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Poético, eclético e inovador, o jovem e talentoso MC paulistano é um dos nomes mais
promissores da safra recente do rap brasileiro.
Nascido na zona norte de São Paulo, Michel Dias Costa, também conhecido como MC Rashid,
teve seu primeiro contato com o rap aos 12 anos de idade e, como todo garoto de periferia,
começou a escrever suas próprias letras, sonhando em um dia subir ao palco.

Depois de passar por dois grupos de rap formados por amigos, aos 16 anos já tinha grande
facilidade para compor e resolveu mergulhar de cabeça nas batalhas de freestyle (rimas de
improviso). Escolha acertada: além de prestígio e novas amizades no rap, conseguiu vários
títulos consecutivos na Batalha do Santa Cruz (organizada pela Afrika Kids Crew) e na Rinha
dos MCs (organizada por Criolo Doido e DJ Dan Dan), ambas conhecidas no Brasil inteiro
como vitrines de novos talentos. Na Rinha dos MCs, foi um dos dois únicos MCs a levar para
casa o cobiçado troféu Galo de Ouro.

Convidado para participar da etapa paulista da Liga dos MCs 2007 – edição nacional, Rashid
pôde então dar mais dimensão ao seu nome, aumentar sua experiência em batalhas e
consolidar-se, de vez, como um nome em ascensão na nova safra do rap nacional. No mesmo
ano, participou do documentário “Freestye: um estilo de vida”, concebido e dirigido pelo jovem

1/3

MC RASHID
Escrito por nossomundo
Sex, 23 de Julho de 2010 00:37

e premiado cineasta Pedro Gomes (Time do Loko).

Em 2008, participou de "Non Ducor Duco", primeiro álbum solo do respeitado MC paulistano
Kamau, disco que foi elogiado na revista “Rolling Stone” brasileira como um dos 25 melhores
daquele ano. Neste mesmo ano, participou de alguns programas televisivos e, já em 2009,
ainda sem ter um disco gravado MC Rashid foi convidado para se apresentar ao vivo no
programa “Manos e Minas” (TV Cultura), na época apresentado por Thaide.

Aos 22 anos, após ter rodado algumas das mais importantes capitais do país fazendo shows e
parcerias, MC Rashid inicia 2010 dando um importante e decisivo passo em sua carreira.
Sentindo-se, enfim, preparado para tal missão, acaba de colocar nas ruas o EP “Hora de
Acordar”, com nove faixas, produções caprichadas e que conta com colaborações de nomes de
peso na cena, como os MCs Marechal, Projota e Rael da Rima (Pentágono), além de
produções de Nave e A. G. Soares (Pentágono), entre outros.

O jovem MC paulistano já dividiu palco com diversos nomes respeitados no hip-hop brasileiro,
como Kamau, Emicida, MC Marechal, Criolo Doido, Max B.O., KL Jay (DJ dos Racionais MCs),
DJ Dan Dan, DJ Primo (in memorian), DJ King e Thaide, entre vários outros. E, em tão pouco
tempo de carreira, MC Rashid conseguiu firmar seu nome entre as principais figuras atuais
neste movimento. O lançamento de “Hora de Acordar” serve para atestar esta sua
representatividade e ampliar o eco de suas palavras.

MC Rashid acredita na mensagem que a música tende a passar, sobretudo o rap (“ritmo e
poesia”, na tradução literal de “rhythm and poetry”. Ele sabe disso e faz letras de incomparável
riqueza poética. Acredita, também, na vital importância de os músicos de hoje não se
desprenderem da raiz, mas mantê-la viva em cada canção. E as nove faixas de “Hora de
Acordar” mostram que o jovem MC cumpre este papel, ao cantar com o coração e destilar
ideias aguçadas, em versos surpeendentes e muita musicalidade.

Não é exagero afirmar que MC Rashid é um dos nomes mais promissores do rap brasileiro e
que seu estilo único e diferenciado sinaliza para o futuro do gênero. Uma ótima notícia para
quem foge da mesmice e teme uma futura banalização do rap. Enquanto houver músicas como
as de MC Rashid, que apontam caminhos e soluções (ao invés de apenas choramingar os
problemas cotidianos), a essência do hip-hop permanecerá mais viva do que nunca. Guarde
bem este nome!
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CONFIRA A ENTREVISTA COM O ARTISTA

Vendas do EP “Hora de Acordar”: mcrashid.vendas@gmail.com

Contato para shows: agenda.rashid@gmail.com
Telefone: (11) 7981-9762 ou (11) 8741-0765

Space: www.myspace.com/mcrashid

Assessoria de imprensa:

Gilberto Yoshinaga: gilbertoumsocaminho@gmail.com

Telefones: (11) 9610-6524 ou (11) 6290-3275

Site: www.umsocaminho.com.br
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