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Zé Brown, Rap e Repente 
 

 
 

Nascido no bairro de Casa Amarela quando esse era considerado o mais populoso de Recife, 
Zé Brown é embolador, rapper e compositor. Hoje ele apresenta um trabalho solo que faz 
referencia a diversas experiências que teve no decorrer da sua vida: sons, ritmos, tradições 
que o influenciaram, amizades que cultivou, parcerias que desenvolveu; isso desde a década 
de 90 quando começou a se apresentar como MC com a banda Faces do Subúrbio.  

De lá pra cá, Zé Brown ficou conhecido em todo país participando de grandes festivais como 
o Recbeat, a Virada Cultural de São Paulo, o Red Bull Funk-se Tour, o Festival de Inverno de 
Guaranhuns, Conexão Vivo 2011/2012.  

“Comecei como b-boy, dançando break nas comunidades e nas praças nas 
feiras típicas lá de Recife. (…)e aí fui me aprofundando no assunto do hip hop. 
Comecei a rimar, comecei a compor (…) me influenciei pela coisa do rap e do 
repente. E no decorrer desse estudo todo, desse laboratório que fiz com a 
embolada, eu me transformei em embolador...” 

O seu trabalho é uma síntese das tradições regionais como o repente, o côco de embolada, e 
o maracatu com o rap, a black music e o rock.  
 
No palco o trabalho de Zé Brown ganha força com a atuação de sua banda, formada por 
Janja Gomes na direção musical, violão e guitarra, DJ Marcelinho nos scratches, Gabriel 
Catanzaro no baixo e Davi Gomes na bateria. Zé Brown chega com sua rima afiada, e com o 
seu pandeiro em punho como bom embolador que se preza, mostra que o Rap e a música 
nordestina propiciam fusões modernas e surpreendentes. 
 
… E como ele mesmo diz:  
 

“É bom lembrar da cultura tradicional e contemporânea 
O efeito da emoção é instantânea 
Herança da terra Mãe, África, Senhor 
Sua benção eu peço em louvor 
Aqui estou, sou, o próximo personagem 
Seguindo com muita fé, determinação e coragem 
Nessa viagem musical, cheia de emoção 
Finalizo apostando na sua diversão 
Zé Brown, O Próximo Personagem…” 

 
 


