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RESUMO
A indústria musical brasileira, historicamente, perpetua a exclusão dos profissionais de cenas
que não atendem às suas lógicas hegemônicas. O hub de entretenimento Laboratório
Fantasma desafia esse sistema, sendo um projeto de afroempreendedorismo que fomenta o
rap nacional – música negra, independente e periférica. O objetivo desta pesquisa foi
identificar ferramentas e práticas que garantiram a resistência do hub e discutir se podem ser
consideradas contra-hegemônicas, entendendo que estudá-las pode abrir caminho para o seu
uso por profissionais independentes, além da criação de novas estratégias de sobrevivência no
meio musical. Para tal, os procedimentos metodológicos utilizados foram o estudo de caso e
as entrevistas semiestruturadas.

Palavras-chave: Contra-hegemonia. Música Independente. Indústria Musical. Cultura Negra.
Rap.

ABSTRACT
The Brazilian Music Industry historically perpetuates the exclusion of professionals from
scenes that do not agree with its hegemonic logic. The entertainment hub Laboratório
Fantasma challenges this system, being a Black Entrepreneurship Project that promotes
national Rap – black, independent and marginalized music. The objective of this research was
to identify tools and practices that ensured the hub's resistance and to discuss whether they
can be considered counterhegemonic, understanding that studying them can pave the way for
their use by independent professionals, in addition to the creation of new survival strategies in
the musical scene. For such purposes, the methodological procedures used were the Case
study and semi-structured Interviews.

Key Words: Counterhegemony. Independent Music. Music Industry. Black Culture. Rap.

RESUMÉN
La industria musical brasileña, históricamente, perpetúa la exclusión de profesionales de
escenarios que no responden a su lógica hegemónica. El polo de entretenimiento Laboratório
Fantasma desafía ese sistema, siendo un proyecto de emprendimiento afro que promueve el
rap nacional – la música negra, independiente y periférica. El objetivo de esta investigación
era identificar herramientas y prácticas que aseguraron la resistencia del eje y discutir si
pueden ser consideradas contrahegemónicas, entendiendo que estudiarlas puede allanar el
camino para su uso por profesionales independientes, además de la creación de nuevas
estrategias de supervivencia en el medio musical. Para ello, los procedimientos metodológicos
utilizados fueron el estudio de caso y la entrevista semiestructurada.

Palabras clave: Contrahegemonía. Música Independiente. Industria de la música. Cultura
Negra. Rap
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1. Introdução

No setor musical contemporâneo, a exclusão comprova-se por meio da dominância e

ascensão histórica de determinados gêneros e práticas musicais em detrimento de outras, que

não atendem e não se submetem às lógicas de mercado da indústria da música.

No Brasil, músicos e produtores das cenas independentes de todas as regiões seguem

na criação e difusão artesanal de suas obras, enquanto outros abandonam o meio, vítimas de

opressões e exclusões, por vezes, institucionais ou veem-se obrigados a ceder aos códigos de

existência do meio e à pressão do mercado para poderem trabalhar e alcançar alguma

visibilidade. Tal lógica industrial, que direciona suas ações para metas numéricas e

financeiramente lucrativas, por meio de técnicas de produção massificadas, somada ao

investimento insuficiente em cultura, por parte das gestões públicas brasileiras, deixa milhares

de artistas à mercê da realidade.

Assim, devido a fatores sociais, econômicos e políticos, para muitos profissionais do

país, é necessário outro modus operandi que os permita sobreviver e subverter a lógica de

produção para, assim, ocuparem espaços que não lhes eram permitidos e conseguirem que

suas produções musicais sejam ouvidas. Aqui, é importante frisar que aspectos territoriais e

identitários também influenciam a realidade desses profissionais, que são diretamente

impactados pela herança colonial presente no país. Inúmeros gêneros musicais, originados de

culturas e corpos marcados por raças, etnias, gêneros, sexualidades etc. subalternizados,

enfrentam incontáveis violências, apagamentos e apropriações.

O hub1 de entretenimento Laboratório Fantasma, idealizado e criado em 2009 pelos

irmãos Evandro Roque de Oliveira e Leandro Roque de Oliveira, mais conhecidos como Fióti

e Emicida, músicos e produtores negros atuantes da cena do rap nacional, é tido, na

atualidade, como uma exceção nesse cenário e um modelo a ser seguido em termos de

afroempreendedorismo. Nascidos no Jardim Cachoeira, periferia da zona norte da cidade de

São Paulo, Fióti e Emicida apresentam, como missão do hub, a valorização da estética e da

cultura negra e de rua, contrapondo-se à estrutura hegemônica do setor musical,

tradicionalmente mantida por uma elite branca. Em mais de 12 anos de existência, a empresa

acumula as funções de gravadora, editora, produtora de eventos, além de gerenciar sua própria

marca de roupas de streetwear e seu canal de TV online.

De suas reconhecidas atuação e inserção no setor musical, nasceu, então, o anseio por

investigar o hub enquanto agente da cena musical independente. Ao servirem de objeto de

1 Hub é um termo em inglês utilizado, originalmente, na área de informática, mas empregado, posteriormente, nos ramos de startups e da
Economia Criativa para designar espaços físicos que fomentam a conexão.
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estudo, projetos como o Laboratório Fantasma evidenciam a importância e a necessidade do

preenchimento de lacunas e da quebra de barreiras estruturais impostas pelo sistema vigente,

que preserva, em larga escala, desigualdades a fim de privilegiar certas camadas dominantes

da sociedade. Tal estrutura hegemônica é um rasgo colonial que perdura na

contemporaneidade e é ativamente investigado por diversos autores a fim de entender suas

origens, funcionamento e manutenção.

O pensamento do filósofo marxista Antonio Gramsci foi basilar para as discussões

realizadas em virtude de sua formulação do conceito de hegemonia enquanto dominação de

uma classe sobre a outra por meio de ações políticas, ideológicas, culturais etc. Aliados ao

autor anteriormente citado, foram abordados os pensamentos de Raymond Williams (1977) a

respeito da contra-hegemonia, aspecto central da discussão que aqui foi suscitada.

Assim, os capítulos deste artigo foram circundados, primeiramente, por obras que

contextualizam a indústria musical e a cena musical independente, colocando seu

antagonismo em debate. Em seguida, este trabalho dedica-se a: 1. dissecar a trajetória e os

projetos do Laboratório Fantasma, essenciais para entender sua atuação; 2. trazer autores e

conceitos que ajudem a ilustrar o cenário em que o hub está inserido e os seus efeitos nele e 3.

por fim, apresentar as metodologias utilizadas, estudo de caso e entrevistas semiestruturadas,

empreendendo, a partir delas, uma coleta e a análise minuciosa de dados a fim de responder às

perguntas: quais são as práticas e as ferramentas de resistência do Laboratório Fantasma que

permitem sua sobrevivência na cena musical independente? Algumas dessas práticas e

ferramentas podem ser entendidas como contra-hegemônicas?

2. A indústria da música no Brasil e as cenas musicais independentes

O início da atividade musical no Brasil não data do seu processo de colonização, visto

que os povos originários já dispunham de ritos e práticas musicais próprias, mas é a partir da

vinda dos portugueses e dos negros escravizados para o país, do século XVI em diante, que a

música brasileira efetivamente ganha registro. Em seus primórdios como colônia de

exploração, o ensino e a produção musical eram especialmente ligados à ordem religiosa

jesuítica, mas, com a forte presença e influência indígena e negra no território, novas práticas

e gêneros surgiram e misturaram-se ao longo dos séculos seguintes.

Foi a partir do processo histórico conhecido como Revolução Industrial2 que, no final

do século XIX, estabeleceu-se, em solo brasileiro, a chamada indústria musical (TINHORÃO,

2 O termo Revolução Industrial refere-se às mudanças que ocorreram a partir da metade do século XVIII, nos âmbitos econômicos e sociais,
que alteraram os modos de produção de um processo de manufatura para o industrial.
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1981) na qual será dada ênfase para a indústria fonográfica. Esse conceito alterou, por todo o

Ocidente, a partir do século XVIII, a lógica de vários setores do trabalho e, no musical,

culminou em novos métodos de criação, produção, divulgação e distribuição/comercialização,

transformando a era ‘acústica’ em ‘elétrica’ e, posteriormente, no final do século XX, em

‘digital’ (MILLARD, 1995).

Nos países subdesenvolvidos, entretanto, o processo de industrialização e urbanização

chegou de forma tardia, tendo amplo florescimento, no caso do Brasil, apenas na segunda

metade do século XX. Ainda que de maneira acelerada, a modernidade trazida pela Europa

desconsiderou, no país, grande parte das estruturas socioeconômicas historicamente desiguais,

trazendo o dito ‘moderno’ para poucos.
A heterogeneidade multitemporal da cultura moderna é consequência de uma
história na qual a modernização operou poucas vezes mediante a substituição do
tradicional e do antigo. Houve rupturas provocadas pelo desenvolvimento industrial
e pela urbanização que, apesar de terem ocorrido depois que na Europa, foram mais
aceleradas. Criou-se um mercado artístico e literário através da expansão educativa,
que permitiu a profissionalização de alguns artistas e escritores. As lutas dos liberais
do final do século XIX e dos positivistas do início do século XX - que culminaram
na reforma universitária de 1918, iniciada na Argentina e estendida logo a outros
países - conquistaram uma universidade laica e organizada democraticamente antes
do que em muitas sociedades europeias. Mas a constituição desses campos
científicos e humanísticos autônomos se chocava com o analfabetismo da metade da
população e com estruturas econômicas e hábitos políticos pré-modernos
(CANCLINI, 2019, p. 74).

Fruto do mesmo processo, a indústria fonográfica entrelaçou-se, no século XX, ao

conceito de indústria musical, tornando-se quase indissociáveis, visto que o mecanismo para a

gravação dos fonogramas3 tornar-se-ia um dos aspectos centrais do mercado musical,

característica essa que culminou também na criação de grandes companhias na Europa e nos

EUA, que detinham a tecnologia necessária para a produção musical gravada.
Figura 1. Casa Edison, primeira gravadora brasileira fundada no Rio de Janeiro em 1900.

Fonte: https://somshow.com.br/memoria/historia/a-casa-edison/. Acesso: 03 Abr. 2022

3 O fonograma pode ser definido como “disco, placa, filme em que o som está gravado” (MICHAELIS, 2022).

https://somshow.com.br/memoria/historia/a-casa-edison/
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Já no Brasil, apesar do primeiro grande marco da gravação musical datar de 1902, com

a produção do fonograma Isto é bom, lundu composto por Xisto Bahia, a expansão

fonográfica só aconteceu, de fato, a partir da década de 60, período pós-guerra que, além de

contar com forte atuação midiática no setor musical por meio de emissoras de rádio e

televisão, traria, para o país, as majors4 internacionais da música, que buscavam investir e

lançar uma nova geração de artistas brasileiros.

Não seria difícil comprovar que, a partir dos anos 1960, houve uma importante
mudança no cenário da indústria fonográfica no Brasil. A década representou o
início de um ciclo de grande crescimento do mercado de bens simbólicos do país
(ORTIZ, 1989), com a produção de discos, segundo dados da Associação Brasileira
dos Produtores de Discos (ABPD), passando de 5.5 milhões de unidades em 1966
para 52.6 milhões em 1979. Esse crescimento seria acompanhado pela chegada de
outras gravadoras internacionais ao Brasil, agora de forma autônoma (VICENTE;
MARCHI, 2014, p. 17).

Assim, em reação ao domínio das grandes gravadoras sobre o mercado da música, no

final dos anos 70, o chamado “movimento musical independente” surgiu no país com o

lançamento de discos como Racional, de Tim Maia, em 1975, Feito em Casa, de Antonio

Adolfo, em 1977, Boca Livre, do grupo Boca Livre, em 1979, e com o surgimento do Teatro

Lira Paulistana em São Paulo, em 1978 (VICENTE; MARCHI, 2014).

Figura 2. Fachada do Teatro Lira Paulistana,
situado na rua Teodoro Sampaio, em São Paulo (SP).

Fonte: http://www.vanguardapaulista.com.br/breve-historia-sobre-o-lira-paulistana/. Acesso: 03 Abr. 2022

Mas, o que de fato tornava esses profissionais e músicos independentes? Gil Nuno

Vaz, um dos primeiros a estudar sobre o assunto, em seu livro “História da música

independente” (1988), caracterizou e enumerou três graus de independência:

4 Majors é um termo em inglês usado pela indústria fonográfica para denominar as principais empresas do mercado musical que atuam de
forma globalizada e concentram os maiores orçamentos.

http://www.vanguardapaulista.com.br/breve-historia-sobre-o-lira-paulistana/
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O primeiro seria o independente propriamente dito, situação em que o músico
assume integralmente as responsabilidades e custos de sua criação, gravação e
distribuição [...]. O segundo nível de dependência seria a associação cooperativa
com outros músicos independentes, possibilitando a consecução de estrutura e
atividades em comum. Num terceiro nível, o músico manteria uma relação comercial
com o produtor fonográfico, na base de negociação de condições (VAZ, 1988, p. 23).

Na fala de VAZ (1988), pode-se observar que a denominada ‘música independente’,

apesar de não carregar um consenso histórico de sua definição, tem, como princípio norteador,

sua autonomia em relação ao mainstream5 musical, isto é, aos espaços dominantes dentro do

setor. É importante frisar aqui que, apesar da terminologia ‘independente’ ganhar real força

em oposição à ação globalizadora e massificada da indústria fonográfica e musical, isso não

significa que práticas autônomas não fossem realizadas nos séculos anteriores.

Historicamente, atividades musicais no Brasil que não fossem a música sacra, advinda

da Igreja Católica, ou a música de concerto, que atendia aos gostos da monarquia, eram

músicas que sobreviviam, sobretudo, de forma autônoma, ligadas, muitas vezes, a práticas

culturais perseguidas, proibidas e nomeadas como profanas, baixa cultura etc. Entretanto, é

somente nesse período da modernidade e da pós-modernidade, com a ascensão da burguesia,

que viria a dominar e a perpetuar a produção musical em lógica e escala industrial, que

aqueles que resistiam fora do meio hegemônico denominaram-se “independentes”.

A despeito desse antagonismo entre hegemonia e independência, é necessário

compreender, de antemão, que a música brasileira não se adequou a somente uma

terminologia ou nomenclatura, pois ela foi e ainda é uma vasta gama de gêneros, meios e

práticas muito abrangentes. Por seu caráter territorial, dialógico e mutável, será utilizado, a

partir daqui, o conceito de ‘cena musical’ enquanto “um espaço cultural no qual diversas

práticas musicais coexistem, interagindo por meio de processos de diferenciação, de acordo

com trajetórias variantes de mudança e fertilização mútua'' (FERNANDES; FILHO, 2006),

definição pela qual é possível debater como organizam-se as relações entre as múltiplas cenas

musicais, dominantes e independentes existentes no país.

A noção de cena musical – definida, por Stahl, como um tipo específico de contexto
cultural urbano e prática de codificação espacial – oferece meios diferenciados para
compreender os complexos circuitos, afiliações, redes e pontos de contato que
informam as práticas culturais e as dinâmicas identitárias dos grupos juvenis, no
âmbito dos espaços urbanos contemporâneos. A natureza versátil das cenas
problematiza a noção de que um simples determinante (classe, gênero, raça) agiria
como princípio organizador da expressão cultural coletiva (FERNANDES; FILHO,
2006, p. 29).

5 Mainstream é um adjetivo em inglês usado para caracterizar correntes culturais ou ideológicas com maior divulgação ou
dominância em determinado local e período.
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Por meio do conceito colocado anteriormente, é possível constatar que as cenas

musicais brasileiras são compostas, historicamente, de diversos princípios e fatores sociais,

políticos e econômicos que, ao mesmo tempo que se diferenciam entre si, de uma cena para

outra, podem também entrecruzar-se. Assim, tomam-se, como exemplo, alguns gêneros

musicais como o Rap, o Samba e o Funk, que dialogam tanto por sua independência histórica

e por sua comprovada exclusão da indústria quanto por sua origem negra e periférica. Em

diversas passagens da história musical do Brasil, percebe-se que as cenas musicais que não se

encaixam na lógica da elite ou da indústria sofreram com opressões, violências e exclusões

por muitas vezes institucionalizadas.
Em 1890, dois anos depois da promulgação da Lei Áurea, foi estabelecida por
legislação a definição do crime de "vadiagem". Ou seja, se uma pessoa andasse na
rua e não comprovasse estar trabalhando, podia ser levada à delegacia. O "crime"
rendia até 30 dias de prisão. O samba acabou sendo enquadrado como um dos
símbolos da criminalidade. "A simples posse de um instrumento de percussão podia
ser interpretada como indício de vagabundagem", diz Lira Neto (QUANDO…,2020,
n.p).

No entanto, ao longo do século XX, a cooptação, pelo mercado musical, de gêneros

independentes e marginalizados devido à rentabilidade em seu nicho e a reação da indústria

musical diante das crises econômicas do sistema capitalista, em especial, a crise dos anos 80,

que restringiu a atuação das majors, foram alguns dos processos que resultaram na eclosão

das cenas independentes nas décadas seguintes.

Após o crescimento da indústria fonográfica nas décadas de 60 e 70 e da sua queda na

década de 80, os anos 90 trouxeram novas condições pela estabilidade do Plano Real, pela

redução dos custos de produção ofertada pelas tecnologias digitais, além das estratégias de

terceirização da produção (VICENTE, 2006), que tiveram um papel efetivo no

estabelecimento da música independente.

É esse o contexto em que uma ressurgida cena independente mostra-se vigorosa o
suficiente para substituir a grande indústria nas tarefas de prospecção, formação e
gravação de novos artistas. Mas não foram apenas os fatores tecnológicos que
propiciaram esse ressurgimento: também dessa vez a crise da indústria teve um
papel decisivo: privilegiando desde o final dos anos 80 o sertanejo e a música
romântica, além de severamente atingida pela recessão de 1990, a indústria
demonstrava agora pouco interesse por segmentos como o rock e a MPB, ou por
artistas que não fossem campeões de vendagem. Assim, em 1991, nomes como “Tim
Maia, Tetê Spíndola, Quarteto em Cy, Belchior, Guinga, Hélio Delmiro e Vinícius
Cantuária” só conseguiram gravar bancando o próprio trabalho. Paralelamente, de
selos independentes de diferentes pontos do país começavam a surgir novos nomes
do rap e do rock como Racionais MC´s (Zimbabwe), Raimundos (Banguela) e
Sepultura (Cogumelo), entre outros (VICENTE, 2006, p. 9).

Entre as principais mudanças trazidas no setor musical pela década de 90, pode-se

citar uma nova forma de criação, produção, divulgação e distribuição/comercialização, que se
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seccionou dentro do mercado musical, onde selos e gravadoras cuidavam de diferentes

aspectos da cadeia produtiva6 do setor, cabendo às majors a maior atuação na divulgação e

distribuição de artistas, visto que elas estavam diretamente ligadas aos grandes

conglomerados de comunicação.
Figura 3. Holocausto Urbano, álbum de estreia dos Racionais MC’s com lançamento,

em 1990, pela gravadora independente Zimbabwe Records.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Holocausto_Urbano. Acesso: 03 Abr. 2022

Além disso, é importante citar que foi nesse mesmo período que os circuitos

autônomos (VICENTE, 2006) de música se fortaleceram, formando redes locais e eventos em

que as produções e trocas, ligadas a elementos identitários, territoriais, religiosos etc., eram

amparadas pelas novas tecnologias disponíveis. Esse processo amplificou-se com a chegada

da Internet, que, ao mesmo tempo em que trazia uma nova crise para o mercado fonográfico

em decorrência da pirataria e da “desmaterialização” musical, possibilitava novos métodos

efetivos de divulgação e distribuição, além de culminar, posteriormente, em novas

ferramentas de criação musical.

Assim, as cenas musicais independentes, apoiada pelas tecnologias, formatos e

circuitos em crescimento, ganharam, por todo o país, novos contornos, buscando, mais uma

vez, sobreviver e ascender, em meio ao tradicional domínio da indústria, no novo século que

viria.

6 Um primeiro desenho da Cadeia Produtiva da Economia da Música (CPEM) foi proposto por Prestes Filho
(2004), que a dividiu em cinco grandes blocos indicados como (1) Pré-produção, (2) Produção, (3) Distribuição,
(4) Comercialização e (5) Consumo. São blocos que atuam de forma independente, mas em continuidade e como
consequência do bloco precedente. Esse modelo vem sendo revisto a partir da introdução de novas tecnologias
que colaboram com a diluição das fronteiras entre produção e consumo. Nesse sentido, Genes, Craveiro e
Proença (2012) observam que “cada vez que uma inovação tecnológica é introduzida e padronizada no mercado
da música, sua cadeia produtiva se reestrutura devido a diversas mudanças na forma de consumo” (p.173).
(REQUIÃO, 2017, p.5)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Holocausto_Urbano
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3. A trajetória da LAB Fantasma na música independente

A produtora, editora e gravadora Laboratório Fantasma é um dos exemplos de

iniciativas musicais brasileiras do século XXI que floresceram nesse cenário. Fomentadora da

música independente, negra e periférica, a LAB Fantasma, como é popularmente conhecida,

nasceu em 2009, atuando como um coletivo intitulado Na Humilde Crew, formado por artistas

da cena do Rap de São Paulo. No mesmo ano, por meio da confecção artesanal de camisetas e

da venda de mão em mão, a LAB Fantasma divulgou e lançou sua primeira mixtape “Pra

quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe” do rapper Emicida.

Dali em diante, sua atuação e relevância na cena musical cresceriam substancialmente.

O Rap, gênero musical que fundamenta a existência da LAB Fantasma, originou-se no

movimento popular intitulado Hip-Hop, que nasceu nos subúrbios de Nova Iorque (EUA) na

década de 70. Da herança cultural trazida por imigrantes jamaicanos, criou-se, no território,

uma efervescência cultural que daria origem a importantes expressões artísticas, em

decorrência do convívio com imigrantes latinos e afro-americanos e do cotidiano, por vezes

excludente e violento, vivido nas periferias.
Ainda que os Estados Unidos tenham sido o país onde o rap se constituiu como
componente do hip-hop, as raízes dessa expressão musical remetem à Jamaica da
década de 1960. Os toasters jamaicanos – mestres de cerimônia que versavam sob o
ritmo de batidas musicais – transitavam em carros equipados com aparelhagem
sonora e, na forma de canto falado, expunham a situação de pobreza e violência que
vivenciavam em Kingston. Em 1969, o DJ jamaicano Kool Herc emigrou para Nova
Iorque, levou seu equipamento de som e popularizou no Bronx aquilo que viria a ser
o rap (HATCH, 2006; WALKER, 2008 apud LOUREIRO, 2017, p. 420).

Figura 4. Festa de Hip-Hop no parque, conhecida como Park Jam,
no Bronx, na Nova Iorque dos anos 70.

Fonte: https://conteudo.som.vc/dj-kool-herc-o-pai-do-hip-hop/. Acesso: 03 Abr. 2022

A palavra Rap é uma abreviação para rhythm and poetry (ritmo e poesia) e faz parte

dos quatro elementos da cultura Hip-Hop, que integram: o DJing, arte musical da

https://conteudo.som.vc/dj-kool-herc-o-pai-do-hip-hop/
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discotecagem; o Breakdance, dança originada nas festas e eventos do gênero; o Graffiti como

arte e manifestação visual do movimento e, como já citado, o Rap, com sua métrica e poesia

ministradas pelos mestres de cerimônias (MCs). Com o lançamento de "Rapper's Delight", em

1979, do grupo Sugarhill Gang, o movimento Hip-Hop expandiu-se, então, para o resto dos

EUA e do mundo.
Figura 5. Capa da canção Rapper's Delight, do trio Sugarhill Gang,

responsável pela popularização do Rap na virada dos anos 70.

Fonte: https://www.didiermary.fr/sugarhill-gang-rappers-delight/. Acesso: 03 Abr. 2022

Trazido para o Brasil na década de 80, em um contexto de declínio da ditadura

civil-militar, o Rap floresceu, especialmente, no contexto negro, urbano e periférico da cidade

de São Paulo, como expressão poética e narrativa da realidade, além de atuar como

ferramenta de construção da identidade, de exaltação e resgate cultural, de resistência e de

elaboração de modos de luta e denúncia contra o preconceito e a violência ali vividos.

Em 1989, o famoso rapper norte-americano Chuck D, vocalista do grupo Public
Enemy, afirmou: “rap is CNN for black people”. Atualizando e reproduzindo o
bordão, muitos rappers brasileiros se referem ao rap como a CNN da periferia ou a
CNN do morro. A função de atuar como a “voz da periferia”, ou, ainda, como
porta-vozes, atribui ao rap duas características estruturais indissociáveis: i) recriar
poeticamente o cotidiano de sua comunidade, registrando o que se vive na periferia
no que diz respeito ao preconceito, à violência, à segregação socioespacial etc.; e ii)
atribuir a si o poder do discurso e da representação a partir de uma condição
específica, ou seja, oferecer uma perspectiva própria a esses fatos, diferente daquela
reproduzida pelo discurso dominante (EBLE, 2013, p. 59).

Dessa forma, nas décadas subsequentes, o movimento Hip-Hop cresceu no Brasil por

influência de artistas como Thaíde & Dj Hum, RZO, Racionais MCs, MV Bill, Sabotage etc.,

e é nesse contexto que surgiu a Laboratório Fantasma, gerenciada pelos irmãos e sócios, o

rapper Emicida e o empresário Evandro Fióti, ambos homens negros oriundos do Jardim

Cachoeira, bairro periférico da zona norte da cidade de São Paulo.

https://www.didiermary.fr/sugarhill-gang-rappers-delight/
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Figura 6. Irmãos Evandro Roque de Oliveira (Fióti) e Leandro Roque de Oliveira (Emicida),
criadores da Laboratório Fantasma.

Fonte:
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/emicida-e-fioti-falam-ao-ffw-sobre-moda-espaco-de-poder-e-o-valor-das-pe

cas-da-lab/. Acesso: 03 Abr. 2022

A inspiração para batizar o negócio veio do mundo dos quadrinhos. Lendo a HQ do
Motoqueiro Fantasma, seu super-herói favorito, o rapper Emicida achou que a
oficina de espectros que viviam na internet (e que, em certa edição, criavam um
plano contra o governo) era a metáfora perfeita para o projeto que ele mesmo havia
criado “Na revista, o nome da oficina era Fantasma e como nós também estamos
fazendo experiências através da internet para lutar contra um sistema, o nome
acabou ficando Laboratório Fantasma”, explica o rapper paulistano (O
LABORATÓRIO…, 2012, n.p).

Inicialmente, a iniciativa era focada no gerenciamento de carreiras no Rap, mas, hoje,

completando mais de 12 anos de existência, atua como produtora, gravadora, editora, webtv e

marca de streetwear. A empresa define-se como um hub de entretenimento que “trabalha com

o propósito de transformar a realidade do mercado da música e da moda, colocando a cultura

das ruas como protagonista.” Em seu website, a LAB salienta ainda a missão de preencher a

lacuna existente de negócios que valorizem a estética e cultura negra e periférica.

Enumeradas em sua publicação de comemoração pelos 12 anos de existência, o hub

coleciona, em sua trajetória, marcas importantes, contando com 4,6 milhões de pessoas em

seus mais de dois mil shows ao redor do globo, mais 750 músicas lançadas, além de mais de

500 obras editadas de variados artistas (LABORATÓRIO FANTASMA, 2021). Na atualidade,

optando por um casting fixo reduzido, gerencia as carreiras de artistas negros do Rap, como

Emicida, Fióti, Dona Jacira, Rael, Rashid, Kamau e Drik Barbosa e realiza parcerias com

artistas de inúmeros outros gêneros, como Caetano Veloso, Chico César, Juçara Marçal etc.

Somada à gestão e produção de seus artistas e parceiros, a LAB atua também na moda,

lançando sua própria marca de streetwear, que esteve presente em três edições da São Paulo

Fashion Week com as coleções Yasuke, Herança e Avuá, nos anos de 2016, 2017 e 2018,

https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/emicida-e-fioti-falam-ao-ffw-sobre-moda-espaco-de-poder-e-o-valor-das-pecas-da-lab/
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/emicida-e-fioti-falam-ao-ffw-sobre-moda-espaco-de-poder-e-o-valor-das-pecas-da-lab/
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respectivamente, levando corpos diversos para a passarela, pessoas negras, gordas, com

vitiligo, transgêneros e transexuais, e trazendo referências e participações de artistas como

Elza Soares, Fabiana Cozza, Seu Jorge, entre outros. Nas palavras de Emicida (2016): “Fiz

com a passarela o que eles fizeram com a cadeia e com a favela, enchi de preto!”.
Figura 7. Desfile da Coleção Yasuke da Laboratório Fantasma

na São Paulo Fashion Week em 2016.

Fonte:
https://revistatrip.uol.com.br/trip/emicida-leva-o-rap-e-a-periferia-para-o-spfw-e-faz-historia-na-moda-nacional-j

unto-o-irmao-com-fioti. Acesso 03 Abr. 2022

Recentemente, em 2021, a LAB, por meio da coleção Respeita Minha História, fez

também parceria com a ONG SP Invisível, tendo parte das vendas das roupas da coleção

revertida para o projeto e os moradores de rua ajudados pela ONG como protagonistas da

campanha.
Todo mundo achava que era doideira vender uma mixtape com 25 faixas por 2 reais,
até que a gente foi lá e vendeu mais de 10.000 cópias. Fazer moda de um jeito
verdadeiramente inclusivo, enchendo a passarela do São Paulo Fashion Week de
negros? Impossível! Até que a gente foi lá e fez, refez e fez de novo. É como disse
uma vez o poeta francês Jean Cocteau (nóiz é chique!): “não sabendo que era
impossível, foi lá e fez” (LABORATÓRIO FANTASMA, 2019, n.p).

Nas plataformas online, como o Twitch e o YouTube, a LAB investe em produções

próprias, como o LabFantasmaTV, onde apresenta uma grade extensa de programas, como o

#ConexãoLAB, o #CentralLAB, o #LABRapGame, o #CaseDeDiscos, além dos podcasts,

#MovimentoUbuntu e Estórias de Família, todos estes protagonizados por pessoas negras. Em

2019 e 2020, a LAB ampliou ainda mais seu alcance por meio do álbum “AmarElo”, que,

além de seu show histórico no Theatro Municipal de São Paulo, rendeu o documentário

AmarElo – É Tudo Pra Ontem, lançado pela plataforma de streaming Netflix.

https://revistatrip.uol.com.br/trip/emicida-leva-o-rap-e-a-periferia-para-o-spfw-e-faz-historia-na-moda-nacional-junto-o-irmao-com-fioti
https://revistatrip.uol.com.br/trip/emicida-leva-o-rap-e-a-periferia-para-o-spfw-e-faz-historia-na-moda-nacional-junto-o-irmao-com-fioti
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Figura 8. Show do álbum AmarElo do rapper Emicida
no Theatro Municipal de São Paulo em 2019.

Fonte: http://www.labfantasma.com/emicida-lancamento-turne-amarelo-no-teatro-municipal/.
Acesso: 03 Abr. 2022

Apesar do reconhecimento e do alcance obtidos no setor da música, do audiovisual e

também da moda, a LAB Fantasma representa ainda a exceção diante de um cenário

tradicionalmente branco e elitizado. A indústria musical e fonográfica mantém-se há séculos

sob o poder dos mesmos nomes, comandada por grandes conglomerados da música e da

comunicação. No início do século XXI, as maiores empresas de música do mundo ficaram

conhecidas como Big Four, formadas pela Universal Music Group, Warner Music Group,

Sony Music e EMI Group, essa última vendida e anexada em 2011, concentrando o poder de

quatro para três empresas. A Sony Group, criada em 1888 sob o nome de Columbia

Phonograph Company, anterior à sua anexação ao grupo, ajuda a ilustrar a hegemonia

histórica dentro do setor.

Além do domínio exercido pelas grandes empresas da música, essas situadas, em sua

maioria, em países com a alcunha de primeiro mundo7, centros da dívida colonial e do sistema

capitalista, a indústria musical conta também com uma história de cooptação das cenas

musicais e culturais negras pelo mercado cultural branco.
A apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo
dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas
produções, costumes, tradições e demais elementos. É uma estratégia de dominação
que visa apagar a potência de grupos histórica e sistematicamente inferiorizados,
esvaziando de significados todas as suas produções, como forma de promover seu

7 Primeiro mundo é uma definição dada para os países no mundo com o maior índice de desenvolvimento econômicos e sociais, contando
com elevado nível de industrialização e tecnologia, além de indicadores sociais elevados. A nomenclatura é feita em contraste com os países
nomeados de “segundo” ou “terceiro” mundo.

http://www.labfantasma.com/emicida-lancamento-turne-amarelo-no-teatro-municipal/
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genocídio simbólico. Apropriação cultural e racismo são temas imbricados
(WILLIAM, 2019, p. 29).

Por meio da fala de Rodnei William (2019), podem ser reunidos inúmeros gêneros,

práticas e vivências originalmente negros e africanos, que foram transportados para as

Américas no violento processo escravagista promovido pelo Colonialismo, entre os séculos

XV e XIX, e que sobreviveram por meio dos descendentes afrodiaspóricos, que, mesmo

apartados de suas origens, resistiram ao apagamento cultural e simbólico. Contudo, ao longo

do desenvolvimento do que alguns autores chamam de modernidade tardia ou

pós-modernidade, em um processo já aprofundado de industrialização, urbanização e

globalização, tais culturas, tendo sido fruto de apagamentos e sincretismos, foram também

apropriadas pelas indústrias hegemônicas.

Na indústria da música, por exemplo, data-se a origem do Rock, no fim da década de

30, pelas mãos de Sister Rosetta Tharpe, mulher negra e estadunidense, mas seu

florescimento ocorreu na voz de Elvis Presley, homem branco.
Figura 9. Sister Rosetta Tharpe (1915 - 1973),

cantora, guitarrista e compositora.

Fonte: https://www.vitrolamusical.com.br/tunel-do-tempo/rosetta-tharpe-assim-surgia-o-rock-n-roll/.
Acesso: 03 Abr. 2022

No Brasil, há o Samba, oriundo do Rio de Janeiro, na Praça Onze, reduto de

descendentes de escravizados, mas que hoje estoura no Carnaval na mão de pessoas

majoritariamente brancas. Em um trecho da lírica de Geraldo Filme, em seu samba Vá Cuidar

da Sua Vida (1980), ele canta “Crioulo cantando samba era coisa feia, esse negro é

vagabundo, joga ele na cadeia, hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica, todo

mundo bate palmas quando ele toca a cuíca”, ilustrando a problemática da apropriação, que

nega, aos negros praticantes e fruidores do samba, o direito de protagonizar sua própria

cultura.

https://www.vitrolamusical.com.br/tunel-do-tempo/rosetta-tharpe-assim-surgia-o-rock-n-roll/
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Devemos ter em mente a profunda e ambivalente fascinação do pós-modernismo
pelas diferenças sexuais, raciais, culturais e, sobretudo, étnicas. Em total oposição a
cegueira e hostilidade que a alta cultura europeia demonstrava, de modo geral, pela
diferença étnica — sua incapacidade até de falar em etnicidade quando esta inscrevia
seus efeitos de forma tão evidente —, não há nada que o pós-modernismo global
mais adore do que um certo tipo de diferença: um toque de etnicidade, um "sabor"
do exótico e, como dizemos em inglês, a bit of the other (expressão que no Reino
Unido possui não só uma conotação étnica, como também sexual) (HALL, 2003, p.
237).

Assim, é possível perceber que a atuação da LAB Fantasma na indústria musical da

atualidade marca um diferencial, resistindo e florescendo apesar de um setor hegemônico,

com práticas tradicionalmente racistas, que garante sua dominação por meio da opressão,

apagamento, apropriação de culturas não brancas.

4. A perpetuação da hegemonia na indústria musical e a ferramenta do racismo

Para abrir a discussão sobre as ferramentas e práticas de resistência das cenas

independentes, tendo a LAB Fantasma como objeto de análise, é preciso debater,

anteriormente, os conceitos que alicerçam a atuação da indústria da música no Brasil e que

perpetuam a exclusão de cenas musicais que não atendem à sua lógica e sistema.

Ao longo das Revoluções Industriais, que alteraram radicalmente a forma de produção

e consumo em âmbito global, a indústria da música expandiu-se amparada, principalmente,

pela criação constante de novos suportes de gravação e reprodução, passando da música

puramente ao vivo para o gramofone, vinil, CD/DVD etc. e, na década atual, pelos streamings,

que atuam fortemente no mercado de distribuição musical.

A música, como é conhecida em sua possibilidade de ser escrita, gravada e

reproduzida física e digitalmente, passou por quatro grandes marcos para chegar nesse

patamar: o primeiro, por meio da invenção da escrita musical e o desenvolvimento da leitura e

da literatura musicais; o segundo, pela conquista da impressão musical e o estabelecimento de

um mercado editorial; o terceiro, pela invenção dos meios de gravação e reprodução

fonomecânicos e o estabelecimento de uma indústria fonográfica e o quarto, por meio das

práticas de produção musical e da música eletrônica, entre outras formas, que permitem o

produzir e o compartilhar musical de forma simultânea (REQUIÃO, 2017).

Dessa forma, para um debate concreto sobre as práticas e cenas musicais e suas

implicações na contemporaneidade, é necessário atrelá-las ao desenvolvimento da indústria

musical, da indústria fonográfica, com seus suportes fonomecânicos, mas também à atuação

das mídias, isto é, dos meios de comunicação diretamente ligados ao setor musical, que

colaboram na perpetuação e exclusão dessas cenas e práticas.
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No Brasil, por exemplo, suportes midiáticos como o rádio e a televisão tiveram um

papel importante na disseminação de música em âmbito nacional, ao passo que também

atuaram como filtro sobre o consumo musical, atendendo às demandas públicas ou privadas, a

depender do caráter da emissora, sobre o que deveria ser reproduzido. Tal característica

limitou, historicamente, o alcance e o sucesso de inúmeras cenas musicais, em especial as

independentes, que não conseguiam espaço nas esferas hegemônicas mantidas pela indústria e

pelo Estado, detentores do controle sobre as grandes mídias, suas programações e o que

deveria ser apresentado para a população.
A tão referida ação transformadora das indústrias culturais deve ser redimensionada
e requalificada à luz destes estudos que problematizam, com uma nova perspectiva,
as funções dos meios de comunicação. Uma descoberta que se confirma em diversas
pesquisas dos últimos anos é que a imprensa, o rádio e a televisão contribuem para
reproduzir, mais do que para alterar, a ordem social. Seus discursos têm uma função
de mimese, de cumplicidade com as estruturas socioeconômicas e com os lugares
comuns da cultura política. Mesmo quando registram manifestações de protesto e
testemunham a desigualdade, editam as vozes dissidentes ou excluídas de maneira a
preservar o status quo (CANCLINI, 2002, p. 50).

Dessa forma, as funções e os métodos exercidos pelos meios de comunicação de

massa atuam tradicionalmente como ferramentas de controle e manutenção da hegemonia,

utilizadas também pela indústria musical, decidindo, globalmente, quem e o que deve ser

escutado em reprodução massificada.

Ambas, mídias e indústria musical hegemônicas, além de atuarem de forma

semelhante, estão factualmente vinculadas, pois os conglomerados industriais anteriormente

citados não empreendem apenas em música, mas também em televisão, cinema, videogame

etc., em escala e ação globais.

Conceito mencionado ao longo do artigo, a ideia de hegemonia ganhou proporção ao

ser teorizada amplamente pelo filósofo marxista Antonio Gramsci e sua definição “pressupõe

a conquista do consenso e da liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco

de classes sobre as outras” (MORAES, 2010).
Segundo Gramsci, a hegemonia é obtida e consolidada em embates que comportam
não apenas questões vinculadas à estrutura econômica e à organização política, mas
envolvem também, no plano ético-cultural, a expressão de saberes, práticas, modos
de representação e modelos de autoridade que querem legitimar-se e
universalizar-se. Portanto, a hegemonia não deve ser entendida nos limites de uma
coerção pura e simples, pois inclui a direção cultural e o consentimento social a um
universo de convicções, normas morais e regras de conduta, assim como a
destruição e a superação de outras crenças e sentimentos diante da vida e do mundo
(GRAMSCI, 2002b, p. 65 apud MORAES, 2010, p. 55).

A hegemonia, enquanto um processo de dominação, estabelece-se por meio da

articulação da heterogeneidade, para garantir que a ideologia dominante prevaleça e
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permaneça nas posições de poder (GRUPPI, 1978), seja por meio de um consenso construído

ou coercitivo. A trajetória da indústria musical, erguida em torno dos grandes conglomerados

musicais e midiáticos, é um exemplo de hegemonia aplicada a este setor.

Na contramão, ao falar das cenas independentes, fala-se daqueles que resistem à lógica

dominante, atuando em um processo de contra-hegemonia. Este termo, cunhado, pela primeira

vez, por Raymond Williams, sociólogo e teórico da cultura, em sua obra Marxism and

Literature (1977), entrou para a literatura sobre o pensamento de Gramsci erroneamente

creditado a ele. Segundo WILLIAMS (1977), o conceito de hegemonia era insuficiente para

compreender a complexidade do processo hegemônico, pois a hegemonia não existia apenas

passivamente como forma de dominação, mas encontrava resistências constantes.

Ao analisar as cenas musicais independentes no Brasil, podem-se observar inúmeras

práticas contra-hegemônicas movidas pela necessidade de sobrevivência dentro do contexto

dominante da indústria. Para gêneros musicais historicamente excluídos e/ou proibidos, essa

necessidade de luta e resistência intermitentes não parte apenas de questões puramente

econômicas, territoriais ou sociais, mas sobretudo históricas e estruturais. Cenas

independentes, que carregam consigo a origem e perpetuação de culturas não brancas, como

as culturas de origem afro-brasileira, no caso do Samba, do Rap etc., sofrem também a ação

do racismo enquanto processo histórico e político.
O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes
que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo
racial ao qual pertençam (ALMEIDA, 2018, p. 25).

O racismo, entendido então como estrutural, expressa-se como desigualdade política,

econômica e jurídica (ALMEIDA, 2018) e pode ser entendido como uma das ferramentas que

colaboraram na exclusão das cenas musicais independentes negras, como é o caso da

produtora Laboratório Fantasma, e na perpetuação da hegemonia dentro da indústria. Assim,

para a música negra e periférica, não se trata apenas de ser independente pelo fato de assumir

integralmente as responsabilidades e os custos dos processos de criação, produção e

distribuição musicais (VAZ, 1988), mas por questões estruturais anteriores que forçam essa

independência a partir de um projeto hegemônico político-ideológico de poder e da garantia

de manutenção dele.

Como alternativa à realidade imposta pelo projeto hegemônico da indústria musical,

alicerçado na opressão, no apagamento e na apropriação de grupos socialmente minorizados,

suas culturas e práticas musicais, torna-se cada vez mais premente reunir e examinar práticas
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e ferramentas contra-hegemônicas que possibilitem a abertura de novos caminhos e

perspectivas.

5. A experiência da LAB na busca por práticas e ferramentas contra-hegemônicas

A pesquisa sobre o hub de entretenimento Laboratório Fantasma surgiu, então, da

inquietude com a realidade excludente do meio musical e com a percepção de que a produtora

soube chegar a lugares onde a cena musical independente e acentuadamente negra e periférica

tem dificuldades históricas em alcançar.

Buscar apontar ferramentas e práticas contra-hegemônicas no setor musical é também

uma estratégia que parte do entendimento de que tais ações podem ser um caminho para que

os profissionais da música e, em especial, os independentes e/ou pertencentes a grupos

socialmente minorizados possam resistir, existir e modificar o meio, tendo uma cosmovisão

não hegemônica como princípio orientador.

Para tal, utilizou-se, como método, o estudo de caso a partir da coleta de dados sobre a

trajetória, estrutura e projetos da Laboratório Fantasma, além do seu modo de funcionamento

na indústria musical, reunindo materiais offline por meio de livros, fotografias, jornais,

revistas, CDs, encartes, mas, principalmente, devido à forte atuação do hub na internet via

online por meio dos sites ligados ao Laboratório, portais de notícias, redes sociais, canais de

streaming, blogs etc. Tal metodologia buscou agrupar elementos diversos que ajudassem a

entender a atuação da LAB, identificar as ferramentas e práticas contra-hegemônicas em seu

modus operandi e compreender como isso garantiu a resistência do projeto frente à

hegemonia da indústria musical.
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa
praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.
De acordo com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que
investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são
utilizadas várias fontes de evidência (GIL, 2008, p. 57).

Somado ao estudo de caso, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com quatro

musicistas e/ou produtores da cena musical negra e independente afetados, de alguma forma,

pela Laboratório Fantasma, direta ou indiretamente, visando a coletar informações mais

profundas e externas sobre o impacto do hub em outros agentes musicais independentes.

6. Dos dados coletados: debatendo a atuação da LAB

Ao pesquisar sobre a Laboratório Fantasma, percorreu-se um percurso que fornecesse

as informações cruciais para o entendimento de sua atuação dentro da cena musical
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independente. Assim, neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os dados coletados por

meio do estudo de caso e de quatro entrevistas semiestruturadas, técnica na qual foi permitido

aos entrevistados falar livremente sobre o assunto abordado, com raras interrupções, no

esforço para que não houvesse desvios do tema original (GIL, 2008).

Manteve-se o anonimato dos participantes das entrevistas, optando-se por nomeá-los

em homenagem à quatro grandes nomes da história do Rap que partiram de forma prematura:

Entrevistada 1 foi nomeada como Dina Di (1976 - 2010), Entrevistado 2 como Sabotage

(1973 - 2003), Entrevistado 3 como Tupac (1971 - 1996) e, por fim, Entrevistada 4 como Lisa

Lopes (1971 - 2002). Todos são homens e mulheres negros, atuantes na música independente

enquanto cantores, rappers e/ou produtores. Elaboraram-se seis perguntas, questionando-os

sobre a influência, os impactos, os diferenciais, as ferramentas e as práticas da LAB e como

isso relaciona-se à música independente e à trajetória deles.
A entrevista é considerada uma modalidade de interação entre duas ou mais pessoas.
Essa pode ser definida como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao
investigado e por meio de perguntas formuladas busca a obtenção dos dados que lhe
interessa. É uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por
iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para o
objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes
tendo em vista este objetivo (MINAYO, 2010, p. 261).

Após este processo, cruzaram-se, então, as informações entre as entrevistas e delas

com os dados coletados no estudo de caso, trazendo-os, por fim, para discussão a partir da

bibliografia levantada.

6.1. As práticas da Laboratório Fantasma na luta contra a hegemonia

Como discutido no capítulo 4, a indústria musical e fonográfica atua, historicamente,

perpetuando inúmeras desigualdades por meio de práticas hegemônicas que garantam a

dominância de um certo grupo de agentes sobre outros dentro de sua cadeia produtiva. O

racismo atua de forma sistêmica nas estruturas sociais, políticas e econômicas e tal práxis,

excludente e discriminatória, reflete cotidianamente em vários setores, podendo ser

interpretada como ferramenta de manutenção dos privilégios de uma classe ou bloco, uma

hegemonia cultural, político-ideológica, que assegura a supremacia racial branca.

A LAB, de origem negra e periférica, produtora independente de Rap, é um exemplo

de atuação contra-hegemônica, resistindo contra o racismo e a hegemonia no setor musical.

Em seu website, como já mencionado, apresenta como propósito “transformar a realidade do

mercado da música e da moda, colocando a cultura das ruas como protagonista", ressaltando
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ainda sua importância no preenchimento da lacuna histórica de negócios que atuem a partir da

valorização da estética e cultura negras.
Foi preciso estabelecer um propósito, o da transformação, e isso, para nós, se
aproximava de uma questão ancestral que pessoas negras herdam e colocam em
prática, principalmente no que se refere à busca incessante de se reconectar com o
outro. A Laboratório Fantasma só chegou ao que é hoje porque muitas pessoas que
se sentiam representadas pelo nosso propósito colaboraram. Isso significava um
universo de possibilidades apoiado nesse pilar da coletividade. A gente não só
transformou a nossa vida e a da nossa família, mas passou a mudar também a vida
de outras pessoas que direta ou indiretamente se inspiravam na gente (OLIVEIRA,
2019, p.260).

Nas entrevistas, a partir da fala dos participantes, produtores e músicos negros e

independentes, selecionaram-se os principais trechos e extraíram-se deles palavras-chave que

evidenciem qual é a visão externa sobre a LAB e de que forma ela se conecta com o discurso

apresentado pelo hub.

Quadro 1 - Palavras-chave

No quadro acima, podem-se observar então as palavras-chave empregadas para

caracterizar a LAB, destacando-se as mais citadas. Palavras como referência e propósito foram

aprofundadas na fala de alguns dos entrevistados.
A LAB tem pouco mais de dez anos e, hoje, eles são uma referência e eu acho que o
mais notável, para mim, da LAB Fantasma - deles serem referência - é que eles não
tiveram referência, eles se tornaram a referência. Não tinha, no Brasil, um modelo de
negócio de música independente tal qual a LAB Fantasma, muito menos dentro do
Hip-Hop, né? Não tinha uma produtora desse calibre e que fizesse gestão dos seus
negócios dessa maneira e com essa visão de negócio basicamente de entender, de
saber quais são as oportunidades. (DINA DI, 2022)
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É uma marca que tem propósito, né? Que usa do seu poder para romper com
estereótipos. (...) e a LAB tem feito vários rompimentos, na verdade, né? Desde a
fundação dela, eles têm rompido com a narrativa do preto, pobre e favelado que vai
ficar pobre e favelado até o fim da vida dele e que vai morrer morto pela polícia, né?
Essa não é a narrativa do Fióti e do Emicida. E isso é muito inspirador para mim
enquanto jovem, preta, de favela, é extremamente inspirador para mim, porque é ver
uma referência. (DINA DI, 2022)

Tem gente que estuda sobre propósito por anos, mas o Emicida, eu não sei também,
né, ele não tem um estudo acadêmico sobre o que é propósito, sobre o que é o
Coach, Ikigai, entre outras coisas, mas ele tem a vivência dele, onde ele conseguiu
entender qual é o propósito dele, e aí ele tem o case de sucesso. (LISA LOPES,
2022)

Nos trechos acima, Dina Di (E1) e Lisa Lopes (E4) ressaltam a importância da LAB

enquanto referência para outros agentes negros e periféricos da música independente e do hub

não apenas ter um propósito, mas de seu propósito estar conectado com a vivência real do

projeto e romper com as narrativas impostas ao corpo e imaginário negros. Assim, a partir

dessas colocações, é possível afirmar que a existência e a atuação da LAB se sustentam por

meio de práticas que lutam contra uma “história única”, uma narrativa que totaliza as

vivências negras e periféricas, relegando a elas estereótipos propositadamente criados.

Como afirma Chimamanda Adichie (2009):
É assim, pois, que se cria uma única história: mostre um povo como uma coisa,
como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível
falar sobre única história sem falar sobre poder. Há uma palavra, uma palavra da
tribo Igbo, que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas de poder do mundo,
e a palavra é nkali. É um substantivo, que livremente se traduz: "ser maior do que o
outro." Como nossos mundos econômicos e políticos, histórias também são
definidas pelo princípio do nkali. Como são contadas, quem as conta, quando e
quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a
habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história
definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti escreve que se você
quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história, e começar com
"em segundo lugar". Comece uma história com as flechas dos nativos americanos, e
não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente
(ADICHIE, 2009, n.p).

A partir da autora e das falas citadas, pode-se concluir que a LAB, vinculada com o seu

propósito de protagonismo da cultura de rua e com a valorização da cultura e estética negras,

tornou-se referência e inspiração ao falar sobre e para camadas sociais que têm suas histórias

apagadas, roubadas e recontadas pela narrativa do dominador, contribuindo, então, na luta

contra a hegemonia vigente.

Abaixo, selecionaram-se outros trechos que exemplificam práticas importantes na

atuação da LAB que impactaram os profissionais da música negra e independente

entrevistados.
LAB Fantasma existir, aliás, Emicida existir, Fióti existir e vários outros artistas
pretos existirem e fazerem a coisa acontecer, posso estender isso pra Tássia Reis, pra
Anelis Assumpção, para um monte de gente, mas vários artistas pretos existirem e
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viverem de música e fazerem o rolê deles e fazerem excelentes trabalhos é uma
ferramenta importante para que eu consiga sonhar e me dá ferramenta para sonhar,
me dá referência de lugares onde eu posso chegar e a referência também me ajuda a
criar as minhas próprias coisas a partir disso. (DINA DI, 2022)

Então, acho que, de toda maneira, o que eles têm para mim que é louvável, é isso,
assim, são uma empresa que se mantém firme dentro do seu valor, no que eles
acreditam, do que eles têm como o valor que é o protagonismo, eu não vou nem usar
representatividade, porque essa palavra, ela já tá gasta, ela já passou, gente. A gente
não precisa mais representatividade, já tem, chega, a gente precisa de outras coisas
agora. Mas, de trabalhar protagonismo preto, voz ativa preta, espaço de fala para
pessoas pretas, amplificar vozes pretas, eles se mantêm firmes nesse valor e isso é
louvável e a gente ainda precisa disso. (DINA DI, 2022)

Dina Di (E1) aponta práticas como ‘dar ferramentas para sonhar’ por meio da

existência, vivência e trabalho da LAB e ‘trabalhar o protagonismo preto’, ‘amplificar vozes

pretas’, essas últimas atreladas ao conceito de valor8.
Mano, eu acho que, tipo, todo mundo que tá no Rap, assim, foi contagiado com o
Laboratório Fantasma, tá ligado, porque, mano, é um corre muito foda, o patamar que
chegou, tá ligado, dois pretos, tá ligado, conquistaram seu próprio espaço, né, mano. E
eles sempre são, o Laboratório Fantasma tá sempre lutando pelas causas, né, mano, do
negro. Então, você sempre vê um posicionamento, mano, “Levanta e anda”, tá ligado?
(...) Tipo, eles trouxe uma autoestima para gente, assim, muito foda, porque tinha muito
aquele tabu do Rap das antiga, old e do new school, né, mano? O Laboratório Fantasma
conseguiu, né, mano, ajuntar essa parada, tá ligado? (SABOTAGE, 2022)

Sim, é, o Laboratório Fantasma foi o diferencial, assim, abrir acho que o olho do
pessoal, tá ligado, porque, antigamente, a gente dependia muito de ir em estúdios, pagar,
tá ligado, mó nota, e tipo, quando você descobria onde que tinha um estúdio, porque,
mano, era mó treta achar o produtor, tá ligado, alguém que faz. (...) Com o Laboratório
Fantasma, quando eles fazem aquele primeiro álbum deles, tá ligado, eles mostra que é
possível, mano, ser independente, tá ligado, não depender de grandes gravadoras, tá
ligado? (SABOTAGE, 2022)

Sabotage (E2), dialogando sobre aspectos do Rap e da indústria musical, elenca

práticas como ‘conquistar seu próprio espaço’, ‘trazer autoestima’ e ‘mostrar que é possível

ser independente’ como impactos e diferenciais da LAB.
O fato deles adentrarem essas mídias e começar a conversar para mais pessoas
mostra, quebra um estereótipo que a galera tinha na mente do que era o Rap. Então,
eu acho que dá essa virada de chave, tanto para os artistas começarem a entender que
é importante a gente ir lá e ocupar esses espaços e pro público também entender o
Rap como música, que tem vários estilos, que tem várias formas de abordagem e que
os artistas podem falar do que eles quiserem, falar de amor, falar sobre arte, sobre
sonhos, né? (TUPAC, 2022)

Eles sempre mostraram, assim, é possível. É possível, a gente tem o principal, que é
a nossa arte e nossa disposição, porque, se não fosse a disposição deles, talvez,
também não despertasse tantos outros artistas a fazerem também por si mesmo e não
esperar que chegasse o empresário “Salvador da Pátria”, que vai fazer sua história
acontecer. Não, a gente mesmo tá escrevendo a nossa história e só depende da gente.
Quem vier, a gente já vai estar pronto e a gente vai escolher se a gente vai aceitar a
proposta ou não, porque a gente já sabe o que que a gente pode fazer sem ter

8 Valor, nesse trecho, pode ser entendido dentro de um conjunto de valores ou crenças em relação ao que é certo ou errado e ao que é
importante na vida em termos morais, culturais e sociais. (MICHAELIS, 2022)
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recursos e com essas ferramentas aqui, então, vai precisar de uma proposta muito
boa para que eu assine algo. (TUPAC, 2022)

Tupac (E3) discorre também sobre a importância da LAB em ‘mostrar que é possível’ e

cita ainda ‘falar para mais pessoas’ e ‘quebrar estereótipos sobre o Rap’ como práticas do

projeto. Por fim, Lisa Lopes (E4) destaca a LAB por sua prática de “acontecer pela

colaboração”.
Acompanhar Emicida, acompanhar a LAB Fantasma, acompanhar todas as
histórias… eu adoro ver as palestras, quando o Emicida fala sobre a LAB, quando o
Fióti fala sobre a LAB, porque traz aquela coisa, assim, da forma como eles
começaram, né? Eles começaram também de uma forma despretensiosa, né, apesar
de estar ali naquele corre, no fundo, queria que virasse, mas não sabia se ia virar, né?
(LISA LOPES, 2022)

Palavras que me conectam com a LAB Fantasma, eu acho que tem muito essa
questão de colaboração, né? Eu gosto, eu acredito muito nisso. Todos os trampos que
eu tô envolvida são a partir de colaborações. Eu acredito que a persistência, que tá
ali correndo atrás, por mais que a gente esteja cansado, a gente tá ali correndo e a
gente faz para que as coisas aconteçam. (LISA LOPES, 2022)

Ao entender o termo ‘prática’ como maneira de proceder, método ou modo usual de

fazer qualquer coisa (MICHAELIS, 2022), percebe-se que o discurso dos entrevistados valida

a existência de uma práxis contra-hegemônica por parte da LAB.

Ao resistir em um país que perpetua o racismo como ‘mecanismo social primordial na

manutenção da diferença colonial e geopolítica do conhecimento’ (MIGNOLO, 2003), a

Laboratório Fantasma perdura também diante de um dos seus braços, o epistemicídio,

fenômeno conceituado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos (1999) a partir da

concepção de que essa prática visava a “subalternizar, subordinar, marginalizar ou ilegalizar

práticas e grupos sociais” que comprometessem as grandes expansões ocorridas no seio da

modernidade. O termo foi, então, expandido pela filósofa Sueli Carneiro (2005):
Para nós, porém, o epistemicídio é, além da anulação e desqualificação do
conhecimento de povos subjugados, um processo persistente de produção da
indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela
produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de
deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de
rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo
comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação correntes no
processo educativo (CARNEIRO, 2005, p. 97).

CARNEIRO (2005) acrescentou ainda que o processo de desqualificação das formas

de conhecimento de um povo passa também por uma desqualificação, coletiva ou individual,

deles enquanto sujeitos.

Dessa forma, a partir das definições apresentadas, é possível afirmar que a LAB atua

contra o epistemicídio, resgatando e exaltando os saberes negros e periféricos subalternizados

e possibilitando, às pessoas, o acesso a outras narrativas que as concedam não apenas
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visibilidade ou representatividade, mas o resgate de sua história, seu protagonismo, sua

autoestima, abrindo caminhos e ocupando espaços antes a elas negado. É o processo

contra-hegemônico em atuação.

O epistemicídio, enquanto um dos mecanismos do racismo que contribuem na

manutenção da hegemonia, além de dominar e subalternizar, desumaniza os corpos

dissidentes. Entretanto, a LAB, ao atuar na valorização e no protagonismo da cultura negra e

periférica, humaniza e devolve os seus agentes à posição de sujeito. Assim, não se trata

apenas de ser fomentador de um gênero musical independente, como é o caso do Rap, dentro

de um setor historicamente excludente, mas de entender as raízes dessa exclusão que, como

elucidou Adichie (2009), têm relação com o poder e atuar contra elas.

6.2. LAB, ferramentas e possibilidades de transformação

Na coleta e cruzamento dos dados sobre a produtora Laboratório Fantasma, focou-se

em investigar suas práticas, ou seja, seu modo de proceder no setor musical, e também suas

ferramentas, qualificando aqui a palavra ‘ferramenta’ como um instrumento, um meio para

alcançar um objetivo (MICHAELIS, 2022).

Nas entrevistas realizadas, reuniram-se algumas delas, elencadas pelos participantes,

que permitiram discutir não apenas os elementos conceituais que alicerçam a LAB, mas

discutir o caráter instrumental de sua atuação.

Quadro 2 - Ferramentas e práticas
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No quadro acima, é possível observar, então, algumas das ferramentas e práticas

citadas pelos entrevistados e, a partir delas, aprofundar as ações da LAB que se colocam

contra a hegemonia da indústria musical.

Em âmbito interno, como apontado pelos entrevistados, a atuação da LAB aposta na

inclusão e na diversidade dentro de seu casting, optando pela contratação de pessoas pretas e

periféricas e dando protagonismo para diferentes corpos e trajetórias, como pode ser

observado nos trechos das entrevistas abaixo, mas também nas produções da LAB, musicais

e/ou audiovisuais, programações online e shows. É importante salientar, entretanto, que não

foi possível acessar, por parte desta pesquisa, os números e informações internas do hub.
Você olha para o casting de artistas da LAB Fantasma, você encontra muita gente
preta, né? Se você puder comparar com o casting das grandes gravadoras e você
fizer uma conta básica, assim, e ver com a quantidade de artistas pretas em relação à
quantidade de artistas brancos com contratos assinados, né, dentro das grandes
gravadoras com a gestão de carreira sendo feita ali. Ou, então, conta aí, na sua
cabeça, quantos grandes artistas negros surgiram e, aí, vai todo mundo falar “tem a
Iza, tem a Ludmila”, quem mais? (DINA DI, 2022)

Eu vejo muito que a LAB, ela vem mostrando, para a comunidade preta e periférica,
que eles podem ocupar esses espaços. E tem uma preocupação muito grande com a
questão social, a questão de igualdade, inclusão, que muitas empresas ainda, você
vai lá são pessoas brancas que estão nas suas direções e não tem pessoas pretas
envolvidas nos seus projetos. E a LAB, hoje, cada vez mais, tenta incluir pessoas
pretas nos seus castings, nas suas equipes de trabalho, então, isso é muito
importante. E até mesmo dá oportunidade a pessoas que não têm nenhum tipo de
formação acadêmica para que ela consiga entrar no mercado e, a partir dali, ela
possa se profissionalizar. (TUPAC, 2022)

Como comentou Djamila Ribeiro, em seu livro Pequeno Manual Antirracista (2019),

se você tem ou trabalha em uma empresa, questões como qual a proporção de pessoas negras

e brancas no local, qual é essa proporção em cargos mais altos, como a questão racial é

tratada, se há projetos ou comitês de diversidade etc. devem ser colocadas. A LAB, então,

como argumentado pelos entrevistados, seria um espaço em que essa ação e discussão

acontecem.

Outros aspectos internos, citados pelos entrevistados, focam também a atuação

musical da LAB, enfatizando o seu compromisso com o processo criativo, com a

desmistificação e popularização Rap, gênero musical que é a base do hub, além de uma

criação musical que dialoga com outros gêneros musicais e narrativas.
“Ah, não pode fazer isso, cê não pode ir na televisão, você não pode se aliar ao pop,
você não pode se aliar a outro estilo musical”. E aí, quando a LAB, o Emicida, ele
começa a flertar com outros estilos musicais, o MPB, ele começa acessar a TV
convencional, programas de televisão, isso daí causa um impacto ali pra galera que
ainda tinha esse pensamento de que você não pode fazer isso. Ele acaba indo e
falando “posso sim, quem foi que disse que não?” e a galera começa a entender e
mudar também o pensamento dos outros artistas, começa a mudar o pensamento e
falar “é, de fato, preciso pensar minha música como um negócio e eu preciso estar
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aí”. Porque a gente sabe que, eu mesmo, hoje, eu tenho vários amigos que falava
assim “eu não escuto Rap, eu escuto Emicida”, que não gostava de Hip-Hop, mas,
de alguma forma, eles conhecem esses artistas e eles acabam ouvindo, consumindo,
entendeu? (TUPAC, 2022)

A diferença, ela tá no trabalho prático, de ter uma maneira de trabalhar, de entender
a arte, apesar deles serem muito bom de mercado, mas eles entendem a arte e fazem
arte, mesmo que eles pensem mercado, isso fica sempre muito orgânico, o processo
criativo sempre é muito valorizado. (DINA DI, 2022)

O Rap evoluiu, tá ligado, querendo ou não, nós somos mais agitados hoje. Nós tem
facilidade de trocar ideia, outras coisas, tá ligado, a gente é mais aberto a ouvir as
coisas, tá ligado. De você conseguir fazer uma música que não seja só protesto,
protesto do começo ao fim, tá ligado? Isso não é sempre que você tá num momento
de ouvir, às vezes, você quer ouvir um bagulho mais leve, mais light, uma batidinha,
tá ligado? E ele conseguiu, mano, fazer esse bagulho. Tem som dele que é mais
reflexivo, da Laboratório Fantasma, tem uns sons que é mais leve, tá ligado?
(SABOTAGE, 2022)

Sobre os trechos, é necessário comentar dois pontos. O primeiro diz respeito às

temáticas e aos diálogos musicais realizados pela LAB, que podem ser vistos negativamente

por aqueles que entendem que essa ação afasta o Rap de seu compromisso e funções

tradicionais, mas, por outros, podem ser percebidos como uma maneira de abrir caminhos e

enfatizar narrativas de pessoas negras e periféricas que as desvinculem da imagem sempre

ligada à dor e violência, quebrando com estereótipos já mencionados anteriormente neste

capítulo.

Outro ponto é a preocupação do hub com o processo criativo, com a arte em seu ponto

fundador, fator esse que antagoniza com a indústria musical, que atua em constante processo

de padronização de seus produtos e serviços aos interesses e gostos do mercado, o que

contribui para a precarização e exploração de artistas e trabalhadores do setor e para processos

criativos ligados a aspectos puramente técnicos e mecânicos.
A música adquire o estatuto de mercadoria tão logo possa se expressar como valor
dentro da lógica do capital. Isso quer dizer que, como artefato mercantil,
apresenta-se como uma manifestação abstrata possível de ser intercambiada por um
valor de troca (expressão abstrata do valor que não guarda relação com o valor de
utilidade da mercadoria) (REQUIÃO; AMPÁRO, 2021, p.6).

Ainda na abordagem de práticas e ferramentas de âmbito interno da LAB, foram

elencados, pelos entrevistados, sobre sua atuação: um método ‘coletivo e colaborativo’ de agir

na cena, seu ‘foco em projetos e artistas específicos’, trabalhando com menor número, mas

atuando em profundidade e sua ‘atuação conectada aos seus ideais e princípios’, aspecto

ligado ao conceito de propósito, anteriormente aqui discutido.
A LAB inspira muito disso, né, de que eles foram acontecendo, foi muito de forma
colaborativa, né? Uma vez, o Emicida estava dando uma masterclass, que eu não
vou lembrar onde era, mas ele falava que, tipo, teve uma época que eles vendiam as
camisas e a estratégia deles de vender as camisas era que eles chegavam de bonde
nos lugares, todo mundo vestindo igual. E, aí, ele chamava a atenção das pessoas,
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“Oxi, gente, que que essa galera aí tá tudo igual?” e aí, prestavam atenção na camisa,
“Poxa, que massa, você tem aí?” “Tenho, você quer comprar?”. (LISA LOPES,
2022)

“Pô, a LAB cresceu, não faz mais isso, não faz mais aquilo.” A gente precisa de
braço para conseguir abraçar o mundo e, às vezes, a gente não consegue abraçar o
mundo. Então, assim, às vezes, tem que entender qual é a prioridade do momento,
qual o artista agora que eu tenho que focar. Até dentro de grandes gravadoras existe
isso. Beleza, eu tenho um casting aqui com dez artistas, mas esse ano só posso
investir pesado em três, quem vão ser essas três cabeças? (LISA LOPES, 2022)

São poucos artistas que gravam com a Laboratório Fantasma, tá ligado?
Pouquíssimos, tá ligado, é um bagulho que não é para qualquer um, tá ligado.
Você pode ser foda, você pode cantar pra caralho, você pode ser foda como
artista, mas se você não tiver os ideais certos, os princípios certos, acho que você
não entra. Diferente das grandes, outras produtoras que são grandes e visam só o
comércio, tá ligado? (SABOTAGE, 2022)

Sobre os aspectos apresentados, é relevante destacar que coletividade e colaboração

são fatores discutidos em diversas áreas do conhecimento como importantes para expandir o

escopo de ação, descolando-a da experiência individualizante. Projetos da cena independente

como a LAB são fortalecidos por agentes que colaboram e agem em conjunto, como

exemplificado acima por Lisa Lopes (E4), visando ao florescimento do projeto enquanto

grupo e garantindo, assim, sua existência no setor.

Ao discutir agora sua atuação externa, coletaram-se práticas e ferramentas da LAB

voltadas à conexão, comunicação e fomento, seja com o público ou com outros agentes da

cena independente, concentrando esforços também na humanização de seus artistas e

trajetórias.
Eu acho que um diferencial da LAB é a forma como as coisas são comunicadas. Eles
estão ali muito atentos à realidade, ao que está acontecendo no momento, ao que a
galera tá falando. (...) E a gente não vê muito essa comunicação aberta (...) que LAB
tem e que as grandes gravadoras não têm. A parte de comunicação e marketing, né?
As grandes gravadoras, elas têm um valor absurdo para poder investir em marketing
e tal. Eu acredito que a LAB também tenha grana, mas eles ainda apostam muito
nessa conexão com fãs, que os fãs realmente vão ajudar a fazer essa multiplicação
nos números do lançamento. (LISA LOPES, 2022)

Tem essa questão de colocar os artistas em um púlpito e um lugar de inalcançável
que as pessoas não se veem com uma conexão de que elas também podem ser esses
artistas ou esses empresários. O cara é ser humano, nele também tiveram suas
dificuldades, mas só que você pode partir dali, não que a gente fale que seja fácil,
não é fácil, a gente, ainda mais de comunidade, que não tem informação, o máximo
que tem internet, mas só que a informação não chega para todos. (...) Mas, o fato de
ter pessoas acessando esses espaços e pessoas que a gente consegue ver na rua no
dia a dia faz com que, dá uma injeção de ânimo para que a gente consiga também
correr e fazer a coisa acontecer. (TUPAC, 2022)

Essas atitudes, querendo ou não, vão mostrar pra essas produtoras independentes o
que é o Hip-Hop, né? Até na onde eles alcançaram, tá ligado? Tipo, eles eram um
quarto, tá ligado? Na onde que eles chegaram, tá ligado? É possível, mas é luta, né?
Tem que lutar, correr atrás. Eles incentivam sim, pra caramba, principalmente o
pessoal que tá no underground. (SABOTAGE, 2022)
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No momento em que eles criam esses links com outros artistas independentes que
não estão hypados ainda, eles têm o hype, eles estão se conectando com gente do
hype, inclusive, eles precisam, mas também se conectando pessoas que não estão no
hype do som ainda e isso é muito importante porque isso fomenta arte dentro da
periferia, porque esse dinheiro, vindo pra nossa mão, ele vira horas de estúdio, ele
vira cachê para outro músico, ele vira meu transporte dentro da cidade, o meu
acesso. (DINA DI, 2022)

Os aspectos citados anteriormente são cruciais na resistência contra-hegemônica do

projeto frente à indústria musical e sua prática excludente, pois, além de atuar para o alcance e

diálogo da LAB com o seu público fruidor, colabora fomentando também outros agentes da

cena independente. Somado a isso, segundo Tupac (E3), a Laboratório aposta em uma visão

do artista desvinculada de um púlpito inalcançável, humanizando-o perante o público e

colaborando na conexão do mesmo para com o hub.

Por fim, outras três ferramentas e práticas externas citadas pelos entrevistados

dialogam temas como distribuição de renda, ocupação de espaços e fortalecimento da base,

aspectos que evidenciam ainda mais o caráter contra-hegemônico de sua atuação.
Chamar para participar não é chamar para participar para você divulgar o seu
trabalho, chamar pra participar é incluir você dentro do orçamento do show e dar o
seu cachê. E isso é uma das coisas que a gente precisa, a gente precisa de
distribuição de renda e eles estão fazendo isso. (...) Então, quando eles fazem essas
contratações, eles movimentam o mercado cultural independente, não acaba no
momento em que eles pagam, que ele contratam, porque esse dinheiro, na mão de
quem eles contrataram, vira outras contratações, não porque é muito dinheiro, mas
porque a gente faz render o bagulho, então, não fica parado, isso gera uma
movimentação, faz a coisa continuar andando. (DINA DI, 2022)

Nada contra de contratar pessoas brancas, eu acho que, na luta antirracista, as
pessoas brancas também, elas têm, elas têm sua importância de fazer com que isso
melhore, tá ligado? Mas, só que, a gente fazer com que esse dinheiro circule entre a
gente muito mais e, aí, quando a gente consegue fazer com que essa grana circule
entre os nossos, entre a gente, entre a nossa comunidade, a gente faz com que a
gente não seja só uma exceção, porque, assim, o Rap, hoje, fala muito de “preto no
topo”, mas só que a gente sabe que os que conseguiram chegar a determinados
lugares ainda são essas exceções, então, a favela não venceu, tá ligado? (...) Então,
quando a gente começa a fazer esse black money, essa grana circular entre a gente, a
estrutura toda muda, porque você dá condições para que aquela pessoa consiga
melhorar sua estrutura tanto de trabalho quanto sua base, de casa e, aí, a pessoa
evolua também e que ela também proporcione mais coisas para cultura, mais coisas
para outras gerações, mais possibilidades. Então, a gente começa a movimentar
como um todo, né? (TUPAC, 2022)

E aí, quando se fala na indústria, acaba mostrando que independente da idade ou de
onde você vem, você pode fazer sua autogestão. Você pode ser o dono do seu
próprio caminho ali. Não precisa vir um cara e, geralmente, esses empresários são
pessoas brancas, né, para fazer a gestão da sua carreira, sendo que você mesmo pode
pegar o seu irmão ou alguém que tá próximo ali, que teve sua vivência e transformar
essa pessoa no seu empresário. De pegar essa pessoa da sua própria comunidade,
falar “não, você vai trabalhar comigo, você vai fazer a parte de produção” e começar
a transformar esses espaços que a gente vive e de não mostrar que é possível sem
essas pessoas. É chamar para estarem dentro, é chamar essas pessoas para que elas
consigam tá junto com você e fortalecer essa base. (TUPAC, 2022)
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Quando a galera faz assim: “Ah, porque, Emicida se vendeu, porque Emicida
aparece na Globo, porque Emicida faz parceria com gravadora” e tal e aquilo. Não, é
uma forma da gente estar nos lugares mesmo, a gente tem que entrar em contato
com a galera que tá no hype, pra galera que tá aí aparecendo, né? Da mesma forma,
quando Monique Evelyn vai para o Profissão Repórter trabalhar na Globo, o caos
que a galera fez. Tipo assim, mas ela foi lá, deu o nome dela e ela saiu. Então, assim,
eu sigo muito esse exemplo de ‘vai estar em todos os lugares, sim, mas você sabe
qual é o lugar que você tem que voltar, né?’. (LISA LOPES, 2022)

A distribuição de renda, citada por Dina Di (E1), a circulação do dinheiro entre os

próprios agentes, como comenta Sabotage (E2), é uma ferramenta marcante na luta

antirracista, visto que os recursos ganhos pela cena musical negra, periférica e independente,

ao retornarem para os seus agentes, colaboram na movimentação desse nicho e na ascensão

dos mesmos e de seu entorno. O fortalecimento de base conecta-se com as ações anteriores,

como a característica da Laboratório, que favorece não apenas seus criadores, mas os sujeitos

que os cercam e colaboram em conjunto, desde a sua origem até o que se tornaram no hoje, 12

anos após.

Por fim, ocupar espaços não antes ocupados, aspecto apontado por todos os

entrevistados, reside não apenas na possibilidade física de ocupação e existência em locais

onde corpos minorizados não tiveram acesso ao longo da historicidade, mas ocupar espaços

simbólicos negados pelos processos estruturais do racismo, como bem finaliza Sabotage (E2)

em uma de suas falas: “Porra, um preto no Theatro Municipal, mano! Não atrás do palco, tá

ligado, carregando caixa, tá ligado, mas ele, o artista, tá ligado, mano?”.

7. Considerações Finais

Transformar o setor musical e suas estruturas é indispensável. A indústria musical e

fonográfica, nos séculos XX e XXI, tem dominado grande parte do setor, ditando as regras de

acordo com bases que sustentam a hegemonia de seus grandes conglomerados, encabeçados

pelos mesmos indivíduos - brancos e abastados.

No Brasil, herdaram-se as estruturas coloniais que reproduzem, no país, as mesmas

lógicas, a despeito da imensa riqueza e da diversidade cultural aqui existentes. Inúmeras cenas

musicais independentes, e uma grande fração delas advinda de culturas continuamente

subalternizadas, resistem, operando a partir de ferramentas e práticas contra-hegemônicas.

Este é o caso da gravadora e produtora Laboratório Fantasma, fomentadora da cena

do Rap, criada a partir da luta de dois artistas e produtores negros e periféricos que se

permitiram imaginar. O racismo, mantenedor das estruturas excludentes que contornam a
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indústria da música no Brasil, é um dos desafios diariamente enfrentados pelo hub para estar e

ascender no setor. É contra essa realidade imposta que se constroem as ações da produtora.

Tais ações foram traduzidas aqui enquanto ferramentas e práticas e são um indicativo

dos caminhos tomados pela LAB para romper barreiras, criar e protagonizar espaços e

narrativas que lhe contemplem, não se convertendo em mero objeto dos interesses do mercado

vigente.

É importante pontuar, entretanto, que não foi possível por parte da pesquisa aprofundar

nos aspectos técnicos e internos do funcionamento da produtora, visto que não houve acesso a

tais informações. Assim, focando-se somente nas entrevistas de agentes impactados direta e

indiretamente por suas ações e nos dados coletados através do estudo de caso, pode-se

concluir que os resultados encontrados aqui traduzem ações contra-hegemônicas ligadas à

mensagem e ao discurso que a Laboratório Fantasma transmite e não necessariamente ao seu

modelo de negócio.

A trajetória da Laboratório Fantasma, as ações e opiniões coletadas mostraram

também que ser independente é uma definição de grande complexidade, pois, quando se

adiciona a ela o contexto político e socioeconômico que a fundamenta, percebe-se que

existem diferentes ‘independências’ motivadas por fatores extrínsecos a esses artistas.

A escolha do que elaborar a partir desta independência foi o que permeou toda a

trajetória da LAB. Conscientes de sua realidade, seus idealizadores fizeram disso sua verdade

e propósito, reimaginando as narrativas do ‘ser negro’, devolvendo a si a posição de sujeitos e

protagonistas de suas histórias, valorizando sua cultura, seu território e sua comunidade.

Assim, como atestado pelos entrevistados, suas ferramentas e práticas atuam, de fato, em

contraposição à hegemonia e ao racismo, que insistem em contar uma única história.

Quando histórias grandiosas, como as que aparecem no documentário, são
invisibilizadas, todos nós perdemos enquanto sociedade brasileira. Não à toa,
começamos e encerramos o filme com o ditado iorubá sobre Exú, porque é tudo pra
ontem e a gente vai no hoje corrigir os problemas que aconteceram antes de a gente
chegar (EMICIDA apud FRAZÃO, 2020, n.p).
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