-camisa-
e-rebate-nao-preciso-de-plastica.html acesso em: 17/05/2017 
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 Ao pensar o desenvolvimento da pesquisa, o escopo teórico serviu 

essencialmente como base para construção da análise, dando a substância 

necessária para uma produção acadêmica bem fundamentada. Dos autores 

escolhidos, houve um aprofundamento maior em três deles, John Fiske, Stuart Hall 

e Simon Frith. Isso se deu pelo entendimento de que para uma análise coerente, 

um objeto da cultura popular contemporânea depende de um olhar teórico 

contemporâneo. Para isso, o olhar dos estudos culturais forneceu uma linha de 

pensamento sobre o que se trata a cultura, tendo como objetivo principal o 

desvendar dos principais elementos, e do funcionamento da cultura popular. Sobre 

linhas gerais, concluiu-se que, apesar de algumas diferenças de correntes teóricas, 

a cultura contemporânea constitui-se de uma dinâmica intensa em sua constituição 

simbólica, impulsionada por um movimento denominado “disputas de significados”. 

 Com objetivo de esclarecer a relação da música com a mesma cultura 

popular, o autor Simon Frith, pertencente tamém a linha de estudos culturais, 

serviu como a principal base. Seu olhar revelou principalmente a maneira como ela 

serve para demarcar os diversos elementos e territórios da cultura popular. 

Pensando os espaços imaginários produzidos e vivenciados através do consumo da 

música. Um exemplo é uma possível experiência imaginária de baile funk ao ouvir a 

música “Tchuplin Tchuplin”. Apesar disso, foi possível, com o desenrolar do 

trabalho, perceber a impossibilidade de sinalizar objetivamente a quais terrítorios 

uma música em específico transporta, ou de quais destaca seus ouvintes.  

 O pensamento de Stuart Hall foi usado com o objetivo de identificar as 

formas como funcionam o poder e as disputas de significado dentro do campo 

cultural. Através de alguns exemplos dados pelo autor, foi possível traçar alguns 

paralelos com esta pesquisa, auxiliando na compreensão de alguns fenômenos 

estudados. Seus conceitos também se mostraram essenciais para uma maior 

profundidade da análise, pois muitos deles mostraram-se presentes no universo 

pesquisado, como as noções de diferença, fetiche e estereótipos. De maneira 

geral, o pensamento de Hall foi um dos mais úteis para composição do trabalho. 

 A pesquisa netnografia expôs os principais fenômenos envolvidos no 

universo do cantor – cujo material foi organizado em três principais elementos que 

compunham sua imagem midiática: personalidade, objetos e aparência. Sendo 

assim, foram em seguida, análisados os significados, símbolos e sentidos dentro do 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

16 

recorte pesquisado. De forma geral, este trabalho alcançou seu principal objetivo 

de conhecer uma pequena parcela da cultura popular brasileira e algumas das 

relações de poder puderam ser melhor compreendidas. Foi também possível extrair 

um indício de em que medida ele se contrapõe, e em que medida endossa as 

relações de poder vigente ao pensar, principalmente, no machismo frequente em 

suas músicas (reafirmando a superioridade masculina) – e em sua forma de romper 

barreiras através do consumo (reafirmando o status dos produtos capitalistas). 

Ainda assim, foi possível concluir que o seu discurso, ao longo da trajetória, foi 

dinâmico, navegando entre o fortalecimento de ambas figuras dominantes e 

subordinadas.  

 Finalmente, foi possível definir um pouco da uma mudança que o cantor 

representa na constituição dos cenários musicais e culturais brasileiros. Sua 

trajetória revela as novas formas de divulgar e consumir música atualmente, 

através principalmente das redes sociais, e como isso serve como instrumento de 

ascensão social e demarcação de status e poder para a cultura popular. Isso 

apontou de início, para uma composição de uma cultura mais independente do 

modelo de pensamento da indústria cultural. Ainda assim, o surgimento de 

produtoras músicais como a Kondzilla pode sugerir uma cooptação mercadológica 

desses novos artístas, seguida de uma possível remodelação do pensamento 

utilizado para produção músical inicial. 
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