
	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 1 

 
Tramas do rap: um olhar sobre o movimento das rodas culturais e a questão de 

gênero nas batalhas de rima e slams de poesia do Rio de Janeiro1 
 

Tayanne Fernandes Cura2 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta alguns pontos iniciais que serão desenvolvidos em pesquisa de 
mestrado sobre a participação feminina em batalhas de rap no Rio de Janeiro. Parte-se do 
pressuposto de que as batalhas de freestyle, que reforçam o hip-hop como cultura de rua, 
operam para além do propósito de serem "laboratórios" ou "vitrines" para novos talentos 
do rap nacional, mas representam uma espécie de ágora musical contemporânea, na 
medida em que rappers feministas, minoria em número e voz, questionam sua 
invisibilidade dentro do movimento. A partir de dados coletados em campo, é possível 
concluir que as mulheres usam a rima, sobretudo na prática de slams de poesia, como 
instrumento para expressão, empoderamento e reivindicação política. 
 
Palavras-chave: batalhas de rap; rodas culturais; slams de poesia; gênero; cultura urbana.  
 
 
Legitimando um movimento? 
 

É fato incontestável que a cultura tem adquirido um peso substantivo (HALL, 1997) no 

cotidiano e em estudos contemporâneos. A cultura é, acima de tudo, colocada como recurso 

(YÚDICE, 2005), que se vale a finalidades diversas e, como todo recurso, deve ser 

preservada e utilizada por atores sociais como instrumento de negociação, especialmente 

para fins de agenciamento de grupos minoritários, desenvolvimento econômico, justiça 

social, cidadania. A cultura, pensada especialmente no recorte da arte e música de rua, 

constitui uma nova arena de embates sociais e micropolíticos. 

A história do hip-hop, como cultura urbana no Rio de Janeiro, começa no final dos 

anos 1990, mais precisamente no bairro boêmio da Lapa. Nessa época, a região já 

prosperava com um novo processo de revitalização iniciado em meados dessa mesma 

década. Tal sucesso pode ser atribuído ao grande êxito alcançado pelo circuito cultural 

independente do samba e choro que, ao movimentar a cultura e economia local, trouxe 

alternativas ao então decadente modelo de indústria musical (HERSCHMANN, 2007). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), e-mail: tayannecura@gmail.com.  
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Assim como o choro e o samba, o hip-hop também contribuiu para uma revitalização 

prática da região sem a participação efetiva do Estado, uma vez que expoentes dessa 

cultura se apropriam e fazem "usos astuciosos"3 dos espaços públicos, ressignificando-os 

através de táticas de resistência (CERTEAU, 1994).  

As festas de hip-hop – a exemplo da lendária Zoeira Hip Hop, que acontecia na 

extinta Sinuca Palácio dos Arcos ou "Riachuelo 19, L.A.P.A" – constituem um marco 

inicial desse movimento. Até essa fase, a cena hip-hop carioca encontrava-se dispersa e 

escondida nos guetos e periferias. Nesse momento, a Lapa teve um papel primordial em 

agregar diversos coletivos de rap espalhados pela Estado e, assim, poder centralizar o 

movimento, condição necessária para o fortalecimento e expansão posterior dessa cena.  

Após a era da Sinuca, as batalhas de rima – em grande parte inspirada no filme 8 

Mile - Rua das Ilusões (TEPERMAN, 2015) – instalam-se no Centro Interativo de Circo 

(CIC), na Fundição Progresso, onde também ocorriam espetáculos de circo, debates, 

oficinas, exposições de grafite, entre outras produções culturais livres. Em 2004, Marechal 

começa a organizar no CIC uma nova modalidade de freestyle que é a Batalha do 

Conhecimento, na qual os MCs versam sobre uma temática proposta, normalmente de 

cunho social, político e educativo, em alternativa às "sangrentas"4 batalhas de rima.  

Em certo momento, o centro cultural também passa a receber a Batalha do Real5, 

nascida em 2003. O vencedor é premiado com o valor arrecadado, mas a moral e 

popularidade conquistada pelo MC tem um peso simbólico maior. Logo após o incêndio6 

ocorrido no CIC, em 2009, a batalha migra para a frente da Fundição, debaixo dos arcos, 

marcando o prenúncio das rodas culturais no formato CCRP (Circuito Cultural de Ritmo e 

Poesia). A Batalha do Real ganha projeção e se consagra como a maior escola e vitrine do 

rap nacional, fortalecendo a cena e o interesse de circulação do público e MCs, devido a 

                                                
3 Essas "astúcias sutis" da revitalização promovida "de baixo" não se orientam para a produção de lugares reduzidos à 
ordem do capital, pois abrangem uma multiplicidade de vozes e processos, muitas vezes dissensuais devido à "partilha 
sensível" (RANCIÈRE, 2009) de um mesmo comum. 
 
4 As batalhas de "sangue" são um tipo de batalha, cujo objetivo é humilhar o adversário, geralmente a partir de algum 
traço físico marcante. Cada dupla de MC se enfrenta duas vezes, podendo haver um terceiro round em caso de empate. 
O round dura em torno de 30 a 45 segundos, variando de acordo com a quantidade de inscritos. Segundo Alves (2013), 
as batalhas de "sangue" são praticamente um "Vale Tudo" da rima.  
 
5 Participam da batalha 16 MCs e cada um contribui com 1 real na disputa. 
 
6 O princípio da serendipidade, resgatado por Vivant (2012) para expressar o papel do acaso nos acontecimentos e 
descobertas fortuitas, aplica-se no incidente que determinou o desenvolvimento de uma cena urbana do rap carioca, a 
partir do surgimento das primeiras batalhas e rodas de rima na cidade. Esses lugares culturais off evocam a própria 
criatividade pulsante de produtores e artistas desse circuito. "A criatividade se alimenta da serendipidade" (p. 83). 
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sua proposta reticular de conectar vencedores de outras batalhas que ocorrem em diferentes 

pontos da cidade (ALVES, 2013).  

A carência por um novo espaço e a falta de capital para investir em boates e festas 

de rap foram alguns dos fatores catalisadores para o surgimento de rodas culturais nas ruas 

e praças da cidade. As rodas7 começam não-oficiais, mas com o ativismo de Marcus 

Vinícius de Aquino Santana (MV Hemp) e Pedro Leib Rozemberg (Dropê Comando 

Selva), surge, em 2010, um circuito mais organizado. As rodas culturais acontecem 

semanalmente em diversos lugares do Estado e funcionam como redes de artistas 

independentes (MCs, músicos, poetas, grafiteiros, fotógrafos, atores, videomakers, etc), 

que ocupam os espaços públicos e circulam pela cidade, levando arte e cultura, de forma 

mais democrática e interativa. O CCRP8 é um projeto do coletivo Comando Selva que tem 

como principal objetivo ocupar as ruas, "por meio da promoção do encontro de artistas 

sem reconhecimento da mídia e outras instâncias tradicionais de legitimação" (Ibid. p. 37), 

além de intensificar, unificar e expandir a sustentabilidade da cultura urbana.  

Desde o início, o coletivo prioriza a articulação em rede, ao incentivar potenciais 

multiplicadores culturais, assíduos frequentadores do circuito, a levar o projeto para outros 

pontos da cidade. Observa-se, desse modo, a força "polinizadora" (BOUTANG, 2012) e 

potencialidades do movimento, na medida em que novas rodas surgem e impactam 

positivamente seu entorno (revitalização, fomento do comércio local, cidadania cultural, 

etc). Boutang argumenta que vivemos hoje numa "sociedade pólen", com seus fluxos 

complexos e interativos, de onde emergem e atuam as singularidades (HARDT; NEGRI, 

2009), na direção de um colaborativismo em oposição ao modus operandi capitalista. O 

efeito ou as "externalidades" sentidas coletivamente, decorridas da atuação desses 

microeventos organizados em circuito, são predominantemente positivas, devendo-se, 

portanto, garantir mais apoio "na forma de renovadas políticas públicas" 

(HERSCHMANN; FERNANDES, 2015, p. 3). 

Com a ampliação das rodas e do público, alguns MCs passaram a formar sua 

própria rede de fãs, na medida em que se destacavam nas batalhas, podendo assim 

                                                
7 Hoje existem cerca de 120 rodas catalogadas, sejam oficiais ou extraoficiais, que reúnem mais de 100 mil jovens, por 
semana. Disponível em: <http://www.artederuaeresistencia.com.br/mapadasrodas>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
 
8 Para entrar no circuito oficial, as batalhas devem atender alguns requisitos como: ocupação semanal e compromisso 
com a revitalização do espaço ocupado, contato com a prefeitura local e ao menos um ano de existência. A princípio, o 
núcleo de desenvolvimento do CCRP absorveu 8 rodas: Roda Cultural de Botafogo, Roda Cultural de Jacarepaguá, Roda 
Racional Tim Maia (Recreio), Roda Cultural de Manguinhos (São Cristóvão), Roda Cultural de Bangu, Roda Cultural 
do Méier, Roda Cultural de Vila Isabel e Roda Cultural Catete-Glória-Lapa. A Roda Cultural de Olaria também integrou 
o circuito posteriormente, mas hoje se encontra inativa, assim com as de Vila Isabel e Catete. 
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vislumbrar oportunidades de negócio e ascensão na cena mainstream. Assim ocorreu com 

Filipe Ret e integrantes do Cone Crew Diretoria, só para citar alguns casos. Segundo Moura 

(2014), existe uma relação dialética no contexto do surgimento das rodas culturais, pois 

ao mesmo tempo que fortalecem uma cena comercial, muitas vezes preparando os 
que mais se destacam para o mercado, também produzem seu próprio circuito e 
formas de resistência, pois o fato de se ocupar um espaço público cria 
automaticamente conflitos com aqueles que entendem a cidade como um campo 
privado ou reservado para algum segmento em especial. Na verdade esse 
movimento específico das rodas, ou seja, sua disposição flexível tanto no que diz 
respeito à construção de uma cena pública presente semanalmente em espaços 
ocupados quanto à sua disposição e tolerância ao mercado de consumo e demais 
ordens de poder, é o que a fundamenta e garante a sua permanência e existência 
política. Esse caráter flexível reflete-se em dois pontos: sua relação com o mercado 
e interlocução com instâncias de poder do Estado e demais segmentos envolvidos 
na relação público/cidade. (MOURA, 2014). 
 

Portanto, a condição necessária para a existência e atuação das rodas culturais 

reside na capacidade de diálogo dos articuladores locais com o Poder Público e nas 

possibilidades de negociação, ainda que a relação de forças seja expressamente 

desproporcional. Dessas articulações, criou-se o Programa de Desenvolvimento Cultural 

Carioca de Ritmo e Poesia (ou Pacto do Rap), Decreto de nº 36.201/12, que reconhece 

oficialmente o circuito de rodas culturais e prevê sua difusão e valorização como 

manifestação cultural legítima da cidade, incluindo apoio financeiro e estrutural, além de 

diretrizes que facilitem a ocupação dos espaços públicos e a mediação com os órgãos 

administrativos. No entanto, a promessa de criar um ambiente favorável à realização dos 

eventos continua não se cumprindo, visto os casos de repressão e os impedimentos 

burocráticos recorrentes9.  

Com o intuito de desburocratizar o processo de realização das rodas culturais, o 

Deputado Estadual Marcelo Freixo lança esse ano o Projeto de Lei 2.799/2017, que declara 

como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o movimento hip-hop, 

entre outras providências, como o fim da exigência do Nadar a Opor. A PL nasce da 

vontade e urgência dos mobilizadores em articular uma frente para a alteração do Decreto 

44.617/14, que ainda prevê a obrigatoriedade do documento, expedido pelos órgãos de 

                                                
9 A Roda de Olaria, por exemplo, foi centro de polêmica com a prefeitura, em 2015, pois mesmo obtendo o Nada o Opor 
dos órgãos de segurança, o produtor da roda recebeu uma multa exorbitante e foi impedido de realizar o evento, uma 
medida ilegal, uma vez que as rodas culturais se enquadram na Lei do Artista de Rua, responsável por regularizar 
apresentações – que atendam aos requisitos básicos de convivência – nos espaços públicos da cidade. Artistas e 
produtores locais afirmam que não cobram ingressos para as atividades, não atrapalham o trânsito e que respeitam a Lei 
do Silêncio, mas ainda sim continuam sendo alvos de represálias, uma vez que é impossível ter total controle sobre o 
consumo de álcool e drogas por jovens num local público, argumento comumente utilizado pelas forças policiais para 
rechaçar os eventos.  
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segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros), para a realização de quaisquer 

eventos culturais em espaços públicos. Tal exigência deixa as lideranças das rodas culturais 

expostas a decisões arbitrárias e dependentes da boa vontade de agentes de segurança 

pública em liberar os encontros. Já a proposta de lei recém-lançada pela Deputada Estadual 

Zeidan diz respeito à inclusão do circuito de rima e poesia no Calendário Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro. A PL de nº 2.901/2017 institui como data comemorativa a Semana 

Estadual do Circuito de Rodas de Rima e Slams de Poesia, a ser celebrada anualmente na 

semana do dia 25 a 31 de março. Para festejar a nova PL, foi organizado um evento de 

lançamento10 na Praça XV, no qual Dom Negrone discursou sobre a importância de 

reivindicar respeito e suporte aos mecanismos governamentais de cultura, mas que estes 

não intervenham ou deturpam a potência criativa e singularidade do movimento.  

O circuito é visto – sob o ponto de vista dos organizadores e dos que abraçam a 

cultura hip-hop – como um instrumento que preza pela integração social, por meio de um 

trabalho de formação cultural do jovem e revitalização de áreas abandonadas da cidade, 

razões para receber cada vez mais apoio e reconhecimento institucional. Uma gestão 

autônoma e criativa (ALVES, 2013) do circuito das rodas destaca o protagonismo e 

potência de jovens, que ressignificam a vida urbana, através de uma prática artística off. 

Segundo Vivant (2012), 

cenas artísticas afloram e se alimentam de experiências singulares e alternativas 
para propor novas formas de arte, [...]: hip-hop, poetry slam, circo contemporâneo, 
teatro de rua, música eletrônica, raves, ocupações de artistas, rock alternativo, 
mangá, etc. Essas práticas artísticas off têm em comum os fatos de serem pouco ou 
não levadas em conta pela instituição cultural e de não terem um lugar claro no 
mercado dos bens culturais. Elas constituem a maneira de ser de artistas que 
laboram em condições de trabalho e de vida frequentemente precárias. Apesar da 
sua imagem de marginalidade, elas pertencem aos mundos da arte. Inscrevem-se 
em um sistema in/off da produção, propondo alternativas artísticas, sociais e 
políticas. Sua postura é uma alternativa ao in, esfera de legitimação e de 
reconhecimento que continuamente suga inspiração e novos talentos do off. 
(VIVANT, 2012, 28). 

 

Os artistas off contribuem para a (re)valorização de bairros e zonas periféricas, o 

que pode levar a um processo de gentrificação. Tal impulso criativo é pouco valorizado, 

mesmo trazendo mais vantagens do que inconvenientes, pois o fluxo de pessoas que o 

circuito de rodas movimenta contribui para a segurança de certos territórios, tornando 

artistas e produtores agentes "de segurança, pacificação e de mediação social" (Ibid., p. 

                                                
10 Cercados de skatistas e vendedores ambulantes, o palco montado próximo à Assembleia Legislativa recebeu os 
tradicionais duelos de MCs e slams de poesia. 
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43). Para citar um exemplo, toda quarta-feira, a praça da mini-rampa de skate do Méier, 

bairro da Zona Norte carioca, encena novas territorialidades e dinâmicas identitárias, 

graças à roda de rima que faz daquele espaço um lugar heterotópico (FOUCAULT, 1984), 

no sentido lefebvriano de tensionar uma estrutura racionalizada de cidade e potencializar 

experiências urbanas mais inclusivas (HARVEY, 2014). Próximo ao viaduto, o local 

escuro e desabitado da praça se enche de vida com a frequência e coexistência de diferentes 

grupos sociais11, trazendo mais tranquilidade aos moradores da região e movimentação à 

economia local. 

 É evidente que o movimento tem sido exitoso na formação de uma cena cultural 

urbana e vem obtendo amplo reconhecimento do público. Contudo, ainda que tenha sido 

contemplado em alguns editais de fomento e atingido níveis de institucionalização, o 

CCRP e as demais rodas fora do circuito ainda sofrem com a burocracia oficial e as 

contínuas paralisações de suas atividades, muito devido à falta de comunicação interna 

entre os organismos reguladores do Estado e a resistência da Polícia Militar em liberar a 

documentação, conforme argumentam representantes do movimento. 

 
Batalhando discursos e territórios 
 

Tendo em vista a discussão sobre as mobilizações de uma cultura periférica, que busca um 

estatuto de institucionalidade frente aos impasses impostos pelos aparelhos estatais, o 

conceito de minoria aqui aplicado ao grupo social protagonista do movimento das rodas 

de rima é estendido para outro segmento que almeja reconhecimento e respeito no meio do 

hip-hop: as mulheres. A noção de minoria refere-se a uma determinada parcela da 

sociedade, que comprometida com diversas modalidades de luta social, busca ter voz ativa 

e intervir nas instâncias decisórias de poder (SODRÉ, 2005). Segundo Sodré, as minorias 

– com particular destaque às relacionadas a gênero – são vulneráveis diante políticas 

públicas e disposições jurídicas, devires identitários que lutam contra a hegemonia, 

utilizando-se de estratégias discursivas e ações demonstrativas, como ocupar os espaços 

que desafiam sua existência plena. É impulso por transformação: 

a minoria aparece como conceito de um lugar onde se produz um fluxo de discursos 
e ações com o objetivo de transformar um determinado ordenamento fixado no 
nível de instituições e organizações. [...] minoria é uma recusa de consentimento, 

                                                
11 Os frequentadores, desde crianças e idosos que compartilham da praça, sentem-se pertencentes a uma cultura, mesmo 
esses, por vezes, não identificados com o hip-hop diretamente, pois "pertencer significa criar laços, sentir-se partícipe, 
ocupar com naturalidade os espaços, sentir-se em casa" (GABBAY; PAIVA, 2016, p. 8). 
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é uma voz de dissenso em busca de uma abertura contra-hegemônica no círculo 
fechado das determinações societárias. (Ibid., p. 14). 

 

Para se pensar a questão de gênero, deve-se considerar as inúmeras articulações, 

interpretações e complexidades que esse conceito abarca, desde a sua elaboração nas 

teorias sociais, assunto que será devidamente analisado em outro artigo. A princípio, a 

introdução da noção de gênero foi essencial para demarcar diferenças sociais e evitar 

naturalizações biologizantes, na medida em que se propunha uma separação entre sexo, 

pertencente à ordem da natureza, e gênero, este propriamente da ordem cultural 

(PISCITELLI, 2009). A atualização amplamente adotada desse conceito provém de uma 

vertente interseccional, cuja origem é reportada ao movimento feminista negro do final dos 

anos 1970, que tem na Angela Davis uma de suas principais representantes (HIRATA, 

2014). Ou seja, gênero é pensado como parte de um sistema de opressão e dominação 

social, marcado por diferenças construídas culturalmente, no qual se entrelaçam relações 

de raça, classe, sexualidade e outras variáveis. A interseccionalidade, portanto, vai além 

das reduções distintivas entre masculinidade e feminilidade e considera outros fatores 

determinantes nos diferentes graus de opressão.  

 As distinções de gênero estão diretamente relacionadas à questão do público e 

privado, isto é, a crença na existência de espaços sociais diferenciados para homens e 

mulheres. Essa divisão remonta à antiga polis grega, na qual o homem ateniense detinha a 

temperatura corporal adequada aos livres e acalorados debates políticos na ágora: "só os 

cidadãos homens tinham uma 'natureza' adequada ao debate e à argumentação" 

(SENNETT, 2014, p. 32) e, por conseguinte, ditavam normas sociais e regras de 

subordinação. Acreditava-se que o calor do corpo masculino, tido como ideal de civilidade, 

tinha relação direta com o poder de expressão e eloquência, enquanto que a mulher 

permanecia aprisionada no espaço privado da reprodução. 

 Mas conforme destaca Miguel (2014, p. 19): "o feminismo se definiu pela 

construção de uma crítica que vincula a submissão da mulher na esfera doméstica e à sua 

exclusão da esfera pública". Posto isso, um importante marco da luta feminista diz respeito 

à politização do privado, onde também ocorrem relações de opressão e dominação: "o 

pessoal é político". Tal reflexão crítica é necessária, pois a maioria dos casos de agressões 

mais graves ocorre dentro de casa.  

No tocante da experiência urbana, as mulheres são constantemente desafiadas por 

um planejamento androcêntrico de cidade, onde suas errâncias (JACQUES, 2012) 
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constituem resistência e lutas de libertação desses sujeitos corporificados (JACQUES; 

BRITTO, 2015). São corpos e espaços entendidos como verdadeiros "campos de batalha" 

(HELENE, 2017). Viadutos, becos, praças e ruas mal iluminadas ou mesmo desertas em 

plena luz do dia intimidam a livre circulação das mulheres, que vivem num paradoxo de 

visibilidade objetificada de seus corpos em meio à condição de invisibilidade de minoria 

que luta por seus direitos. A flanância feminina é considerada um desvio dentro da 

estrutura opressora do patriarcado, pois os modos de ser e existir no espaço urbano (LA 

ROCCA, 2015) são diferentes para a mulher que, quando "erra" pela cidade, cria 

micronarrativas que enfatizam a experiência do corpo e da alteridade, em confronto com 

qualquer forma de consenso (JACQUES, 2012). Ademais, "o papel da mulher é colocado 

não apenas como sujeito que ocupa os espaços públicos, mas também como o que busca 

conquistar espaço de fala, além da cidade [...]" (MIGLIANO; ROCHA, 2016, p. 61). 

A propósito dessas discussões, a rapper Aika Cortez e Aline Pereira, produtora da 

Batalha das Musas e de outros projetos, acreditam na importância política de termos cada 

vez mais mulheres ocupando todos os espaços sociais, sobretudo nas batalhas de rima. 

Aline ainda acrescenta a necessidade de se desconstruir os papéis de gênero, que ditam que 

"lugar de mulher é em casa, não na rua" ou que "rap é coisa de homem forte". 

É preciso ter mais mulheres em qualquer espaço, no rap/hip-hop não seria 
diferente. Ter roda voltada só para mulheres é importante porque é um ato político, 
de ver, de ter mais mulheres se expressando nas artes urbanas, nas ruas, na música. 
Uma mulher de coragem influencia mais mulheres e pra ocupar qualquer espaço 
que seja é preciso ter coragem. (Aika Cortez, entrevista concedida à autora, por e-
mail, em 03/07/2017). 

  
As MCs de batalha encarnam uma mistura de ousadia, coragem, resistência, força 
de contestação. Isso tudo é muito importante no processo de desconstrução e luta 
contra os mecanismos de opressão a nós, mulheres. Os espaços vêm sendo 
ocupados na bronca, elas chegam na roda cultural, se inscrevem, batalham, às 
vezes ganham, às vezes perdem, e continuam, como qualquer outro MC. Mas ainda 
não há equilíbrio, quase todos que têm voz nesses eventos são homens, por isso, 
estimular a participação de MCs mulheres nas batalhas, entre outras coisas, 
significa estimular a juventude a levantar reflexões sobre os papéis de gênero na 
sociedade. (Aline Pereira, entrevista concedida à autora, por e-mail, em 
20/06/2017). 

 
Existem muitas mulheres talentosas desde o início do rap nacional (Sharylaine, 

Dina Di, Nega Gizza, Negra Li, entre outras)12, mas o processo histórico de invisibilização, 

                                                
12 Antigamente, as rappers, em busca de aceitação no meio, procuravam se enquadrar no estereótipo de "homem durão", 
seja portando uma postura mais fechada e/ou vestindo roupas largas e abandonando seus estilos próprios. Exemplos 
atuais como Karol Conká, Tássia Reis, MC Gra, Lívia Cruz, além das mulheres que colocam suas rimas nas batalhas, 
acrescentam pautas e discursos feministas no rap, o que confere representatividade na cena, sobretudo às mulheres 
negras, algo essencial para a formação de um público feminino mais expressivo. 
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operado pela mídia ou pelo próprio movimento, continua silenciando as vozes femininas 

do hip-hop. Isso se mostra ainda mais evidente nas batalhas de rima que ocorrem nas ruas, 

havendo, inclusive, rodas em que não se nota mulheres participando ativamente das 

disputas de MCs. É possível encontrar mais produtoras, b-girls, grafiteiras e DJs hoje que 

antigamente, quando tais reflexões não se encontravam tão afloradas no Brasil, o que 

incentiva outras mulheres a se engajarem na luta pela equidade de gênero no hip-hop e, 

por conseguinte, na sociedade. 

Assim, conforme coloca Hall (1997, p.8): as identidades são formadas 

culturalmente, "elas são o resultado de um processo de identificação que permite que nos 

posicionemos no interior de definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem ou 

que nos subjetivemos (dentro deles)". Para se pensar a construção de identidades no 

entorno da escuta musical, não podemos considerar apenas a partilha comunitária de um 

gosto, mas também a criação de dissensos. Isso explica, em grande parte, porque durante 

muito tempo, as mulheres não se sentiam representadas nas letras misóginas de diversos 

raps, que se preocupavam em discursar contra opressão social e outras formas de 

exploração, mas que também oprimiam, ao silenciá-las sistematicamente. No entanto, as 

MCs vieram para fazer frente a isso, pois como afirma Nyl de Souza, do jornal A Voz da 

Favela, "o rap é uma das trilhas sonoras do empoderamento feminino". 

 
Poéticas do empoderamento 
 

Se o rap é uma das trilhas sonoras do empoderamento feminino, a palavra em sua 

composição poética pode se tornar um poderoso instrumento político de reivindicação. 

Assim acreditam Roberta Estrela D'Álva, responsável por trazer a tradição do poetry slam 

ao Brasil, e Letícia Brito, poeta e fundadora do Slam das Minas RJ. O slam é uma espécie 

de recital e competição de poesia falada, que em muitos casos se aproxima à linguagem e 

estética rap. O movimento poetry slam foi criado em Chicago, na década de 1980, pelo 

poeta Marc Smith, que estabeleceu as seguintes regras: poemas autorais de no máximo 3 

minutos, sem acompanhamento musical e sem o uso de adereços durante a performance. 

Com a intenção de aproximar a poesia do público, Marc começou a organizar os jogos 

poéticos em pubs, popularizando o movimento, que veio a se propagar mundialmente. Em 

entrevista, Letícia relata que conheceu a cultura do slam, em 2013, através de Paulo Emílio 

Azevedo, professor, poeta e fundador do Slam Tagarela, o primeiro do Rio de Janeiro. O 

Tagarela carrega o título de "maior slam do mundo" justamente por quebrar uma de suas 
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regras principais: não impõe limite de tempo para a poesia. Ela conta de onde veio sua 

inspiração de criar um slam exclusivamente feminino, além de apontar diferenças com os 

campeonatos de mistos e particularidades sobre as três edições do Slam das Minas RJ. 

O Slam das Minas foi criado no Distrito Federal pela Tatiana Nascimento, porque 
muitas mulheres têm vergonha de falar em espaços que não são exclusivos ou 
seguros. Não é simples você falar de estupro num espaço onde há homens 
presentes, entre outros assuntos. E tem muitas mulheres que não estão 
empoderadas, que querem ler, ler com cuidado. Então a ideia inicial do Slam das 
Minas é essa: poder ter um espaço seguro para que essas pessoas se sintam à 
vontade, acolhidas, para poderem falar seus poemas. A competição é só um fundo 
de cena para ser dinâmico e divertido. Mas a gente entende que é uma brincadeira 
e não uma competição, entende? É bem lúdico. (Letícia Brito, entrevista concedida 
à autora, ao vivo, em 07/07/2017). 

  
Naturalmente no Slam das Minas os assuntos são voltados para o feminismo. Há 
uma predominância de meninas pretas, porque é um espaço em que elas se sentem 
seguras, acolhidas. Nos três eventos que a gente fez até agora, as três vencedoras 
eram mulheres negras. E lésbicas. Se você pensar na escala social, a mulher negra 
e lésbica é a minoria da minoria... Então acho isso muito simbólico. Acredito que 
se a gente está conseguindo realmente dar voz, na verdade voz elas têm, mas ouvir 
a voz do oprimido… Eu entendo que todo espaço de poesia é um espaço de 
resistência. Eu entendo a poesia como uma resistência política. A poesia é muito 
política. Então o slam tem essa característica… Ele veio para empoderar essas 
mulheres, para que elas possam ter força pra lutar no dia-dia. (Letícia Brito). 

 

Portanto, o que se busca nessas "brincadeiras lúdico-poéticas" é "um espaço seguro 

e livre de opressões para o desenvolvimento da potência artística de mulheres (héteras, 

lésbicas, trans)", por meio da "ocupação da rua para acabar com a invisibilidade dessas 

pessoas e para estimular os encontros e afetos". A performance poética é julgada por um 

júri composto por cinco pessoas da plateia (nenhum homem cis) e as vencedoras de cada 

edição disputam na final em outubro. A campeã do ano representará o Slam das Minas RJ 

no Slam RJ. Interrogada sobre a proximidade e conexão dos slams com as batalhas de 

rap13, Letícia revela que isso foi uma coincidência, devido ao modo como a prática poética 

foi adotada no Brasil.  

O primeiro slam que aconteceu no Brasil foi o Zap Poetry Slam, organizado pelo 
núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um coletivo de hip-hop. Por ser um 

                                                
13 Uma das curiosidades notadas durante o trabalho de campo foi o tradicional grito entoado pela apresentadora do slam, 
em estímulo às competidoras. Quando Letícia começa: "Slam das...", a plateia responde em uníssono: "Minas!" e fica 
em silêncio imediatamente depois, em sinal de respeito à slammer que irá declamar seu poema. Segundo a poeta: o grito 
é "o esporro que precede o silêncio", em clara alusão ao famoso disco da banda O Rappa, "O Silêncio Q Precede O 
Esporro". Aliás, o grito constitui um ritual semelhante ao que acontece nas clássicas batalhas de "sangue", geralmente 
quando a disputa entre MCs fica mais acirrada. Apesar de algumas semelhanças, o que difere nitidamente as duas formas 
de batalha é a própria dinâmica da competição: cada qual recebe uma nota individual pela poesia, que não vem 
acompanhada por qualquer beat ou som, no entanto, trechos e versos podem ser cantados pela slammer como sendo parte 
da performance. 
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coletivo que sempre apresentou shows de rap no final do slam, naturalmente o 
público é do rap. Então isso foi se propagando com a galera do rap, mas se você 
for ver batalhas de poetry slam internacionais, você vai ver que é outro estilo de 
poesia, não necessariamente a ver com o rap. O slam não tem uma característica, 
você pode falar um rap, um repente, um poema... O importante é a performance, é 
a interação do corpo com o poema e a relação com o público. O rap já empodera 
pela palavra, então as meninas que estão presentes no rap, já fazem rap, 
naturalmente vão se dar bem no slam. Mas nem todo mundo que faz slam faz esse 
tipo de poesia. (Letícia Brito). 
 

 Sobre a suposta predileção feminina pelo formato do slam, Aline acredita que 

o slam tem um caráter mais amadurecido… As batalhas de sangue têm um clima 
zoador, meio moleque, e as mulheres geralmente vêm com umas ideias mais de 
vida nas rimas, mais papo de realidade que tem a ver com os slams. Além disso, 
numa batalha de sangue, é comum observar MCs mulheres sendo diminuídas por 
características que são próprias das mulheres, de uma maneira muito natural, o que 
intimida e afasta as mulheres, principalmente, aquelas mais contestadoras, que 
encontram nos slams um espaço mais acolhedor. (Aline Pereira). 

 

Já Aika percebe esses dois movimentos de batalha indissociados e diz que existe 

uma motivação racial para a construção social de um gosto legitimado pela sociedade, além 

de apontar diferenças no grau de complexidade entre um trabalho autoral, que dispõe de 

um tempo de maturação, e a elaboração instantânea de um freestyle, o que talvez possa 

contribuir na escolha por uma modalidade de expressão em detrimento a outra.  

O rap, que é um elemento do hip-hop, está marginalizado como a maioria das 
culturas urbanas. Socialmente enxerga-se um movimento de poesias como os 
slams diferentes das rodas de rimas. Esse gosto, eu diria, é uma construção social 
imposta do que é arte e do que não é. Contando também que o ''lugar da mulher'' 
não é na rua... Como esta mulher terá mais acesso a cultura urbana então? Outro 
fator é que o grau de criação artística de uma rima improvisada para uma poesia é 
diferente, a rima é bem mais difícil. A rima você não decora, não tem controle, ela 
é livre e dinâmica e vai se apresentar ao público de uma forma cada vez diferente. 
A poesia você tem tempo de trabalhar, pensar e elaborar antes de apresentá-la ao 
mundo. A batalha de sangue pode ter até sua culpa, mas acho que a maior culpada 
é a hipocrisia humana e o racismo. Muitas das mulheres amam o Chico Buarque 
ou uma banda de rock que é bem misógina, mas sempre vai evidenciar e apontar 
as batalhas de sangue ou o funk como machista. Acho que a motivação de apontar 
isso é totalmente racial, de forma consciente ou não. (Aika Cortez). 

 

 Mas a poesia dos slam, pelo menos da forma como se desenvolveu no Brasil, é 

poesia marginal, é literatura produzida pela voz das minorias, que bradam toda sua revolta, 

dores e angústias, frente às injustiças e descasos sociais. Assim, Heloísa Buarque de 

Hollanda (2014, p. 31) coloca a literatura marginal nos seguintes termos: "ao lado do rap, 

a literatura marginal, periférica ou divergente, como é chamada, torna-se a mídia mais 

agressiva no sentido da conquista da visibilidade, ganhando aqui um status de luta". Nesse 
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sentido, a literatura marginal se opõe à arte canônica veiculada na classe dominante, 

podendo-se afirmar também como "literatura marginal aquela produzida por 

afrodescendentes e por mulheres, na medida em que buscam modalidades de representação 

próprias" (ZINANI, 2014, p. 185). 

 
Considerações finais 
 

 O hip-hop, reinventado nas ruas, bairros e municípios do Rio Janeiro no formato 

singular das rodas e batalhas de rima, encarna o espírito de resistência dos oprimidos contra 

um sistema de desigualdades sociais. Como disse Dom Negrone, em audiência pública14 

realizada em junho deste ano: "se existe hoje batalha de MCs no Brasil inteiro é porque o 

Rio plantou a semente". Ele afirma que as rodas de rima são o meio encontrado pelo jovem 

para produzir cultura dentro de sua comunidade, "o cimento que tapou o buraco deixado 

pelo Poder Público por falta de políticas públicas para a juventude". Leo Oliveira, do 

coletivo Cine & Rock na Praça, enxerga a cultura como agente real de educação e 

transformação social, e sua fala também teve impacto: "cultura é segurança pública, é 

preventiva, é salvação. O jovem que faz uso da cultura no cotidiano é um a menos que 

portará um fuzil para atingir seus futuros policiais despreparados dentro da favela". 

É notável o trabalho e o ativismo de artistas e produtores culturais que movimentam 

a cena cultural de rua. As rodas culturais colaboram na ressignificação de áreas 

subaproveitadas da cidade e criam uma espécie de cartografia afetiva, alimentada por uma 

rede de sociabilidades construída pela ocupação urbana e sustentada pelo lúdico, entendido 

aqui como arma política. O ato de ocupar espaços públicos já é por si só político, pois 

traduz-se numa tentativa de estabelecer fontes de diálogo com o governo em busca de apoio 

e legitimidade para as artes urbanas. 

Entende-se, de forma conclusiva, a centralidade da cultura hoje para o surgimento 

de novos atores políticos e organização da vida social que, a partir da atuação e demandas 

do CCRP, entre outros coletivos, revitalizam os espaços urbanos e fomentam uma cena 

que se desenvolve às margens, em busca de legitimação e autonomia criativa. Ou seja, a 

cultura vem sendo não somente um fim nela mesma, mas um recurso em benefício de uma 

mudança social e política. As rodas culturais têm o potencial de trazer um pertencimento 

                                                
14 Um dos objetivos da plenária foi discutir a regularização do Circuito de Ritmo e Poesia do Rio de Janeiro, com a 
promessa de renovar o licenciamento de 70 rodas culturais, dentro do prazo de 1 mês. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=fBFsOd8vC4g>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
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identitário e territorial dos atores sociais envolvidos nesse fenômeno de ocupação 

democrática do espaço urbano, que segundo La Rocca (2015, p. 183), é "elemento de 

modelagem da geografia 'interna' de nossa existência, a relação do corpo com os lugares 

dá substância de um ethos da comunidade". 

Paralelo a isso, as mulheres levam suas demandas para os espaços das batalhas, 

entendendo-os como verdadeiras ágoras contemporâneas. As batalhas de rap e os slams 

são práticas artísticas que podem ser encaradas como poderosos instrumentos de expressão, 

reivindicação política e empoderamento feminino. Entretanto, as tradicionais batalhas de 

"sangue" e seu aspecto mais opressor e agressivo pode ser um fator que ainda intimide a 

participação de mulheres nessas disputas, que acabam encontrando mais acolhimento em 

batalhas exclusivamente femininas ou nos slams de poesia.  

Apesar de haver cada vez mais mulheres interessadas pelo rap, atitudes de 

invisibilização ainda ocorrem com bastante frequência, capazes de influenciar também a 

menor expressividade do público feminino, que se sente pouco representado nesses 

ambientes. Porém, compreende-se a urgência de ocupar e usar da "agressividade" 

aprendida nas batalhas, como componente necessário no fortalecimento da luta política. 

Por tudo isso, vale citar a metáfora de Didi-Huberman, a respeito da sobrevivência dos 

vagalumes, lembrada numa passagem de Elogio aos errantes (JACQUES, 2012, p. 37): 

"esses seres luminescentes, dançantes, erráticos e resistentes sobrevivem, mesmo quando 

reduzidos à clandestinidade de simples lampejos". A luta é diária.  
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