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A todos “os menino bom novo aí na rua, 

pra lá e pra cá, que corre pelo certo” 

(Criolo, Subirusdoistiozin, 2011).  
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ESCURECIMENTO II 

 

A supremacia da mentira eurocêntrica vai tremer  

quando perceber a nossa força,  

que estamos nos amando 

E todos dias alguém vai dizer... 

Sua novela racista, sua mentira em nossas escolas  

e o seu filho playboy vai saber 

Que a piscina, o flat, o jet e as drogas que ele usa e vende  

é fruto de assassinatos de jovens negros que ele treme só de ver 

Percebemos nossos corpos, a nossa energia 

Somos o povo do Kemet, preto africano e original 

Quilombismo...  

Isso é panafricanismo,  

mas isso vocês nunca vão saber  

porque nós não vai te dar essa moral 

 
(Mara Mukami, participação especial na canção de Trevo, 

Nada de Novo Sob o Sol, 2018) 



 

 

MIRANDA, REGIANE SMOCOWISK. PEGA VISÃO: O PROTAGONISMO DE JOVENS 

RIMADORES EM BATALHAS DE MCS EM SALVADOR. 2019. Orientador: Milton de Araújo 

Moura. 136 f. Il. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) – Instituto de Humanidades, 

Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

RESUMO 

Ao longo dos últimos quarenta anos, o movimento hip-hop conquistou uma grande fatia no 

mercado fonográfico, com a consagração de seus atores, rappers, MCs (Mestre de 

Cerimônia), disk-joqueis (DJs) e grafiteiros. A partir do final dos anos 2000, uma prática 

cultural sonora ocupa espaços públicos, como praças, parques, calçadas e arredores de metrôs, 

protagonizado por jovens. Surge uma manifestação peculiar associado às batalhas de rimas 

improvisadas, as quais moldam uma nova estética dentro do hip-hop. Desse movimento, 

alcançaram maior visibilidade artistas como Emicida, Criolo, Bárbara Sweet, Flora Matos, 

Projota, Rashid, Baco Exu do Blues, dentre outros. Este projeto visa estabelecer uma 

sistematização das batalhas de MCs inseridas dentro do movimento hip-hop, na cidade de 

Salvador, a partir do seu surgimento, em 2007. O objetivo desta pesquisa é compreender de 

que forma as batalhas de rimas improvisadas se configuram enquanto espaços territoriais de 

resistência da arte urbana. Busca-se traçar um histórico do hip-hop em Salvador entre a 

década de 1980 até os dias atuais. A partir de “experiências etnográficas” realizadas nas 

batalhas de MCs, analisaremos como esses ambientes se transformam em pedaços do hip-hop 

(conceito formulado pelo antropólogo José Guilherme Magnani), ou seja, espaços ocupados 

pelos jovens rimadores onde desenvolvem-se redes de sociabilidade. Nesse sentido, as 

batalhas de rimas são compreendidas como semeadoras do protagonismo juvenil.  

 

Palavras-chaves: Hip-hop. Batalha de MC. Cultura. Juventudes. 

 

 



 

 

MIRANDA, REGIANE SMOCOWISK. GET VISION: THE PROTAGONISM OF YOUNG 

RIMATORS IN BATTLES RAPS IN SALVADOR. 2019. Thesis Advisor: Milton de Araújo 

Moura. 136 f. Il. Dissertation (Master in Culture and Society) – Institute of Humanities, Arts and 

Science Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

ABSTRACT 

 

Over the past forty years, the hip-hop movement has gained a huge chunk in the music 

industry, with the consecration of its actors, as rappers, MCs, disc jockeys and graffiti artists. 

From the late 2000s, a sound cultural practice starts to occupy public spaces, such as squares, 

parks, sidewalks and subway outskirts, led by young people. A peculiar manifestation is 

associated with improvised rhyming battles that shape a new aesthetic within hip-hop. From 

this movement, artists such as Emicida, Criolo, Barbara Sweet, Flora Matos, Projota, Rashid, 

Baco Exu do Blues, among others, achieved greater visibility. This project aims to establish a 

systematization of rap battles inserted within the hip-hop movement, in Salvador, from its 

inception in 2007. The objective of this research is to understand how improvised rap battling 

are configured as territorial resistance of urban art. The aim is to trace a history of hip hop in 

Salvador from the 1980s to the present day. From “ethnographic experiences” carried out in 

rap battles, we will analyze how these environments become pieces of hip-hop (concept 

formulated by anthropologist José Guilherme Magnani), that is, spaces occupied by young 

rhyme makers where social networks develop. In this sense, rhyme battles are understood as 

sowing of youth protagonism. 

 

Keywords: Hip-hop. Rap battle. Culture. Youth. 
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VOCABULÁRIO DO UNIVERSO HIP-HOP 

 

Batalha de MCs – Competição de MCs, expressão artística popularizada no Brasil a partir dos 

anos 2000 

Beat – É a batida musical, usada nas Batalhas de MCs. Serve como fundo musical para o 

rapper ou MC compor as canções, sejam elas improvisadas ou não  

Beatmaker - Indivíduo responsável por produzir o som de uma batida musical eletrônica  

B-Boy - Indivíduo praticante de alguma das danças urbanas  

B-Girl – Equivalente feminino para B-Boy  

DJ - Abreviação para o termo disc jockey, indivíduo que controla os toca-discos, seleciona 

faixas a serem tocadas e realiza performances  

Danças de rua ou danças urbanas – Tipos de danças da cultura hip-hop, como Up rocking, 

Locking, Popping, Breaking 

Freestyle – Estilo de rap improvisado, feito na hora 

Grafite/ Graffiti art – expressão plástica elaborada pelos graffiti writers através de diversas 

técnicas de produção de imagens e mensagens em superfícies planas como muros. Na década 

de 1970 nos Estados Unidos, esta arte foi popularizada nos metrôs 

Hip-Hop – Termo cunhado por Afrika Bambaataa em 1974, compreendido como uma 

expressão artística constituída por cinco elementos: rapping, subdividido em DJing e MCing, 

graffiti art e danças urbanas. Em uma tradução livre, o termo significa “saltar” e “pular” com 

os quadris 

MC - Abreviação do termo Master of Ceremony (ou microfone controller), ou seja, Mestre de 

Cerimônia, é um anfitrião, o indivíduo responsável por conduzir e situar o público em eventos 

sociais e cerimônias. É quem canta e/ou improvisa as letras de rap. Praticante de batalhas de 

MCs 

Pick-up – É a aparelhagem, os toca-discos que fazem diversos efeitos na música, como 

scratch 

Rap – Neologismo popular do acrônimo para rhyme and poetry (rima e poesia)  

Rapper – Aquele que compõe/ canta rap. Pode não ter relação direta com a cultura hip-hop 

Sample - Técnica eletrônica de colagem de trechos de canções 

Scratch - Ruído ou sonoridade produzida ao riscar o disco vinil contra a agulha do toca-discos 

no sentido anti-horário 



 

 

1   INTRODUÇÃO  

 

 

Esta pesquisa se insere no âmbito temático dos estudos sobre música, na Linha Cultura 

e Identidade do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. 

Estabelece um diálogo com a antropologia urbana e os estudos pós-coloniais, tendo como 

objeto uma manifestação própria do movimento hip-hop, as batalha de MCs na cidade de 

Salvador.  

O hip-hop1 é uma expressão cultural fruto da diáspora africana (SPOSITO,1993; 

SILVA, J., 1998; GILROY, 2001; HALL, 2003; MACEDO, 2016), que emerge nos Estados 

Unidos, no final dos anos 1960, nos subúrbios de Nova York. De forma resumida, o hip-hop 

pode ser compreendida pelos elementos2: rapping (ação de fazer rap), subdividido em DJ e 

MC, grafite (graffiti art) e danças urbanas. 

Já as batalhas de MCs tratam-se de encontros de jovens, ocupando ruas e praças, 

proporcionando lazer e cultura, em sua maioria, de forma gratuita. Em geral, as batalhas são 

desempenhadas por jovens entre 13 a 25 anos, com uma maior atuação de homens, moradores 

das regiões periféricas de grandes centros urbanos. As batalhas privilegiam os campeonatos 

de MCs, os quais acontecem entre dois ou três MCs. O formato é inspirado em rounds3, como 

no boxe. Cada MC dispõe de um tempo de 30 ou 40 segundos para desenvolver sua rima. 

Quem inicia “ataca” com as rimas e outro “responde”, por duas vezes, e no final, o 

apresentador intervém pedindo para que o público vibre pelo melhor improvisador. A plateia 

pode atuar como juiz, ao avaliar a construção do rap e decidir pela melhor rima apresentada.  

O tipo de métrica mais usada é o 4x4, no qual o rimador apresenta uma estrofe de 4 

versos, seguido por outro MC, que mantém a medida até completarem 16 versos (ALVES, 

2014). Esteticamente, este formato de rima, chamado de freestyle, segundo Teperman, se 

destaca por ser um tipo de canto falado, rimado e ritmado, e a forma de organizar as rimas 

lembra as "quadrinhas", as estrofes de quatro tempos: 

Câmara Cascudo afirma que "os desafios, os versos, descritivos de 

vaquejadas, gestas do gado, líricas, satíricas, do sul, centro e norte do Brasil, 

eram quadrinhas, como quadrinhas são as desgarradas, os versos de desafios, 

                                                
1 Em 1974, Afrika Bambaata cunha o termo "hip-hop" (pular/saltar com os quadris) para se referir ao movimento 

de balançar os quadris. (MACEDO, 2016, p.26) 
2 Depois foi inserido o elemento “conhecimento”.  
3 Inspirados pela denominação do boxe. Termo oriundo do inglês, denota cada período em que é dividido o 

combate.  Fonte: https://www.priberam.pt/dlpo/round Disponível em julho de 2018. 

 

https://www.priberam.pt/dlpo/round
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os improvisos em Portugal, em sua maioria absoluta na redondilha maior" 

(CASCUDO apud TEPERMAN, 2011, p. 84). 

 Daí vem sua semelhança com diversas modalidades de desafios cantados, como o 

cururu, a embolada, o partido-alto e o repente. O que caracteriza o desafio é a simulação de 

“ofensas”, de “injúrias” e que pode ser interpretada como uma versão contemporânea e 

urbana de jogos de improviso verbal de diversas tradições (TEPERMAN, 2011).  

Há uma diversidade de modalidades de batalhas, sendo as mais comuns aquelas 

denominadas batalha de sangue, onde se privilegia o concurso do MC – com insultos e 

competições entre seus atores. É o estilo mais antigo, além de ser o preferido entre o público. 

A proposta é de que o vencedor apresente a melhor rima, e para isso, é permitido que os 

adversários se agridam verbalmente, para a pesquisadora Rôssi Alves (2013, p.25), nas 

batalhas de sangue: 

O mais comum é o participante construir sua rima a partir dos aspectos 

físicos do seu oponente, de alguma característica marcante e, até mesmo, 

com base em segredos. É quase um Vale Tudo da rima. Quanto mais 
desafiadora e ousada for a performance do MC, maior a probabilidade de ele 

ganhar a disputa. Sobe-se ao palco com o explícito desejo de esculachar o 

adversário. E para tal, nenhum detalhe físico e moral é poupado – embora 
nem sempre o público aceite qualquer ofensa. 

 

Em Salvador, a grande maioria é batalha de sangue (como 3º Round, Imbuí, Era da 

Informação, Batalha da Torre, etc.). Há também as batalhas de conhecimento, de imagens e 

temáticas, onde se privilegia o conteúdo das rimas – incentiva os MCs a estarem atualizados 

dos principais acontecimentos do país. Nestas, o tema pode ser sugerido no momento da 

disputa, ou divulgado antes entre os MCs, e de modo geral, podem ser temas sociais ou do 

cotidiano como legalização da maconha, a violência policial, etc. Estas surgiram na busca de 

alternativas à batalha de sangue, visto que podem ser consideradas como uma disputa vazia de 

conteúdo.  

A batalha de rimas é realizada por Mestre de Cerimônia, reconhecidos pela 

abreviação, MCs, ou Emcee, termo oriundo do inglês Master of Ceremony. O MC é o poeta 

oral que, inicialmente no hip-hop, ficou conhecido por promover a comunicação entre o DJ e 

o público. A sigla MC também pode ser interpretada por move the crowd (agitador da 

multidão) pela função de “entreter” a festa, por ser o microfone controller (controlador de 

microfone), quem cria e desempenha o rap (D’ALVA, 2014, p.22). 

O papel do MC surge com o advento do DJ nas festas de rua, sendo que a primeira de 

que se tem registro é de 1973, organizada pelo imigrante jamaicano Clive Campbell 

(conhecido como DJ Kool Herc) e sua irmã, Cindy Campbell. Remontando às festas de rua 
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das periferias da Jamaicana, DJs e Mestres de Cerimônias faziam algumas intervenções 

durante a apresentação, falando em cima das batidas assuntos políticos como violência, tráfico 

de drogas, cotidiano e narrativas ligadas ao folclore africano. A isso se nomeia como toast, 

uma espécie de canto falado da tradição jamaicana. 

É comum que haja uma equivalência entre os termos MC e rapper (aquele que escreve 

e/ou canta rap), porém apesar de ambos desenvolverem a performance do rap como expressão 

artística (rapping ou MCing, que são atos de criar o rap) há entre eles certas diferenças. Para o 

pesquisador e DJ TR, Sérgio José de Machado Leal (2007), a origem jamaicana do MC 

precede o surgimento do rap nos Estados Unidos, sendo que o MC cria versos de pronto, 

enquanto o rapper os elabora no papel. Contudo, como alguns MCs podem ser rappers e vice-

versa, e fazer esta distinção não é tão simples, alguns pesquisadores preferem usar uma 

expressão mais neutra como rap artist (artista de rap), caso de Yvonne Bynoe, autora da 

primeira enciclopédia com verbetes sobre o rap e a cultura hip-hop (D’ALVA, 2014). Para os 

militantes “mais puristas”, só poderiam ser considerados os “verdadeiros” MCs aqueles que 

têm a capacidade de improvisar rimas ao vivo, o freestyle, e participar de batalhas de MCs.  

Considera-se que o MC é integrante da cultura hip-hop e é indissociável de seus 

princípios. Assim, para ser considerado um MC, é preciso ter a consciência do que representa 

o hip-hop, conhecer sua história e as filosofias que norteiam a cultura. Já o rapper não 

necessariamente precisa ter essa ligação com a cultura hip-hop. Dessa forma, todo MC é um 

rapper, mas nem todo rapper é um MC4.   

No Brasil, a popularização do rap acontece em meados dos anos 90, e com isso 

também vieram a tradição de rimar no estilo “livre”, no ritmo das batidas musicais. O 

improviso também está presente em outras manifestações culturais, como o samba e o jazz, 

por exemplo. Contudo, apenas a partir dos anos 2000, torna-se um movimento estruturado e 

adquire maior regularidade em 2003, com o criação da Batalha do Real5, no Rio de Janeiro, 

inspirado pela prática apresentada no filme estadunidense 8 Mile (2002).    

Dito isso, considero importante descrever meu lócus de enunciação, uma vez que o 

hip-hop entrou em minha vida um pouco mais tarde do que os meus interlocutores. O 

antropólogo Alexandre Barbosa Pereira (2010), ao realizar uma pesquisa com grupo de 

pixadores, observou que um dos elementos relacionais fortes entre estes agentes é a 

valorização da humildade, que, aliás, é o que garante as relações de troca e aliança entre eles. 

                                                
4 Para uma discussão mais profunda, ver LEAL (2007) e D’ALVA (2014).   
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Contudo, o autor destaca que a noção de humildade6 é um elemento associado a grupos 

juvenis ligados à periferia, como o hip-hop, as torcidas organizadas e o mundo prisional 

(PEREIRA, 2010, p. 160).  

Esta atitude é evidenciada em várias canções de rap, como por exemplo, em uma 

canção do rapper Criolo, “No sapatinho eu vou, para chegar, conquistar respeito”7 e do grupo 

baiano Versu2, com a expressão “é bom saber pisar”8. Desta forma, agir com humildade é 

uma atitude valorizada pelo hip-hoppers e demonstra que quem o faz conhece os códigos. 

Cabe, portanto, contextualizar minha chegada ao que se tornou meu objeto de estudo, qual 

seja, as batalhas de MCs.  

Em 2010, conheci na Fundação Escola de Sociologia de São Paulo – FESP-SP 

Amanda Gomes, produtora cultural, a qual se tornou uma grande amiga. Dentre inúmeros 

projetos culturais em que atuava, Amanda era produtora executiva do coletivo de hip-hop 

Rinha dos MCs, e foi através dela que me envolvi neste universo e atuei como assistente de 

produção no projeto (2012-2014)9.  

A Rinha10 dos MCs foi idealizada em 2006, no Grajaú, região sul da cidade de São 

Paulo, por Criolo e Cassiano Sena (DJ Dandan), tendo principal ação realizar as batalhas de 

MCs. O coletivo promove um espaço de união dos elementos estruturantes do hip-hop, com 

shows de rap, encontros de b-boys e b-girls (os dançarinos de danças urbanas)11, ações de 

grafite e oficinas de xadrez. Ainda em 2006, surge a Batalha do Santa Cruz nos arredores do 

metrô homônimo, criada pelo coletivo Afrika Kidz Crew. Essas duas batalhas de MCs de São 

Paulo foram e ainda são importantes vitrines da produção de rap de São Paulo e revelaram 

                                                                                                                                                   
5 Foi em 2003, num bar na Lapa, onde MCs e DJs, inspirados pelo filme 8 mile (2002), protagonizado pelo 

rapper estadunidense Eminem, encontravam-se para realizar batalhas de rimas. Ficou conhecida como Batalha 

do Real, porque para participar cada MC pagava R$1,00 (TEPERMAN, 2011). 
6 Elemento que também é valorizado em outras expressões culturais, como no samba e na capoeira.  
7 NO SAPATINHO. Criolo Doido [Compositor].  In: AINDA HÁ TEMPO.  São Paulo: Gravadora SkyBlue 

Music. 2006. Álbum regravado em 2016, com produção musical de Daniel Ganjaman. São Paulo: Gravadora: 

Oloko Records.  
8 CIDADE LOKA. (2018). André Cosca, Rangel Santana [Compositores].  In: CÁPSULA V.02. Salvador: 
Gravadora. 2018.  
9 Lembro-me que uma das primeiras edições da Rinha dos MC’s que acompanhei, em 2010, foi realizada na 

Ação Educativa, com a seguinte equipe: MC Mamuti como apresentador, Dipper assumindo as pick-ups e Duh 

na produção local, vendendo artigos como camisetas e CDs para o coletivo. Com o “mic aberto”, Helibrown foi 

um dos artistas a se apresentar e DJ Faul, que hoje é do selo Laboratório Fantasma. 
10 Vale ressaltar que o próprio nome "rinha" veio a se tornar aos nativos um sinônimo do termo batalha, por isso, 

é muito comum, em São Paulo, ouvir "vamos naquela rinha?", mesmo que, esteja-se referindo a outro torneio de 
rimas. O coletivo foi um dos grandes expoentes de artistas desde 2006, porém encontra-se inativo desde 2018. 
11 Conforme aponta o historiador LEAL (2007), há diferentes modalidade de danças no hip-hop, como Up 

rocking, Locking, Popping, Breaking, contudo a mídia tradicional trata todas essas variações como Break dance. 

Por isso, utilizo o termo danças urbanas.  
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MCs que se tornaram grandes nomes da cena do rap atual, como Emicida, Rashid, Projota, 

Flora Matos, entre outros.  

Em 2012, o coletivo Rinha dos MC´s realizou um mapeamento das batalhas de rimas 

na grande São Paulo. Tal pesquisa revelou que eram realizadas treze batalhas semanalmente12. 

Diante deste levantamento, o coletivo idealizou o Circuito dos MCs 2013, cujo objetivo era 

promover o fortalecimento, articulação e integração das redes de sociabilidade em torno 

destas batalhas. Desse mapeamento prévio, surgiu um questionamento de como seria a 

manifestação desta arte em outras capitais. 

Ao longo de minha graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo - 

USP, desenvolvi pesquisas sobre hip-hop nas disciplinas da Antropologia, a fim de 

compreender a atuação dos jovens no movimento. Foi no componente ministrado pelo 

professor José Guilherme Magnani – Pesquisa em Antropologia, que surgiram algumas 

indagações que suscitaram a presente dissertação. Magnani investiga novas formas de 

sociabilidade e o uso de espaços nas pesquisas sob diversos temas, como religiosidade, 

circuito de jovens e estudo da comunidade surda. Tendo em vista o trabalho etnográfico, abre 

questões para compreender a dinâmica cultural nas grandes cidades brasileiras. 

A etnografia, segundo Magnani, introduz outros pontos de vista sobre a cidade, para 

além dos interesses do poder. A antropologia sob a perspectiva “de perto e de dentro” 

apreende os padrões de comportamento, visto que os indivíduos são múltiplos e heterogêneos 

(MAGNANI, 2012). Os atores sociais são observados como os “responsáveis por sua 

dinâmica cotidiana ao uso vernacular da cidade” (MAGNANI, 2012, p. 267). Nesta linha, é 

necessário buscar a lógica que orienta a prática de seus atores sociais; e para tanto, é preciso 

flexibilizar o olhar – para as escalas de observação. 

Para flexibilizar o olhar, é relevante relembrar a ideia de que o corpo seria o primeiro 

instrumento do ser humano: o primeiro objeto e meio técnico (MAUSS, [1936] 2003). Cada 

sociedade apresenta hábitos próprios, que são de natureza social, os quais variam conforme 

formas de educação e convenções sociais. Temos um conjunto de atitudes permitidas ou não, 

naturais ou não. Nesta linha, Mauss aponta para a plasticidade dos corpos, somos sujeitos 

sociais inseridos no arcabouço de nossa cultura. Somando a isto, ao relembrarmos de um 

famoso jargão na antropologia, formulada por Franz Boas: “como podemos reconhecer os 

                                                
12 A batalha da Dois, na COHAB II e batalha da Leste, no metrô Itaquera (zona leste), Parque dos MC´s, no 

parque da Juventude, metrô Santana (zona norte), batalha do Santa Cruz, metrô Santa Cruz (zona sul); batalha da 

Conc, no metrô Conceição (zona sul); batalha TSP, na praça no Taboão da Serra; batalha do Beco, em Pinheiros 

(zona oeste); batalha do Point, em frente a Galeria Olido; e batalha Racional/Sexta Free, na av. Paulista (centro); 
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grilhões que a tradição nos impôs? Pois, quando os reconhecemos, somos também capazes de 

rompê-los” (BOAS, 2004a, apud ROCHA e TOSTA, 2017, p.78). Atento aos “grilhões da 

tradição”, uma questão o que pode o corpo na vida contemporânea?  

Pensando ainda nas novas formas de sociabilidade (MAGNANI, 2012), por ter tido a 

experiência de trabalhar em um coletivo de hip-hop, acompanhei, desde 2012, a expansão das 

batalhas de rimas em São Paulo. Disto surgiu um novo questionamento: o movimento das 

batalhas estaria presente também em outras grandes cidades, como Salvador? Neste contexto, 

fui em busca de vídeos desta manifestação cultural no canal Youtube. Por meio de conversas 

através das redes sociais, alguns MCs da cidade afirmaram que as batalhas, em 2016, estavam 

em processo de expansão e aconteciam em diversas localidades, inclusive havia uma batalha 

infantil no Parque da Cidade.  

Ao chegar a Salvador, em maio de 2017, deparei-me com o Circuito de rima 

improvisada 3º Round13, uma das mais de quarenta batalhas de rimas que acontecem no 

estado. Este é um evento calendarizado, que ocorre em torno de dois a três meses por ano e 

seleciona o melhor MC do estado da Bahia para participar do torneio nacional, Duelo de 

MC´s (em Belo Horizonte). Em Salvador, o 3º Round é promovido pelo coletivo Boom Clap e 

em 2017 foi realizado no Teatro Gregório de Matos (região central) e em outros espaços de 

prestígio, como nas praças no Pelourinho. Com o mesmo formato da Rinha dos MC´s, conta 

com um apresentador, André Cosca e um DJ (que pode variar, entre o DJ Jarrão, Akani ou 

Nai Sena) que solta as batidas dos instrumentais em um toca-discos. A plateia, formada por 

volta de 40 a 50 jovens, tem direito a voto, ao lado de mais dois indivíduos experientes e que 

julgam tecnicamente a construção das rimas.  

Ao longo dos trabalhos de campo, uma expressão baiana usada tanto nas batalhas de 

rima, quanto na vida cotidiana me chamou a atenção – “pega visão” –, uma gíria utilizada 

como sinal de alerta, para observar, perceber ou prestar atenção em algo. Alguns sinônimos 

são: “Fique ligado”, “Preste atenção!”. A depender do contexto, “pega visão” pode ser 

substituído por uma outra gíria: “se plante”, algo como “se imponha”, “não fique de bobeira”, 

ou seja, relaciona-se com a postura que a pessoa tem com as coisas ao seu redor. Nesse 

sentido, consideramos que o sentido atribuído de “pega visão” reflete em uma postura juvenil 

que é adotada entre os jovens – estar sempre atento aos acontecimentos cotidianos, estar em 

alerta, principalmente entre os jovens negros, que podem facilmente serem parados pela 

                                                                                                                                                   
batalha Arena MC em Mogi das Cruzes; batalha Central de Diadema; batalha da Matriz em Guarulhos e batalha 

da LED em Osasco. 
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polícia e sofrerem agressões sem qualquer justificação. Além disso, há uma batalha em 

Sussuarana que adota o nome Batalha Pega Visão.  

O movimento hip-hop permeia a vida destes jovens de diversas maneiras, com uma 

consciência política como forma de se expressar no mundo, mas também como argumenta 

Roberta Estrela D’Alva (2014), o hip-hop proporciona opções de lazer e entretenimento, 

aspectos os quais acredito que não devem ser colocados em segundo plano, tendo em vista 

que o hip-hop nasce da celebração da arte, promovendo festas para apaziguar os conflitos 

entre guerras. 

Nos últimos dez anos, as batalhas de MCs cresceram exponencialmente, estendendo-se 

hoje por grandes cidades assim como em regiões interioranas. Vale destacar que o hip-hop é 

uma expressão cultural presente também entre os indígenas – como o grupo de rap Guarani 

Kaiowá, MC Bro14. Neste sentido, um dos objetivos desta Dissertação é bordar e costurar 

histórias de vida de jovens que constroem o movimento e a cultura hip-hop na cidade de 

Salvador.  

Neste primeiro capítulo, contextualizo as batalhas de MCs enquanto manifestação 

cultural contida no movimento hip-hop. Além disso, apresento os caminhos metodológicos 

trilhados na pesquisa.  

No segundo capítulo, a proposta é traçar um histórico das batalhas de MCs na cidade 

de Salvador. Além disso, discutir o hip-hop enquanto expressão de conscientização política 

extracurricular (MESSIAS, 2008). É fato que as expressões culturais por meio da juventude 

subalterna (negra e periférica), através de expressões como rap e o funk, estão abrindo novos 

caminhos, sendo a música ferramenta da “afirmação da cidadania local” (YÚDICE, 2012, p. 

162). 

O terceiro capítulo tem por objetivo investigar de que forma as batalhas de rimas se 

configuram como uma expressão de resistência cultural, analisando a ocupação dos territórios. 

Para tanto, escolhi acompanhar a batalha 3° Round. De que maneira os MCs, rappers e 

militantes do movimento hip-hop enxergam as batalhas de MCs?  

Já no quarto capítulo, analiso de que maneira as batalhas se configuram como um 

novo campo de produção e aprimoramento do saber musical, sendo a rima e a improvisação 

os elementos centrais do novo ethos dos MCs, a partir de dados “do que falam estes sujeitos” 

                                                                                                                                                   
13 A partir desse momento, seguindo um padrão usado pelos interlocutores, utilizarei a forma abreviada, 3º 

Round.  
14 Para mais informações, ver o artigo publicado pelo Nexo Jornal “Quem são os Brô MC's, primeiro grupo de 

rap indígena do Brasil” (2017) Disponível em: 
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e, através da análise das rimas, investigar elementos centrais na construção das rimas e uma 

reelaboração enquanto um registro identitário e da memória do grupo, entendendo a 

experiência como episteme. 

Em 2019, é possível encontrar elementos da cultura hip-hop em diversas esferas da 

vida contemporânea, grafites em museus em todo o mundo, inclusive em grifes de moda, 

tanto na produção musical do rap, em elementos estéticos e no modo de ouvir música online, 

quanto na maneira de assistir filmes streaming como as produções fílmicas no Netflix15. As 

referências de uma batalha de MCs estão presentes até mesmo no desenho animado brasileiro 

Irmão do Jorel16. Cada vez mais, o hip-hop tem sido reconhecido em sua importância estética, 

política e histórica, pelas honrarias musicais do mainstream17. Estes elementos dão evidências 

de como o hip-hop, que nasce da confluência de transformações sociais, por jovens de origem 

afro-americana, caribenha e hispânica ganha uma grande notoriedade e influencia gerações de 

crianças, jovens e adultos em todo o mundo. 

 Pode-se passar, então, a algumas considerações teórico-metodológicas. 

Os caminhos trilhados durante a pesquisa qualitativa, desde a definição dos temas, as 

questões pertinentes, a organização dos arquivos, até a apresentação das análises são de 

natureza mais orgânica, de um artesanato intelectual, como nos diria Wright Mills ([1959] 

2009).  Nesta linha, conforme aponta Márcio de Freitas do Amaral (2011) em sua pesquisa 

sobre expressões juvenis, construir um processo investigativo como prática de pesquisa 

qualitativa demanda mais do que apenas seguir procedimentos burocráticos. Exige uma 

aproximação de lente com relação ao micro, atenção aos detalhes e sutilezas. Não se trata 

apenas de coletar dados e construir hipóteses que serão validadas (ou não), mas de elencar 

interpretações e sentidos, ou seja, uma compreensão da experiência social (SANTOS, 2006 

apud AMARAL, 2011, p. 39).  

Esta escolha metodológica está mais próxima da sociologia da escuta (conceito 

proposto por MELUCCI, 2002 apud AMARAL, 2011), de um conhecimento que concebe a 

todos como sujeitos e em amenizar as diferenças entre observador e observado. 

Principalmente no caso das pesquisas qualitativas, é preciso compreender os fatos socialmente 

                                                                                                                                                   
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/02/16/Quem-s%C3%A3o-os-Br%C3%B4-MCs-primeiro-grupo-

de-rap-ind%C3%ADgena-do-Brasil acesso agosto de 2018 
15 Algumas das produções estadounidenses são: The Get down, Hip-hop Evolution, Atlanta, The Rapture.  
16

 Desenho criado por Juliano Enrico e coproduzido pela Cartoon Network Brasil. Em um episódio, Jorel 

descobre que sua avó faz rap de improviso. 
17 Termo oriundo do inglês, a tradução literal seria “corrente principal”. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/02/16/Quem-s%C3%A3o-os-Br%C3%B4-MCs-primeiro-grupo-de-rap-ind%C3%ADgena-do-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/02/16/Quem-s%C3%A3o-os-Br%C3%B4-MCs-primeiro-grupo-de-rap-ind%C3%ADgena-do-Brasil
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construídos e procurar formas que expliquem sentidos e interações de um determinado campo 

social (AMARAL, 2011, p.39).  

Desta forma, a escuta deriva de uma forma de experimentar a alteridade, em primeiro 

lugar, envolvendo abertura e sensibilidade para com o outro. Para tanto, é fundamental que se 

tenha momentos de diálogo e interação com os atores, baseado na confiança dos sujeitos da 

pesquisa. Os jovens narram experiências do cotidiano, memórias da constituição de suas vidas 

e identidades, de acordo com Amaral (2011, p.49).  

Uma das grandes contribuições de Melucci é, segundo Amaral, que ele traz uma 

virada epistemológica estruturada em quatro pilares: pensar a centralidade da linguagem; 

repensar a interação do pesquisador no campo, pois nunca é alguém absolutamente neutro; 

uma dupla hermenêutica, uma busca de interpretações; e a apresentação dos resultados 

acontece como uma forma de narração, ou melhor, “relatos que adotam estratégias retóricas, 

numa perspectiva que apresenta polifonias e pluralismos, numa tentativa de acolhida reflexiva 

por parte do pesquisador” (MELUCCI, 2005 apud AMARAL, 2011, p.41).  

Seguindo estes preceitos formulados por Melucci, esta pesquisa emprega técnicas de 

investigações qualitativas, com a intenção de compreender as experiências vividas pelos 

sujeitos rimadores, na forma como significam as batalhas de MCs. Inicialmente, a proposta 

era fazer um mapeamento de todas as batalhas na cidade de Salvador. Considerando, contudo, 

o grande número de batalhas em diversos bairros, foi sugerido acompanhar as edições da 

batalha 3º Round - Circuito de rimas improvisada durante 2017 a 2019, além de conhecer 

outras batalhas na cidade. Neste sentido, a primeira serviu como “pano de fundo” para as 

reflexões mais gerais sobre o movimento das batalhas. Esta escolha ocorreu por dois motivos: 

por ser a representante do torneio nacional, o Duelo de MC’s18 e pela estabilidade do projeto, 

o qual já tem seis anos de atuação. 

A adoção de uma pesquisa qualitativa está centrada em: 

[...] uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em 

um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao 

mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de 

representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as 
fotografias, as gravações, os lembretes. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17 

apud FARIA, 2017, p.43).  

Em termos de definição metodológica, apesar de ter como proposta inicial a utilização 

da etnografia como norteadora, o caminho trilhado foi mais próximo de “estratégias 

etnográficas”, tal como relatado pela Rebeca Freire (2011, p.51) para compreender o cenário e 

                                                
18 No corpo do texto, estamos grafando MCs. Entretanto, quando se trata do nome da batalha, conservamos a 

grafia praticada pelos respectivos praticantes. 
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as questões percebidas como pertinentes, sendo valorizadas as impressões e registros no diário 

de campo. Esta postura é defendida no âmbito da Antropologia a fim de evitar que uma 

hierarquização entre o olhar da pesquisadora e aquele dos interlocutores.  

Além disso, vale ressaltar que este trabalho está inserido em um centro de pesquisa 

multidisciplinar em cultura. A pesquisa tangencia conceitos da antropologia, geografia e 

elementos do campo da história cultural da música. 

Neste contexto, a pesquisa contou com entrevistas com 11 MCs, sendo seis 

participantes da batalha 3º Round, a seguir, Mirapotira, escolhida por ser a primeira mulher 

MC a representar a Bahia no Duelo Nacional em 2012, Larício, Black, Bert e Chagas 

participaram do Nacional, respectivamente, 2014, 2016, 2017 e 2018, Vênus Lee está na 

disputa pela vaga para o torneio em 2019, Senpai participou de edições do 3º Round como 

MC, jurado e em apresentações da Underismo e em parcerias, como do grupo Versu2; já Luke 

participou da seletiva em 2019, porém não está mais na disputa, porém é membro do coletivo 

Engenho Lírico. Além destes, buscou-se diálogo com MCs que atuam em outras batalhas na 

cidade, mas que não foram selecionados para a disputa do 3º Round, a qual, até ano passado, 

uma parte da seleção era realizada por sorteio, como Macarrão e Darrem, muito atuantes na 

Batalha da Torre. Foram realizadas entrevistas com os produtores do projeto, André Costa e 

Lísia Lira e com mais seis militantes do movimento hip-hop: Álvaro Réu, o qual foi membro 

do Comboio Blacktude, a rapper Cíntia Savoli, DJ Branco19, rapper Rangel Santana, a rapper 

Janaína Noblat e Zidane, organizador da Batalha Original Lauro City. Para complementar, 

usei entrevista realizada pelo Rap071 com integrantes do coletivo Underismo, no qual 

participaram Ares, Flip, Kolx, Nobru, Moura, Raísa e Senpai, entrevistas no Baile da Under 

com Alfa, Raísa, Flip, Suja e DMT, e entrevista com Amanda Rosa, Beatriz Almeida e 

Kaianna Tawa, do coletivo de mulheres Arminina.  

Para realização das entrevistas, os contatos iniciais foram feitos pessoalmente nas 

batalhas de MCs e eventos de hip-hop, e alguns por meio das redes sociais como Facebook, 

Instagram e Whatsapp.   

 

No intervalo entre 2017 e 2019, acompanhei edições dos seguintes eventos: 

 Batalha do Imbuí (14/05/2017); 

 Batalha do Coreto (10/01/2018 e 10/04/2019); 

                                                
19 Produtor e apresentador do programa Evolução Hip Hop, Rádio Educadora FM 107.5. Membro do Colegiado 

Setorial de Música e da coordenação executiva do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra da 

Bahia - CDCN.  
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 Batalha do Cabruxa no campus da UNEB Cabula (28/11/2018),  

 Todas as edições do 3º Round de 2017 e 2018; 

 Batalha ‘Era da Informação’ São Caetano (13/09/2018, 20/09/2018, 22/11/2018);  

 Batalha da Torre (15/02/2019, 27/02/2019, 29/03/2019); 

 Batalha do Trem (14/12/2018); 

 Batalha do Engenho (06/04/2019); 

 Batalha Original Lauro City (11/04/2019); 

 2ª edição da Batalha do Pelô (07/04/2019). 

 

Além desses acima, acompanhei eventos de rap, sendo que alguns contaram com 

batalha de MCs, como: 

 

 

 Festival Salvador Hip-hop (10/11/2018); 

 “Hip-hop na quebrada: onde tudo começou”, promovido pelo coletivo sarau 

“Fábrica de rima”, na Estrada velha do aeroporto (24/11/2018); 

 Batalha de Break 2018 (29/04/2018); e 

 Batalha de Freestyle Independente (28/04/2019), sendo que participei da curadoria 

desta última, ao lado de Hillary e Pedro do Rap071 e Ananias Break (dentro da 

programação da Batalha de Break do grupo Independente de Rua, no Festival 

Internacional Viva Dança). 

 

Ao longo da pesquisa, a internet mostrou-se uma ferramenta extremamente 

importante, que serviu para manter-me atualizada sobre os mais diversos eventos, como 

shows, festas, lançamento de discos, discotecagem, rodas de conversa e reuniões, promovidos 

pelos interlocutores e também para compartilhamento de saberes. As conversas foram 

registradas com o uso de gravador e, posteriormente, apenas as partes mais relevantes para a 

pesquisa foram transcritas pela autora. Foi mantido a máxima fidelidade às falas originais, a 

não ser pequenas correções, como exclusão de frases repetidas e desconexas, a fim de não 

estereotipar os discursos de sujeitos já subalternizados (FARIA, 2017). Em alguns casos, 

contudo, optei por manter as gírias e expressões coloquiais, por reconhecer que fazem parte 

da construção de uma identidade própria, muito comum na cultura hip-hop.  

Em diversos momentos, assim como relata a pesquisadora Rebeca Freire (2011) contei 

com suporte de colaboradores, com os quais mantive diálogos constantes e, juntos, 
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compartilhamos reflexões. Foi fundamental estar em contato com pessoas de diferentes 

gerações do hip-hop, a começar com os mais experientes – pessoas que participam do 

movimento desde o final da década de 1990 e início de 2000 – até os mais jovens, com idades 

de 13 a 20 anos.  

Vale pontuar ainda que, por conta de uma certa dificuldade inicial de me inserir no 

campo, por possuir características marcantes como: ser mulher, branca, não-baiana e idade 

superior a eles, o trabalho de campo teve que ser mais prolongado que o pretendido, 

estendendo-se de maio de 2017 a maio de 2019. Por isso, iniciou-se logo que cheguei à 

Salvador, em maio de 2017, quando passei a frequentar eventos de hip-hop promovidos no 

centro da cidade – Pelourinho, Barbalho, Nazaré – e em diversos bairros20. Nesse primeiro 

momento da pesquisa, a observação participante foi operada não apenas como um recurso 

metodológico, mas como uma atitude da pesquisadora, de convivência com os MCs, fazendo 

visitas de campo e com conversas informais.  

Em 2017, acompanhei ocasionalmente algumas batalhas de MCs e estive em todas as 

edições da batalha que irei discutir no item 3.4. - 3º Round. Já em 2018, estive em outras 

batalhas de rimas, até mesmo na Região Metropolitana, em Lauro de Freitas, a Batalha 

Original Lauro City.  

Mostraram-se extremamente ricos os dados obtidos através de conversas informais, 

sem o uso de gravadores. Assim, pude adentrar o universo das rodas de freestyle 

soteropolitano. O fato de ter trabalhado previamente no coletivo de hip-hop Rinha dos MCs, 

em São Paulo, foi visto como algo positivo entre os rimadores, em certa medida, como um 

misto de curiosidade do meu deslocamento do Sudeste para o Nordeste.  

Além disso, a partir do momento em que me tornei colaboradora do site de jornalismo 

cultural especializado em rap – Rap07121, em agosto de 2018, pude retribuir com a escrita de 

matérias sobre a trajetória e trabalhos dos artistas e produtores locais. Por mais que exista um 

receio histórico de membros do movimento hip-hop com relação a pesquisas acadêmicas, 

devido à falta de retorno de alguns pesquisadores, na maior parte do tempo, apesar das 

dificuldades já relatadas, experimentei uma boa abertura com os jovens rimadores e com 

militantes do movimento. Ser colaboradora do site funcionou como uma espécie de feedback 

– uma troca e estabelecimento de parcerias entre a pesquisadora e o movimento (FREIRE, 

                                                
20 A exemplo, Rio Vermelho, Brotas, Cabula, Imbuí, Bairro da Paz, Engenho Velho da Federação, São Caetano, 

Estrada Velha do Aeroporto e também na Região Metropolitana, como Lauro de Freitas.  
21 Disponível em: http://www.rapzeroseteum.com/. Acesso em maio de 2019. 

http://www.rapzeroseteum.com/
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2011, p. 54), apesar de terem ocorrido certos imprevistos, como atrasos em algumas matérias, 

já que não possuo as habilidades jornalísticas.  
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2   BARULHO PARA A BATALHA 

 

 

Apresento neste capítulo um breve panorama acerca das batalhas de MCs, expressões 

artísticas relativamente pouco discutidas na literatura baiana, apesar de já haver pesquisas 

acadêmicas sobre o tema em São Paulo (TEPERMAN, 2011, 2015), Rio de Janeiro (ALVES, 

2013, 2016; MENEZES, 2016; SILVA, G., 2018), Belo Horizonte (MARQUES, 2013) e 

Belém (MIRANDA, M. e NEGRÃO, 2018). Faço uma breve revisão do movimento no Brasil 

e contextualizo o histórico em Salvador, desde a primeira batalha relatada, em 2007. Abordo, 

sucintamente, a associação do hip-hop como uma prática cultural juvenil.  

Para isso, baseando-se na metodologia empregada por Ivan Faria (2017), foi elaborado 

um quadro do perfil dos entrevistados com algumas variáveis como idade, escolaridade, 

profissão, local de moradia e a batalha de MC que frequenta. No decorrer do texto, os 

interlocutores serão identificados pelo apelido, seguido da idade e da área de atuação: Black 

(16 anos, MC), Bruno Suspeito (38 anos, rapper e produtor), Coscarque (38 anos, MC e 

produtor), Lísia (30 anos, produtora), Réu (31 anos, DJ), Mobbiu (43 anos, MC e produtor), 

Bert (19 anos, MC), Senpai (18 anos, MC), Flip (21 anos, produtor), Tiago (18 anos, MC), 

Luke (18 anos, MC).  
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Quadro – Perfil resumido dos entrevistados 

 

 

Nome Apelido Idade Profissão 

Local de 

Moradia Batalha 

1 Alberto Bert 19 MC / ong B. da Torre Boca do Rio 3º Round/ B. Torre 

2 

Álvaro Réu Réu 30 

MC/ rapper/ DJ/ 

produtor musical Itapuã Briga de Vira-Lata 

3 

André Cosca Coscarque 38 

MC/ rapper/ produtor 

cultural 

Alto de 

Coutos 3º Round 

4 

Cintia Savoli - 36 Rapper 

Buraquinho,

Lauro de 

Freitas - 

5 Darlan Oliveira Senpai 20 MC/ Underismo Brotas Poca as Caixas 

6 

Felipe Duarte Flip 21 

produtor cultural/ 

Underismo Nazaré 

Poca as Caixas/ 

Underismo 

7 

Hamilton Oliveira DJ Branco 38 

Radialista, Evol. Hip-

hop/ produtor cult. 

Areia 

Branca, 

Lauro de 

Freitas - 

8 

Ian Lisboa Black MC 16 MC 

Simões 

Filho 3º Round 

9 Janaina Noblat - 23 MC/ Rapper Garcia - 

10 Lísia Lira - 30 Produtora cultural Barris 3º Round 

11 

Miraclelia Souza Mirapotira 31 MC/ rapper 

Jardim das 

Margaridas 

Briga de Vira-Lata 

e 3º Round 

12 Raísa Muniz - 26 Produtora cultural Nazaré Underismo 

13 

Rangel Santana Mobbiu 43 

MC/ rapper/ produtor 

cultural Itapuã Fora de Órbita Rap 

14 

Anderson Dantas Zidane 23 

Rapper/ Produtor 

cultural 

Lauro de 

Freitas 

B. Original Lauro 

City 

15 

Tiago Alfa 18 MC/ Underismo Garcia 

Poca as Caixas/ 

Underismo 

16 

Valter Vinicius Luke 18 

MC/ rimador nos 

ônibus/ Eng. Lírico 

Faz. Grande 

Retiro 

B. Torre/ B. 

Engelho/ B. Retiro/ 

Underismo 
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2.1  É Chegado o grande momento22 

 

"Sangue, sangue, sangue!!" - as palavras são repetidas por jovens que 
ocupam a arquibancada do teatro Gregório de Matos, no bairro da 

Barroquinha, no centro de Salvador. Há por volta de quarenta pessoas, as 

luzes do teatro iluminam dois jovens, que estão no centro do palco, ambos 
com microfones na mão. Atrás dos dois jovens, há uma mesa de som, com 

toca-discos, um DJ e caixas amplificadoras. Semelhante às brincadeiras 

infantis, os dois jovens disputam no “par ou ímpar” para ver quem irá iniciar. 

De um lado, temos um jovem negro, em torno de 1,70 m, cabelos curtos, que 
veste uma camiseta larga, calça jeans, tênis preto, e de outro lado, um outro 

adolescente, da pele branca, cabelos tingidos de loiro e com um ar meio 

desengonçado.   
Quem começa é o jovem negro. "Hã, hã, hã, aê, aê, aê" - os primeiros sons 

parecem ser um teste para checar o microfone. "Só que na rima, você está 

em descontrole/ você é o Nadi, lá da Batalha da Torre/  
As rimas se manifestam por todo o corpo, o balancear dos quadris e pernas e 

visivelmente nos braços – as mãos acompanham a fluidez das rimas e o 

ritmo das batidas musicais – é quem marca o compasso do improviso. A mão 

direita que domina o microfone, enquanto que o corpo magro, inquieto, 
move-se de um lado para o outro, na tentativa de acompanhar as batidas 

musicais lançados no toca-discos ao comando do DJ. Taaaan-taaan tannnn... 

Nesse momento, os grandes olhos do jovem negros estão fixos em seu 
adversário, que também não esconde seu nervosismo, caminha até a mesa de 

som, volta, abaixa a cabeça, tentando captar as rimas. (Caderno de campo, 

dia 24/09/2017). 

 

Trata-se de uma descrição de uma batalha de MCs, uma manifestação própria do hip-

hop, transformada em prática cultural sonora, que, como uma “onda”, ocupa muitos espaços 

distintos em cidades brasileiras – centros culturais, escolas, praças, arredores de metrô, até 

mesmo em teatros – espaços bastante inacessíveis para manifestações consideradas como não 

convencionais, como do hip-hop. 

O hip-hop é uma expressão cultural associada à uma cultura de rua que, 

historicamente, surge à margem das expressões artísticas tradicionais da época, nos diria Leal 

(2007). À margem, isto é, algo que está circunscrito no limite externo, na periferia.  

De acordo com o antropólogo Derek Pardue (2011), o conceito de margem deve ser 

compreendido para permitir a percepção, a partir dos fenômenos como identidade 

sociopolíticos. Nesse sentido, a margem aborda muito mais do que a relação entre margens e 

centro, mas como uma presença que inspira símbolos da atualidade. É na margem que se 

criam outros movimentos culturais – de resistência, de existência.  

                                                
22 Jargão usado na Rinha dos MCs antes de iniciar a batalha. 
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Inicialmente, para aprofundarmos sobre as batalhas de MCs, na visão da rapper 

Mirapotira, uma das primeiras mulheres a participar deste movimento em Salvador, é preciso 

resgatar sua origem do movimento hip-hop, porque é um movimento ainda muito parecido 

com as periferias brasileiras,  

Eu costumo levar nas oficinas a essência, lá no começo da história de como 

começou as batalhas de MCs, às vezes se chega em uma batalha a molecada 

nova nem sabe, né? Porque virou um hype23, virou modinha, mas nada 
começa do nada. Lá trás, no Brooklin tava tendo muitas mortes entre os 

jovens negros no mesmo bairro, foi como o hip-hop surgiu. Primeiro veio a 

dança, breaking, com os movimentos já politizados, depois o grafite, veio o 

DJ, e o MC, só que não fazia rima ainda, ele era Mestre de Cerimônia, ele 
apresentava e ficava animando as festas. Logo depois, surgiu a ideia de fazer 

as batalhas de MC, porque com esta iniciativa, eles iam desafiar a galera do 

bairro, das gangues, no caso, hoje em dia eu faço essa comparação com as 
facções nas quebradas. Então, no caso, a galera das gangues desafiava a tirar 

as diferenças no freestyle, na rima, no improviso, sem matar, sem bater. É 

um desafio intelectual. Então dessa forma, eles conseguiam reduzir a 
violência no bairro, porque estava acontecendo muitas mortes entre eles. Isso 

foi o motivo das batalhas começarem. Eu acredito que isso se mantém até 

hoje, porque a gente ainda tem jovens pobres, negros, se matando entre si. 

Então toda essa movimentação cultural nas quebradas é muito importante, 
porque a molecada vê que não é só crime que tem, que tem uma outra 

alternativa, que é legal. (Mirapotira, em entrevista concedida à autora, 

28/05/2019) 

 

Conforme aponta a rapper, o período de formação do hip-hop, nos Estados Unidos, 

está associado à um cenário caótico, caracterizado por uma profunda crise financeira, com 

altos índices de desemprego, tráfico de drogas e disputas de território por gangues. O hip-hop 

surge como uma forma de a juventude pobre, negra, latina buscar diversão em meio a este 

caos (MACEDO, 2016). 

O sul do Bronx, principal subúrbio de Nova York, era tradicionalmente de imigrantes, 

com presença maciça de porto-riquenhos, dominicanos, jamaicanos e cubanos. Estima-se um 

número de trezentas gangues com um total de 20 mil membros (D’ALVA, 2014, p.2). Para 

Roberta Estrela D’Alva, o hip-hop apresenta-se como 

(...) uma cultura gerada em ventre inquieto, que nasce furiosa num dia de 

festa e traz na sua gênese a dança vigorosa, herdada de diversas matrizes, das 
danças sociais dos anos de 1970, (...) a fala-canto indócil, rápida, 

metrificada, repleta de gírias e neologismos, de crueza poética, agressiva e 

ao mesmo tempo inocente, bem-humorada, celebrativa, sofisticada, irônica e 
diversa. Sua certidão de nascimento é assinada com spray nos muros, nos 

trens, a céu aberto (D’ALVA, 2014, p.4).  

                                                
23 Hype é o exagero de algo, para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto.  É um substantivo usado para 

indicar algo que está na moda ou comentado nas redes sociais.  
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O hip-hop aparece como uma manifestação cultural no sentido de diminuir a violência 

e promover a diversidade e a diferença (D’ALVA, 2014), converteram-se em “guerras” de 

dança, grafite, travando “batalhas” com equipes de som nas festas de rua, e nas competições 

entre rimas, como nas batalhas de MCs. Estas festas eram um momento de resolver as 

diferenças entre as gangues e reuniam um número cada vez maior de jovens, sendo que os DJs 

emprestavam os microfones para que os jovens pudessem improvisar discursos 

acompanhando o ritmo da música (DAYRELL, 2003). 

Nesta linha, uma das intenções com o hip-hop, segundo um dos seus idealizadores, 

seria “em função paz, do amor, da união e diversão, e que as pessoas se afastariam da 

negatividade que estava contaminando nossas ruas (violência de gangues, tráfico e consumo 

de drogas, complexos de inferioridade, conflitos entre afrodescendentes e latinos)” 

(BAMBAATAA, apud LEAL, 2007, p.26). 

Vale mencionar que Afrika Bambaataa, um dos fundadores da primeira posse de hip-

hop, a Universal Zulu Nation24, foi o precursor por difundir o conhecimento como um 

elemento estruturador do hip-hop (MACEDO, 2016). Nesta linha, o hip-hop atua como uma 

expressão política social, uma “arma de transformação”25, o qual tem potencial humanizador, 

na medida em que estimula jovens e simpatizantes a buscar conhecimento. Assim, promove 

letramento informal, para além dos muros convencionais das escolas e universidades. Este 

pensamento difundiu-se no hip-hop como um todo, sendo que alguns autores, inclusive, 

afirmam que a consciência política lhe é um elemento intrínseco (CAMARGOS, 2015); por 

isso são tão presentes, por meio das diversas artes (e principalmente pelo gênero rap), as falas 

sobre as mazelas sociais, as desigualdades sociais vividas de forma cotidiana, a denúncia dos 

preconceitos, a precariedade das relações de trabalho (SPOSITO, 1993).  

Entretanto, não podemos cair no risco de romantizar o movimento hip-hop. É preciso 

considerar a heterogeneidade das estéticas no rap. Com o crescimento do seu mercado 

fonológico, muitos artistas buscam se espelhar em uma estética influenciada por vídeos de rap 

norte-americano, com o rap ostentação, chamado de “blim-blim” de Wiz Khalifa, 50 Cent, 

Kanye West e Drake (MACEDO, 2016). Contudo, esta tendência já se fazia presente nos anos 

1990 nos Estados Unidos, com grupos como Wu-Tang Clan, 2Pac e Notorious B.I.G.  

O hip-hop influencia o surgimento do funk ostentação paulista, ritmo que vem 

dividindo o gosto dos jovens e simpatizantes do hip-hop. O “funk ostentação” surge nos 

                                                
24 Movimento estruturado do hip-hop.  
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bairros periféricos, ao longo dos anos 2000, com letras que ressaltam um estilo de vida que 

idolatra a riqueza, sucesso e consumo de luxo, com a exibição de carros importados, motos, 

joias, roupas de grife, bebidas e mulheres sensuais nos videoclipes. Dessa maneira, o discurso 

de denúncia, tão forte no hip-hop, transforma-se, para estes artistas, em espaço para a 

celebração do consumo e hedonismo sexual, como por exemplo o funk do MC Guimê26. Além 

do “rap e funk ostentação”, há grupos mais atrelados a uma cena “gangsta” (como o grupo 

Facção Central e Vandal, em Salvador), vertente “gospel”, de temática religiosa (representada 

pelo grupo Apocalipse 16) e um crescimento do rap acústico, com letras de amor.  

 

2.2  O Movimento Hip-hop em Salvador 

 

Para Nelson Maca (2005), a cultura hip-hop se arquiteta como uma possibilidade para 

diversão, valorizando as linguagens artísticas com participação negra intensa. O ativismo 

político é a principal característica dos grupos de rap, os quais se envolvem em projetos 

sociais, comunitários, atuando de forma independente, e segundo o pesquisador, lembra os 

espaços ocupados pelos blocos afros. Os hip-hoppers negam o mito da cordialidade brasileira, 

aproximando-se do movimento black estadunidense. 

Nelson Maca é um importante ator do movimento hip-hop baiano, uma vez que, no 

início dos anos 2000, promove o sarau Blacktude (“Black com atitude”) para ser um espaço de 

recitação de poesias autorais. O sarau tem um elo direto com o movimento negro, atuando 

contra a discriminação e contra o racismo. É uma forma de ativismo, pois transforma primeiro 

o sujeito em si e este passaria a ser um sujeito transformador na sociedade.  

O hip-hop, de modo mais evidente com o rap, estimula a valorização dos elementos 

estéticos negros e é considerado como um estilo de vida, um modo de ser hip-hopper, de 

sentimento de pertencimento da cultura. Por isso, há uma maneira de se vestir, de se expressar 

e de se portarem no mundo. Principalmente entre os b-boys e b-girls, a vestimenta própria é 

bem marcante, escolhida para dar liberdade aos movimentos, como jaquetas esportivas, calças 

                                                                                                                                                   
25 Citação da rapper baiana Janaina Noblat, em entrevista ao portal Rap071. Fonte: 

http://www.rapzeroseteum.com/single-post/2016/11/28/Campe%C3%A3-da-1%C2%AA-Liga-Nacional-

Feminina-de-MCs-Jana%C3%ADna-Noblat-conversa-com-o-Rap071 Acesso agosto de 2018. 
26 Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2014, afirma que sua renda mensal pode chegar a R$ 1 milhão. 

O artista tem como como ídolo Mano Brown e exibe uma tatuagem com os dizeres “Bitch, don’t kill my vibe”, 

referência à canção do rapper estadunidense Kendrick Lamar (MACEDO, 2016, p.23). 

http://www.rapzeroseteum.com/single-post/2016/11/28/Campe%C3%A3-da-1%C2%AA-Liga-Nacional-Feminina-de-MCs-Jana%C3%ADna-Noblat-conversa-com-o-Rap071
http://www.rapzeroseteum.com/single-post/2016/11/28/Campe%C3%A3-da-1%C2%AA-Liga-Nacional-Feminina-de-MCs-Jana%C3%ADna-Noblat-conversa-com-o-Rap071
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largas, bonés e tênis confortáveis (LEAL, 2007). A fala de DJ Branco27 ilustra de que modo o 

ativismo político age na subjetividade dos indivíduos 

 

O nome que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço tudo ao 

hip-hop, ao movimento hip-hop. Porque a partir do momento que eu conheci 

essa cultura, a minha mente se expandiu, eu criei dentro de mim outras 

perspectivas. (...) A gente que vêm de uma periferia, de uma realidade 

difícil, a gente sofre com todas as mazelas sociais praticadas pelo estado e a 

questão do racismo. (...) A música rap faz diferente, diz para mim que você 
pode, você pode, por mais que existem barreiras, existem dificuldades, você 

pode! A música rap, o movimento hip-hop está praticamente comigo 24 

horas. Na verdade, tudo que eu faço, qualquer coisa que eu vou fazer na 
vida, primeiro eu escuto uma música rap e a música rap te dá força de 

vontade, por mais que seja difícil o obstáculo (DJ Branco, em entrevista 

concedida à autora em 14/07/2018. Grifo da autora). 

A mensagem do hip-hop é de que “você, preto, pode!”, uma mensagem de valorização 

da negritude. É o que faz Mano Brown na canção Negro Drama (2004):  

 

Não foi sempre dito que preto não tem vez 

Então olha o castelo irmão e não foi você quem fez, cuzão 

Eu não li, eu não assisti 
Eu vivo o negro drama, eu sou o negro drama 

Eu sou o fruto do negro drama 

 

Mano Brown reivindica um outro papel para o homem negro – estar no topo da 

pirâmide na sociedade. Pesquisadores como Tricia Rose e Adam Bradley afirmam que “esta 

geração de jovens, em sua maioria pretos e marrons – concebeu inovações no ritmo, nas rimas 

e nos jogos de palavras que transformariam a própria língua inglesa” (BRADLEY apud 

TEPERMAN, 2011, p. 27). 

Voltando para a origem do hip-hop em Salvador, é importante questionar a hegemonia 

atribuída para o movimento em São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme aponta Coscarque (38 

anos, MC e produtor): “hip-hop nasceu paralelamente nas quatro regiões do Brasil, nos quatro 

cantos, mas foi mais evidenciado em São Paulo, na São Bento, depois pegou aquela 

efervescência cultural do próprio Rio de Janeiro (referindo-se ao movimento Black Rio)” 

(Entrevista concedida à autora em 19/05/2018). Nos anos 1980, o hip-hop se concentra mais 

em São Paulo e Rio de Janeiro, por serem as regiões mais desenvolvidas na parte de 

comunicação, mas o rádio, a televisão e os filmes espalham as primeiras manifestações dessa 

cena cultural para as demais localidades.  

                                                
27 DJ Branco é produtor cultural, arte-educador, comunicador social, produtor e apresentador do programa 
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Porque eu costumo sempre provocar assim, porque o berço do hip-hop é São 

Paulo? A comunicação do Brasil, em geral, está em São Paulo. São Paulo é a 

capital da comunicação, é o mar onde todas as áreas têm que navegar, então 
por mundo tempo, os meios de comunicação retratavam o que estava em São 

Paulo, não sei se por alguma forma de preconceito ou por preguiça mesmo 

em pesquisarem ou querem se deslocar (Coscarque, MC. Entrevista à autora 

em 19/05/2018). 

O cinema foi um dos principais canais a disseminar a cultura hip-hop no mundo, 

através dos filmes Na Onda do Break28, Breakin’ e Breakin’2, sendo os três lançados em 1984 

(MIRANDA, 2014). O primeiro filme serviu de inspiração para jovens de várias periferias do 

Brasil se tornassem b-boys e b-girls (LEAL, 2007). Além disso, a televisão foi um outro 

influenciador, por meio da emissora MTV, os jovens baianos se familiarizam com o gênero 

rap, para depois entender que o rap fazia parte de um movimento maior, o hip-hop. Este fato 

é evidenciado na fala de DJ Branco, articulador do movimento hip-hop da Bahia, o qual 

conheceu o rap como gênero musical através do videoclipe do grupo Racionais MC’s pela 

televisão. A seguir: 

Em 98, eu trabalhava numa lanchonete no Terminal Marítimo de Salvador, 

no terminal Ferry Boate e tinha mania de todo dia, meio-dia, quando 

almoçava, de colocar a televisãozinha preto-branca na mesa e ficava 

assistindo videoclipe da MTV. Aí um certo dia, tava passando “Diário de um 
detento” do Racionais MC’s. E aí eu fiquei impressionado com a letra da 

música e com as imagens, aí fiquei pensando “Pô, isso é igualzinho aqui os 

caras lá da rua, quando vai preso e fala que na cadeia é assim mesmo, essa 
música fala da realidade da cadeia, aí fiquei esperando, peguei um 

guardanapo e uma caneta e fiquei esperando acabar o videoclipe para poder 

dar o crédito no final. (...) Cheguei em casa, tinha um amigo meu, aí falei 

para ele, “pô, eu vi um videoclipe muito massa que fala da realidade da 
cadeia hoje, na MTV, Diário de um detento”. E ele: “Rapaz, isso aí é 

Racionais, é rap, minha esposa estava em São Paulo e trouxe um CD dos 

Racionais”. E aí eu falei: “Mas isso é rap? Rap não é aquele disco “Funk 
Brasil?”. Aí ele falou: “Não, isso aí é funk, rap é diferente, Racionais é rap”. 

Aí, eu falei, “Ah, tá bom!”. E aí me deu um CD dos Racionais, a partir daí 

eu comecei a escutar o disco Sobrevivendo no inferno, fiquei viciado (DJ 
Branco. Entrevista concedida à autora, 14/07/2018) 

A conscientização de que o rap era algo maior também foi relatado por outros como 

por Rangel Santana 

Em 98, com Racionais MCs no Brasil todo, eu já tinha influência de cultura 
de rua, dessa estética, do desenho, grafite, das roupas, eu entendia o break 

como dança, porque meus primos dançavam, eu grafitei um tempo, mas eu 

não tinha noção do hip-hop com esses quatro elementos juntos, com o rap 
que eu comecei a entender. Já ouvia rap gringo, para mim, era tudo coisa de 

                                                                                                                                                   
Evolução Hip-hop na Educadora FM 107.5. 
28  No original Beat Break, dirigido por Stan Lathan. Miranda (2013) afirma que assistiu o filme pela televisão, 

aproximadamente dois anos após o lançamento nos cinema. (MIRANDA, 2013, p.23) 
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rua, com skate, basket. Com o Racionais estourando, eu comecei a ir atrás do 

movimento, a participar das atividades e aí não parei mais (Rangel Santana. 

Entrevista concedida à autora, 07/12/2018) 
 

O rap chega mais ativamente em Salvador nos anos 90, além do cinema e televisão, 

por meio de revistas e por conversas informais em ruas e bares (MESSIAS, 2008). Nesta 

época, os discos e fitas K7 eram adquiridos em lojas, ou através de pessoas que compravam 

em São Paulo, Rio de Janeiro ou de outros estados e revendiam em Salvador.  

Entretanto, antes dos anos 90 já surgem os bailes black em Salvador. Em nossas 

primeiras entrevistas29 para esta pesquisa, nossos interlocutores citaram o movimento do Baile 

Black Bahia, na região do Subúrbio Ferroviário, como a primeira manifestação de hip-hop em 

Salvador, o qual também coincide com o argumento de Lívio Sansone (MESSIAS, 2008; 

FREIRE, 2011; BARBOSA, 2013 E MIRANDA, 2014). Por isso, entre os adeptos do hip-hop 

e entre os pesquisadores, há uma certa unanimidade em atribuir a dança como o primeiro 

elemento do hip-hop a se desenvolver na Bahia. Como relembra Coscarque (38 anos, MC e 

PROD): 

Acho que como todo mundo, já via nos filmes, já começava a ver as 

referências na televisão, pouca coisa, principalmente em Salvador, tocava na 

rádio, mas bem antes disso existia um baile em Periperi, que era num bairro 
vizinho de onde eu moro, Alto de Coutos, chamado Black Bahia. Já tinha 

manifestação de hip-hop e eu não sabia que era cultura hip-hop, a galera se 

juntava lá para poder dançar, minha mãe participava. O próprio Nelson 

Triunfo vinha para poder dançar em Periperi. Aí tinha meu tio João, meu 
primo Armando, Bau, Aílton e Turino ficavam fazendo as coreografias para 

poder dançar, eu nunca pude ir porque era criança ainda, sabe? (André 

Cosca. Entrevista concedida à autora, 19/05/2018). 

O primeiro baile funk em Salvador aconteceu em 1979, no bairro de Periperi 

(SANSONE, 2004). De 1979 a 1996, o baile acontece todos os domingos, apenas tendo 

intervalos no domingo de carnaval. De acordo com o cientista social:  

O primeiro deles foi organizado por um grupo de jovens empresários 

cariocas, proprietários brancos de um sistema de som pesado, que 
resolveram criar um baile funk em Salvador, seguindo o modelo que haviam 

desenvolvido nas cidades do Sudeste. Durante anos, toda semana o DJ voava 

do Rio para Salvador, a fim de animar os bailes com novas canções. Como 

de praxe, a popularidade do DJ dependia de sua capacidade de satisfazer o 
público, tocando velhos favoritos e clássicos e, pouco a pouco, introduzindo 

novas canções — “as músicas mais atuais”. Aos poucos, os DJs baianos 

foram construindo seu próprio nome e começaram a tomar o lugar dos 
cariocas. A importação dos discos, no entanto, continuou centrada no Rio de 

Janeiro. O único local espaçoso que existia para abrigar o primeiro baile 

funk de Salvador era o Esporte Clube de Periperi. Trata-se de um imenso 

                                                
29 Realizadas com o rapper Coscarque, DJ Branco, Black MC e Jorge Hilton Miranda. 
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galpão de estrutura muito simples, no centro desse grande bairro suburbano 

(SANSONE, 2004, p. 185). 

Naquela época, Periperi além do baile funk Black Bahia, reunia cerca de 2 mil 

frequentadores por domingo, além de inúmeros pagodes, serestas (bailes para frequentadores 

acima de 50 anos), batucadas informais na praia local e era ainda local dos ensaios do bloco 

carnavalesco Ara Ketu (SANSONE, 2014). O autor aponta o descaso da mídia em divulgar 

esta efervescência cultural, por ser um bairro estigmatizado pela pobreza e violência. Somente 

depois do baile Black Bahia completar dez anos, o jornal A Tarde lançou uma nota sobre a 

festa. 

Nos bailes, o estilo musical mais tocado era o funk carioca, mesclado com músicas 

românticas, um pouco de pagode e também axé music (MIRANDA, J., 2014). Jorge Hilton 

Miranda nos lembra que, já na década de 1990, havia muitos grupos de dança, como o Funk 

Cobra Girls, formada por cinco mulheres, as quais dançavam passos estilo street. 

Com o sucesso deste movimento, ao longo dos anos 1990, outros bailes surgiram em 

Salvador, como Muzuá e Baile da Mesa (em Lobato) e Baile Pop Sam (Paripe) (MIRANDA, 

2014). Apesar das danças urbanas (mais forte com o breaking) e do rap, aparecerem nos 

bailes nos anos 1980 em Salvador, o hip-hop enquanto movimento político, cultural e estético 

estruturado só é reconhecido em meados dos anos 1990. No dia 26 de abril de 1996, acontece 

a primeira reunião para articulação do movimento no Passeio Público, no centro da cidade, 

envolvendo grupos de rap de diferentes bairros como Itapuã, Marechal Rondon, Valéria, 

Nordeste de Amaralina, Pernambués, Lobato, Paripe, Itinga (BARBOSA, 2012, p.69). Porém, 

antes disso, havia alguns grupos de rap, como o Leões do Rap, em 1991, surgido a partir da 

equipe de dança Break & Cia, o MD MCs, em 1992 e o Simples Rap’ortagem, em 1994 

(MIRANDA, J., 2013, p.85-87). 

Com a articulação do movimento, em 1996, “as primeiras expressões do hip-hop se 

uniram para na formação de seu primeiro grupo, a ‘Posse Orí’, quando se concretiza a 

formação do hip-hop como um movimento social” (FREIRE, 2011, p.16). De acordo com a 

pesquisadora Aldenora Lima, as posses podem ser entendidas como “[...] um núcleo de 

atuação e reflexão do movimento hip-hop, local onde ocorrem reuniões semanais e são 

discutidos os projetos futuros e divulgados eventos e festas” (LIMA, 2006, p. 13). 

 Vale destacar que as posses, além de promover a união em torno dos elementos do 

hip-hop, também realizam ações em comunidades, como palestras em escolas e faculdades 

(WELLER apud FREIRE, 2011, p.17), em mesas de debate em seminários, congressos e 

aberturas de encontros de diferentes temáticas sociais. Dessa maneira, foram as “posses” que 
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o hip-hop soteropolitano conseguiu juntar jovens de um mesmo bairro ou região, 

desenvolvendo os elementos que caracterizam o movimento e atuando politicamente em torno 

da comunidade.  

 

2.3  As Batalhas de MCs 

 

As batalhas de rimas são, atualmente, o espaço onde acontece o primeiro contato em 

torno do rap – onde jovens socializam, conhecem os rappers locais e por meio da 

improvisação, os iniciantes nesta arte podem ganhar visibilidade. Dessa forma, consideramos 

que esta manifestação cultural atua como uma “nova escola do rap”, baseado na rima de 

improvisação, com uma nova estética de construção do rap. Valoriza-se o raciocínio rápido, a 

criatividade das rimas, flow (cadenciamento das rimas) e a métrica, do que meramente o 

conteúdo das rimas. 

As batalhas estão estruturadas na competição entre os MCs, por meio de um jogo de 

desafio. Assim, normalmente, quem vence é aquele que desenvolve suas rimas de maneira 

rápida, dinâmica, criativa. Nesse sentido, além de provocar e atacar o adversário, para ser 

considerado um bom MC é preciso saber formular as respostas, e estimular o desafio verbal. 

De acordo com a pesquisadora Ana Lúcia Silva Souza (2009, p.157), é através das rimas que 

o MC pode, como argumento, “narrar as experiências cotidianas, em forma de poesia rimada; 

desempenha papel estratégico como o sábio, o conselheiro, ou ainda como o contador de 

histórias dos territórios de pretos e brancos pobres”. Durante a performance, a força da voz e a 

forma como o corpo se projeta no espaço, é muito importante, porque ressalta as formas de 

expressões. O corpo é provocador, se pretende um “ethos de um guerreiro, desafiador” 

(SOUZA, A., 2009, p.167).  

Este movimento mostra-se distinto da primeira geração do hip-hop, nos anos 1980 e 

1990, disseminado por meio das danças urbanas (a “onda do break”, com Nelson Triunfo) e 

com o rap fortemente politizado – tendo como modelo as longas letras de rap, como as do 

grupo Racionais MC´s, Facção Central, RZO, etc.  

Estas mudanças ocorrem no âmbito da estética, estilo e temática das canções, 

percebendo-se aí a influência do barateamento de bens tecnológicos, com 

“microcomputadores pessoais e softwares, levou a que o processo de produção musical 

deixasse de ser realizado exclusivamente em grandes estúdios” (MACEDO, 2016, p.46). Ao 
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longo dos anos, produzir e gravar discos eram atividades exclusivas das gravadores e equipes 

de bailes. Já nos anos 1990, contudo, grupos como Thaíde & DJ Hum e Racionais MCs abrem 

selos independentes, como o Brava Gente e o Cosa Nostra. Na segunda metade dos anos 

2000, a produção e gravação de um disco de rap é transferida para estúdios caseiros e 

microcomputadores. Estes novos MCs como Emicida ou Baco Exu do Blues, não precisam da 

intermediação de uma gravadora, podem ser seus próprios produtores.  

É importante ainda frisar que, o movimento hip-hop no Brasil teve mudanças 

consideráveis.  Entre as ricas contribuições do pesquisador Márcio Macedo (2016), uma delas 

é pensar como há uma transformação do conceito de cultura sobre o movimento como uma 

prática cultural no Brasil. Segundo o argumento de Macedo, nos anos 1980 o movimento hip-

hop está atrelado à ideia de cultura de rua. Trata-se, portanto, de uma ocupação das ruas, das 

calçadas do Teatro Municipal e ruas adjacentes, como a esquina das ruas Dom José de Barros 

e 24 de Maio (próximo da Galeria do rock, ponto de encontro de jovens negros), e os 

arredores do metrô São Bento.  

Já nos anos 1990, as letras de rap aproximam-se do debate racial e do movimento 

negro, inspirados pela segunda geração do rap norte-americano, principalmente com o grupo 

Public Enemy - PE, conforme apontado pelo pesquisador: 

 

Com constantes referências a lideranças históricas negras como Malcolm X, 
Marcus Garvey, Martin Luther King, o ministro da Nação do Islã, Louis 

Farrakhan, e os Black Panthers, o PE possuía uma formação que mesclava e 

flertava com elementos de uma organização paramilitar. (...) KL Jay, dos 

Racionais, resume bem a influência do PE sobre seu grupo afirmando que “a 
ideia de protestar contra a situação racial surgiu aos poucos, mas o pontapé 

inicial foi quando a gente começou a ouvir Public Enemy. Lemos a 

autobiografia do Malcolm X.? ” (MACEDO, 2016, p. 32).  
 

Essa aproximação com a temática racial traz uma valorização da identidade negra, na 

qual a juventude negra começa a ter voz ativa. As letras do Racionais MCs são carregadas de 

experiências vividas pela comunidade ou pela classe social do rapper (GARCIA, ano apud 

TEPERMAN, 2015, p. 67). A partir dos anos 2000, o hip-hop associa-se a uma cultura 

periférica ou cultura dos jovens da periferia. A periferia passa a ter um reconhecimento social 

e ser entendido como forma de expressão que acessa os segmentos mais humildes da 

população. A periferia é entendida de forma mais positivada, um lugar onde estão artistas em 

potencial e isso acontece devido a aproximação das políticas culturais institucionalizadas com 

o hip-hop, considerando a feição popular do governo do ex-presidente Luís Inácio “Lula” da 

Silva (MACEDO, 2016).  
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Jovens e adolescentes que chamamos de “uma nova escola do rap” participam 

ativamente das batalhas de rimas, foram socializados dentro de um estilo de cultura hip-hop, 

já consolidado há mais de 30 anos. Por isso, em nossas entrevistas, muitos disseram que 

foram influenciados pelos seus pais, familiares e amigos a escutarem os raps “clássicos”, 

como os grupos NZO, DJ Hum, Consciência X-atual, Ndee Naldinho, Visão de Rua, De 

Menos Crime, Gog, Rappin hood, MV Bill, Racionais MC’s30. Conforme já apontado, 

atualmente o uso à tecnologia está mais disseminado nesta geração, que possui acesso à 

internet, usa smartphones e estão sempre conectados nas redes sociais, com predomínio dos 

aplicativos Whatsapp e Instagram. Assim, por causa da internet, eles têm acesso a conteúdo 

de assuntos da cultura hip-hop de todo o país – por meio de comunidades nas redes sociais 

(antes por meio do Orkut), através do Facebook, Messenger, Youtube, Instagram e Twitter.  

O Youtube, além de ser um dos sites mais acessados do país, permitiu o barateamento 

de produção (BARROS, 2018, p.13), principalmente em termos de distribuição de conteúdo, 

especialmente produções musicais. Se antes era preciso um grande investimento para a 

produção e distribuição de videoclipes ou músicas-demo entre gravadoras e emissoras, hoje, 

com um smartphone e uma conta de e-mail pode-se criar um canal no Youtube e publicar 

vídeos diversos. Mais fortemente nos anos 2000, essa democratização do acesso à internet 

banda larga estimula a produção e a circulação do rap, conforme aponta o antropólogo 

Ricardo Teperman: 

 

A capacidade de mobilização do rap passou a interessar grupos que, até 

então, haviam tido espaço reduzido no campo. Mais e mais, “minorias” 

como mulheres, indígenas e homossexuais vêm encontrando espaço de 
expressão como rappers, inserindo novas reivindicações na pauta e 

propondo novas elaborações estéticas (TEPERMAN, 2015. p. 10-11).  

 

Vale ressaltar que os MCs dedicam muitas horas diárias para ouvir rappers e assistir 

vídeos de batalhas de rimas. Além disso, passam horas dedicadas ao treino de construção de 

rimas31, métricas. Levam sempre um caderno de rimas, onde escrevem ideias e poesias; 

treinam o improviso em frente ao espelho, com ajuda de familiares e amigos (como citado 

pelos MCs Black, Macarrão e Darrem). Estes jovens escutam e consumem rap nacional e 

estadunidense e são mais do que simples fruidores. São produtores de eventos, organizam as 

batalhas nos bairros onde residem ou em eventos pontuais.  

                                                
30

 Artistas citados por DJ Branco, em entrevista dia 14/07/2018. 
31 Foi citado em conversas informais na batalha Era da Informação, que um MC estuda o dicionário para treinar 

rimas.  
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Historicamente, o formato de “ataque” e “resposta” das batalhas de rimas foi primeiro 

desenvolvido na Batalha do Real. No mesmo ano, César Schwenk e Aori, os organizadores da 

Batalha no Rio de Janeiro, criam a Liga dos MCs, competição que definia os melhores MCs 

do Rio de Janeiro e de outros estados, como São Paulo.  

Em 2004, há uma edição especial da competição em São Paulo, na Choperia do 

Serviço Social do Comércio – SESC Pompéia. Depois do Rio de Janeiro, inspirados pela Liga 

dos MCs, surgem duas outras batalhas em São Paulo, em 2006: a Rinha dos MCs32 e a 

Batalha do Santa Cruz33. No ano seguinte, surge o mesmo movimento em capitais, como em 

Belo Horizonte, Duelo de MC’s, em Vitória do Espírito Santo, B.S.P.  

A primeira batalha de MCs relatada em Salvador aconteceu em 2007, como parte da 

programação da festa de rap Fora de Órbita Rap, criada por André Cosca e Rangel Santana. 

Ambos rappers compunham o grupo Comboio hip-hop, organizado pelo Nelson Maca, que 

reunia outros MCs, como Kiko e Diego 157. Em entrevista, Rangel afirmou que defendia, 

dentro do coletivo, a ideia de criar uma festa de rap mais underground, mas acabou não 

encontrando apoio para sua realização.  

 

Figura 1 - Festa Fora de Órbita Rap, Bahia, 2007 

 

                          Fonte: Retirado do blog de Nelson Maca34 

Por fim, Rangel “se retou” e criou, de maneira independente, o selo de rap 

“Positivoz”35, com o intuito de colocar suas ideias em prática, atuar com produções de festas e 

                                                
32Organizadores Criolo e DJ Dandan. 
33Organizadores AfrikaKidz. 
34Fonte: https://gramaticadaira.blogspot.com/2007/11/fora-de-rbita-rap-segue-firme-forte-e.html. Acesso em 07 

de agosto de 2018.  
35 “Positivoz” foi um nome criado com ajuda de André Silva, um amigo de São Paulo, do portal especializado 

em rap nacional, Bocada Forte.   

https://gramaticadaira.blogspot.com/2007/11/fora-de-rbita-rap-segue-firme-forte-e.html
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lançar discos. O nome Fora de órbita já tinha sido usado antes em uma festa do lançamento do 

disco do grupo Testemunhaz, o qual também contou com shows de Afrogueto e Oquadro. 

“Acho que foi a primeira festa (de rap) que tinha um certo glamour e é nossa, saca? E estar 

num clube, a festa foi no dia das mães, foi divulgada nacionalmente”, diz Rangel (em 

entrevista concedida à autora, 07/12/2018). A dupla quis resgatar esse nome e também 

consideravam que casava com a proposta - de ser um reduto voltado exclusivamente para a 

cultura hip-hop. Anteriormente a isso, nas festas de rap se tocavam também outros gêneros 

musicais, como o reggae e o rock, mas o inverso não acontecia nas festas de reggae - não 

tocavam rap. Por isso, acreditam estar fazendo algo inovador na cidade.  

 

Salvador é uma cidade muito plural, mas eu nunca vi uma festa na praça do 

Reggae, no Pelourinho tocar Tupac, Big, ou Racionais! Mas em toda festa de 
rap, tinha que ter reggae, Bob Marley, Dancehall, nada contra, mas por que 

é que tem que ter? Por que as pessoas não davam espaço nas outras festas 

tocar rap? (Coscarque, entrevista concedida à autora, 19/05/2018) 

 

Coscarque (38 anos, MC e produtor) já era, nessa época, produtor cultural. A festa 

acontecia no espaço Muv, no Pelourinho, com capacidade para oitenta a cem pessoas. Já na 

primeira edição, foi um sucesso; na segunda, conseguiu reunir por volta de quinhentas 

pessoas. Como não havia espaço físico para esse número de pessoas, era preciso um 

revezamento para poder entrar na festa. É importante também destacar que os MCs baianos 

tinham uma ligação forte com rappers de outras capitais, a exemplo do Rio de Janeiro, como 

MC Cesinha, da Batalha do Real e talvez isso tenha sido uma das motivações para a criação 

de uma batalha de MCs dentro da programação do “Fora de Órbita Rap”. O grupo mantém a 

festa durante três anos, e contou com a participação de diversos MCs, além de diversos shows 

de rap. Alguns dos MCs que mais se destacaram nesta época foram: Oddish, Sardinha, Don 

Rimático, Bruno, Baga, Gunny, Duq R.A36.  

 
Foram 3 anos de festa. Começou mensal, depois começou a ficar meio 

periódica, e depois virou semanal. Depois ficou periódica de novo. Mas 
sempre teve a coisa de trazer um artista de fora, para fazer esse 

intercâmbio, para gerar mídia, para sair nos sites e pegar também um 

público do cara que já tinha daqui, mas que não conhecia a gente (Rangel 

Santana, entrevista concedida à autora em 07/12/2018).  

 

Em 2008, rapper Bruno Meireles, conhecido como Bruno Suspeito, membro do grupo 

“A rua se conhece” e do coletivo “São Caetano Resistência” cria em São Caetano a Batalha 
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“Era da Informação” nos arredores da quadra de esportes de São Caetano. Logo depois, em 

meados de 2010, surge a Briga de Vira-lata, no Largo do Campo da Pólvora (ativa em 2012), 

produzida por Álvaro Réu. 

As batalhas tornaram-se mais populares e alcançaram a mídia a partir de 2009, quando 

a trajetória de um jovem improvisador ganha reconhecimento. Desde 2006, Emicida conquista 

batalhas em São Paulo e no Rio de Janeiro (vencedor da Liga dos MC´s), os vídeos de suas 

competições tornaram-se virais37. Conquistou este apelido por ser ágil na improvisação, um 

verdadeiro “homicida” nas rimas. Como muitos, deslocava-se de seu bairro periférico de São 

Paulo (zona norte) para a extremo zona sul, em Interlagos, para participar na Rinha dos MC´s, 

e na Batalha do Santa Cruz. Ao despontar como campeão em muitas batalhas, Emicida 

investiu na carreira solo e comercializava seus CDs de forma artesanal, no estilo-punk “faça 

você mesmo” (do it yourself).  

O MC com suporte de sua família vira um empreendedor de sucesso, sendo admirado 

por muitos. O Laboratório Fantasma teve um papel muito inovador na música brasileira, na 

medida em que impulsionou o rap enquanto mercado independente38. É inegável que 

atualmente há uma maior liberdade da cultura que nasceu das ruas nova-iorquinas, do “lixo 

eletrônico” de família abastadas (SEVCENKO, 2001). O hip-hop desenvolve-se como arte 

urbana, que provoca um questionamento dos padrões estéticos convencionais, da imagem 

“eurocêntrica”. 

Emicida foi um dos primeiros da geração de batalhas a ter reconhecimento no Brasil e 

no exterior, e é considerado como um dos principais responsáveis por ter dado às batalhas 

uma projeção da manifestação cultural no Brasil todo. Paulo Malikem, produtor cultural, 42 

anos e um dos organizadores da Batalha da Estação (São Paulo) afirma: "De verdade, o 

Emicida foi o cara que mais conseguiu subir por causa de batalha e freestyle (...) A cultura 

freestyle nunca tinha sido o centro no circuito do rap. O Emicida que levou luz a isso e fez a 

molecada se empolgar com as batalhas"39. 

                                                                                                                                                   
36 Fonte: http://gramaticadaira.blogspot.com/2007/11/fora-de-rbita-rap-segue-firme-forte-e.html Acesso em 07 

de agosto de 2018. 
37 Com mais de 186 mil visualizações. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nzH9nPLmRus 

acesso julho de 2018. 
38 Laboratório Fantasma é um dos principais selos de rap do Brasil, lançando outros artistas, como seu irmão e 

empresário Fióti, o músico Rael; comercializa artigos de rap, como CDs e vinis em uma loja virtual; lança uma 
marca de roupa, a qual participa da 41ª edição da SP Fashion Week 2016, quebrando paradigmas do mundo da 

moda - com a atuação de modelos negros, plus size (modelos de tamanho grande) e com estampas africanas. 
39 Relato retirado da matéria da revista Vice: Por que as batalhas de rimas estão mais populares do que nunca 

(2017) https://noisey.vice.com/pt_br/article/ypk3w7/batalhas-de-rima-nike-perfis Disponível em agosto de 2018.  

http://gramaticadaira.blogspot.com/2007/11/fora-de-rbita-rap-segue-firme-forte-e.html
https://www.youtube.com/watch?v=nzH9nPLmRus
https://noisey.vice.com/pt_br/article/ypk3w7/batalhas-de-rima-nike-perfis
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Por volta de 2010, o número de batalhas de rimas multiplica-se em outras grandes 

cidades brasileiras, como Recife, Teresina, Belém e Curitiba. No Rio de Janeiro, o movimento 

se expandiu e ganhou uma nova denominação – as rodas culturais, pois estas contemplam 

outras atividades artísticas, inclusive as batalhas de MCs (e múltiplos artistas como 

grafiteiros, músicos, performers, fotógrafos e artistas circenses) e defendem a ocupação do 

espaço público (ALVES, 2016). Vale lembrar que, mesmo sem essa denominação, em São 

Paulo, algumas batalhas de MCs também já atuavam como rodas culturais, principalmente a 

Rinha dos MC´s, visto que, já em 2006, promovia diversas artes, como exposição de 

fotografia, oficinas/ realização de grafite, batalhas de break, shows de rap e oficinas de 

xadrez.  

Com o engajamento político que o rap institui, vinculado à ideia de que é preciso “dar 

seu sangue” nas batalhas para alcançar sua melhor performance, é muito significativo o papel 

que o hip-hop tem enquanto formador de sujeito engajado. Não apenas na construção das 

rimas, mas como um corpo atuante, político, que acompanha seu ritmo e que se posiciona 

também em outros aspectos da vida. Essa relação é construída através dos corpos e da 

urbanidade – entre o corpo urbano, entre o corpo da arte e o corpo da cidade. O ponto de 

conexão está justamente em pensar as relações entre corpo – vivido, cotidiano e o corpo 

enquanto possibilidade de resistência. Estes jovens são os “quem fazem o rap”, e “que 

mandam em suas rimas”, nas batalhas estes jovens se articulam, desenvolvem suas 

habilidades artísticas, criam e fortalecem laços sociais. São corpos que ressignificam espaços, 

que se articulam através das ferramentas tecnológicas e acreditam que o “Rap é 

compromisso”40. 

 Utilizando a conceituação de Clifford Geertz, "o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo o teceu" (GEERTZ, 1973, p.15), a busca uma ciência 

interpretativa, à luz de significados, podemos perguntar:  O que está por trás das batalhas41 de 

rap? O que são as batalhas de MCs? São consideradas uma forma de lazer e entretenimento 

desses jovens? Ou eles também as consideram como uma expressão de resistência cultural 

periférica, com um cunho politizado?  

                                                
40 Referência à canção de Sabotage, "Rap é compromisso", de 2000. 
41 Os duelos são travados por dois ou três MCs. Cada MC cria 4 rimas, quem inicia, “ataca” e outro responde, 

isso ocorre duas vezes no mesmo “round” e o segundo “round”, começa quem foi atacado.  No final das rimas o 

apresentador intervém pedindo para que o público vibre pelo melhor improvisador.  Em algumas, uma equipe 

avaliadora julga a criatividade e a construção do rap, além de verificar se as regras da batalha foram cumpridas e, 

por fim, decidem pela melhor rima apresentada.  
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Os discursos sobre a interpretação das batalhas variam, dependendo de seus atores. 

Entre os militantes mais antigos no movimento, ressalta-se o caráter de lazer e entretenimento, 

como um patamar hierarquicamente inferior a outras manifestações culturais dentro do hip-

hop. Já entre os MCs e participantes, as batalhas são entendidas como um espaço de 

sociabilidade, de troca de conhecimento e aprimoramento artístico. 

 Para DJ Branco, as batalhas são espaços de ocupação das ruas, protagonizados pelos 

jovens, como uma alternativa de lazer e entretenimento, por necessidade de equipamentos 

culturais nas regiões periféricas. Segue abaixo a sua definição:  

As batalhas não são espaços de resistência. São espaços que eles criam como 

forma de lazer e entretenimento dentro das comunidades, da carência 

que tem equipamentos culturais nas comunidades. Então os MCs criam 
essas batalhas para encontrar a galera, para fazer freestyle, para ‘resenhar’, 

para colocar o papo em dia, e também para denunciar injustiças sociais, que 

na verdade a grande maioria dessas batalhas de MCs. Os rappers, os MCs 

buscam se engajar sobre as mazelas que afetam sua comunidade. É uma 
forma de lazer e de entretenimento mesmo, que eles organizam nas 

comunidades até porque, a grande maioria das batalhas não tem fins 

lucrativos, não tem um retorno financeiro para as pessoas que participam. 
Pelo lazer e cultura, que não tem na comunidade e o movimento hip-hop 

sempre teve essa sacada de ocupar as ruas, para passar sua mensagem, para 

passar o seu entendimento. Eu acho que é isso, não é questão de resistência, 
eu acho que batalha de MC sempre vai acontecer, nunca vai acabar. Cada 

comunidade que você chega hoje, você vê tem MC rimando, seja na zona 

rural, ou seja, na zona urbana. Você vai ver MC, mesmo que seja na festa de 

São João, que tem lá o trio nordestino, tocando, você vai ver um MC 
pedindo microfone, para recitar uma poesia, para recitar uma rima, em cima 

do pandeiro, em cima do cordel, dialogando com cordel. Então para mim, 

não é uma resistência, é uma forma de ocupar espaço, demarcação de 

território e mostrar que existe, é questão de afirmação (DJ Branco, 

entrevista concedida à autora em 14/07/2018. Grifo da autora). 

A opinião da rapper Cintia Savoli difere de DJ Branco, no sentido que ela acredita no 

potencial transformador do rap na vida dos jovens. Para Savoli, o principal aspecto destacado 

desta manifestação cultural é a participação de crianças e adolescente, como observado na fala 

abaixo: 

Eu acho as batalhas de MCs sensacionais. Tem feito um trabalho de resgate 
da cultura, tem trazido cada vez mais jovens batalhando, criança. Na minha 

época, eram pessoas mais adultas, agora eu vejo crianças estudando pra 

poder falar coisas sensatas nas batalhas, jovens ainda, adolescentes bem 

novinhos, de 13, 14 anos, que já tão com conhecimento adquirido e que vão 
para as batalhas e que também escapam de coisas não produtivas, de coisas 

não legais, né? (...). Então a batalha tem feito um trabalho de resgate muito 

legal. Eu fico muito feliz de ver esses projetos, e sempre que eu posso eu vou 
para assistir, mas agora eu fico muito nervosa, (...) principalmente quando eu 

vejo Mira batalhando, porque ela é muito boa no que ela faz, e tem muitas 

outras mulheres surgindo, Amanda Rosa, batalhando, mete a cara, tem 
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coragem, é massa demais, eu gosto (Cintia Savoli, em entrevista concedida à 

autora, 29/05/2019). 

 

MC Mamuti, um dos organizadores da batalha de MCs de São Paulo, aponta para o 

aspecto de lazer, compreendendo as batalhas são como “pelada no final de semana”. Agora 

para Black MC, a batalha de MCs tem uma amplitude muito maior, além de ser um espaço de 

lazer, é vista como uma possibilidade de crescer, de atingir outros espaços. 

A batalha para mim é, por exemplo... Até os 12 anos, eu não fazia nada da 

vida, era apenas uma criança, desde que conheci o rap, eu comecei a 

participar de batalha, entende? Conheço alguns MCs que seguiam o mundo 

do tráfico, do crime, das drogas, de tudo e as batalhas de rap foi um começo, 
um começo, que para uns ainda hoje é praticado por uns MCs que 

começaram. Para mim, todo ritmo salva. E o rap faz parte disto também. 

Para mim, o rap me chamou para vida, entende? Acho que se Deus não 
tivesse colocado o rap no meu caminho, eu estaria fazendo o que hoje? Eu 

não consigo me imaginar sem isso, e muitos MCs também não conseguem. 

Então a gente apresenta nosso trabalho, para salvar mais gente no que a 
gente faz. Da mesma forma que um dia o rap me chamou, pode chamar 

você, entende? Pode chamar uma pessoa que está ali, porque foi só de 

diversão, era só uma batalha e aí já foi (Ian Lisboa, entrevista concedida à 

autora, 24/09/2017). 

Já para Janaína Noblat, as batalhas representam a cultura hip-hop de forma viva,  

Eu acho que é a cultura hip-hop, (...) representa a cultura viva, a propagação, 
o fortalecimento de ideias, onde você vai ter que lidar com pessoas com 

pensamentos diferentes, mas ali você acaba aprendendo e se lapidando 

porque as pessoas estão com muito mais senso crítico, e buscam não 
reproduzir nenhum tipo de repressão, então a batalha traz crescimento muito 

pessoal, porém com um impacto coletivo, porque muitos MCs que estão ali 

são só de batalha, mas muitos também cantam, compõem, então é um 
contato com público, de vivenciar na prática a cultura hip-hop (Janaína 

Noblat, entrevista concedida à autora, 18/04/2019).  

 

Apesar dos diferentes significados que as batalhas de rimas, há um certo consenso de 

que é um movimento importante de ocupação do espaço público por coletivos de arte e 

cultura, o qual atua da mesma maneira que as rodas culturais no Rio de Janeiro – ao propiciar 

uma produção literária própria – das rimas das ruas (ALVES, 2016). O espaço público é 

disputado e agenciado por segmentos diversos, como os órgãos públicos, a polícia e os artistas 

e admiradores desta arte urbana. Assim se refere a pesquisadora à modalidade oral das poesias 

de rimas:  

É uma potente modalidade discursiva que está criando uma enorme teia de 

rimadores que atuam nas rodas culturais e batalhas de rima, são seguidos por 
centenas de pessoas nas redes sociais, formam torcidas (sobretudo marcadas 
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pelos territórios de origem) nas disputas e têm suas performances revividas 

na internet (ALVES, 2016, p.188).  

Neste sentido, a poesia oral criada pelos jovens MCs é um ato político, realizada por 

sujeitos subalternizados, indivíduos os quais são moradores do subúrbio e desconsiderados 

como artistas pelas instâncias da arte e pela sociedade, de modo geral (ALVES, 2016). 

Através da construção do rap e do movimento das batalhas de rap, há um deslocamento 

destes indivíduos, antes vistos e tratados como subalternos, e que são hoje são protagonistas.  

As batalhas de MCs atuam como uma ferramenta de letramento extraescolar, assim 

como o hip-hop (MESSIAS, 2008 e SANTOS, J., 2015). O corpo (através das danças e do 

posicionamento no mundo) e a voz (pelo rap) tornam-se suportes para os jovens das periferias 

tecerem redes de leitura e escrita, como uma outra via de educação. Através dos elementos do 

hip-hop, esses letramentos de “reexistência” tornam-se letramentos negros, vinculados aos 

valores afro-brasileiros: “ancestralidade, ludicidade, musicalidade, religiosidade, 

cooperativismo” (SANTOS, J., 2015, p. 134). Os letramentos negros, segundo o autor, 

alicerçam o movimento músico-cultural, os quais operam contra a violência biopolítica 

praticadas pelo Estado – nas mais diversas esferas da vida, marginalizando os jovens negros 

periféricos. 

 

 

2.4   Hip-hop e Juventudes 

 

É interessante analisar como o hip-hop está associado às práticas culturais juvenis, 

apesar de muitos adeptos não se enquadrarem mais nesta categoria. Uma hipótese seria que a 

juventude, historicamente, associa-se com a capacidade de ação e de revolta.  

De fato, a pouca idade dos MCs e frequentadores impressiona, visto que a idade dos 

MCs costuma variar entre 15 a 20 anos. Na Batalha de São Caetano, por exemplo, nas visitas 

de campo, muitas crianças acompanharam as rodas de freestyle e tinham por volta de seis a 

dez anos. Podemos assinalar a importância que detém o hip-hop no processo de construção de 

identidades, principalmente entre os jovens. Na juventude, ocorre o reconhecimento de si 

mesmo, observando-se e identificando características próprias (LEÓN, 2005), além de 

reconhecer em um grupo maior, que os envolve na sociabilidade – compartilhando 

experiências comuns e convivência. Estes processos engendram comportamentos, práticas 
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sociais juvenis e coletivos, assim como a construção de valores que guiam estes 

comportamentos. 

A condição juvenil deriva de uma construção histórica e cultural. Para a socióloga 

Helena Wandel Abramo (2005), a geração de jovens vive uma situação peculiar que necessita 

de reenquadramentos conceituais e paradigmáticos – assim como na formulação das ações e 

políticas a eles dirigidas.  

Em uma recente pesquisa sobre jovens no Brasil, Marília Sposito (2018) aponta para a 

heterogeneidade e desigualdades das experiências juvenis, mesmo dentro da faixa etária em 

que se encontram. A autora afirma que há concordância entre os pesquisadores que, a partir da 

segunda metade do século XX, o sistema educacional brasileiro registrou a ampliação de 

oportunidades de escolarização, em todas as etapas da educação básica, até o ensino 

superior42. Entretanto, é preciso se atentar a uma realidade profunda, o desinteresse dos 

adolescentes em relação ao saber escolar. Ao mesmo tempo, é importante observar os efeitos 

das desigualdades, do distanciamento em relação ao cotidiano e às práticas escolares. 

 A categoria juventude é entendida, para Dayrell (2003), como uma condição social e 

um tipo de representação. É uma categoria mutável dependendo de cada sociedade, o tempo 

histórico, por isso, a diversidade “se concretiza com base nas condições sociais (classes 

sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores) e de gênero, e também das regiões 

geográficas, dentre outros aspectos” (DAYRELL, 2003, p.42). Além disso, juventude deve ser 

compreendida como um processo de crescimento, o qual ganha forma a partir das 

experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. Dessa maneira, o indivíduo 

descobre as possibilidades da vida social, da dimensão afetiva até a profissional. Para o autor, 

a noção de juventudes deve ser interpretada sob a chave da pluralidade, uma vez que há uma 

vasta diversidade de modos de ser jovem. 

 Em relação a essa heterogeneidade de ser jovem, tal como argumentado por Dayrell 

(2003), a música adquire uma centralidade na vida desses indivíduos. E é por meio das 

batalhas de MCs que o protagonismo juvenil é evidenciado, pois atuam na maneira de 

“estimular o jovem a construção de sua autonomia, por intermédio da criação de espaços e de 

situações propiciadoras da sua participação criativa, construtiva e solidária” (BRASIL, 2001 

apud DAYRELL, 2007, p. 3). Tal protagonismo juvenil está vinculado à questão nuclear da 

                                                
42 Nos últimos 15 anos, observa-se mudanças efetivas que ampliaram “o acesso à escola, sobretudo no ensino 

superior, potencializada pelas ações afirmativas tanto no ensino público, quanto no privado, diante de algumas 

políticas como o PROUNI e o FIES” (ALMEIDA apud SPOSITO, 2018, p.4). 
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cultura hip-hop, pois, independente da origem social, cor da pele, classe, o que une estes 

indivíduos tão jovens é a tônica do quinto elemento do hip-hop, o conhecimento.  

Os jovens oriundos das camadas mais baixas sentem-se, muitas vezes, marginalizados 

pela pobreza, pela escola, o que culmina em uma privação da esperança (DAYRELL, 2003). 

Por outro lado, o hip-hop traz uma valorização da autoestima e de possibilidades. Os jovens 

atribuem o papel de “porta-vozes” da periferia, um dos elementos da identidade do estilo. O 

hip-hop apresenta-se como um leque de possibilidades de “ser alguém” no mundo, 

principalmente para indivíduos criados dentro de uma dura realidade socioeconômica, onde 

há poucas perspectivas de ações.  

Nesta linha, os MCs são os novos "intérpretes" (ZUMTHOR, 1993) da periferia. Ao 

fazerem versos de improviso nas batalhas de rimas, recitarem poesias e rimas nos ônibus, 

percebemos as constantes “batalhas” que estes indivíduos enfrentam ao longo do cotidiano – 

equacionando modos para se equilibrar na corda bamba, de suas vidas. A criatividade é parte 

atuante em meio de uma cidade fracionada (TELLES, 2010), com uma gama de problemas 

sociais, como violência policial, falta de infraestrutura básica, pouca oferta de equipamentos 

públicos de saúde, educação e de lazer.  

Os MCs teriam como possibilidade uma estratégia de redesenho das suas condições 

participativas no processo de formulação da vida pública. Consideramos a atuação dos MCs 

extremamente importante para a riqueza cultural das cidades. As rimas se multiplicam no 

ritmo do nosso cotidiano intenso, no pulsar frenético das grandes cidades, como São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, lugares nos quais a cultura das batalhas de MC 

está cada dia mais enraizada. 
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3    HEROIS DA RESISTENCIA43 

 

Fazer as batalhas consiste da força do pensamento, da fé, das vivências da 

rua, é nossa grande reunião, participei de muitas batalhas e é um sentimento 

inexplicável, que transforma. Percebi que precisava dar continuidade a este 
legado, então idealizei e meus irmãos e irmãs vieram comigo (Bruno 

Meireles, entrevista concedida à autora, 20/09/2018. Grifo da autora).  

 

Neste capítulo, destaco a importância dos MCs como novos “heróis da resistência” na 

contemporaneidade. Considero que os MCs são os novos atores que revitalizam espaços 

urbanos e atuam como multiplicadores culturais. Descrevo de que maneira as batalhas de 

MCs tornaram-se um símbolo moderno de resistência cultural, predominantemente negra – 

mas não só. Além disso, contextualizo a cidade de Salvador, sob o ponto de vista social e 

geográfico, a fim de compreender de que forma os MCs transitam na cidade. A partir de 

experiências de MCs e produtores culturais das batalhas, discuto a forma como a cidade é 

vivenciada pelos rimadores.  

 

3.1   Resistir 

 

Resistir. Existir. (Re) existir.  

O dicionário Aurélio aponta para alguns caminhos-conceitos da palavra resistir, que 

traduzem sentimentos e sensações que se conectam com o tema central desta pesquisa, as 

batalhas de MCs. Resistir, como verbo, é uma ação ou o efeito de não ceder nem sucumbir; 

uma aptidão para suportar dificuldades. Pelas leis da física, é uma força que se opõe ao 

movimento, da corrente principal, contra a inércia. Já inércia é um substantivo feminino 

dificilmente encontrado nos corpos dos protagonistas desta manifestação cultural.  

O hip-hop, principalmente com o expoente rap44, é uma das formas de expressão 

artístico-cultural de jovens protagonistas, que cansaram-se de esperar por ações do Estado; 

por políticas públicas e culturais que não os contemplam, de uma cidade que não é planejada 

para eles. O rap atua como um metal canalizador da voz (ZUMTHOR, 1993) das minorias 

                                                
43 “Heróis da resistência” é o nome do projeto contemplado pelo edital municipal de cultura pelo coletivo São 

Caetano Resistência em 2018. A batalha de São Caetano chama-se “Era da informação”. 
44 Discutirei a partir do expoente musical do hip-hop, o rap. Algumas vezes, quando discutir sobre o movimento, 

de forma mais ampla, utilizarei “hip-hop”.  
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não representadas no capitalismo. Jovens que encaram as rodas de improviso como um meio 

de se entreter (a custo baixo), um espaço de sociabilidade (com seus pares), um espaço de 

legitimação enquanto artistas e um meio de ascender profissionalmente no universo do hip-

hop.  

As rimas, as poesias, ampliam-se em música; expandem-se. Atingem outros corpos, 

outras consciências, adquirem outros ritmos e tons. Oralidade, histórias, tradições, 

transmitidas pelo poder da fala. As letras de rap são como crônicas da periferia, escritas como 

relatos sobre as experiências subjetivas. Uma cultura que surge na e para a periferia, mas que 

ecoam tão alto e, assim, conquistam pessoas de fora da periferia. O rap, enquanto música e 

‘estilo de vida’ torna-se um produto de consumo, como qualquer outro na produção 

capitalista.  

Algumas batalhas de MCs alcançaram maior visibilidade dentro do hip-hop, que poder 

participar assiduamente delas, e ser vencedor, além da fama, pode angariar outros frutos 

(conhecer artistas/músicos ou ser convidado a projetos, por exemplo). É o caso da batalha 

Duelo de MC´s (Belo Horizonte), que, por ser uma disputa nacional, garante maior alcance de 

visibilidade. Contudo, muitas vezes essa projeção não é revertida monetariamente45 (ainda é 

raro altos cachês para os MCs), mas há uma maior exposição do MC quanto artista, 

principalmente nas redes sociais. Vale destacar que esta batalha de MCs mineira é 

desenvolvido de forma independente, com o coletivo “Família de rua”, sem depender de 

apoios institucionais46.  

Fazer arte de modo independente é resistir. O hip-hop desponta como um movimento 

de resistência cultural, desde o período de formação nos anos 1970, nas periferias de Nova 

Iorque. Além da desestabilidade econômica, a população pobre estadunidense sofreu com a 

implementação de políticas econômicas neoliberais, que retiravam um conjunto de auxílios 

vinculados ao estado de bem-estar social (MACEDO, 2016, p.27). Neste contexto, o hip-hop 

“era uma forma de a juventude pobre, negra e latina buscar alívio e diversão em meio ao caos 

e à decrepitude urbana” (CHANG, 2005 apud MACEDO, 2016, p.27). 

Neste primeiro momento, no Brasil, o hip-hop estava enraizado por uma cultura 

desenvolvida nas ruas, uma cultura urbana, influenciado pelo movimento estadunidense com a 

tradição de as block parties (festas de quarteirão) e os equipamentos como os sound systems 

(carros de som), este foi o auge do breaking dance (danças urbanas) com jovens praticantes 

                                                
45 Apesar de ter um número muito maior de premiação em dinheiro para os MCs (que variam entre 50 a 500 

reais ou indumentária/gravação, etc).  
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no centro de São Paulo, primeiro nos arredores do metrô São Bento e depois com o 

deslocamento para a região da Praça Roosevelt. A partir de 1989, esta última localidade torna-

se o espaço para abrigar os rappers, conforme aponta Johnny, ex-DJ do rapper MT Bronx: 

 

A São Bento era conhecida como lugar de b-boy. E o cara chamado JR Blow 

tinha na mente ter um lugar só para rappers. (...) A ideia era a gente ter o 

nosso espaço, como os b-boys tinham o deles. A Roosevelt começou com 
poucos grupos como o Extinto Selvagem, Artigo B, Balanço Negro e o Bad. 

(...) Na Roosevelt não tinha essa de branco, ou preto, ou amarelo. E aí foi 

crescendo. Outros foram chegando, os grupos já passavam de 10, e muitos 

conheciam o Milton Salles, ex-empresário dos Racionais e responsável 
também pela revelação de grupos da época como Os Gêmeos e B.B. Boys47, 

e ele tinha uma ideia de cooperativa (Johnny apud LEAL, 2007, p. 155).  

  

Em entrevista à Leal (2007), o rapper Mano Brown atribui o protagonismo dessa 

mudança a si próprio e Ice Blue, outro integrante dos Racionais MC’s: 

 

Nós saímos da São Bento porque tava colando muito boy48, e todo mundo 
que colava lá era bem aceito e eu não aceitava isso. Eu era muito mais 

preconceituoso antes do que eu sou hoje. Eu comecei a achar que tinha que 

ter mais preto no movimento; se o movimento era de preto, então, tinha que 
ter preto, e não havia muitos. Eu e o Blue, a gente sempre teve essa visão: 

nós temos que ter um lugar que só vai colar quem é mesmo, e aí na 

Roosevelt começou a favela em peso a colar, porque aí já não era tanto o 

hip-hop, mas o rap! Tinha o break, mas ali já era a época do rap mesmo. O 
rap passou a ter mais destaque, eu acho, pela própria forma de se expressar. 

O rap, ele tem a voz! Ele tem a música a serviço dele! Ele entra na sua casa 

sem pedir licença, coisa que as outras práticas do hip-hop não têm. São artes 
caladas! A dança, o muro pintado, são de igual valor, mas não tem como 

você negar que o rap é música, e a música é f...! (Mano Brown, em 

entrevista concedida à LEAL, 2007, p.156) 

 

Na sua origem, o hip-hop era uma expressão artística realizada por jovens negros e 

imigrantes, pobres, da periferia dos bairros nova-iorquinos. É uma cultura criada, organizada 

e realizada por artistas negros. Qualquer artista branco que semeasse nesse território era visto 

com certo preconceito pelos adeptos do movimento e esse pensamento também era 

disseminado no Brasil, tal como exposto por Mano Brown acima. No início dos anos 1980, 

segundo Leal (2007), o precursor no hip-hop a levantar a bandeira do rap politizado foi Daryl 

Admaa Nubyan, conhecido como Brother D, que junto com o grupo Colective Effort lançou a 

canção How we gonna make the Black Nation rise? (Como nós vamos mobilizar os negros?). 

                                                                                                                                                   
46 Em algumas edições, tiveram suporte de patrocinadores e apoiadores. Em 2017 e 2018, a marca de bebidas 

TNT foi patrocinadora e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte um dos apoiadores.  
47 O grupo de rap, B.B.Boys, Black Bad Boy, formado por Mano Brown e Ice Blue. 



51 

 

A canção canaliza a preocupação em expandir o movimento hip-hop para além da arte e 

diversão. Alguns anos depois, o grupo The Furious Five lançam a canção The message que 

tratam questões sobre o gueto.  

 Na Bahia, essa cultura também foi semeada inicialmente nas periferias, no final dos 

anos 1970 e a partir dos anos 1990 – o movimento hip-hop conecta-se com as lutas do 

movimento negro, inspirados pelo discurso de orgulho racial e nacionalismo negro 

(MACEDO, 2016).  

Esta aproximação com as lutas do povo negro abre uma vertente para o hip-hop ser 

compreendido como manifestação cultural com potencial transformador, como apontado por 

Bruno Suspeito (34 anos, rapper e produtor), na fala que abre este capítulo. De acordo com a 

definição dos rimadores, com os quais conversei, abre uma possibilidade de ponto de fuga, de 

escapar às violentas estatísticas e de ser um caminho alternativo ao mundo do tráfico e do 

crime. Lembremo-nos que esses jovens, em sua maioria negros e moradores de bairros 

periféricos, vivem em condições de vulnerabilidade social. Além disso, estão cercados por um 

fenômeno: o gradual aumento do número de homicídios que atingem jovens negros e pobres, 

principalmente nas grandes capitais (FERREIRA e CAPPI, 2016; WAISELFISZ, 2018).  

Estes dados podem ser observados no Atlas da Violência (2018), desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

Fruto de um mapeamento das mortes violentas nos municípios brasileiros com população 

superior a 100 mil residentes, tem como base os dados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade do Ministério da Saúde - SIM/MS. O Atlas constrói e analisa indicadores a fim 

de compreender o processo de acentuada violência no país e pretende discutir o papel da 

prevenção social dentro de uma abordagem de políticas efetivas de segurança pública.  

O último levantamento leva em conta os dados coletados até 2016 e comparando os 

últimos 10 anos, de 2006 a 2016, só no estado da Bahia, a taxa de homicídios passou de 

23,7% (em números absolutos49, 3.311), em 2006, para 46,9% (em N.A.,7.171), em 2016. Isto 

representa um crescimento de 116,6% no número de mortes violentas. O cenário piora 

considerando a população jovem (o público-alvo desta pesquisa, indivíduos de 15 a 29 anos), 

o percentual de 45,6% (em N.A., 1.947), em 2006, passou para 114,3% (em N.A., 4.358), em 

                                                                                                                                                   
48 Playboy, como é conhecido o garoto de classe média ou classe média alta.  
49 Daqui em diante, usarei a sigla N.A. para números absolutos.  
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2016. Trata-se de uma elevação de 123,8%. Na década, foram 35.790 mortes de pessoas nesse 

perfil50. 

Segundo o especialista em criminalística Ricardo Cappi e a pesquisadora Poliana da 

Silva Ferreira (2016, p.549), ao analisar dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de 

Salvador, entre 2012 e 2013 as vítimas de homicídios são em maioria negras, sendo cerca de 

sete em cada dez mortos. Os Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI, em 2012, 

corresponderam a 1.656 casos. Destes, 52,19% foram registrados como pardos (em N.A., 864) 

e 19,81% como negros (em N.A., 328). Considerando a classificação racial proposta pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a categoria preto é a soma da população 

negra e parda, portanto, o total de mortos registrados como pretos seria de 72% (em N.A., 

1.192). Em 2013, foram 1.485 casos de CVLI registrados, sendo corresponde a 75,20% das 

mortes registradas como negras.  

Para Cappi e Ferreira (2016), é preocupante a ausência de definição objetiva de 

critérios de identificação racial, os quais baseiam-se em senso comum e da experiência 

cotidiana. A falta de métodos técnicos pode explicar a larga utilização do termo pardo nas 

estatísticas criminais51. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública - SSP e o Sistema de 

Acompanhamento de Processos - SIAP adotam regras próprias de classificação das 

modalidades raciais utilizadas na produção estatística, ao invés de seguir o padrão 

determinado pelo IBGE, o que dificulta o cruzamento de dados estatísticos com outros 

estados.  

A morte de jovens negros, em larga escala, nas últimas décadas no Brasil tornou-se 

um problema de segurança pública e é compreendida por vários setores da sociedade civil, 

movimentos sociais, bem como pesquisadores, quanto no plano político e jurídico, como um 

fenômeno genocida pelo estado (CAPPI e FERREIRA, 2016), também vinculado com o 

conceito formulado por Achille Mbembe (2003), de “necropolítica”52. 

                                                
50 Fonte: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/taxa-de-homicidios-na-ba-cresce-quase-98-em-10-anos-aponta-

atlas-da-violencia.ghtml Acesso em 12 mar. 2019 
51 Para os autores, a coleta de dados estatísticos é considerada uma atividade secundária pelos profissionais da 

área, o que pode explicar o fato de termos mais de 20% de vítimas de homicídios sem identificação racial. Além 

disso, não são contabilizados como CVTI, os “autos de resistência” (os homicídios supostamente resultantes de 

confrontos entre cidadãos e policiais militares ou civis em serviço) (FERREIRA, CAPPI, 2016, p. 550). 
52 O filósofo e cientista social camaronês Mbembe (2003), faz uma “atualização da crítica social foucaultiana 

para fenômenos da periferia do capitalismo, em específico aqueles que aludem a uma passagem da biopolítica – 
a produção da vida e da subjetividade adequadas à forma social capitalista – para a necropolítica, isto é, uma 

política centrada na produção da morte em larga escala, característica de um mundo em crise sistêmica” 

(HILÁRIO, 2016, p.194). 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/taxa-de-homicidios-na-ba-cresce-quase-98-em-10-anos-aponta-atlas-da-violencia.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/taxa-de-homicidios-na-ba-cresce-quase-98-em-10-anos-aponta-atlas-da-violencia.ghtml
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Essa violência cotidiana, conforme apontado pelos dados estatísticos, é retratada nas 

rimas, nos raps soteropolitanos e nos discursos dos rimadores. Como observado na canção 

Solto na pista53 (2018), do coletivo de rap Lápide Rec: 

 

Mas em Salvador morre mais de 13 por dia 

Amanhã entra mais 14 menino bom pra vida bandida 

Pra vida bandida 
O mesmo que mata fornece as drogas e as armas 

 

 

3.2   Usos da cidade 

 

Ocupar. Tomar posse de. Preencher. Estar.   

Jovens MCs, também nomeados improvisadores e rimadores, instalam-se em praças, 

calçadas, quadras, escolas, parques, coretos, teatros, palcos, ruas, clubes noturnos. Há por 

volta de quarenta batalhas de MCs, porém não são todas que estão em atividade em Salvador. 

As batalhas visitadas têm como principal característica serem em regiões com maior 

facilidade de transporte público ou serem em praças, quadras, pistas de skate em bairros 

periféricos, sendo realizadas, preferencialmente, para o público local (como a batalha de São 

Caetano, por exemplo).  

No início, por volta de 2013, a batalha 3º Round procedeu como a maioria das rodas 

de rimas, ocupando as ruas do centro antigo de Salvador, à beira do monumento da Cruz 

Caída, uma escultura de aço54 de Mário Cravo. Construída em memória à demolição da 

catedral da Sé do século XVI, a qual serviu como fortaleza contra invasores holandeses, o 

monumento é um marco arquitetônico da Bahia. Localizada em um grande pátio, parte da 

Praça da Sé, ao final da rua Chile, tem vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos e 

situa-se entre o prédio da Santa Casa de Misericórdia e o antigo Palácio Arquiepiscopal, em 

vias de tornar-se o Centro de Referência da memória da Igreja Católica no Brasil, ao lado do 

Memorial das Baianas de Acarajé55. Após a reforma de 1933, as pedras portuguesas do antigo 

calçamento foram substituídas pelo piso de granito.  

                                                
53 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=T-IIswBnxjI. Acesso em 10 de janeiro de 2019. 
54 Disponível em: http://culturalbahia.blogspot.com/2011/09/monumento-da-cruz-caida.html. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2019. 
55 O memorial foi inaugurado em junho de 2009 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Para mais detalhes, ver o dossiê publicado pelo IPHAN - Ofício das Baianas de Acarajé (2007).  

https://www.youtube.com/watch?v=T-IIswBnxjI
http://culturalbahia.blogspot.com/2011/09/monumento-da-cruz-caida.html
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Esta mesma localidade, a poucos metros do monumento, já havia sido ocupada por 

uma outra turma do hip-hop. Desde 2002, foi utilizada em virtude da superfície lisa do granito 

da calçada ampla e larga da Praça da Sé, que ajudava o deslizar os passos e manobras de b-

girls e b-boys (dançarinos) de diferentes bairros da cidade. Aí reuniam-se semanalmente, 

todas as terças-feiras, o grupo “Independente de rua”, comandado por Ananias e Thina Reis.  

 

Figura 2 - Roda de Danças urbanas, Grupo Independente de Rua na Praça da Sé, 2019 

 

 Fonte: Arquivo pessoal de Ananias Break 
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Figura 3 - 1º Flyer da Batalha 3º Round, Bahia, 2013 

 

Fonte: André Cosca56 

 

 

 

Figura 4 – Teatro Centro Cultural Plataforma, Bahia, 2019 

 

Fotógrafo: Rima Foto. 

 

                                                
56 Fonte: site Correio Nagô. Disponível em http://correionago.ning.com/profiles/blogs/batalha-de-mc-s-3-round 

Acesso em 26 de março de 2019. 

http://correionago.ning.com/profiles/blogs/batalha-de-mc-s-3-round
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A batalha 3º Round teve algumas edições na Cruz Caída e passou a acontecer também 

em outros espaços, como os teatros, até então pouco utilizados pelo movimento hip-hop. Em 

2017, as edições foram realizadas no teatro Gregório de Matos. Em 2018, por sua vez, as 

edições passaram por lugares distintos, no Parque Solar Boa Vista (Engenho Velho de 

Brotas), no Mercadão Cultural C.C. (Rio Vermelho), de volta à Cruz Caída e a última em um 

dos largos do Pelourinho.  

Em quase todo evento de rap ou de hip-hop, os rimadores estão disputando o 

microfone, rimando ao som de beats57 lançados pelos DJs, sob beatbox58 de improviso; ao 

som do violão ou sem nenhum acompanhamento musical. Até mesmo em festas com outros 

ritmos musicais, como o jazz, o samba e o forró. 

Os rimadores ocupam diversos bairros de Salvador, de classe média como Barra, Rio 

Vermelho, Campo Grande, Imbuí, Pituba e Costa Azul; regiões centrais como Barbalho, 

Brotas, Nazaré, Tororó e bairros periféricos como Liberdade, Periperi, São Caetano, Cabula, 

Mussurunga, Pernambués, São Rafael, Mata Escura, Fazenda Grande de Retiro e Nova 

Brasília. Também estão presentes na Região Metropolitana, a exemplo de Lauro de Freitas, 

Simões Filho e Camaçari, expandindo-se para cidades de outros territórios da Bahia59. Devido 

ao rápido avanço das batalhas de MCs pelo interior do estado, é possível prever que, até o 

término da escrita desta dissertação, esta manifestação cultural já terá atingido muitas outras 

cidades - de pequeno a grande porte. 

Ao ocupar as calçadas, as quadras, todos esses espaços, os MCs trazem nas rimas 

mensagens que podem ter vários teores: brincadeira, resenha entre amigos, disputas (de quem 

seria o melhor improvisador) e ainda mensagens de resistência, na medida em que criam 

espaços de fala e de afirmação enquanto produzem novos sentidos do urbano (VIEIRA e 

ZORZO, 2016). 

Para os pesquisadores Sabrina Vieira e Francisco Zorzo (2016), a arte urbana atua 

como um meio de reivindicação e de arte, transformando-se em processos político culturais. 

                                                
57 Termo em inglês que significa batida musical. 
58 Termo em inglês que significa “caixa de batida”, refere-se à percussão vocal do hip-hop. Consiste na arte de 

reproduzir sons de bateria com a voz, boca e nariz. 
59 Fora da Região Metropolitana de Salvador, segundo o mapeamento realizado por André Cosca (da batalha 3º 

Round), tivemos conhecimento de ter Batalhas de MCs nas seguintes cidades: Cruz das Almas, Santo Antônio de 

Jesus,  Itabuna, Itaberaba, Madre de Deus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Arraial 

D’Ajuda, Andaraí.  
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Os artistas, grafiteiros, pixadores60 e rimadores transformam a cidade em palcos de discursos, 

de novas possibilidades de ocupações dos territórios. Para os autores:  

Nas cidades, tomadas enquanto espaço de criação artística, a invisibilidade 

se transforma em ato criativo – e político – (re)compondo o cenário urbano a 
partir de uma dinâmica de (re)conhecimento, (re)apropriação e (re)invenção 

deste espaço. A arte pública apresenta-se como uma ampliação e uma saída 

alternativa às demandas sociais e culturais, inter-relacionando a cidade com 
as dimensões artísticas e cidadãs (VIEIRA e ZORZO, 2016, p.5). 
 

A arte urbana, como as intervenções espaciais – o grafite, a pixação, a instalação e a 

colagem, as rodas de rimas e rodas de break – conecta-se com a dimensão política, de 

resistência e caminham com o intuito de encontrar um espaço de expressão. Estas expressões 

artísticas viabilizam uma transformação social e local.  

Os espaços ocupados pelos rimadores, a medida em que começam a ficar conhecidos 

entre os adeptos do rap, transformam-se em pontos de encontro para grupo de frequentadores 

pertencentes a rede de relações do hip-hop (como um todo) e tornam-se um centro aglutinador 

de MCs, artistas, frequentadores e também de curiosos transeuntes, tal como exposto por 

Mirapotira, que frequentava a Batalha Briga de Vira-Lata,   

A gente se reunia toda sexta-feira. Eu só perdi a primeira, a partir da segunda 

edição, eu comecei a ir em todas. A gente reunia os MCs, levava letras para 

perguntar um pro outro darem opinião, os mais novos levavam também suas 
dúvidas para os mais velhos tirarem e tinha toda essa troca de 

conhecimento e informação, além da batalha que era um espetáculo à parte, 

os MCs eram muito bons, inclusive os mais novos, então isso estimulava a 
gente a ser cada vez melhor. E tinha esse fortalecimento mútuo, né? Esse 

encontro com os MCs fortalecia bastante, os mais velhos fortaleciam os mais 

novos, e também os mais velhos aprendiam muito com os mais novos, 

inclusive até Baco participava dessas batalhas (Mirapotira, entrevista 
concedida à autora, 28/05/2019).  

 

Nesse sentido, as batalhas de MCs configuram-se como pedaços (categoria do 

antropólogo José Guilherme Magnani, 1992), do rap em Salvador, por haver um 

reconhecimento destes sujeitos enquanto pertencentes aos mesmos símbolos “que remetem a 

gostos, orientações, valores, hábitos de consumo, modos de vida semelhante” (MAGNANI, 

1992, p.195). Segundo o autor, nos “pedaços” desenvolvem-se práticas e estabelecem laços 

sociais, cria-se uma rede de sociabilidade que vai sendo tecida, a qual se expande em trajetos 

nos territórios urbanos. De modo geral, esses pedaços transformam-se em “cenas” do hip-hop, 

e assim como outra categoria, “circuito”, não se restringem a uma inserção espacial 

claramente localizada.   

                                                
60 Nesta Dissertação, grafa-se o termo pixadores com x, e não com ch, como convencionalmente, como 

recomenda  o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira (2010), tendo em vista a conotação política do pixo. 
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(...)“cena” é mais ampla (e vaga) pois denota principalmente atitudes e 

opções estéticas e ideológicas, articuladas nos e pelos circuitos. Se estes são 

formados por equipamentos, instituições, eventos concretos, a “cena” é 
constituída pelo conjunto de comportamentos (pautas de consumo, gostos) e 

pelo universo de significados (valores, regras) exibidos e cultivados por 

aqueles que conhecem e frequentam os lugares “certos” de determinado 

circuito (MAGNANI, 2012, p.199). 
 

Assim, cena refere-se aos atores sociais, aos sinais de pertencimento, a identificação 

de um visual - roupa, corpo e nos discursos.  

 É importante realçar o fato que o mundo da cultura aparece como um espaço de 

representações e rituais no qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil 

(DAYRELL, 2003). A música mobiliza os jovens - os quais são os principais protagonistas, 

formam grupos musicais de várias tendências, criam novas formas de mobilizar os recursos 

culturais da sociedade atual além da lógica estreita do mercado.  Neste sentido, criam redes de 

solidariedade e um mercado de consumo próprio, como será evidenciado com o coletivo 

Underismo.  

Nos nossos dias, com o advento da tecnologia, as redes de sociabilidade ultrapassam 

as relações presenciais cotidianas, ampliando-se para as redes sociais virtuais, como 

referenciado no segundo capítulo. As redes sociais são utilizadas sob vários aspectos: 

estabelecer novos contatos, organizar locais de encontro, promover eventos de hip-hop (como 

as batalhas de MCs), promover artistas e materiais artísticos e discussão de assuntos do 

movimento em geral. Nesse sentido, a disseminação do movimento através das redes sociais 

virtuais atinge pessoas de territórios diversos, e que assim, ganham maior visibilidade. Para os 

pesquisadores Thais Dias de Souza e Antonio Bernardes (2018), as redes sociais virtuais dos 

coletivos de hip-hop são utilizadas como uma maneira de as pessoas se apropriarem e se 

territorializarem em alguns sítios da cidade.  

 No caso do 3º Round, desde a criação do projeto, o uso das redes sociais sempre se 

mostrou vigorosa, principalmente com o Facebook na divulgação dos eventos, com chamadas 

públicas para MCs e os organizadores das batalhas de MCs do estado da Bahia. Contudo, 

além da utilização do Facebook (que tem decaído entre os jovens), há uma predominância do 

uso do Instagram, entre 2018 e 2019. Vale lembrar que, em 2019, o coletivo se reformulou e 

vem contando com uma equipe mais robusta, como Alan e Tamir Amorim, membros do 

coletivo Engenho Lírico, na cobertura audiovisual, produtoras culturais, Pyedra e Alexia, 

Breno e Thalita, fotógrafos do coletivo Rima Foto. O idealizador do 3º Round, André Cosca, 

intensifica sua vertente designer e explora a identidade visual do projeto, por meio do 

Instagram, promovendo uma série de divulgações, tanto dos eventos (batalhas de MCs e 
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edições especiais), quanto do protagonismo dos MCs. Dessa forma, Cosca desenvolve uma 

série fotográfica dos MCs denominada “Quem é quem no free”, fotos artísticas dos MCs, 

seguido de um texto descritivo com o perfil de cada artista, como podemos observar nas 

imagens abaixo, com as artistas Amanda Rosa (Figura 5) e Vênuz Lee (Figura 6).  

Figura 5 - Flyer do 3º Round com MC Amanda Rosa, Bahia, 2019 

Quem é quem na fila do free 

 

A série perfil "Quem é quem na fila do 

free" reúne os/as MCs qualificadas para a 

Pré Seletiva Salvador que acontece no dia 

03 de agosto às 16h no Centro Cultural 

Plataforma, no bairro de Plataforma e o 

ingresso custando apenas R$5. 

 

Amanda Rosa, natural de Seabra - 

Chapada Diamantina é aquela pessoa 

iluminada cheia de dons que vem ao 

mundo como multiartista, e que lembra 

nas suas atividades os passos de Tupac 

Amaru Shakur, faltando somente o ballet 

no currículo da MC. Além de ser uma MC 

com uma escrita feroz, Amanda Rosa 

ainda é poeta e atriz. 

 

Para Amanda Rosa, o Hip-hop se tornou 

uma bússola, indicando novos trajetos e 

oferecendo uma nova perspectiva de vida, tendo a música como estrada a ser trilhada. Através 

da presença assistindo alguns Slam Poéticos, Amanda Rosa foi encorajada a expor seus 

escritos ao mundo e começou a frequentar as batalhas de MCs, onde há um ano vem se 

dedicando, participando dos duelos de versos improvisados e marcando presenças nas 

batalhas da capital baiana onde reside desde 2008. 

 

Amanda Rosa conquistou a vaga para a Pré Seletiva Salvador - DMN 2019 na qualificatória 

da @batalhadasbruxa, uma batalha produzida, inclusiva e voltada ao protagonismo feminino.  

Atualmente, a MC vem produzindo seus trabalhos solo e fazendo live session no set da DJ 

DMT e faz parte da produção da Arminina Coletiva. 

 

Nome Completo: Amanda Rosa 

Apelido: Amanda Rosa 

Bairro: Centro  

Batalha de acesso: Batalha das Bruxas 

Instagram: @amandarosarosa 

Fotógrafo: Érique Batista, 2019. 

https://www.instagram.com/batalhadasbruxa/
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Figura 6 - Flyer do 3º Round com MC Vênuz Lee 

 

 

Quem é quem na fila do free 

 

Vênuz Lee, como é conhecida a 

Emile Argolo, MC, escritora, atriz e 

Trapstar de apenas 16 anos e que faz 

parte do seleto time que irá disputar 

a Pré Seletiva Salvador - DMN2019.  

Vênuz Lee começou a rimar aos 14 

anos, iniciando sua participação no 

canto improvisado na batalha do 

final de linha do Pero Vaz e 

atualmente tem faz parte "Escola de 

Jovens Mutantes", a Batalha do 

Coreto (Santo Antônio Além do 

Carmo) onde vem adquirindo a cada 

quarta-feira muito mais sagacidade, 

experiência e destaque na cena.  

 

Vênuz Lee é uma MC com fácil 

poder de reação, rimas criativas e 

consegue se sentir muito à vontade rimando em batalhas 

mistas (Homem x Mulher), no qual faz muito marmanjo 

tremer na base. 

 

Há um ano fazendo Trap, Vênuz Lee não economiza no peso da caneta em suas composições 

e é uma MC que promete fazer a Pré Seletiva Salvador - DMN 2019 pegar fogo com muito 

flow e rimas certeiras em cima dos beats. @venuz_lee é mais uma super MC vinda das 

Qualificatórias da @batalhadasbruxa. 

 

 

Nome: Emile Argolo 

Apelido: Vênuz Lee 

Bairro: Liberdade 

Batalha de acesso: Batalha das Bruxas 

 

 

 

Fotógrafo: Érique Batista, 2019. 

https://www.instagram.com/venuz_lee/
https://www.instagram.com/batalhadasbruxa/
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 Os rimadores ao transformar os espaços da cidade, atuam como organizadores, 

produtores, resumindo, como multiplicadores culturais. Ao mesmo tempo em que são MCs e 

frequentadores em batalhas em vários cantos da cidade, podem também participar mais 

ativamente na organização das batalhas. Há, portanto, uma transformação do papel dos 

jovens, que passam de consumidores/público a produtores de sua própria cultura, e operam 

em diversas frentes, na organização e planejamento de eventos (DAYRELL, 2003, SANTOS, 

C., 2012).   

 Nesta linha, os papéis assumidos podem ser tanto de atividades da produção, a 

exemplo, alguns ficam responsáveis pelas caixas de som, microfones e seleção de beats, 

outros pela divulgação do evento nas redes sociais (Facebook, Instagram); planejamento 

(ações e eventos, reunir-se em coletivos e estabelecer parcerias), e em aspectos mais 

burocráticos (negociar autorização ou não61 o uso de espaços públicos).  O que acontece, em 

muitas batalhas de MCs, é que não há tanto uma divisão destes papéis na prática e sim um 

grupo de indivíduos atuam nestas três esferas coletivamente.  

 Dentro da produção, a gravação das batalhas é um aspecto bastante valorizado, na 

medida em que eternaliza uma manifestação cultural que, tradicionalmente, é uma prática da 

oralidade. Segundo os interlocutores ouvidos nesta pesquisa, atualmente em Salvador há três 

batalhas que possuem uma infraestrutura de captação de gravação, com a presença de 

fotógrafos e videomakers: a Batalha do Coreto62, a Batalha do Trem Bala63 e Batalha da 

Torre64.  

 A Batalha da Torre ganhou projeção nacional, devido à maneira sistemática de 

trabalhar com as redes sociais, e segundo os interlocutores, é umas das batalhas de MCs com 

grande destaque no Nordeste. Um dos videomakers, Vitor Carvalho, conhecido como Big, 

também integrante do coletivo de rap Engenho Lírico65, é responsável por gravar e editar66 as 

edições da batalha da Torre, além de alimentar constantemente o canal do Youtube, que possui 

                                                
61 No caso da batalha do Trem Bala, de acordo com relatos de MC Chagas, um dos responsáveis da organização 

e idealização do projeto, não há autorização formal para a permanência da batalha no local, nos arredores da 

estação. Dessa forma, para conseguir usar energia elétrica, eles utilizam uma fiação clandestina oriunda do poste 

do metrô (onde liga-se as caixas de som e os microfones).  
62 É realizada no bairro do Barbalho. 
63 É realizada nos arredores da estação de metrô Bonocô, no bairro de Brotas. 
64 É realizada no Parque Costa Azul, no bairro homônimo.  
65 O coletivo reúne vários MCs e rappers soteropolitanos e promovem com uma série de canções com estes 

artistas, como Pretos Bruxos (2019), Sangue de Luanda (..). Além disso, promovem a Batalha do Engenho, no 

Rio Vermelho, todos os sábados. 
66 Na época da pesquisa de campo na Batalha da Torre (2018 – até entre janeiro e fevereiro de 2019), Vitor 

Carvalho ficava em duas funções: gravar e editar os vídeos.  Entretanto, já em meados de 2019, Carvalho 
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64 mil inscritos67. Trata-se de um canal com bastante acessos, que além da gravação de 

videoclipes, aposta em materiais adicionais como um quadro de entrevistas com MCs68. 

Alguns desses vídeos podem chegar a ter mais de 220 mil visualizações (e algumas edições 

especiais, envolvendo MCs de outros estados, como MC BMO de Brasília, tem 742 mil). Para 

efeito de comparação, podemos citar a final do torneio nacional de 2018, Duelo de MC’s, que 

foi transmitido online no Youtube, Facebook e Instagram, (batalha entre MC representante do 

Mato Grosso do Sul, Miliano e o mineiro NG) e teve cerca de 264 mil visualizações69.  

 Para ilustrar a multiplicidade dos papéis dos rimadores, alguns começam a organizar 

batalhas entre amigos, nos bairros de origem ou nos arredores da escola, como é o caso de 

Luke (18 anos, MC), também integrante do coletivo Engenho Lírico. Conheceu o movimento 

das batalhas de MCs na infância em companhia de seu pai. Por acaso, um dia, cruzou com a 

batalha Briga de Vira-Latas, no Campo da Pólvora, e assistiu à disputa entre dois 

considerados bons MCs locais, Dimmy e Big (que batalharam em diversos regiões da cidade). 

Ao chegar em casa, foi em busca de mais informações sobre este movimento na internet e, 

com o suporte de amigos, planejou organizar uma batalha na escola. Contudo, como não teve 

autorização do diretor, a batalha era realizada em uma quadra próxima da escola, no Resgate 

(Cabula).  

Em 2014, no ano da Copa, teve um projeto na escola, a professora pediu uma 
poesia, que acabei fazendo de improviso. Aí foi quando eu decidi organizar 

uma batalha na escola. Mas o diretor não deixou, a gente estudava em turno 

integral no Resgate e como tinha o horário do almoço, a gente saía para 
almoçar e fazia uma batalha no Vale, que era uma quadra, perto da escola. A 

gente não voltava para escola, a gente ficava batalhando. A gente ficava 

lá, chegava tarde na escola, aí não deixavam a gente entrar, às vezes, 
deixavam. Isso me prejudicou um pouco. Mas foi assim que eu fui me 

jogando nas batalhas (Luke, MC, entrevista concedida à autora, 15/02/2019. 

Grifo da autora). 

 Como relatado por Luke (18 anos, MC), a escola tradicional70 por muitas vezes não 

consegue exercer um diálogo horizontal com os estudantes. Ignora-se que as batalhas de MCs, 

                                                                                                                                                   
gerencia o planejamento e finalização dos vídeos, uma vez que conta com uma parceria com Patuá Produções e 

Mity Produções Culturais.  
67 Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCrhk40PdlvsptbjJRxHZeMA. Último acesso dia 31 de julho de 

2019. O canal da Batalha da Torre possui mais inscritos do que a Batalha da Santa Cruz (36 mil inscritos), de 

São Paulo, a qual foi criada em 2006. Fonte: https://www.youtube.com/user/rafael12341000. Último acesso dia 

31 de julho de 2019. 
68 A entrevista com o MC Bert, tem um pouco mais de 12 mil visualizações. 
69 Retirado do canal do Youtube Família de Rua. Disponívem em 

https://www.youtube.com/watch?v=smM14tFYR6A Acesso em fevereiro de 2019.  
70 No entanto, vale ressaltar que há modelos educacionais que abrangem as artes do hip-hop no currículo, como é 

o caso de uma escola pública na Inglaterra, noticiada pelo jornal The Guardian, em setembro de 2018. Nesta 

escola, o rapper Confucius MC atua há quatorze anos como professor primário para crianças de cinco a seis 

https://www.youtube.com/channel/UCrhk40PdlvsptbjJRxHZeMA
https://www.youtube.com/user/rafael12341000
https://www.youtube.com/watch?v=smM14tFYR6A
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bem como outras manifestações culturais, funcionam como espaços de agência do letramento 

extraescolar (SANTOS, J., 2015). Esta relação tende a contribuir com a visão negativa dos 

estudantes frente à escola como a principal detentora do conhecimento. Possivelmente, as 

batalhas de MCs ainda não são compreendidas sob os múltiplos aspectos (que vão além do 

lazer e entretenimento). A escola, apesar de ainda ser a principal fonte educacional, não é a 

única, principalmente devido ao baixo nível de rendimento escolar das instituições públicas.  

   

Figura 7 - Cain, Odin, Jaya e Luke, Bahia, 2018 

 

              Fotógrafo: Vitor Carvalho, 2018. 

 

 Estes casos revelam como o rap ou a cultura hip-hop poderiam estar presentes nos 

ambientes escolares também. No entanto, voltando para o exemplo de Luke, este é um caso 

bem sucedido dentre outros que terminam em abandono escolar. Constrangido a não exercer 

uma atividade cultural de sua preferência, o rimador manteve-se na escola, completou os 

estudos do ensino médio e este ano (2019) pretende prestar o Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM para ingressar no ensino superior em alguma instituição pública71. Ao mesmo 

                                                                                                                                                   
anos. O método seguido está baseado na arte do liricismo, no qual trabalha com canções de rap para 

alfabetização das crianças. Na visão do educador, ao invés de seguir uma relação hierárquica do conhecimento, 

no qual os educadores estipulam uma quantidade limitada de leitura e compreensão que o estudante deve seguir, 
a criança tem uma outra relação da palavra como poder, pois ela desenvolve maior autonomia nas etapas do 

aprendizado. Um outro caso igualmente interessante é o uso da prática da improvisação do hip-hop como 

ferramenta pedagógica para resolução de conflito de justiça social na Austrália (CAINES, 2010). 
71 Atualmente em 2019, Luke é estudante de Jornalismo.  
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tempo, também privilegiou sua atuação como rimador em batalhas como a da Torre, a Batalha 

do Engenho e a Batalha do Retiro, manteve-se em contato com a arte do freestyle.  

 Além da atuação das batalhas de MCs, Luke em companhia de outro MC – CAS –, 

assim como vários outros rimadores da cidade, (a exemplo, do coletivos Roupa Suja, Engenho 

Lírico, Lápide Rec, etc.) atuam com recitação de poesias e canções em transportes coletivos 

em Salvador, como uma atividade profissional não-regulamentada72 em troca de dinheiro. 

Esta atividade é realizada em várias outras cidades baianas, como Ilhéus. Em entrevista ao 

Rap071, Cijay (24 anos, MC), morador da cidade e integrante do Coletivo Rap de Rua, 

afirmou que além de realizem batalhas de rimas, e pockets-show de rap e ações voltadas para 

comunidade. Fazem apresentações em penitenciárias e em transportes coletivos, alcançando 

pequenos públicos de forma direta. 

Comecei em 2012, 2013, ajudando a construir um evento chamado 

Sagacidade Urbana, que acontecia do lado da escola que eu estudava, eram 
MCs da cidade que fizeram parceria com o dono de um estabelecimento 

comercial, que era o Point do Estudante. E a partir daí começaram os 

eventos quinzenais e mensais para estar despertando a cultura hip hop, muito 

autodidático porque a gente não tinha MCs mais velhos, por exemplo, para 
orientar a gente, então foi muito autodidático, a gente se reunia para fazer 

(Cijay, em entrevista ao Rap071 em19/05/2019) 

Figura 8 - Rapper Cijay, Morro de São Paulo, Bahia, 2019 

 

       Fotógrafo: Gabriel Soares, 2019. 

                                                
72 Atividade que realiza de segunda à sexta com mais um parceiro. Em conversas informais, Luke disse que nos 

dias que está “inspirado” no freestyle, é possível ganhar até 200 reais por dia (os dois períodos - manhã e tarde).  
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 Estes jovens circulam nos ônibus e atuam como agentes transformadores do cotidiano 

das pessoas, através da recitação de poesias e rimas em troca de “moedas, trocados ou 

qualquer quantia” doada. As poesias podem ser de autoria própria ou de terceiros73. Esta 

prática tornou-se tão comum no cotidiano da cidade, que o grupo Rap Nova Era fez um 

videoclipe com a canção Poesia Marginal, com os MCs Shook (Lápide Rec) e Felzem (do 

grupo Atividade Ilícita) representando rimadores nos coletivos. Nesse processo, os rimadores 

são novos atores que encontram no rap um meio de encarar os desafios, as “batalhas” da vida 

– que se tornam um meio de sobrevivência como um trabalho informal, levando arte para 

pessoas em seus cotidianos, conforme relata o MC Cijay, na fala abaixo: 

 

Poesia no busu ampliou esse ponto de comunicação, porque a gente dialoga 

diretamente com as pessoas da cidade, sabe? E alcançam o público da cidade 
com coisas do cotidiano. Por exemplo, quando a gente leva um sentimento 

de revolta para dentro do coletivo através da poesia, a gente percebe que a 

maioria das pessoas se identificam com as coisas que a gente fala. É um sinal 
de que, às vezes, as pessoas não falam muito sobre as coisas que acontecem, 

talvez elas não se comuniquem muito para expressar as coisas que estão 

sentindo, mas chega um momento que elas escutam a poesia e pelas suas 
expressões, dá para ver que elas se identificam com aquilo. Afinal quem 

pega ônibus, está no mesmo lugar que a gente, majoritariamente a população 

periférica, a população preta, que tá todo dia sendo conduzida pelos 

coletivos (Cijay, MC, entrevista concedida ao Rap071, 19/05/2019). 

 

 Entretanto, para muitos, Salvador pode ainda ser uma cidade não tão conhecida e ser 

rimador dentro dos ônibus, os faz conhecer a cidade sob outro ângulo. Luke em suas andanças 

com as poesias, teve que traçar outros itinerários, começou a se “perder” na cidade e se 

permitiu conhecer e a ocupar outros espaços, bairros até então desconhecidos, e dessa maneira 

teve contato com rimadores e outras batalhas.  

 

Desde guri, sempre andei na rua. Acabei conhecendo as batalhas cedo. Faço 

poesia em transporte coletivo desde 2015 ou 2016. Outra coisa que me 

ajudou bastante, eu só circulava em uma área (São Martins – Rodoviária), aí 
decidi ir para outras áreas, acabei me perdendo várias vezes. Mas me 

perdendo, eu acabei me encontrando. Acabei conhecendo Salvador, parava 

em uma batalha que nem sabia que existia. Também conheci por via virtual, 
através de músicas que viralizam, de batalhas e de músicas. A galera já 

começa a te conhecer, chega no Facebook e faz o convite. A batalha do 

Trem Bala, não conhecia, só ouvia falar. Só depois de um som que lancei, no 

Facebook, o pessoal falou para colar no Trem Bala, que tá estourado, e eu 
pensei: “pronto, já sei onde rola, vou começar a frequentar”. E assim, vai. 

Não só comigo, mas com muita gente aqui. Tem gente que só cola na 

                                                
73 Poesia de terceiros podem ser de grupos de raps famosos como Racionais MC´s ou de poesia marginal de 

Sérgio Vaz, Ferréz.  
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Batalha da Torre, porque só conhece a Torre.  Acho que falta essa 

comunicação necessária para unir mais a cena (Luke, MC, entrevista 

concedida à autora, 15/02/2019).  

A explicação de Luke sobre a forma como conheceu a cidade remete ao que a 

arquiteta e urbanista Paola Jacques (2003) diz sobre o espaço labiríntico das favelas e das 

cidades. Para a autora, a figura do labirinto aparece na experiência de descobrir a favela e 

percorrer seus meandros, ruelas e becos. Para os não-familiarizados com esse ambiente, um 

estrangeiro, por exemplo, é preciso experimentar o caminho para poder compreendê-lo. 

Primeiro se perder, para depois se encontrar.  

A complexidade do labirinto, nos diz Jacques, é temporal: quem se perde é aquele que 

acaba de surgir. A incerteza do caminho é intrínseca ao labirinto, pois o percurso é o próprio 

labirinto (JACQUES, 2003, p. 86). É preciso assumir um estado errático, o “acaso objetivo”, 

como uma técnica urbana que valoriza uma nova perspectiva de olhar a cidade, através de um 

comportamento lúdico-construtivo.  

Nesta linha, a metáfora do labirinto é usada para pensar os percursos e as experiências 

do espaço urbano. Para os jovens rimadores, a cidade-labiríntica precisa ser descoberta. Mas, 

ao se perderem, estes espaços tornam-se familiarizados, ocupados e vivenciados. Jovens como 

Luke (18 anos, MC) e Cijay (24 anos, MC) conhecem novos espaços, os ocupam com seus 

corpos, com suas rimas, com circuitos de arte. Essa ocupação - que se reflete na criação de 

batalhas de MCs em muitas regiões da cidade - têm permitido a criação de novos espaços de 

lazer e de entretenimento em Salvador e em outras regiões da Bahia.  

Essa ocupação se reflete em uma circulação de admiradores do rap, militantes da 

cultura, de MCs e de rimas. Neste sentido, é comum que os MCs circulem em diversas 

batalhas, lembrando que todos os MCs entrevistados já, pelo menos, visitaram todas ou quase 

todas as batalhas de MCs ativas na cidade, tal como relatado por Macarrão: “Já visitei todas as 

batalhas de Salvador e pretendo ir para Batalha da Aldeia em São Paulo” (entrevista 

concedida à autora, 23/02/2019). 

Os MCs Darrem, Luke e Black revelam a frequência de batalhas, a seguir: 

Costumo ir em muitas aqui em Salvador à Batalha da Torre. Eu sempre 

venho, quando dá, eu venho. Todo sábado eu tô no Engenho, no Rio 

Vermelho, a Batalha Pocas as Caixas, da Underismo, quando rola, ainda a 
última eu ganhei (referindo-se à edição Solar do Unhão em janeiro de 2019), 

a do Trem Bala, a do Coreto. Nunca colei no Caranga, mas tenho vontade 

(Darrem, em entrevista concedida à autora, 23/02/2019). 
 

Batalha do Engenho, que é organizada pelo coletivo Engenho Lírico, do qual 

faço parte. Batalha do Retiro, que eu também organizo. Batalha da Torre, 

São Caetano Resistência, tem outras, que eu não costumo frequentar 
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mensalmente, mas pelo menos, uma vez ao mês, eu tô presente. Mas 

frequentemente essas (Luke, em entrevista concedida à autora, 15/02/2019). 

 
Sim, ainda vou nas batalhas de rap. Em Salvador tem a Batalha do Caranga, 

tem a batalha da minha quebrada, que é a Batalha da Pista, em Simões Filho, 

tem a Batalha do Caranga, em Lauro de Freitas, a Batalha do Coliseu, a 

Batalha do Pocas as Caixas, no Campo Grande, enfim eu vou no máximo de 
batalhas que consigo, apesar de ser um pouco longe para mim. Não é a 

frequencia que eu queria, mas eu vou sempre com a frequência que eu posso, 

porque os horários dificultam um pouco, por exemplo um ônibus para voltar 
para Simões Filho passa no máximo até 21h30, e a batalha termina 21h40, 

21h20, então fica um pouco difícil, mas eu vou para as batalhas de rap 

sempre que eu posso, entende? Mas nem por isso eu fico parado, porque eu 

estou sempre na ativa, quando eu não estou na batalha de rap, estou 
treinando em casa, e é isso que me quantifica...eu acho que o que me move 

de sair de Simões Filho para vir para Salvador, Belo Horizonte, Brasília é o 

amor pelo que faço (Black, em entrevista concedida à autora, 24/09/2017). 
 

Para alguns, a prática de frequentar todas as batalhas tende a ser algo de quem está se 

iniciando na prática. Desta forma, está conhecendo a manifestação cultural na cidade ou de 

quem quer se tornar um MC conhecido, segue a fala de Bert: 

Eu já frequentei muito. Minha semana era baseada em batalha, por exemplo, 
quarta a domingo, eu ia para as batalhas. Mas agora eu só frequento essa 

(Torre), por questões de estar focado em outras coisas. Eu gosto de fazer 

som, eu tenho alguns sons, mas como aqui eu ajudei a criar, fui um dos 

fundadores da batalha, eu sempre venho e me desafio bastante, por exemplo 
agora eu quero voltar a focar em batalha, agora não sei se vou continuar 

fazendo isso em Salvador. Mas acho que devo aparecer em umas ou outras 

(Bert, em entrevista concedida à autora, 15/02/2019). 
 

Vale destacar que o ato de contar histórias é uma prática bastante antiga, tanto na 

história africana, por intermédio da figura dos griots, quanto na medieval europeia com os 

trovadores. Segundo Marilene Carlos do Vale Melo (2009), na cultura africana, os griots são 

conhecidos por serem os guardiões da memória e a função atribulado ao ancião de uma tribo, 

responsável por transmitir as memórias do povo, da comunidade, por meio da narração de 

histórias. O griot está presente na cultura africana desde os tempos da África tribal, como 

ilustrado na citação abaixo: 

[...] É o agente responsável pela manutenção da tradição oral dos povos 

africanos, cantada, dançada e contada através dos mitos, das lendas, das 
cantigas, das danças e das canções épicas; é aquele que mantém a 

continuidade da tradição oral, a fonte de saberes e ensinamentos e que 

possibilita a integração de homens e mulheres, adultos e crianças no espaço e 
no tempo e nas tradições; é o poeta, o mestre, o estudioso, o músico, o 

dançarino, o conselheiro, o preservador da palavra. A palavra que, na cultura 

africana, é muito importante, pois representa a estrutura falada que consolida 
a oralidade (MELO, 2009, p. 149).  
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Os relatos têm relação com a identidade coletiva e permitem a sua identificação com o 

povo, com a comunidade. Segundo os pesquisadores Fernandes e Pereira (2017),  

O griot, assim, está essencialmente vinculado à memória coletiva, à história 

cotidiana e à identidade de um povo com o qual não apenas se identifica, 
mas do qual é também uma espécie de porta-voz, que garante, por meio de 

sua fala, a perpetuação das narrativas apresentadas em cantos, canções e 

danças (FERNANDES, PEREIRA, 2017, p.622).  
 

De acordo com Melo (2009), há as mulheres contadoras de histórias, as griotes, com a 

habilidade para cantar e recitar versos, chamadas djelimusso, na cultura mandingue. É o autor 

Hampâté Bâ (2003) que relata a Flateni, antiga griote do rei Aguibou Tall, cujos cantos 

causavam fortes emoções nos ouvintes (MELO, 2009, p.151). O griot conta suas histórias, as 

quais têm relação com identidade coletiva e a identificação da comunidade. Na visão de 

Câmara Cascudo (1984), em toda África se mantém os escritores verbais, oradores das 

crônicas modernas formam casta especial, possuem regras, direitos, deveres e privilégios. É 

uma profissão hereditária, podem ser homens ou mulheres, “um griot deve saber muitíssimo 

bem a genealogia dos cidadãos mais famosos da cidade. (...). E também estórias tradicionais e 

fábulas. Meio mágicos, figuram nas cerimônias religiosas e nas festas civis” (CASCUDO, 

1984, p. 152). Cascudo fala ainda sobre os contadores de história chineses e árabes. Já no 

Brasil, as mulheres negras escravizadas que trabalhavam cuidando das crianças dos senhores 

de engenho, chamadas de “amas-de-leite” tiveram um papel importante na propagação e 

fixação dos contos africanos e portugueses. Como afirma Gilberto Freyre em Casa-Grande & 

Senzala:  

As histórias portuguesas sofreram no Brasil consideráveis modificações na 

boca das negras velhas ou amas de leite. Foram as negras que se tornaram 
entre nós as grandes contadoras de histórias. Os africanos, lembra Ellis, 

possuem os seus contistas. ‘Alguns indivíduos fazem profissão de contar 

histórias e andam de lugar em lugar recitando contos’. Há o akpalô fazedor 
de conto, e há o arokin, que é o narrador das crônicas do passado. O akpalô é 

uma instituição africana que floresceu no Brasil na pessoa de negras velhas 

que só faziam contar história (FREYRE, apud CASCUDO, 1984, p. 154).  
 

Assim, é bem recorrente estudos traçarem analogias entre os griots africanos e os 

rappers, pois essa relação “se dá por meio do papel social que cada um desempenha em sua 

comunidade, pelo uso da música e da poesia, além das ‘pequenas denúncias’ imbricadas nas 

mensagens transmitidas” (MIRANDA, 2013, p. 35 apud FERNANDES, PEREIRA, 2017, 

p.622). Os rappers e os MCs poderiam ser associados aos griots modernos, que dão voz às 

histórias, memórias, sonhos e desejos de indivíduos pertencentes às periferias brasileiras. Este 

é o seu direito de voz, de fala, de indivíduos que falam por si mesmos, por meio da arte e da 

política, criando outras possibilidades positivas para associarem à periferia.  
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Entretanto, apesar de existir esta associação das raízes longínquas do rap e o canto 

falado do MC com a oralidade dos griots e poetas, o professor Mahomed Bamba (2007) 

argumenta que é preciso tomar cuidado para não reduzir a cultura negro-africana em uma 

cultura “imaginada”, representada com os símbolos da África e das diásporas negras.  

 

Os rappers não estão presos numa rede de contingências de ordem 
ideológica ou comercial. Ao contrário, como os trovadores (griots), eles 

podem usar a sua voz e seu microfone a favor e contra os políticos; o que 

permite que os seus textos sejam portadores de uma representação social 
mais direta e menos controlada ideologicamente (BAMBA, 2007, p.8).  
 

Na visão de Bamba, a África não pode ser considerada como um ponto de partida e de 

chegada de todas as manifestações culturais, pois essas relações não são simplesmente 

unilaterais, ou seja, de uma periferia para o centro. Pelo contrário, o continente negro seria 

apenas um dos múltiplos componentes dessa nação “imaginada”. Nesse sentido, o hip-hop se 

afirma como uma forma de expressão artística que cria elos entre as diásporas e o continente 

africano. Através do rap, o processo de construção identitária rompe com as barreiras de cada 

nação africana e aproxima-se do processo global de uma identidade comum entre os negros de 

África e da diáspora negra.  

Além dessa associação com os griots africanos, os rimadores, que se dividem entre 

batalhas de rimas e poesias nos transportes coletivos, podem ser comparados com os 

cantadores medievais na Europa, principalmente do século X ao XV, onde a poesia tinha um 

papel central. Paul Zumthor, em Os intérpretes (1993), tece uma reconstrução histórica dos 

intérpretes da sociedade ocidental considerados como os portadores da voz poética.  O termo 

jongleur, ou jograis, em português, tem equivalente em diversos outros idiomas europeus, 

como o latim, francês, espanhol, italiano, inglês, alemão e designa os indivíduos que 

assumiam a função de entretenimento. Os testemunhos mais antigos são do século IV nas 

terras anglo-saxônicas, a Historia ecclesiastica de Beda, o cantor Caedmon, um camponês 

iletrado o qual possui um dom de improvisação considerado como “milagroso” lhe permite 

compor todas as espécies de poemas sacros (ZUMTHOR, 1993, p.59).  

Os estudos de Zumthor (1993), nesse sentido, contribuem para dar uma nova 

compreensão dos intérpretes na sociedade medieval. É certo que em uma sociedade composta 

por estamentos extremamente distintos – os nobres, os clérigos e os servos –, Zumthor refuta 

a tese de que os jograis ocuparam apenas um lugar da marginalidade. Pelo contrário, para o 

autor, eram indivíduos socialmente heterogêneos e podiam, além disso, dispor de certa 
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mobilidade na sociedade (o que, para a época era algo impensável) visto que alguns jograis 

eram introduzidos nas altas rodas da nobreza e podiam ficar ricos.  

Por outro lado, é difícil falar sobre a posição que de fato ocupavam – o nomadismo era 

uma característica bastante presente, assim como a prevalência de vestimentas extravagantes, 

sendo que alguns podiam até mesmo se chamar de loucos. Além disso, muitos desses 

intérpretes pertenciam à classe dos jograis cegos, que tinham um repertório tão forte que 

ficaram conhecidos na Espanha e em Portugal como os “romances de ciegos”. Essas práticas 

foram favorecidas à época em que a oralidade era favorável às escrituras. Era pelo poder da 

boca que se mantinham os laços sociais. É através da palavra, da oralidade, que se favorece a 

migração de mitos, de temas narrativos, de formas de linguagem (ZUMTHOR, 1993, p.71).  

É importante destacar o papel que os recitadores tinham no espaço social, ora por uma 

ligação com a corte senhorial, por mecenato ou com certas igrejas e com as festas - públicas e 

particulares. É curioso o caso do mourisco Román Ramirez, que possuía uma habilidade 

excepcional de memorização, ao recitar de memória longos romances inteiros da cavalaria. 

Ao ser questionado sobre a sua habilidade de memorização, Ramirez confessou sua técnica: 

"havia aprendido de cor o número de capítulos que compunham a obra, as grandes linhas de 

ação, os nomes dos lugares e das personagens; depois, recitando-os, acrescentava, 

condensada, sem tocar no essencial da história" (ZUMTHOR, 1993, p.62).  

Esta breve pontuação da contribuição de Zumthor pode ajudar a compreender a 

riqueza e complexidade da manifestação cultural que se coloca como objeto da presente 

pesquisa. O processo de memorização também faz parte do processo de treinamento do 

rimador, na construção das rimas.   

Em certa medida, para alguns interlocutores, as batalhas de MCs podem ser 

compreendidas como um processo de rito de iniciação dentro do hip-hop. Dependendo do 

número de vezes que o MC passa por uma batalha, ele acumula experiências, conhece outros 

adversários e descobre maneiras de cativar as diferentes plateias. Passar por batalhas mais 

renomadas é sinônimo de status e de reconhecimento no circuito do hip-hop, como também 

nas redes sociais, com a disponibilidade dos vídeos do Youtube, onde qualquer um pode 

acessar. Neste processo, tornam-se mais conhecido pelo público em geral.  

 

 

 

 



71 

 
Figura 9 – A reação da plateia com a Batalha 3º Round, Bahia, 2019 

 

Fotógrafo: Rima Foto, 2019.  

 

Além disso, o resultado de sua vivência, da sua experiência com o rap, pode ser 

acompanhado por um desejo de tornar-se um MC com profundo conhecimento de vocabulário 

e de técnicas, o chamado “liricismo”.  Por outro lado, a construção da carreira de um MC 

também pode ser entendida como labiríntica, uma vez que não é linear, sendo difícil traçar 

todas as características necessárias para alguém vir a tornar-se um MC ou rapper 

nacionalmente famoso. 

Para ilustrar um dos possíveis caminhos-labirínticos a serem trilhados pelos rimadores, 

podemos observar o caso bem-sucedido do coletivo de rap Underismo, visto que elucida a 

passagem de público/consumidor da cultura rap para artistas e produtores de seus próprios 

projetos e eventos. Além disso, cada membro do grupo mora em lugares distintos da cidade, 

mas um dos pontos que os une é a ocupação no centro de Salvador, principalmente com os 

encontros sediados na casa Mouraria53, projeto de revitalização de um casarão antigo feito 

por estudantes de Arquitetura da UFBA e amigos.  

O coletivo é formado por dez pessoas, sendo seis MCs e compositores, um DJ, dois 

produtores e um técnico de som, além de contar com muitos colaboradores - como fotógrafos, 

músicos, artistas visuais e produtores culturais. O gérmen do coletivo nasce da organização da 
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Batalha de MCs “Poca as Caixas”74, no centro da cidade, na Praça 2 de julho, no Campo 

Grande, realizada por Senpai (19 anos, MC) e Ponci (21 anos, MC), inicialmente. Estes 

tiveram a ideia de formar um grupo denominado “Underismo”, a junção de duas palavras: 

Underground, (termo inglês que sugere “subterrâneo”, movimentos subversivos) e lirismo (de 

inspiração lírica, termo da literatura que expressa o conjunto da poesia lírica e que também 

está associado à expressão da subjetividade, em qualquer forma de arte). No trecho abaixo, 

Senpai explica como surgiu o movimento: 

 

Todo MC de hoje em dia, na maioria das vezes, começa vindo de batalha de 

MCs, antes de começar a fazer música, foi o meu caso e é o caso da maioria 

da Underismo. Conheci Ponci nessa parada de batalha, fizemos amizade, 
começamos a conversar e tivemos a ideia de fazer o grupo com a identidade 

que a gente tinha. Ponci teve a ideia de fazer um grupo com o nome de 

Underismo, a junção da palavra “underground” com “liricismo”. Eu já  

conhecia Caio (Kolx), da batalha Cabeça Cara, no mesmo lugar que conheci 
Ponci, no centro também (Rio Vermelho). Comecei a colar na Batalha do 

São Caetano, foi aí que conheci Trevo. Mas antes eu estava numa banca 

(Matriz), que tinha Felipe (Flip) e Ares, os dois trabalhavam com design. E 
aí eu chamei eles para Underismo. Flip deu ideia de chamar Moura (depois 

entrou Alfa, MC da batalha Poca as Caixas) (Senpai, MC, entrevista 

concedida à autora, 23/02/2019).  

 

 

Figura 10 – Coletivo Underismo, gravação Rap071, Bahia, 2019 

 

 Fotógrafo: Vinicius Souza, 2019. 

 

                                                
74 Do verbo“pocar”, que significa arrebentar com força, estourar.  
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Como se vê, é por meio das batalhas de MCs que começam as primeiras socializações 

no rap, portanto, podem ser considerados terrenos férteis que impulsionam os MCs a traçarem 

outros objetivos. No caso da Underismo, jovens MCs, que batalhavam e atuavam na 

organização da “Poca as Caixas” reuniram amigos e conhecidos para lançar um projeto 

coletivo. A Underismo reúne jovens artistas que criaram uma estética artística própria, 

desenvolvida por Kolx (21 anos, MC), inspirados pela arte expressionista abstrata, tendo Jack 

Pollock como um grande expoente.  

Para falar das artes da Underismo, eu tenho que falar do meu princípio como 

artista: no campo musical, faço beats e porque temos a necessidade de fazer 
videoclipes, então eu tô aprendendo sobre audiovisual. Só que nesses 

campos, eu uso codinome torajjjosu75, as primeiras fotos eram colagens, pro 

Instagram. Quando a gente entrou no processo do EP, Flip disse para fazer a 

capa. Pensei: “estamos fazendo um trabalho residual, de lixo. Parto do 
processo de desconstruir, tem foto de Felipe Correia76, de Mayara Ferrão77, 

de Ponci. Tive que aprender sozinho, desde pequeno no programa Paint, 

fazendo pinturas aleatórias e abstratas, foi um processo de autodidatismo” 
(Kolx, entrevista concedida à autora, 23/02/2019). 

 

Como elucidado por Kolx, o autodidatismo é um processo constante e que permeia a 

vida desses jovens, tanto na parte artística, quanto na forma que atuam como produtores. Em 

abril de 2018, o coletivo lançou um EP (Extended play)78 chamado “Resíduos”, o qual teve 

alcance nacional, sendo considerado um dos melhores discos de rap brasileiro por diversos 

portais de música (como o site baiano Elcabong e o site Rap Nacional Download RND)79. 

Devido às péssimas experiências com produtores culturais locais, o grupo teve a iniciativa de 

criar uma festa com a estética própria, que valoriza o underground, e foi um tremendo sucesso 

na cena de rap soteropolitano. O Baile da Under, teve três edições em 2018 e duas em 2019, o 

público superou a capacidade de lotação da Mouraria53 (cerca de 400 pessoas) e precisará 

mudar de local. 

 

O baile surgiu para divulgar o EP Resíduos, que chama Resíduos porque é 

uma junção de coisas que eles estavam fazendo e precisavam de um produto 
que unisse tudo. O baile tem funcionado como um financiamento do grupo. 

A gente consegue tirar dinheiro da bilheteria e a grana do bar para comprar 

                                                
75 Nome artístico, utilizado no perfil do instagram @torajjjosu.  Disponível em 

https://www.instagram.com/torajjjosu/ Acesso em março de 2019.  
76 Fotógrafo. 
77 Fotógrafa e artista visual. Compõe o estúdio e selo musical GANA, formado também pelo músico e produtor 

musical Filipe Mimoso. 
78 São gravações que são longas para serem considerados um compacto (single) e curtas para serem 

considerados um disco.  
79 Fonte: http://www.elcabong.com.br/os-melhores-discos-baianos-de-2018/ e https://rnd.is/61246/rnd33-os-

melhores-discos-de-rap-de-2018/. Acesso fevereiro de 2019.  

https://www.instagram.com/torajjjosu/
http://www.elcabong.com.br/os-melhores-discos-baianos-de-2018/
https://rnd.is/61246/rnd33-os-melhores-discos-de-rap-de-2018/
https://rnd.is/61246/rnd33-os-melhores-discos-de-rap-de-2018/
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equipamento, transporte, para fazer reunião, para ensaio, para continuar 

produzindo. Conseguir se autofinanciar sem precisar de gente branca. (Raísa, 

produtora cultural, entrevista concedida à autora, 23/02/2019). 
 
 

Vale ressaltar que o Baile da Under contribui para promover uma cena artística mais 

plural, com a presença de artistas locais e em privilegiar também as artistas mulheres, 

conforme apontado por Pollyana Menezes (Suja VL):  

São espaços que a gente se fortalece, que a gente se reconhece, temos voz, 

de fato local de fala, perceber que as pessoas que tocam estão envolvidas na 
cultura underground, estão movimentando a parada, que ou fazem poesia no 

busu, como a gente faz também, todo dia, ou fazem rap, ou fazem só poesia. 

Enfim, principalmente a gente que é mulher, DMT está na line80 hoje (Suja 
VL, em entrevista ao Rap071, 09/12/2018).  

 

O mesmo é relatado por Demétia Gramacho, mais conhecida por DJ DMT, a seguir: 

 
Esses espaços são de hip-hop, não é só de música, né? É espaço de 
conscientização também, predominantemente feito por pessoas que sempre 

estiveram em situação de vulnerabilidade, sempre! Sempre precisaram 

resistir e sobreviver. Eu acho que aqui é só mais um ponto de um movimento 
geral que está acontecendo, de resistência, de juventude. Você vê que é um 

evento muito característico, que são pessoas do corre do hip-hop (DJ DMT, 

em entrevista ao Rap071, em 09/12/2018) 

 

O caso da Underismo deixa evidente como há um circuito independente do hip-hop, 

realizado de forma autônoma. O circuito de rap, e de hip-hop, em Salvador ampliou-se nos 

últimos anos. Nota-se um incontável número de eventos como shows de rap, apresentação de 

danças urbanas, mutirão de grafite e festas com apresentação de batalha de MCs, seja em 

Salvador ou em outras cidades baianas. Nesses locais, circulam jovens que querem alcançar a 

fama - através das rimas ou com a construção de raps.  

Por ser colaboradora do portal jornalístico Rap071, consigo acompanhar, 

minimamente, alguns dos lançamentos de rap de Salvador e região metropolitana. No mês de 

janeiro de 2019, por exemplo, foram cinquenta e dois lançamentos de videoclipes, o que 

representa, em média, quase dois lançamentos por dia. Vale destacar que muitas produções 

são chamadas de cypher81 no rap, que reúnem MCs, de grupos ou artistas solos, para rimas 

                                                
80 Nesta edição, além da DJ DMT, houve a presença da rapper Áurea Semiseria e DJ Belle. 
81 Segundo o site Kondzilla, o termo cypher é oriundo árabe (sifr ou صفر), e significa zero. “No hip-hop, a 

cypher se originou na dança, mais especificamente no breakdance, com os b-boy e b-girls que dançavam no 

centro de círculos – daí a referência ao número zero -, formados pela galera que assistia.” Já em relação ao rap, 

além da influência da danças urbanas e tem uma ligação com 5%ers, grupo formado por ativistas negros 
americanos, os quais tinham códigos próprios. Assim, cypher é uma referência de um círculo de amigos, colegas 

fazendo rap. Apesar de ser um fenômeno mais antigo nos Estados Unidos, no Brasil, é bem mais recente, tendo 

se expandido nos anos 2017.  

Fonte: https://kondzilla.com/explicando-em-detalhes-o-que-e-cypher/ Acesso: 07 mar.2019 

https://kondzilla.com/explicando-em-detalhes-o-que-e-cypher/
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inéditas, com um DJ responsável pelo beat, aproxima-se de freestyle do que a construção de 

rap elaborado realizado em estúdio. Por isso, é incontestável que haja um desejo pela 

profissionalização da atividade, principalmente devido à ebulição que o gênero rap, tanto 

como o movimento hip-hop, vivencia nos dias atuais.  

É importante notar que, cada vez mais, a batalha de MCs se configura com um 

protagonismo juvenil (e em algumas, com a presença de crianças); entre os MCs 

entrevistados, a faixa etária varia entre quatorze a vinte e dois anos, e mesmo entre os mais 

“velhos”, estes relataram que conheceram a arte com doze a treze anos. É o caso de Bert (19 

anos, MC) que afirmou: “Eu comecei muito cedo, quando eu tinha treze, catorze anos. Mas 

batalhar foi com dezesseis, dezessete anos. Faz uns dois anos. A primeira Batalha foi a Torre, 

a primeira edição”. Bert, assim como os outros não parou mais de batalhar, foi o MC finalista 

do 3º Round em 2017, foi para Belo Horizonte para participar do Duelo de MC’s, mas 

enfrentou o MC Choice (Rio de Janeiro) na primeira fase e perdeu. Agora em 2019 está entre 

os 16 MCs finalistas do torneio baiano novamente.  

Pode-se afirmar que, em relação ao protagonismo juvenil, Black (16 anos, MC) é um 

MC precoce, pois começou na arte das rimas de improviso com onze anos:  

Eu comecei a rimar com onze e comecei a batalhar com treze. Com nove 

anos de idade eu já tinha uma certa influência de Caju e Castanha, um pouco 

de repente, porém foi algo que me impactou logo à primeira vista, entende? 
Só que eu sentia que faltava algo em relação a rima e eu ficava vidrado na 

rima, no repente, no ritmo, em tudo. Ficava vidrado, até que um dia meu 

irmão me apresentou a uma batalha de rap. Da mesma forma que me 
impactou quando eu tinha nove anos de idade, me impactou quando tinha 

onze e vi minha primeira batalha de rap, que senti uma energia (...) só de 

assistir pelo Youtube (Black MC, entrevista concedida à autora, 24/09/2017). 

 

Foi por meio do repente que Black se interessou pelo improviso, pela energia dessa 

manifestação cultural. O MC afirma a influência que seu irmão teve, tanto em apresentar o 

gênero rap, quanto nas batalhas de rimas. Assim como muitos outros garotos soteropolitanos, 

começou a ouvir grupos de rap, como Racionais, Sabotage, RZO e Facção Central. No 

aniversário de treze anos, pediu um presente inusitado para seus pais, a permissão para 

participar de uma batalha de MC. Logo na primeira aparição, na Batalha do Caranga, apesar 

do nervosismo que experimentou na prática, foi o campeão! Esteve lá mais duas vezes e 

sagrou-se tricampeão. Depois, participou de outras batalhas e, em 2016, foi o MC finalista do 

3º Round e assim, foi o MC mais novo do Brasil a participar do Duelo de MCs, com 13 anos. 

Nessa disputa, apesar de ter ganho o favoritismo do público, foi eliminado pelo voto dos 

jurados, nas quartas de final, na disputa com o MC gaúcho Nicolas. 
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O jovem MC relata: “Eu batalhei muito para ser o que sou hoje”, e esta dedicação 

baseia-se em uma rotina disciplinada, de treinos de quatro a oito horas diárias. Escreve versos, 

treina seus improvisos ao som dos beats (as batidas das músicas) e exercita diferentes 

elementos: o flow, a maneira como encaixa os versos na batida da música, o ritmo dos versos, 

brincando com diferentes velocidades das rimas, e a criatividade, na construção dos 

improvisos. Além disso, gosta de assistir performances de rappers famosos, através de vídeos 

da internet e sempre que pode, frequenta batalhas em Simões Filho, cidade onde reside, e em 

Salvador. Para Black:  

Antes eu assistia a batalha, mas não em forma de treino, apenas por forma de 

acompanhar a cena de rap no Brasil. Mas o meu estudo é a prática, entende? 

Eu andei um tempo pesquisando e, quando eu tomei conta de que toda a 
ciência da evolução está na prática, eu comecei a pesquisar, a treinar. Você 

treina todos os seu erros, até seu freestyle ficar perfeito, entende? Minha mãe 

falava para mim: "menino, o que você está fazendo aí, já faz oito horas que 

você tá aí dentro, tá fazendo o que aí?", e eu: "Mãe, tô fazendo freestyle". Aí 
ela disse: "O que que é isso?". E eu falei: "Mãe, é rap, hip-hop", e até eu 

conseguir apresentar isso para minha família foi um trabalho duro, né? Até 

aqui.. Algumas viagens, para fora da Bahia, já fui para Brasília, para Belo 
Horizonte, mas tudo isso vem sendo conquistado aos poucos (Black MC, 

entrevista concedida à autora, 24/09/2017). 
 

Em conversas com os demais MCs, as técnicas para treinar o improviso podem ser as 

mais variadas, as mais citadas foram: assistir vídeos das batalhas na internet, citado por nove 

dos trezes MCs entrevistados; treinar técnicas de construção da rima como a métrica, o flow, a 

dicção, em cima de beats, ação que pode ser realizada individualmente ou com algum familiar 

ou amigo; ter o hábito de ler, citado por metade dos entrevistados. De modo geral, a prática 

constante de rimar é a mais difundida entre todos, tal como ilustrado nas falas de Janaína, 

Larício e Mirapotira:  

Eu comecei bem amadora, porque a gente acha que a pessoa tem que ter o 

dom, mas nem sempre, é prática. Então quando eu coloquei na minha cabeça 

que queria fazer freestyle, eu já acordava rimando, café com tudo o que eu ia 
fazer, escovando os dentes, comecei a trazer isso como hábito, para prática e 

juntava amigos, conhecer pessoas que gostavam também, porque praticar 

sozinho é bom, mas quando você pratica com outras pessoas você vence a 

barreira da timidez, de tudo isso. Então o primeiro gatilho para eu começar o 
freestyle foi no Youtube, aqui ali me encantou, plantou uma semente e era 

como se as poesias que eu sempre fiz de infância, rimando, fizessem sentido 

para mim, foi como se tivesse encaixado. Quando eu descobri que o rap era 
ritmo e poesia, porque além da música dançante, eu queria trazer também 

minha poesia. E aí eu fui treinando, sozinha, com amigos, e aí até hoje, as 

vezes, eu demoro, dou um tempo, mas nunca mais parei de fazer freestyle, 
porque quando você tem isso em si, sempre vai fazer (Janaína, rapper, 

entrevista concedida à autora, 18/04/2019). 
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Bom, pra mim fazer freestyle eu tive muitas inspirações, assistia muitas 

batalhas, bastante filme e desenho também, era algo que me empolgava, para 

fazer freestyle, conversava com as pessoas, nunca tive muito costume de ler, 
mas observava, eu costumava dizer pra galera que pra mim, era como se 

tivesse aprendendo a ler, só que neste caso, rimar, então tudo o que eu via 

outdoor, placa de mercado, concessionárias, nomes, marcas, tudo eu queria 

rimar. E isso me ajudava bastante porque quando eu ia rimar mesmo, tinha 
conteúdo, tinha alguma coisa em mente, nunca ficava espaço vago (Larício, 

MC, entrevista concedida à autora, 05/08/2019). 

 
É prática, claro, com o tempo. Mas como o improviso é na hora, você pode 

treinar muito, mas na hora, vai sair, o que for naquele momento. O que eu 

sempre digo nas minhas oficinas é que a leitura, o conhecimento, o estudo é 

muito importante. Porque na hora do nervosismo, na hora, que vai bater, né? 
Tem já uns 15 anos que faço isso e até hoje quando eu vou fazer, eu fico 

nervosa, porque é na hora. Então, vai sair de você, o que já estiver dentro de 

você. Nesse momento, o conhecimento e a leitura é que fazem a diferença. 
Porque na hora, é muito sentimento, a galera gritando, o jurado olhando, e aí 

você tem que rimar no beat, certinho, tem que ter o flow, criatividade, tem 

que atacar, se defender, tudo isso em 40 segundos (risos). Então a minha 
preparação pessoal era estudar muito, aí depois que começou a sair os 

vídeos, eu ficava olhando meus vídeos de batalha, pra saber onde eu podia 

melhorar, os tiques, como “pode crê”, “tá ligado”, então eu sempre usei isso, 

estudar e fortalecer a leitura e o conhecimento. Assim eu me preparei pra as 
batalhas e também para o Duelo Nacional, que foi em 2012, eu ganhei as 

eliminatórias aqui da Bahia, duas eliminatórias e conquistei o direito de 

representar a Bahia no Duelo Nacional. E minha preparação foi essa, lendo, 
me recolhendo em casa, e é isso (Mirapotira, entrevista concedida à autora, 

28/05/2019). 

 

Em uma visão mais técnica, a rapper Janaína, a qual já foi convidada a ser jurada de 

algumas batalhas de MCs em Salvador, como no 3º Round e na Batalha de Freestyle 

Independente82, nos releva os principais atributos para um bom freestyle:   

Eu acho a criatividade, principalmente mais na resposta do MC, porque é 

quando você vê ele formulando ali na hora; conta muito o conteúdo da rima, 
a métrica, o flow, a forma como o MC passa segurança, porque alguns MCs 

cantam baixo no microfone, então vai contar a forma como ele contagia o 

público, ele estar ali no gás, para poder dar o melhor. O freestyle é algo que 

não tem como prever 100%, então tem que realmente sentir aquele MC no 
momento se permitindo. Mas o conteúdo, para mim, é o principal, não 

adianta a pessoa ter flow, ter um ritmo, falar bem e ter um conteúdo que 

venha a propagar opressões e preconceitos (Janaína Noblat, entrevista 
concedida à autora no dia 18/04/2019). 

 

Na visão de Black (16 anos, MC), o freestyle considerado perfeito é aquele com o 

mínimo de erros possíveis, com criatividade na escolha das palavras, uma boa dicção e 

carisma, para MC conquistar o voto da plateia. Assim, para desenvolver todas essas 



78 

 

habilidades, é necessário muito treino. A disciplina parece ser uma prática constante na vida 

do rimador, presente em seu discurso quando afirma: “nunca tive sonhos, eu tenho metas a 

serem batidas, a serem alcançadas” (Black, entrevista concedida à autora em 24/09/2017). Ora, 

o que surpreende é o cálculo racional, a ideia é ter metas ao invés de sonhos, aspirações e 

desejos. E da onde vem esta mentalidade lógica que remete a um "espírito capitalista"? A 

racionalidade está também presente na maneira na qual Black entende o que significa a 

batalha de MCs. Ele afirma:  

Para mim, batalha é uma ponte. Porque não é feito à toa, precisa ter uma 

estratégia, um planejamento, desde que faz, é claro. Então, batalha de rap, 
para mim, é uma ponte, querendo ou não, porque é o meu lazer, mas é uma 

ponte para seguir outras carreiras, entende? Para alcançar primeiro esse 

público, e para depois alcançar outros públicos. E eu acho que para os outros 

MCs também é assim, muitos MCs começam através das batalhas e depois 
estão seguindo a carreira musical (...) freestyle querendo ou não, é um 

caminho que me deu, para saber mais sobre o rap, a raiz, origem do hip-hop, 

enfim, então tudo isso interferiu na minha vida, e me influenciou (Black MC, 
entrevista concedida à autora, 24/09/2017). 

 

Nesta descrição, o jovem MC nos remete a ideias de estratégia e planejamento, 

evidenciando cada vez mais que a batalha de rimas é encarada muito mais do que uma forma 

de entretenimento. A batalha pode ser um meio de ascender profissional no hip-hop, ou 

mesmo em outras carreiras. Black também relatou que sente vontade de atuar no teatro ou 

com moda. No entanto, foi por causa das batalhas, que ele se interessou em pesquisar mais 

sobre a cultura hip-hop, o que considera como a raiz do movimento. A trajetória de Black dá 

alguns indicativos de como as batalhas de MCs transforma de maneira prática a vida dos 

participantes.  

Ter reconhecimento na batalha foi citado por entre alguns entrevistados, como Darrem 

(17 anos, MC), ou ainda se tornar um “comércio”, pode ser também criticado entre os MCs, 

como foi relatado por Luke. 

Eu acho que é um pulo para o reconhecimento. Eu acho muito difícil viver 

de batalha, ganhar dinheiro com batalha, premiação, eu acho que a batalha é 

um meio de ganhar reconhecimento. Se você for um bom MC de batalha, 

você vai ter as técnicas de como criar uma letra, onde pôr as palavras, o tom, 
a encaixada no beat, e isso para batalha é muito valioso para pessoa que quer 

crescer no hip-hop (Darrem, MC, entrevista concedida à autora, 23/02/2019). 

 
Aí vem a parte da crítica. Quando eu comecei a batalhar, era totalmente 

outro conceito. Hoje batalha virou uma ponte de comércio e uma ponte do 

MC vir da batalha para a música. É o que tá acontecendo comigo, com Jaya, 

com Bert, com vários MCs da cena. Não tô dizendo que é errado, acho que é 

                                                                                                                                                   
82 Batalha de MC realizada na programação da Batalha de Break do grupo Independente de Rua, no Festival 

Internacional Viva Dança, organizado por Ananias Break e Tina Reis, com curadoria do Rap071.  
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certo. Quem vive de batalha é gladiador. Batalha não dá dinheiro. É um 

pouco, mas não dá para viver disso, ainda. Mas perdeu totalmente o conceito 

de hip-hop, de projeto social. Hoje é rimar em frente de umas câmeras e 
fazer uns vídeos no Youtube e dizer por aí que é MC entre aspas. Aí mudou 

de conceito, passou a ser comércio (Luke, MC, entrevista concedida à 

autora, 15/02/2019). 

 
 

 Nesse sentido, esses jovens rimadores, poetas da contemporaneidade, são donos de 

suas rimas e donos da construção de sua própria história. Emergem como novos atores, 

majoritariamente negros e periféricos. Resultante disso, as batalhas de MCs podem ser 

compreendidas como um símbolo de resistência cultural - uma expressão da cultura que 

cresceu nas margens, em bairros periféricos e que hoje também se encontra instaladas em 

outros espaços originalmente entendidos como locais exclusivos da elite econômica, como as 

ruas dos bairros nobres e teatros.  

 O que vemos é que esta manifestação cultural “destaca o protagonismo e potência de 

jovens, que ressignifica a vida urbana, através de uma prática artística off83”(CURA, 2017, 

p.5). Com as batalhas de MCs, criou-se uma rede de artistas, que atuam de maneira 

independente - rimadores, músicos, rappers, poetas, grafiteiros, skatistas, fotógrafos, 

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

de forma mais democrática e interativa.  

Espaços que são fruto de ações coletivas, idealizadas e realizadas entre amigos, 

colegas e/ou parceiros musicais. É o caso da Batalha Original Lauro City, em Lauro de 

Freitas, criada em abril de 2018 e que tornou a praça central em um lugar de encontro da 

juventude amante de hip-hop. O organizador Zidane nos conta como esse processo começou e 

explica a maneira como a batalha dialoga com a comunidade, tornando-se um pedaço da 

cultura hip-hop todas as quintas-feiras, o qual agrega artistas locais, como MCs, rappers, 

grafiteiros, b-boys e b-girls, além de ativar o comércio local.  

 

A primeira edição foi em abril ou início de maio de 2018, desde lá a gente 
nunca parou, toda quinta-feira, a polícia já parou, já tivemos problema com 

alvará, mas eu não enxergo como batalha, enxergo como ocupação, de arte e 

cultura, numa praça que não tinha movimento, não acontecia nada, a gente tá 
chegando e movimentando, tomando conta, zelando e tendo respeito. (....) 

Estamos movendo vários víeis, além da gente estar promovendo cultura, arte 

e lazer, estamos dando empregabilidade para as pessoas, muita gente coloca 

                                                
83  Segundo Vivant (2012), as práticas artísticas off são as cenas artísticas alternativas, como hip-hop, slams de 

poesias, circo contemporâneo, teatro de rua, música eletrônica, raves, ocupações de artistas, rock alternativo, 

mangá, etc. “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” (Vivant, 2012 apud Cura, 2017) 
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suas coisas para vender, e isso já gera renda para sua família, porque durante 

a semana, não tem nada na praça, e aí no dia que tem a batalha, o pessoal 

consegue vender legal, tá ligado? A ideia é agregar e conseguir trazer esse 
retorno, essa contrapartida pra comunidade, para que a comunidade veja que 

existe um lado bom. Porque muita gente vai olhar e ver jovens bebendo, 

curtindo um estilo que, ainda na Bahia, querendo ou não, é um pouco 

discriminado, mas se olhar por um outro lado, a gente tá fazendo um grande 
ato social para cidade. A Batalha só cresce, na primeira edição, não dava 

mais de 100 pessoas, e hoje a gente já chegou a mais de 1.500 pessoas em 

uma edição, a gente tem um público de 300 a 400 pessoas toda quinta-feira e 
é uma parada que é uma realidade, e cada dia mais a gente tá 

profissionalizando. E dando esse retorno aí, pra cena de Lauro, e a gente tá 

revelando artistas, MCs, produtores e aí o barco tem que andar (Zidane, 

entrevista concedida à autora 11/04/2019). 

 

É importante também ressaltar que, antes da Batalha Original Lauro City, já havia, 

desde 2015, em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, a Batalha do Caranga, promovida por 

MC e rapper Kaos, a qual serviu de inspiração para a criação de outras batalhas.  Segundo 

uma estimativa dos próprios organizadores, cerca de 200 jovens reuniam-se semanalmente no 

local, em 2019, porém, a Batalha está inativa.  

 Contudo, o hip-hop não é a única manifestação cultural de resistência. O samba, o 

reggae, o dub – são gêneros musicais que influenciaram a construção da cultura hip-hop –

direta ou indiretamente, ao longo do tempo, traduzem-se em música, mas se constituem como 

algo mais abrangente e englobante, que permeia o universo dos indivíduos como estilo de 

vida. O hip-hop baiano foi fortemente influenciado por esses estilos musicais, como também 

por demais aspectos do que poderíamos chamar de cultura afro-baiana, a partir de 

manifestações emblemáticas como a religiosidade, a capoeira e a formação dos blocos afro 

carnavalescos.  

Preencher de poesia e rimas os diversos cantos da cidade – tornar espaços ociosos em 

espaços ativos, vivos, espaços vivenciados, para jovens. A cidade, sob esta perspectiva, 

adquire uma multidimensionalidade, nos diria o geógrafo Milton Santos (2000). Há uma 

enorme riqueza de perspectivas e através do rap, jovens alicerçam um novo entendimento da 

periferia, que produz sentido (SANTOS, M., 2000, p.60). Através da construção do rap, da 

manifestação da arte que se constrói política.  
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3.3   O espaço geográfico das Batalhas de MCs em salvador 

 

Uma cidade nunca é projetada para um preto, sacou? Uma cidade nunca vai 
ser projetada para um preto, mesmo que seja utópica, então é meio que uma 

parada meio sobrenatural a forma que fizeram Salvador para os brancos, 

para elite. Eu acho constrangedor para um estado, o mais negro fora da 
África, vindo de uma cidade que foi fuga para escravos, que teve vários 

quilombos (Alfa, MC, entrevista concedida à autora, 09/12/2018). 
 

Ao longo de conversas com meus interlocutores, uma boa parte deles citou o fato de 

Salvador ser a capital com maior número de negros fora da África, como elucidado no trecho 

descrito acima por Alfa. Há, de maneira geral, dentre os adeptos ao movimento hip-hop uma 

consciência política acerca da história social, principalmente do passado escravagista da 

Bahia e da manutenção dos privilégios de uma elite branca, conservadora e retrógrada. 

Salvador, por ter recebido o maior fluxo migratório de pessoas escravizadas durante o período 

colonial, tornou-se a metrópole mais negra fora de África.  

Entretanto, perversamente, o racismo e a discriminação racial são práticas bastante 

comuns e naturalizadas na sociedade baiana. Isto pode ser observado, pela configuração 

espacial da cidade. Enquanto as camadas médias e altas habitam os espaços territoriais mais 

valorizados, as classes mais baixas residem em regiões periféricas e estão hierarquicamente na 

base da pirâmide ocupacional - como prestadores de serviço não especializados, com 

empregos domésticos, ambulantes e biscateiros.  

Assim como outras metrópoles brasileiras, Salvador é extremamente heterogênea e 

plural. De acordo com os pesquisadores Inaiá Maria Moreira de Carvalho e Gilberto Corso 

Pereira no artigo Como anda Salvador (2008) existem diversas “cidades” com traços bem 

distintos em Salvador. Uma parte corresponde a uma ilha de modernidade, voltada e planejada 

para as camadas de alta renda, ao mesmo tempo em que coexiste um nível de desigualdade 

social. Para os autores, há um padrão de segregação na cidade, além de acentuação das 

diferenças entre o centro, a orla marítima e as regiões que denominam como “miolo” e o 

Subúrbio. Convivem, portanto, três tipos distintos de cidade: a “tradicional”, “moderna” e a 

“precária” (2008, p.104).  

 

Na cidade tradicional o tecido urbano é compacto, relativamente 

homogêneo, e não há um crescimento expressivo da população, que é 

composta predominantemente pelos setores médios. É a cidade que se 
constituiu a partir do centro antigo e de seu entorno. Já na cidade moderna o 

tecido urbano está se modificando com a produção de novas habitações e 

centros de consumo e serviços, construídas dentro de padrões arquitetônicos 
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e urbanísticos elevados, com avançado processo de verticalização nas áreas 

mais densas e/ou próximas ao centro. Ocupando, a partir do centro, as áreas 

próximas à orla atlântica e crescendo em direção ao litoral norte, ela é 
habitada basicamente pelas camadas mais altas da pirâmide social.  Na 

cidade precária, ocupada predominantemente pelos setores populares, o 

tecido urbano se caracteriza pela dispersão e pela contínua expansão com o 

acréscimo de habitações precárias, em grande parte auto-construídas sem 
obedecer a padrões arquitetônicos e urbanísticos, com ocupação horizontal, 

excetuando as áreas próximas às vias de maior circulação e as áreas mais 

consolidadas em termos de ocupação do solo, onde estão em curso processos 
de verticalização, com grande adensamento, de padrão um pouco melhor.  

 

Vale ressaltar que nesses três tipos de cidade não há homogeneidade em termos de 

tecido urbano, equipamentos e habitações. Mesmo nas áreas mais ricas, há ilhas de 

precariedade e as áreas mais precárias contém pedaços de relativa prosperidade. Atendendo a 

demandas do capital e das classes mais abastadas, a cidade “moderna” vem se expandindo, 

através da orla marítima e do novo centro econômico de Salvador, na Avenida Paralela, do 

Centro Administrativo da Bahia, da nova Estação Rodoviária e do Shopping da Bahia. Nesse 

processo, houve uma proliferação de novos empreendimentos com a construção de shopping 

centers, edifícios corporativos, hotéis, empreendimentos imobiliários e condomínios fechados 

(2008, p. 104). Por outro lado, como parte do processo de espoliação urbana (KOWARICK, 

1979), a população mais pobre vem sendo empurrada para áreas cada vez mais distantes, 

aumentando a perversidade da segregação social e racial. 

Um outro dado bastante problemático, como nos mostra o economista Paulo Henrique 

de Almeida (2008), Salvador é a metrópole recordista brasileira de desemprego. Até os anos 

1940, haviam poucas fábricas na Bahia, as quais eram basicamente artesanais e de 

manufaturas. A década de 1950 é marcada pela descoberta e exploração de petróleo no 

Recôncavo baiano, que estimula o crescimento econômico, populacional e urbano de Salvador 

e de alguns municípios, como Candeias e Madre de Deus (ALMEIDA, 2008, p.113). A região 

recebe, nos anos 1960, investimentos industriais pela Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste – SUDENE.  

Já em 1980 há a implementação do Polo Petroquímico em Camaçari e do Complexo 

do Cobre. Essa nova indústria gerou, até o final desta década, cerca de 50 mil novos postos de 

trabalho (ALMEIDA, 2008). Porém, o polo acabou concentrando os investimentos para uma 

estrutura industrial hiperconcentrada na química e na petroquímica, e no fim, não gerou os 

efeitos multiplicadores esperados na economia. No entanto, houve efeitos sobre a construção 

civil e a produção de serviços. 
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De forma geral, faltou para Salvador uma base industrial sólida, como aconteceu em 

outras capitais, como São Paulo e Porto Alegre, e também em cidades de porte médio. Nesse 

sentido, para o economista, há uma manutenção de uma “oligarquia agrária conservadora e a 

inexistência de uma classe operária industrial que, organiza em sindicato e partidos políticos, 

pudesse impor melhores condições de habitação, trabalho e remuneração na capital” 

(ALMEIDA, 2008, p.21).  

 Por outro lado, na visão de Ivan Faria (2017), do ponto de vista cultural, Salvador 

possui algumas características que a destaca no cenário nacional: foi a primeira capital do 

Brasil, seu sítio arquitetônico e “a singularidade da sua matriz sociocultural, amplamente 

moldada pela população de origem africana, o que a projetou nacionalmente no campo das 

artes” (FARIA, 2017, p. 62). Nas décadas de 1970 e 1980, a cidade vive um processo de 

reapropriação da herança e da cultura negra para a construção da sua autoimagem 

(MARIANO, 2009; RISÉRIO, 1981 apud FARIA, 2017, p.59).  

Assim, para Faria, o imaginário construído em torno das artes, impulsionado 

principalmente pelo mundo da música - mobiliza desejos e cria expectativas entre jovens, que 

enxergam no campo artístico uma possibilidade de inserção social e profissional.  

Para a antropóloga e escritora baiana Goli Guerreiro (2009), Salvador insere-se no 

contexto das cidades atlântico-diaspóricas, que colocam em conexão povos, lugares e signos 

culturais, através do processo de hibridismo cultural.  

 

Salvador da Bahia, a maior cidade negromestiça da diáspora, é o set, o porto 

do qual parte-se em várias direções para navegar por cidades africanas, 

norte-americanas, caribenhas e européias, revelando práticas culturais 
semelhantes ou diferenciadas em diversas partes do mundo atlântico. 

(GUERREIRO, 2009, p.2) 
 

Segundo a autora, vivemos em um período caracterizado como terceira diáspora, 

baseado no deslocamento de signos culturais provocado pelo movimento da globalização 

eletrônica-digital, com a troca de “discos, filmes, cabelos, slogans, gestos, modas, bandeiras, 

ritmos, ícones e ideologias”. Na visão de Guerreiro, o samba-reggae é um dos principais 

produtos da estética afrobaiana que ilustra este fenômeno, na medida em que parte da tradição 

percussiva brasileira, mas ao mesmo tempo, tem referências internacionais - que chegam 

através das mídias e dos contatos culturais que conectam o mundo atlântico. O mesmo 

acontece com os blocos afro, que protagonizam Salvador como uma cidade negra: “Eles 

representam a ascensão da negritude soteropolitana e a configuração de uma política anti-

racista, na medida em que afirmam uma estética negra que também reflete o circuito atlântico 
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de comunicação” (GUERREIRO, 2009, p.3). Uma grande referência para o pensamento de 

Guerreiro é Stuart Hall que reflete sobre a “estética da diáspora”.    

 

3.4   Isso é 3º round e minha favela ama84!  

 

Os rimadores reivindicam uma ocupação das ruas através de suas vivências, de 

experiências decorrentes do andar à deriva (JACQUES, 2003) na cidade. Uma ocupação que é 

uma retomada das ruas, uma transformação de espaços ociosos em pedaços (MAGNANI, 

1992) do hip-hop. Conforme já citado, o próprio conceito de cultura transforma-se ao longo 

dos anos, e a partir dos anos 2000, aproxima-se com uma cultura periférica (MACEDO, 

2016).  

Periferia, quebrada, favela, gueto, subúrbio. Os termos são muitos – e todos eles, 

apesar de suas particularidades, são palavras que indicam certas categorias de “habitações 

precárias, caracterizadas pela pobreza, afastadas dos ou incrustadas nos centros das grandes 

cidades, acentuadamente diferentes da cidade formal, planejada, com saneamento básico e 

acesso a serviços” (SOUZA, J., 2008, p.57). 

O termo periferia é amplamente utilizado no discurso do hip-hop, na construção das 

letras de rap (LIMA, 2006), nas poesias nas batalhas de MCs, como nos discursos. Nas letras 

de rap soteropolitano e nas rimas nas batalhas de MCs, as quais estive presente, predominam 

o largo uso do termo “favela”, “quebrada” e “gueto”. É notório também a valorização da 

estética da periferia representada nos videoclipes85, como uma identidade positiva das favelas. 

Para o sociólogo Tiarajú D’Andrea (2013), a definição de periferia foi construída na 

medida em que o fenômeno se constitui socialmente. Com o processo de explosão 

demográfica da cidade de São Paulo nos anos 1950, há uma distinção do que se deve 

considerar como “cidade”. Na medida em que áreas mais afastadas dos centros urbanos 

começaram a ser ocupadas, surgiu uma necessidade de um novo termo desse processo social 

(D’ANDREA, 2013, p. 36-37). Na visão do autor, é principalmente com o hip-hop que se 

constrói uma engrenagem baseada no “orgulho de ser periférico” e nos “sujeitos periféricos”.  

                                                
84 O título deste subcapítulo foi retirado de uma frase elaborada pelo MC Chagas, na disputa da semifinal, no 3º 

Round - Circuito de Rimas em dezembro de 2018.  
85 Para citar alguns grupos de rap soteropolitanos da atualidade que utilizam dessa estética, podemos destacar: 

Underismo, Trevo, Contenção 33, Lápide Records, Áurea Semiseria, Janaína Noblat, Cíntia Savoli, Visioonarias, 

Indemar Nascimento e 16 beats. 
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Uma nova forma de olhar a periferia foi realizada pelo grupo de rap Racionais MC´s, 

os quais constroem uma subjetividade própria: a pobreza e a violência são narradas como que 

recolocando o conflito em primeiro lugar. Eles são o maior representante de toda uma geração 

de rap e de artistas periféricos, os quais modificaram a perspectiva do olhar sobre a periferia e 

os significados sobre esta (D’ANDREA, 2013, p.27). Nesta linha, com a explosão dos 

coletivos artísticos periféricos, que envolvem linguagens como cinema, literatura, samba e 

saraus, a periferia adquire outro status: deixa de ser vista sob os estigmas de pobreza e 

violência e passa para a chave de cultura e potência (“orgulho periférico”).  

Nas batalhas de MCs, o reconhecimento “da rua” é valioso para um MC e é o que 

parece explicar muitos dos ganhadores destes embates.  Houve uma específica que gerou 

bastante polêmica no final de 2018 e dividiu o público tanto na competição ao vivo, quanto 

nas redes sociais, por meio da publicação de vídeos no Youtube e discussões no Facebook.  

A disputa foi travada entre os MCs Chagas e Nad86, na semifinal no Circuito de 

Rimas, 3º Round. Conforme anunciado no título deste subcapítulo, “Isso é 3º Round e minha 

favela ama” foi a frase proferida por MC Chagas, o qual aconteceu em uma das praças do 

Pelourinho. A vitória valia uma vaga para representar o estado da Bahia no torneio nacional, 

no Duelo de MCs. Enquanto Nad desqualificava seu adversário como “falso” e “fraco”, 

Chagas, por outro lado, explorou a questão racial em suas rimas e colocou-se como 

representante da favela, enquanto o seu adversário foi taxado de “playboy” e “paga pau de 

Bolsonaro”.  

Apesar de Nad apresentar quase todos os elementos para decidir o combate: de atacar 

e defender com criatividade, tendo assim apresentado rimas de ataque, respondeu as ofensas e 

mostrou certa habilidade com a velocidade da cadência das rimas, cujo termo é usado em 

inglês, speedy flow, a postura política imaginada e atribuída à Nad, de que ele teria apoiado o 

ainda candidato à presidência, Bolsonaro, influenciou a opinião da qual a plateia tinha sobre 

ele. Ora, é importante lembrar de qual lugar que estamos falando - a cidade de Salvador é um 

território majoritariamente petista, onde o candidato à presidência do Partido dos 

Trabalhadores - PT, Haddad teve 70% dos votos. Portanto, é possível que grande parte da 

plateia desaprove o apoio de Nad ao Bolsonaro.  

 

Quem vocês querem no Nacional:  
um playboy ou um favela?  

                                                
86 Um dos organizadores da Batalha da Torre.  
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No momento em que Chagas profere o verso: “Mas ele paga pau pra Bolsonaro”, o 

público ovaciona. Dessa maneira, ele ganha a disputa por tornar estas duas rimas memoráveis 

da batalha. Se a disputa nesta batalha era por ser um dos melhores MCs do estado da Bahia, 

de fato, um MC que se declarou a favor de um candidato conservador, contrário a todos as 

minorias não representadas no Capitalismo (como mulheres, negros, nordestinos, população 

LGBTI) é uma postura completamente contraditória na cena hip-hop. Além disso, ao longo da 

campanha política, teve uma ampla movimentação dos representantes do hip-hop nacional em 

diversas atividades, como o lançamento de músicas e videoclipes contrários ao Bolsonaro, 

batalhas de MCs e rodas de conversas. 

Chagas ganhou a batalha naquela noite, e vários relatos concordam que a disputa foi 

acirrada.  Entretanto, Chagas perdeu a batalha final para Willy, e os dois perderam no embate 

do Duelo de MC’s.  
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4   IMPROVISANDO, VOU RIMANDO, E VOU ME EXPRESSANDO 

 

 

4.1   Os galos e os frangos 

Quase todas as batalhas de MCs possuem alguns refrãos para serem repetidos pela 

plateia, que funcionam como “gritos de guerra” e são acionados na abertura e nos intervalos 

das rodas de improviso, usadas para trazer um maior envolvimento do público com a prática 

cultural. Ricardo Teperman (2011) relembra que, em uma das primeiras batalhas no Rio de 

Janeiro, na Batalha do Real, a palavra “Tradicional” era usada para esse propósito; um outro 

refrão bastante acionado também foi “tem que ter suingue”, atribuída do MC Bacon.  

Em grande parte da maioria das batalhas de sangue, é muito comum o coro da palavra 

“sangue” neste momento, o que pode ser seguido de algum outro refrão mais personalizado. 

Utilizando a concepção de cultura desenvolvida por Clifford Geertz, é preciso "separar as 

piscadelas dos tiques nervosos e as piscadelas verdadeiras das imitadas" (GEERTZ, 1974, 

p.27), seria interessante compreender o que significam esses coros, que fazem parte da 

performance dos MCs. Para tanto, iremos discutir um pouco mais sobre a disputa entre os 

MCs Chagas e Nad.   

Na primeira disputa, Nad foi o primeiro a rimar, trazendo o seguinte refrão “Isso é 3º 

Round, estilo bang-bang. O que vocês querem ver? Sangue!”. Assim, o rimador aciona tanto 

o estilo da batalha (de sangue87) e define que a competição deve ser no mesmo nível dos 

filmes bang-bang, os filmes de faroeste, o gênero de cinema originalmente estadunidense.  

Esses filmes passam-se no Velho Oeste dos Estados Unidos e reproduzem cenas do 

tempo de ocupação das terras dos indígenas pelos colonos, com roteiros bastante 

romantizados, sendo que o personagem principal tende a ser o cowboy solitário, com seu 

revólver e seu cavalo, em meio a mil lutas e conflitos entre os colonizados brancos e os povos 

indígenas. O indivíduo é valorizado pela luta que se estabelece, com certos códigos de honra. 

Os duelos são constantes em uma sociedade onde a violência mostra-se como um dos meios 

de garantir a sobrevivência e a segurança.  

Nas batalhas de MCs vence quem for o mais rápido, o mais criativo, quem faz a 

melhor performance e mobiliza os ouvintes (SOUZA, A., 2009). O ethos presente é o do 

cowboy corajoso e desafiador, de um guerreiro, que atua com a voz e com o corpo, ritmado. 

                                                
87 De acordo com Teperman (2011) e Alves (2015), na batalha de sangue, a rima é usada para “derrubar” o 

adversário.  
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Na realidade, a utilização do termo bang-bang é frequente nas batalhas de sangue, sendo 

explorado em demais batalhas na cidade. Dessa maneira, com esse termo, Nad mobiliza que a 

disputa será acirrada, embora as regras deverão ser respeitadas.  

Chagas, por sua vez, escolheu o seguinte refrão antes de iniciar suas rimas: “Isso é 3º 

Round, e minha favela ama. Eita, car***, eita disgrama!”. O rimador aciona ser um 

representante da favela, colocando-se em oposição ao seu adversário Nad, tema pelo qual será 

explorado no decorrer da performance. Os refrãos, nesse contexto, trazem certas pinceladas 

sobre o que será discutido, e o modo como se enfrentarão, com respeito, mas com o espírito 

guerreiro.  

Nas batalhas de sangue, o motor do jogo é a troca de ofensas, no qual Teperman 

(2011) afirma que é o “mau riso”, o qual precisa ser aprovado entre os demais, o que será 

considerado “bom” riso ou ofensivo. Para o antropólogo, quem media esses impasses é a 

interação entre os rimadores, apresentadores e a plateia88. Em muitos casos, esse limite é bem 

tênue, e uma certa agressividade é considerada como fator comum na construção das rimas. 

Na visão de Bert (19 anos, MC), a batalha de MC 

 

[...] é uma forma diferente de mostrar o rap. Por exemplo, o samba você 

mostra na dança e na música, o rap você também mostra na dança (corpo) e 

o rap também foi uma vertente disso, entendeu? Mostrar um outro lado do 
rap, que você pode ser mais agressivo, que você pode atacar seu adversário, 

sem isso ser um problema. (Bert, entrevista concedida à autora, 15/02/2019).  

 

Retomando os coros nas batalhas, observamos o segundo caso ilustrado por Chagas. É 

importante ressaltar que o refrão citado pelo MC parece ter sido meticulosamente escolhido, 

uma vez que marca politicamente a sua posição enquanto MC. Em dezembro, Jair Bolsonaro 

(PSL) já estava eleito e, nesse contexto, seria importante mostrar uma posição política de 

resistência dentro desse cenário. O refrão foi o seguinte: “Se você ama essa cultura, como 

odeia a ditadura, grite: Ele Não. Ele Não!”. Assim, o MC faz uma declaração direta contra a 

legitimidade do governo Bolsonaro, dizendo que este é similar a um governo não 

democrático. O coro, aliás, ficou bastante conhecido em Salvador, o qual também ouvi em 

outras batalhas como a Original Lauro City e no 3º Round.  

Um outro refrão que ficou muito conhecido nas rodas de rimas em São Paulo foi 

oriundo da Rinha dos MC’s: “Aqui só um canta de galo e o resto é frango”. O próprio logo da 

batalha é composto de um galo com um frango ao lado.  
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Figura 11 – Logo da Rinha dos MC’s 

 

                                          Fonte: Site oficial 

 

Ora, para quem participa regularmente nas competições de rimas, estas posições não 

são fixas, há sempre um revezamento; em alguns dias, alguns rimadores são os vencedores (os 

galos) e em outros, não. Contudo, estimular a competição e a disputa, conforme já vimos, é 

algo que faz parte das performances das batalhas de MCs. E para quem tem mais experiência, 

torna-se um “galo” nas competições de rimas, o que resulta em ganhar visibilidade entre os 

frequentadores e poder buscar uma profissionalização como artista de rap. Isto foi observado 

na edição do 3º Round no dia 2 de agosto de 2019, pois dentre os 16 MCs participantes, Jaya 

Luuck já era considerado famoso entre o público. No evento, durante a apresentação do grupo 

Versu2, grande parte da plateia preferiu procurar Jaya para tirar fotografia com ele ao invés de 

assistir show da banda, que já conta com uma carreira sólida no rap. O MC passou uma longa 

temporada em São Paulo a fim de dedicar-se à sua carreira, como MC de batalha e em 

participações em videoclipes de trap89. Participou ativamente de batalhas como a da Aldeia, 

garantindo um grande destaque nos vídeos no Youtube. Isto o tornou um artista de destaque na 

cena, tendo 78 mil seguidores no Instagram. Este exemplo de Jaya revela grande interesse do 

público quanto à arte realizada nas batalhas de MCs, principalmente em um evento que esta 

manifestação é o grande destaque. 

Pensando na metáfora de “galos” contra “frangos”, também é interessante pensar 

quem seriam os mais antigos na prática do freestyle. Segundo relatado pelos MCs e militantes 

                                                                                                                                                   
88 Para mais detalhes, ver Ricardo Teperman (2011).  
89 Trap é um estilo de instrumental, atualmente muito disseminado no rap. Na composição, combinam-se ritmos 

de diferentes músicas, sons, e incorpora-se uso de sintetizadores. 



90 

 

do hip-hop, as primeiras rodas de rima improvisada surgiram na década de 1990, entre 

1994/1995, no Passeio Público, considerado como um dos primeiros registros do encontro do 

movimento hip-hop. No entanto, nenhuma dessas tinham um formato contínuo. Segundo Juno 

Lima, do Quilombo Vivo, do Nordeste de Amaralina, houve três batalhas de MCs no período 

correspondente ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000, com uma premiação simbólica, 

como narrado a seguir: 

 

A batalha da Rocinha foi a primeira que rolou uma premiação. Não foi a 

primeira roda de freestyle. Estas aconteceram nos anos 1994, 1995, no 
Passeio Público [...] A batalha da Rocinha teve um prêmio simbólico de 

algumas lojas, de alguns apoiadores, algumas pessoas simpatizantes que 

queriam doar um prêmio para ficar marcado e tal. Nessa eu fiquei em 

primeiro lugar. Teve uma também que aconteceu na Rua do Passo, no 
espaço cultural, onde era o Quilombo Cecília, um casarão. Se eu não me 

engano, esta foi a primeira batalha, a da Rua do Passo, que Fall foi o 

campeão, e eu fiquei em 2º ou 3º. E teve uma terceira batalha, nesta mesma 
pegada, de rolar premiação, de criar expectativa nas pessoas, que foi uma 

batalha que aconteceu na Igreja Renascer, ali do Politeama. Vale registrar 

que eu fui desclassificado, porque no meio da minha rima, eu fiz uma 

saudação aos orixás e aí algumas pessoas que estavam promovendo a batalha 
eram da igreja e aí não gostaram. Fui desclassificado, não podia falar 

palavrão, mas eu não falei palavrão, eu fiz uma saudação a Ogum (Juno 

Lima, em entrevista concedida à autora, 05 de agosto de 2019).  
 

De acordo com Leo, um dos organizadores do 3º Round, afirma que estava presente 

nesta batalha da Rocinha, a qual contou com os MCs Diego 157, Fall, Juno, Kiko do 

Afrogueto e Preto Seda (São Caetano). Além disso, é importante ressaltar que as batalhas de 

MCs em Salvador começaram a ganhar um ar mais “profissional”, na visão de Paulo Brazil, a 

partir do modelo criado pelo Comboio Blacktude, organizado por Nelson Maca. O coletivo, 

denominado de Comboio Blacktude Freestyle90, reunia uma gama de MCs como Juno, Fall, 

Guga, Xarope, Macarrão, Diego 157, Dimak, DaGanja, Spock e Kiko. Conforme cita 

Coscarque (38 anos, MC e produtor).  

 

Nelson Maca é uma das peças fundamentais do hip-hop aqui, ele reunia os 
melhores MCs, tinha Rangel, Diego 157, Kiko, era nata do hip-hop. E aí 

rolou esse campeonato, eu era um anônimo, mas já rimava (entrevista 

concedida à autora em 19/05/2018). 

 

 

                                                
90 Retirado de entrevista (16-11-2010) com Nelson Maca para o blog “Onde a favela chegou”. Disponível em: 

http://httpwwwfamilia-stncombr.blogspot.com/2010/11/o-blog-olha-onde-favela-chegou-trocou.html  

Acesso em abril de 2019.  

http://httpwwwfamilia-stncombr.blogspot.com/2010/11/o-blog-olha-onde-favela-chegou-trocou.html
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Coscarque confirma a informação dada por Juno Lima, de que umas das primeiras 

batalhas de MCs em Salvador, curiosamente, aconteceu dentro de uma igreja evangélica 

Renascer em Cristo.  

 

Era muito raro ter batalha de MCs aqui em Salvador, na Bahia, em geral; 

mas teve uma que rolou na igreja “Renascer em Cristo”, no Politeama, no 

centro de Salvador. Foi nesse tempo que existiu o coletivo Blacktude, era a 
nata dos MCs, a galera que se destacava, tavam todos lá, era como se fosse o 

Real Madrid (risos) e pensei: “pô, eu preciso rimar nesse time”. Só que eu 

tinha acabado de chegar, ninguém me conhecia, aí eu encontrei a galera 

nesse freestyle, Juno, que é um MC de Nordeste de Amaralina, irmão do DJ 
Bandido, era um dos melhores freestyleiros do rap da Bahia, com o grupo 

Quilombo Vivo, da Posse Quilombos Clã, que foi onde conheci o hip-hop, 

onde eu aprendi a rimar (Coscarque, entrevista concedida à autora em 
19/04/2019).  
 

Como já referido na sessão 2.3, o evento Fora de Órbita Rap, em 2007, foi um dos 

primeiros a ter batalhas de MCs de forma mais constante em Salvador. Naquele momento, as 

batalhas de MCs estavam em efervescência em várias regiões do país. No Sudeste, Batalha da 

Santa Cruz e a Rinha dos MC’s, em São Paulo; a Batalha do Real, na Lapa, no Rio de Janeiro; 

e o Duelo de MC’s em Minas Gerais. Vale destacar que, historicamente, a região de São 

Caetano, Periperi, talvez por ter sido a primeira região de Salvador a ter os bailes blacks nos 

anos 1970, desenvolveu uma cena muito forte de rap, com grupos “A rua se conhece”, por 

exemplo. Dessa maneira, foi em 2008 que um grupo de amigos começou, no bairro de São 

Caetano, a Batalha Era da Resistência.  

Tal como apresentado por Coscarque (38 anos, MC, produtor), Fora de órbita inspirou 

o surgimento de outras batalhas, embora muitos organizadores ainda enfrentassem escassez de 

recursos, como falta de um espaço adequado e equipamentos de som, além de não terem 

experiência com produção de eventos. Isto pode explicar como 3º Round, por ter um produtor 

que se preocupa em tornar a batalha em um evento profissional, ocupou um lugar de 

referência em Salvador.   

Essa dificuldade foi também relatada por Zidane, organizador da Batalha Original 

Lauro City, em Lauro de Freitas. Entre 2012 e 2013, com o suporte de amigos, começou a 

organizar algumas edições da Batalha Rima Livre em uma pista de skate.  

A gente fez algumas edições, era muito precário, nesse tempo o acesso pra 

sons era com caixinha de som. A gente chamou uns amigos, mas a ideia 

morreu. Aí sempre tive vontade de fazer uma batalha, tinha a Batalha do 
Caranga, aqui em Itinga, algo grande. E eu sempre sonhando em fazer algo 

grande aqui no centro; ano passado (2018), no início do ano, devido ao meu 

trabalho, meu conceito na rua, já são 10 anos de caminhada, consegui reunir 

uns amigos, a gente construiu a ideia, tá ligado? Tinha um outro nome, 
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Batalha do Índio. (...) e aí em março, a gente fez a primeira edição, para 

fazer uma vez por mês, aí a gente, toda quinta-feira. (Zidane, entrevista 

concedida à autora em 11/04/2019). 
 

 Conforme citado por Zidane, para ter acesso a uma boa estrutura, de sons e 

equipamentos, há outros fatores envolvidos, como a trajetória e reconhecimento dentro do 

movimento hip-hop. Em minhas observações de campo, uma das características marcantes de 

Coscarque é o bom relacionamento que mantém com pessoas e coletivos de diferentes 

gerações do hip-hop, como também um trânsito em outros espaços culturais de Salvador. 

Desde 2007, já mantinha conexões com MCs do Rio de Janeiro, como Marechal e Cesinha. 

Além disso, um pouco depois, estabeleceu laços fortes de parceria com os membros do 

coletivo Família de Rua (FDR).  

Em 2011, Coscarque foi o produtor local que realizou uma eliminatória do evento 

Família de Rua na Estrada, da programação do festival Conexão Vivo, em Salvador, que 

reuniu DJs, MCs, skatistas, grafiteiros e dançarinos. O evento contou com competições de 

skate91, e a batalha de MCs reuniu seis MCs baianos, Fall Clássico, Macedo, Álvaro Réu, 

Elvis Caspa, Shoes e Suburbano, dois mineiros, Destro e Vinição, além da apresentação de 

dois b-boys, Rodrigo e Leds. O vencedor da disputa de rimas foi MC Shoes92.  

Neste ponto da reflexão, parece importante colocar um adendo trazido por uma parcela 

dos entrevistados. Trata-se da proximidade da cultura do skate com o hip-hop, tal como 

relatado por Álvaro Réu (30 anos, DJ), 

 

Sempre ouvi hip-hop, sempre esteve presente por morar em Plataforma, eu 
moro na periferia desde sempre. Nasci em Plataforma, mas era um pouco 

distante, eu era novo, alguns vizinhos ouviam Racionais, Facção Central. 

Meu irmão é músico, multiinstrumentista, só que tocava numa banda de 

pagode, anos 90. Passado um tempo, me mudei para Feira de Santana, 
conheci umas pessoas num colégio e comecei a andar de skate e comecei a 

ouvir rock, e acabou que naquela época 2003, geração Charlie Brown, eu 

ouvia alguns raps, como Sabotagem, NZO. Acabei fui me aprofundando no 
rock n’roll, e a curtir coisas mais pesadas, do metal. Aí eu ganhei um disco 

de 509-E (grupo formado por Dexter e Afro-X), só que eu ganhei o disco por 

causa da capa, porque achava que, pela capa, era de rock. Tinha uns 16 anos, 

e eu quando eu coloquei no som, começou a tocar e eu pensei “que parada é 
essa?”. E foi uma loucura, porque era CD pirata, tinha música do primeiro e 

do segundo disco no mesmo CD. Aí começou a tocar “Oitavo anjo” e eu 

falei “caralho”. Lá em casa, minha mãe sempre gostou de ouvir música, 

                                                
91 Os finalistas do Familia de rua Game of Skate foram os skatistas Rogério Chipanzin (BH) e Cupim 

(Salvador), sendo que Cupim foi o campeão. Retirado do blog do Duelo de MC’s. Disponível em: 

http://duelodemcs.blogspot.com/2011/10/cobertura-familia-de-rua-na-estrada.html Acesso em abril de 2019.  
92  Fonte: http://duelodemcs.blogspot.com/2011/10/cobertura-familia-de-rua-na-estrada.html acesso em 04 de 

abril de 2019. 

http://duelodemcs.blogspot.com/2011/10/cobertura-familia-de-rua-na-estrada.html
http://duelodemcs.blogspot.com/2011/10/cobertura-familia-de-rua-na-estrada.html
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tinha vitrola, com caixas e vinil, foi o momento que me afetou. O primeiro 

grupo que me afetou foi 509-E, Dexter. Comecei a me interessar, comecei a 

tentar pesquisar, naquela época, 2003, 2004, a internet era devagar. Eu ia 
para casa do meu amigo, que curtia rock, que tinha computador, a gente 

passava o final de semana junto, na internet gastando. Para baixar uma 

música era dois, três dias…não tinha acesso a pesquisa e era mais difícil em 

Feira de Santana (Álvaro Réu, entrevista concedida à autora em 03/12/2018). 

 

 

Já em 2012, Coscarque foi com a produtora Lísia Lira participar como jurado no 

Duelo de MC’s em Belo Horizonte e ficou encantado com a dimensão do evento. Ficou 

inspirado para promover um evento com a cultura de rua. 

A primeira foi em 2013, a gente fez lá na Cruz Caída (Praça da Sé), aberto 
ao público, que dava 800 pessoas, a gente não queria fazer uma batalha na 

rua sem microfone, sem caixa, a gente contratava um som, DJ, tudo bem 

arrumadinho. Se não me engano, em abril de 2013, começa o legado do 3º 
Round, fizemos três edições do CCPI, eles convidaram a gente para fazer o 

evento na Praça, acumulava muitos jovens lá, ficamos durante três anos no 

Pelourinho. (Coscarque, entrevista concedida à autora, 19/05/2018).  
 

De modo geral, as batalhas de MCs mais consagradas, como o Duelo de MC’s, 3º 

Round e a Batalha São Caetano Resistência, por exemplo, tornaram-se importantes 

referências geográficas, por serem ponto de encontro de pessoas de diversas localidades e 

também referências simbólicas, por promover a união dos elementos e disseminar a cultura 

hip-hop para novos praticantes (TEIXEIRA, 2018). Funcionam como “um canal de fruição 

artística, que dá visibilidade aos artistas locais e contribui também para a formação de público 

para a música rap” (TEIXEIRA, 2018, p. 84).  

No caso do Duelo de MC’s, essa tendência é bastante visível por mobilizar um público 

bem numeroso. Nas edições finais, em dezembro, conseguem reunir cerca de mais de duas a 

cinco mil pessoas. Para a produtora Lísia Lira, essa mobilização é acompanhada por amantes 

do hip-hop de todas as localidades do país (pela internet) e estimula os rimadores a quererem 

participar da competição:   

O viaduto tem vida, e nos primeiros anos, Douglas Din93 é uma entidade, é 

sensacional!  Todo mundo queria ir para bater o Din. A galera pedia para ter 

3º round94, é daí que vem o nome e o logo foi o desenho do Dimak. (Lísia 
Lira, entrevista concedida à autora em 06/12/2018).  

 

Poder participar do torneio em Belo Horizonte é entendido como parte do aprendizado 

de ser um MC. Na visão de Black (16 anos, MC), a experiência de participar do torneio 

                                                
93 MC e um dos organizadores. 
94 O momento de decisão do vencedor. 
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nacional foi um elemento importante na construção de sua carreira, de superação pessoal e 

como é um objetivo a ser alcançado para os MCs  

É uma das maiores batalhas da América latina, então, para mim o Duelo de 

MC´s não é um sonho, até porque eu nunca tive sonhos, eu tenho metas a 
serem batidas, a serem alcançadas, e quando eu fui para o Duelo de MC´s 

em 2016 foi a minha construção de um MC, entende? Eu batalhei muito para 

ser o que eu sou hoje. Então foi a minha concepção, então da mesma forma 
que para mim, são para outros, e hoje eu perdi para a semifinal, mas eu 

ganhei a primeira seletiva, (...) eu acho que, em partes, eu perdi a disputa 

para o nacional esse ano, mas vai rolar a seletiva no interior e eu vou atrás 
(Black MC, entrevista concedida à autora em 24/09/2017).  
 

Para Chagas (22 anos, MC), o qual começou a batalhar em 2013, participar do Duelo 

de MC’s lhe trouxe maior reconhecimento para seu trabalho musical, visto que o evento tem 

um peso nacional. Segundo entrevista do portal Batalha de Rima, narrado por MC Mamuti 

(São Paulo), Chagas afirma que: “batalha porque gosta, mas também por ser um ótimo meio 

de divulgar seu trabalho musical. Vê no nacional uma grande oportunidade de trazer mais 

ouvidos pra seu trampo”95.  

 Apesar de tantas vitórias, o Duelo de MC’s anualmente enfrenta dificuldades para 

manter suas edições de forma independente. De acordo com Lísia Lira,  

Duelo também passa pelo mesmo problema que aqui (Salvador), de falta de 
apoio, eles passam por isso todo ano, inclusive. É uma luta para eles 

manterem lá vivo, porque tem crescido cada vez mais, mas eles fazem sem 

apoio nenhum. É uma coisa de outro mundo, o viaduto todo ocupado. Muito 

incrível. E aí o Duelo mantém o 3º round vivo. (Lísia Lira, entrevista 

concedida à autora em 06/12/2018) 

 

Apesar da Batalha 3º Round se propor a ser um projeto mais profissional na cena das 

batalhas, Lísia afirma que todas as edições aconteceram sem apoio institucional, apesar de ela 

e Coscarque terem tentado alguns editais municipais algumas vezes. Na realidade, um pouco 

antes de ela deixar o coletivo, a dupla conseguiu ser aprovada em um único momento, através 

de um Edital da Secretaria Estadual de Cultura em 2015. Porém, eles enfrentaram alguns 

imprevistos burocráticos e não foram contemplados.  

No mesmo formato do Duelo de MC’s, as batalhas de MCs também abrem espaços 

para a apresentações curtas de grupos de rap (cerca de 20 minutos), chamadas de pocket-

shows. Além de apresentações de rappers, há um espaço aberto para recitação de poesias, e já 

tiveram exposições de fotografia, rodas de conversa, dança, grafite ao vivo. Contudo, a 

                                                
95 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FSnMjzatV5c acesso em abril de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=FSnMjzatV5c
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atração principal sempre é a batalha, com intervalos destes shows e a disputa final é o último 

round das rodas, indicando o campeão do evento.  

 

 

Figura 12 – Batalha 3º Round, Jardim dos Namorados, 2016 

 

Fotógrafo: Gabriel Soares, 2016. 

 

Nesta linha, o 3º Round possui “multilinguagens culturais” (expressão de Coscarque, 

em entrevista concedida à autora em 14/05/2019) e poderia também ser enquadrado na 

categoria de rodas culturais, tal como proposto pela antropóloga carioca Rôssi Alves (2015), 

visto que promove ações culturais do hip-hop de forma mais ampla. Além disso, como é a 

batalha de rimas que seleciona os melhores MCs para o torneio nacional, é uma competição 

disputada, que habita no imaginário dos MCs soteropolitanos, como observado no discurso do 

Chagas (MC, 22 anos): 

Eu comecei no rap como MC de batalha, tá ligado? Então 3º Round quando 
eu comecei a batalhar, quatro anos atrás era a batalha mais badalada de 

Salvador, todo mundo queria ganhar, porque a gente não tinha essa onda de 
ganhar prêmio. O objetivo de grande parte dos MCs era chegar no 3º Round, 

por ser uma batalha de grande porte, que acontecia aqui no Pelourinho, 

geralmente. Eu vim ganhar depois de velho, agora, mas era meu sonho de 
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guri. É uma batalha que considero muito importante. (MC Chagas, entrevista 

concedida à autora em 08/12/2018) 

Contudo, conforme o lema da Rinha dos MC´s, “onde só um canta de galo”, não é 

fácil chegar ao topo, e muitas vezes alguns MCs e organizadores de outras batalhas na cidade 

e do interior questionam porque o 3º Round deve ser o legitimador deste processo. Uma outra 

questão que se coloca é se a forma de organização é de fato democrática, e também se 

questiona o reduzido número de edições, os quais ficam em média de quatro a cinco edições 

por ano.  

Na visão da rapper Janaína Noblat (23 anos, rapper), o 3º Round tem uma 

preocupação com o conteúdo das rimas, de se estabelecer certos padrões de qualidade. Com 

isso, a função é de selecionar os melhores MCs da cena baiana. Contudo, para Noblat, para 

atuar no fomento da cultura, mais edições deveriam acontecer ao longo do ano.  

3º Round eu acho uma batalha muito boa porque tem a proposta de fazer 
uma peneira de alguns MCs que venham estar se destacando em outras 

batalhas, e é bom porque leva o freestyle para outros patamares, não dizendo, 
assim, profissional, mas de um freestyle mais cuidadoso, mais avançado, 

porque o MC tem que ter essa preocupação em ter um conteúdo bom para 

passar para o público, e isso quando a pessoa gosta, naturalmente acontece. 
A questão dos shows, dá oportunidade para artistas que estão começando, 

que foi o meu caso. Eu acho que deveria acontecer mais vezes para poder 

fomentar mais, cada vez mais (Janaína Noblat, entrevista concedida à autora, 

dia 18/04/2019).  

 

Na visão dos MCs, grande parte se mostra bastante favorável à batalha de rimas. A 

crítica é endereçada ao processo de seleção dos MCs, sendo o sorteio encarado como uma 

escolha aleatória, como aponta Darrem (17 anos, MC) e Luke (18 anos, MC) 

3º Round é a batalha que leva as pessoas pra ter reconhecimento fora da 

Bahia. Mas eu acho muito difícil da pessoa batalhar lá, pois são vários MCs 
de Salvador em um lugar só para poucas vagas, porque as vezes, tem vagas 

para os últimos campeões, e tem as vagas sorteadas, aí eu acho muito difícil, 

vai muito da sorte da pessoa (Darrem, entrevista concedida à autora, 

23/03/2019).  

Seria um pouco injusto eu falar muito ou opinar muito a respeito do 3º  

Round, porque é algo separado da cena. Não posso opinar sobre algo que eu 

não conheço profundamente. Mas o que eu conheço, para ser sincero, não 
acho que é uma batalha democrática. A começar pela primeira seletiva, ela 

seleciona os cabeças de chave, usando o critério deles, acho que deveria ser 

amplo, para todo mundo chegar lá e batalhar. É uma batalha fechada, onde 
você não tem como opinar de como deveria ser a seletiva. Acho que, no 

Brasil, é uma das únicas, que o critério de rimas é de oito versos para cada 

MC e acabou, não tem muito tempo para se expressar. Tem que torcer para 
ser sorteado entre os MCs. Porque não são 16 vagas. Dessas, pelo menos 6 
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são separadas para MCs que são cabeça de chave. Acho um pouco injusto 

com certos MCs, que tão batalhando o ano inteiro, você ganha várias 

batalhas e chega lá e não é sorteado. Eu acho que deveria abrir certas 

seletivas (Luke, entrevista concedida ao Rap071, 15/02/2019).  

 

 4.2   Os pretos no topo: construção de identidades  

 

Os inúmeros grupos de rap e coletivos, como Underismo, Engenho Lírico, 

Visioonárias, Contenção 33 e Lápide Records são alguns dos exemplos da cena soteropolitana 

de uma mudança significativa na postura destes jovens soteropolitanos. Há uma construção 

positiva de identidade, enquanto artista, no sentido de valorizar a cultura negra como estética 

e de uma nova forma de agir, além da positivação da favela e da periferia. Estes jovens criam 

uma imagem positiva de si e dos seus iguais.  

O que se observa com a atuação destes jovens artistas é a construção de uma nova 

estética afrocentrada, tendo como origem a busca de identidade, uma conexão das raízes 

ancestrais negras, mesclado com uma arte baseada nas ideias afrofuturistas96. Entretanto, vale 

lembrar que a valorização da moda e a construção de identidade positivada fazem parte do 

movimento hip-hop desde o início.  

Podemos observar esta influência na construção da estética inspirada por Jean-Michel 

Basquiat (1960-1988) nas capas do disco da Underismo, (Figura 12), criação de Torajjjosu, 

nome artístico de Caio Kolx (19 anos, MC), produzido de forma autodidata, no qual atua tanto 

no campo das artes plásticas quanto no da composição das letras das canções, como também 

naqueles da produção dos arranjos musicais (beats) e da produção audiovisual, nos 

videoclipes.  

No campo musical, faço beats, audiovisual, porque temos a necessidade de 

fazer clipes, então eu tô aprendendo sobre, e nas artes visuais. Só que nesses 

campos, eu uso codinome torajjjosu. As primeiras fotos foram colagens pro 
Instagram. Quando a gente entrou no processo do EP, Flip disse para fazer a 

capa. Não tinha ainda essa estética, e pensei: “mas estamos fazendo um 

trabalho residual, de lixo”. Parto do processo de desconstruir, tem foto de 

Felipe Correia, de Mayara, de Ponci. (..) Tive que aprender sozinho, desde 
pequeno no (programa) Paint, fazendo as pinturas aleatórias e abstratas, foi 

um processo de autodidatismo, do processo de fazer isso acredito que não foi 

só eu, mas galera perdeu madrugada, porque foi assim que eu fiz as artes, 
fumando cigarro, maior onda (Kolx, MC, entrevista concedida ao Rap071 

em 23/02/2019).  

                                                
96 Trata-se de uma estética cultural que une elementos de ficção científica, com arte africana e afrocentrismo 

com cosmologias não-ocidentais. Termo cunhado em 1993 por Mark Dery em 1993 e explorado no final da 

década de 1990.  
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Figura 13 - Álbum da Underismo, arte por Torajjjosu (Kolx) 

 

                                           Fonte: Acervo pessoal de Kolx (Instagram), 2019. 

 

Nesse sentido, é interessante compreender que esse movimento de construção de 

identidade surge de um longo processo de opressão estética e cultural, o qual coloca como 

modelo hegemônico uma estética branca e europeia. Tal imposição é visivelmente mais 

intensa entre os corpos das mulheres, por conta dos traços e corpos (BARROS, 2018).  

Entretanto, a partir dos anos 1970, no Brasil, as mulheres negras têm, “e mais 

intensamente nesta última década, feito um mergulho profundo em busca interior por suas 

raízes culturais, emocionais, artísticas, afetivas” (BERTH, 2018, p.93 apud BARROS, 2018, 

p.7). É nesse contexto que há uma valorização de certos símbolos afrocentrados, como o 

resgate de tecidos e estampas de países africanos, o uso dos turbantes e usos dos cabelos 

naturais. Para Maria Beatriz dos Santos Barros (2018), são elementos que compõem a 

identidade negra, acionados através do consumo, como processo de representatividade e de 

uma busca interna de empoderamento.  

Tal processo de empoderamento também pode ser associado à Geração Tombamento, 

cujo termo é usado para identificar jovens negros que fazem uso da estética como ferramenta 

de ativismo. Esta, por sua vez, tem como referência a cultura periférica, com a valorização 

dos cabelos em sua forma natural ou tingidos com cores vibrantes, (como rosa, laranja, etc.), 

bem como o uso de turbantes e vestimentas com referência à ancestralidade africana 

(NOGUEIRA, DOMINGOS, 2017, p.6-7 apud BARROS, 2018, p.3). 
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Os jovens têm se valido de dimensões simbólicas e manifestações culturais 

como forma de criar um registro identitário, de criar a sensação de 

pertencimento, desde o fim da segunda guerra mundial, onde a música e a 
indumentária são partes fundamentais de expressão do eu (FREIRE FILHO e 

FERNANDES, 2005 apud BARROS, 2017, p.7) 

 

Figura 14 – Raísa Muniz, gravação Rap071, Bahia, 2019 

 

      Fotógrafo: Vinicius Souza, 2019. 

 

A moda tem uma significação coletiva, por ser também uma manifestação da produção 

discursiva, que simbolicamente marca as práticas culturais à realidade vivida (LIMA, 

SANTOS, D., 2017). Um dos exemplos, em Salvador, é a criação de marcas de roupas, como 

a loja Afreeka, de Rangel Santana, Colé de Mermo, de Álvaro Réu, das marcas dos coletivos 

dos dançarinos de breaking, como de Ananias Break e Tina Reis, e da marca Produto 

dugueto, cujo lema é “Da favela prá favela e da favela pro mundo”. 
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Figura 15 - Senpai e Kolx, videoclipe “Preto Chavx”, BA, 2019 

 

                                        Fonte: Acervo pessoal de Senpai (Instagram), 2019. 

 

A periferia deve ser, portanto, compreendida conforme nos fala a professora Ana 

Lúcia Silva Souza (2018): “pensar a periferia não é apenas pensar o lugar no mapa, mas é 

pensar no território, um celeiro de intelectualidades”97. Nesse sentido, é fundamental 

reconhecer o alargamento do conceito de intelectualidade, ao compreender que existem outras 

maneiras das pessoas se expressarem e outras formas de comunicação, principalmente com o 

advento da tecnologia. Atualmente, as redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube ocupam 

lugar de destaque na comunicação e na produção de novos textos, novas narrativas de vozes 

que eram e que ainda são marginalizados. 

Esse fenômeno ocorre também em espaços de conhecimento acadêmicos e não 

acadêmicos, como os saraus, as ações do movimento negro, as rodas de compartilhamento, as 

rodas de rimas e a circulação das poesias dos jovens rimadores nos ônibus. Todas essas ações 

são frutos de jovens protagonistas, em sua maioria, negros e periféricos. 

Para Ana Lúcia Souza (2009), estes movimentos, principalmente ao investigar as 

experiências oriundas do hip-hop, fazem parte das novas práticas de letramentos, as quais são 

múltiplas e heterogêneas. Esses processos de letramento são entendidos como “um conjunto 

de práticas sociais (...) que têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos 
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envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder” (KLEIMAN, 1995, 

p. 11 apud SOUZA, A., 2009, p.30). Assim, esta concepção considera os contextos locais e os 

referenciais culturais, que variam para os diversos grupos. 

A cultura hip-hop, por sua vez, consegue equalizar, na visão da autora, esses 

conhecimentos em produções que mesclam “mídias orais, verbais, imagéticas, analógicas e 

digitais” (SOUZA, A., 2009, p.29). Para a autora, os elementos do hip-hop se conectam com 

uma política antirracista e de autoafirmação etnicorracial negra. O hip-hop emerge como uma 

agência de letramento de reexistência, no sentido em que os jovens assumem novos papéis 

sociais e funções nas comunidades.  

A singularidade está nas micro-resistências cotidianas ressignificadas na 
linguagem, na fala, nos gestos, nas roupas, não apenas no conteúdo, mas 

também nas formas de dizer, o que remete tanto à natureza dialógica da 
linguagem como também às proposições dos estudos culturais que revelam 

que as identidades sociais, sempre em construção, se dão de forma tensa e 

contraditória, próprio de situações em que se está em disputa por lugares 

socialmente legitimados (SOUZA, A., 2009, p.33) 

 

O argumento apresentado pela autora vai de encontro ao que José Henrique de Freitas 

Santos (2015) diz sobre a potência do movimento hip-hop nos processos de letramento das 

populações negras e periféricas no Brasil, como uma “agência biopolítica de letramento 

extraescolar” (SANTOS, J., 2015, p.125). Para tanto, o hip-hop estimula os diferentes usos da 

leitura e da escrita, baseado em práticas pedagógicas do movimento negro, valorizando-os no 

sentido de que os corpos e as vozes sejam também instrumentos de redes de leitura e escrita 

que se entrelaçam. Portanto, são espaços de “afro-rasuras”.  

Isto considerado, devemos pensar no conceito de identidade(s) no plural, as quais são 

forjadas na e a partir da experiência vivida (LIMA, SANTOS, 2017). O hip-hop produz 

identidades coletivas políticas, visto que incidem “diretamente na dinâmica da vida social no 

que se refere à produção de discursos que conferem sentido e significado às práticas no 

cotidiano dos indivíduos” (LIMA, SANTOS, 2017).  

O rap é um instrumento que “fala a verdade” e de compartilhamento de experiências. 

É por meio da socialização das experiências que cresce um sentimento de pertencimento a um 

grupo (WELLER, 2000). Além de ser um instrumento de mobilização da juventude negra. 

Vale ressaltar que o hip-hop é encarado muito mais como uma cultura agregadora, como um 

pilar estruturante na vida desses jovens, conferindo novos propósitos e criando possibilidades 

                                                                                                                                                   
97 Na entrevista do programa “Reconexão Periferia” para a Fundação Perseu Abramo, a intelectual e ativista Ana 

Lúcia Silva Souza fala sobre os saberes construídos nas periferias. Disponível em: 
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de reexistir. Nesse sentido, as batalhas de rimas são as sementes germinadoras deste processo, 

fortalecendo os laços sociais entre seus atores e gerando outras possibilidades de ação, de 

outros modos de agir, como ilustra a fala de Flip (21 anos, Produtor).  

Acaba que para um jovem negro, com seus 19, 20 anos que não está na 
faculdade, que não tem um trabalho fixo, se sente muito mal, porque de fato, 

acaba que não tem um propósito, a Underismo deu um propósito para essas 

pessoas, assim como a Mouraria53. A gente entende hoje a importância do 

que a gente está fazendo, do que a gente está construindo (Flip, entrevista 

concedida ao Rap071 em 19/01/2019) 

 

Nas batalhas, estes jovens, geralmente crescidos em bairros e comunidades mais 

pobres se veem reconhecidos pela sua inteligência e raciocínio rápido. Jovens que dedicam 

horas do seu cotidiano com a prática do improviso, assistem vídeos de batalhas, ou seja, estão 

interessados em desenvolver rimas com conteúdo. Isso os ajuda a criar uma imagem positiva 

de sua identidade.  

 

Eu acho que é a cultura hip-hop, o freestyle não entra como oficialmente um 
elemento, mas eu creio que também é um elemento, porque ele mantém essa 

cultura viva. Influencia a busca do conhecimento. A batalha do 

conhecimento representa a cultura viva, a propagação, o fortalecimento de 
ideias, onde você vai ter que lidar com pessoas com pensamentos diferentes, 

mas ali você acaba aprendendo e se lapidando porque as pessoas estão com 

muito mais senso crítico, e buscam não reproduzir mais um tipo de 

repressão, então a batalha traz crescimento muito pessoal, porém com um 
impacto coletivo, porque muitos MCs que estão ali são só de batalha, mas 

muitos também cantam, compõem, então é um contato com público, de 

vivenciar  na prática a cultura hip-hop (Janaína Noblat, entrevista concedida 

à autora, 18/04/2019).  

 

 

4.3   Pivetas x pivetes 

Apesar de esta pesquisa não aprofundar a discussão sobre a perspectiva de gênero, é 

muito significativo registrar a maneira como as mulheres são invisibilizadas na cultura hip-

hop. Apesar de haver alguns estudos (LIMA, 2006, FREIRE, 2011, BARBOSA, 2012, 2013) 

sobre as convenções de gênero no hip-hop, é possível observar como o machismo está 

engendrado no movimento, sendo necessário a articulação de mulheres artistas e produtoras 

para conseguirem voz. Observa-se a valorização maior dos homens na construção do 

                                                                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=wypzJd-UyEc&t=213s acesso em abril de 2019. Grifo nosso. 

https://www.youtube.com/watch?v=wypzJd-UyEc&t=213s
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movimento, sendo atribuídos os títulos de pioneiros a três homens: Kool Herc, DJ 

Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa (MACEDO, 2016).  

Fala-se muito pouco das contribuições de Cindy Campbell, considerada a primeira-

dama do hip-hop estadunidense. Campbell organizou o primeiro baile, que ficou conhecido 

por ser o “começo do hip-hop”, porém foi ofuscada pela história por ser irmã do lendário DJ 

Kool Herc, que ao contrário, é um nome reconhecido internacionalmente. Além de articular 

eventos de hip-hop, Cindy atuou como grafiteira, assinando como PEP-1 (174), tendo sido 

também foi b-girl. 

A discussão sobre o pioneirismo das mulheres no hip-hop foi uma das indagações 

trazidas em uma roda de conversa sobre união e empreendedorismo do novo coletivo 

Arminina, realizado no dia 31 de março de 2019, na casa do D Ideia, no Pelourinho, ao qual 

pude me fazer presente. “Quem de fato foi a mulher pioneira no hip-hop? ”: perguntou a 

rapper Kaianna Tawa no evento denominado – “Quem tem medo de mina no rap”.  

Voltar no início, estudar realmente quem foi a pioneira (do hip-hop), que foi 
a Cindy Campbell, irmã do Kool Herc, vocês vão ver que foram as mulheres, 

as pioneiras. São motivos de união, e não de separar. Independente dos 
machistas, eu vou continuar fazendo meu rap, e eu não falo só para as 

mulheres, os homens e crianças precisavam me ouvir (Kaianna Tawa, na 

roda de conversa no dia 31/03/2019). 

O evento foi a primeira série de rodas de conversa que visa articular mulheres, MCs, 

DJs, poetas, grafiteiras, pixadoras, b-girls, fotógrafas, produtoras culturais, tatuadoras e 

skatistas. O debate foi impulsionado por Amanda Rosa, a poetisa Suja, DJ DMT, a rapper e 

beatmaker Elana, Brena Élem e Udi Santos, do grupo de rap Visioonarias, a rapper Cronista 

do Morro, a MC e pixadora Caiane, a cantora Aidê e a rapper Má Reputação. Neste primeiro 

encontro, foram discutidas as dificuldades presentes no cenário do hip-hop, o 

compartilhamento de experiências das artistas e também algumas proposições, tal como o 

oferecimento de uma oficina de noções básicas de som para mulheres.  
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Figura 16 – Rapper Brena Élem (Visioonárias), Bahia, 2019 

 

                              Fotógrafa: Tamires Almeida, 2019. 

 

Figura 17 - Mulheres na Roda de Conversa do coletivo Arminina, Bahia, 2019 

 

                             Fotógrafa: Tamires Almeida, 2019. 

 

A questão de gênero é algo muito marcante também nas rodas de rimas, sendo espaços 

ocupados majoritariamente por corpos masculinos. Nesse sentido, há uma forte reprodução de 

um discurso agressivo e intimidador às mulheres, principalmente no tipo de batalha 

denominado de sangue. De modo geral, segundo os pesquisadores da Universidade Federal 

Fluminense Alice Santos e Guilherme Santos Silva (2017), as construções das rimas voltam-

se as ofensas sexuais e a objetificação das mulheres.  

Estes apontamentos foram levantados a partir de um artigo desenvolvido por Santos e 

Silva (2017) e aprofundado na pesquisa de mestrado de Guilherme Silva (2018) com a 



105 

 

Batalha do Tanque, em São Gonçalo (Rio de Janeiro). A Batalha é conhecida por ser 

“sanguinária”98, uma vez que por não há regras aos participantes, assim, vale xingamentos e 

troca de ofensas dos mais variados tipos. Trata-se de um ambiente hostil entre os MCs, 

principalmente para as mulheres MC que competem.  

O mesmo também acontece na Batalha da Aldeia, em Barueri, interior de São Paulo, 

que não apresenta regras. Entretanto, houve um embate emblemático da Edição da 

Diversidade, voltada apenas para MCs mulheres e que contou com a participação da rapper 

transexual negra, Monna Brutal. A disputa entre a MC transexual e a novata Ravena, de 14 

anos, rompeu certos paradigmas da batalha de sangue, que tem como objetivo ridicularizar o 

oponente acerca das características físicas. Neste duelo das MCs, percebemos que há a 

construção de uma outra narrativa, de reconhecer as qualidades e potencialidades do outro. A 

troca de ofensas foi substituída por troca de elogios, envolvendo questionamentos de como 

um MC deveria se comportar em uma batalha onde o público pede para ter “sangue”. Alguns 

versos são elaborados tendo como princípio a exaltação de qualidades próprias.  

 

MONNA BRUTAL 

 

 

Pediram para eu te matar mas eu te acho muito fofa 

e agora o que eu faço com isso, garota? 

aí deixa te falar ô mó fita 

me respeita que eu sou vadia 

 

deixa eu improvisar  

Monna Brutal na casa, olha que pena 

e eu vou ter que acabar com a Ravena 

 

mas eu não tô conseguindo nessa missão 

então pode chegar na sua improvisação 

e mandar a sua fita para me derrubar 

mas não tenho certeza que você conseguirá 

 

A resposta de Ravena se encaixa em um ataque “leve” contra sua adversária, ao 

afirmar que é melhor MC “por ter conteúdo e também flow”. Soma a isso, Ravena faz uma 

brincadeira com o estilo de canto de Monna Brutal, dizendo que esta desafinou.  

 

 

                                                
98 Segundo Samurai MC, um rimador frequente, a Batalha do Tanque, possui “MCs preparados, bons de rima, 

em ataques, em respostas, estão prontos para arrancar a cabeça de qualquer um que venha de qualquer outro 
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RAVENA 

 

(...) Até porque no verso eu não tô a toa 

porque diferente de ti eu sou boa 

até porque eu vou te ganhar  

porque tenho conteúdo e também flow 

 

olha, aqui no improvisado ela tem  

mas saiu desafinado 

tudo bem, eu não vou te julgar 

acontece, é só ir para casa fazer uma aula de canto  

e depois você vai vir e afinar 

 

Entretanto, o segundo round desta disputa é o mais instigante. Ao som do beat da 

canção Negro Drama, dos Racionais MC´s, a qual já traz uma grande emoção aos 

espectadores da batalha, Ravena mobiliza um importante coro: “Somos resistência dentro de 

resistência”. Ora, nesse momento, resistência pode ter diversos significados – por serem, 

quase todos, jovens negros periféricos, reunidos em torno do rap, ou mesmo para se referir a 

escassa presença das mulheres neste circuito de arte, envoltas ao redor de muitos corpos 

masculinos. A presença de Ravena, de Monna Brutal e de outras mulheres MCs representa, 

portanto, uma quebra simbólica da hegemonia masculina nesta manifestação cultural.  

Em Salvador, uma outra batalha importante para discutir a dimensão de gênero no 

ambiente hip-hop corresponde ao embate envolvendo a MC Amanda Rosa e o MC Sepet. O 

evento foi dentro da programação chamada de Segunda edição da Batalha do Pelô, realizada 

no dia 07 de abril de 2019, com apresentações de grupos de rap, como “A rua se conhece” e a 

rapper Cíntia Savoli e Mirapotira. A batalha foi um desafio de quatro MCs representantes da 

Batalha de São Caetano e quatro da Batalha do Caranga. Amanda foi a campeã e MC 

Naruto, o vice.  

Amanda Rosa traz em suas rimas temáticas feministas e questiona os marcadores 

sociais das diferenças, como pode ser observado no trecho a seguir:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
lugar (SAMURAI MC, 2016 apud SILVA,G., 2018, p.38). 
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AMANDA 

 

Já vi que eu não me conhece,  

não vou falar da sua vida  

vou passar a informação,  

a informação assassina 

 

nós estamos nesse corre, não é de bobeira 

nosso corre não é só na rua, é na casa inteira 

desde que cês acorda, tá tudo muito limpo,  

tá tudo muito pronto, tá tudo bem de mansinho 

 

cês acordam, vão para banho, não lava o banheiro 

não ajuda a mãe nem fazem a comida do recreio 

a gente tá sempre na visão,  

mas vocês não tão não. 

 

 

SEPET 

 

Então é assim que essa é de verdade 

eu também faço correria lá em casa,  

imagina como é a criança  

fazendo rap vista pela sociedade 

 

então se liga como é que é 

eu sou julgado como bandido, pé-rapado e mané? 

mas assim que é, eu não desisto do rap 

 

eu consigo fazer a caminhada, no dia-a-dia 

então assim na correria 

eu não disse que não ajudo a minha mãe,  

você que não tá no meu dia-a-dia 

 

 

AMANDA 

 

Quando eu falo de você, parceiro 

não é só de você,  

eu falo desses homens inteiros, 

que estão aqui, pode crê 

 

então, tá de boa, 

estamos aqui numa boa 

os meninos não tão encaixando a carapuça à toa 
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não é à toa, também que vocês não pegam a visão 

é confortável para caralho 

acordar no seu quarto 

e ter comida lá no prato 

 

  

Nestes versos, Amanda Rosa ilustra o comportamento masculino na convivência no 

interior das famílias, onde se percebe uma reprodução sistemática do machismo, estruturado 

em nossa sociedade patriarcal. Nesse sentido, o ambiente familiar esconde as diferenças entre 

os gêneros, uma vez que as mulheres são educadas para serem encarregadas das tarefas 

domésticas, enquanto os homens ficam isentos desta responsabilidade. Na construção dos 

versos, observa-se duas tendências, de um lado, Rosa constrói o argumento por meio de 

considerações mais generalistas, ao apontar os padrões comportamentais dos homens –

considerando natural que as tarefas domésticas sejam atribuídas às mulheres. Por outro lado, 

Sepet, como resposta, não elenca argumentos que justifique esta atitude geral, recorre, a 

aspectos de sua própria experiência – do seu cotidiano para mostrar que, no seu ambiente 

particular, ele divide as tarefas domésticas com sua mãe e ainda traz como devolutiva que é 

um jovem marginalizado, por fazer rap.  

O argumento de Rosa é bastante convincente, e nesse sentido, apesar da grande 

habilidade de Sepet em contra argumentar, Amanda Rosa sai vitoriosa da disputa. Esta batalha 

de rima revela como as mulheres MCs reivindicam este espaço como instrumento de 

expressão e um fazer político, argumento defendido pela pesquisadora Tayanne Cura (2017).  

A fala de Aline Pereira, produtora da Batalha das Musas, no Rio de Janeiro, entrevistada por 

Cura, revela como as batalhas de rimas podem ser espaços de uma tentativa de superação dos 

preconceitos de gênero: 

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 a Tayanne Cura apud CURA, 2017, p.8). 
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No hip-hop soteropolitano, existem muitas mulheres99 em todos os tipos de arte e 

dentre algumas que estão em atividade100. Ao longo da pesquisa de campo, apenas três 

mulheres MCs estavam competindo na batalha 3º Round: Elana, Amanda Rosa e Vênuz Lee. 

Portanto, as rodas de rimas ainda são um ambiente machista e de construção e de reprodução 

de uma masculinidade.  

Elana participou de um evento do 3º Round, na seletiva em 2017, tendo sido sorteada 

no dia. Naquele momento, a jovem MC não obteve muito sucesso na criação de versos de 

improviso e suas rimas estavam mais próximas a uma recitação de sarau, com um tom mais 

poético. Alguns versos não se encaixaram nos beats da música, como é esperado de um bom 

MC e o resultado foi a eliminação da jovem ainda no início da competição. A MC é membro 

do coletivo de mulheres do hip-hop chamado “Coletivo Vira-lata”, o qual também está a 

poetisa Suja. Atualmente, Elana tem se dedicado a ser beatmaker101, algo ainda incomum no 

universo feminino.  

Já em 2018, Amanda Rosa102, de 27 anos, foi a única mulher MC que, não apenas 

participou de uma seletiva do 3º Round, como também foi a campeã do evento, que aconteceu 

no Parque Solar Boa Vista, como parte da programação do Festival Massa. Esta conquista lhe 

rendeu uma vaga para a seletiva seguinte, realizada no Mercadão Cultural, no bairro do Rio 

Vermelho. Porém, Rosa não pode participar e, assim, o evento não contou com uma 

representante feminina. Isto reflete uma tendência do distanciamento entre os gêneros – ainda 

é escasso a presença de mulheres MCs na competição.  

                                                
99 Negramone (b.girl e rapper), Kaia na Paz (b-girl e rapper  do grupo Munegrale), Azevixe (vocalista do grupo 

Simples Rap’ortagem), Ani Louise (dj), Rebeca Lawiski (grafiteira - Ilhéus), Eliciana Liz “Ativista da Rede 
Aiyê Hip-Hop”, LilTay (grupo Sem Molde), Jayne (MC), Laís Monique (MC, membro do coletivo Pé Descalço); 

Aruana Taô; Moa, Duquesa (Feira de Santana) e Criolafro, Storm e Tulipa Negra (grupo A Vez das Minas, de 

Feira de Santana). Historicamente, em Salvador, podemos também citar os grupos de rap Posse Conscientização 

e Expressão (PCE), Grupo Fúria Consciente (Mara Asentewa Jorneide e Rejane), O Grito (Daniela Luciana, 

Kueyla Bitencourt, Ellen Carvalho Tatiane, Tuca, e Alexandra Pereira, na segunda formação) e o grupo Hera 

Negra (Simone Gonçalves -  conhecido como Negra Mone, Ana Paula Azeviche e Silvia Santana - Sil Kaiala, 

em outras formações, participaram Aline Nepomuceno, Mara, Tuca e Alexandra). 
100 Podemos citar, algumas: as rappers Áurea Semiséria, Udi Santos e Brena Élem (Visioonárias), Janaína 

Noblat, Cíntia Savoli, Amanda Rosa, Cronista do Morro, Mirapotira, Venuz Lee (MC), Mana Bella (MC), 

Débora Evequer (MC),  Gabriela (MC, coletivo A rua se conhece - São Caetano), DJs Belle, Nai Sena, Bruxa 

Braba e DMT; Suja VL (coletivo Vira-Lata e Arminina), Elana (beatmaker), Thina Break (b.girl, Grupo 

Independente de Rua), Michelle Arcanjo (b.girl), Natalia (b.girl), Vick Almeida, (b.girl UAS CREW), 

grafiteiras: Sista Kátia,  Ananda Santana, Ludmila Singa, Andressa Monique, Carla Kobe, Luana Cordeiro 

(Octa).  
101 Beatmaker é a pessoa responsável que faz beats.  
102 Amanda Rosa é natural de Seabra, na Chapada Diamantina. Ao longo de 2018, sua estadia em Salvador era 

ocasional, contudo, em 2019, em entrevista, afirmou que sua intenção é residir em Salvador e portanto, se 

dedicará mais a sua carreira artística.  
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Vênuz Lee é uma MC que participa ativamente da Batalha da Quitéria103 e na Batalha 

do Coreto, sendo marcada nos vídeos do Youtube como a “rainha da Quitéria”. No seu 

currículo, além de ser campeã das batalhas locais, foi vice-campeã da segunda edição do 

Festival Salvador Hip-hop104, no dia onze de novembro de 2018. Premiada com o valor de 

trezentos reais, só perdeu a final para MC Chagas. 

Há dois anos, a MC participa de várias rodas de rimas, além das já citadas, Batalha do 

Engenho, Batalha da Torre, Batalha do Dique e Batalha do Dendê. Em conversas informais, 

a MC relata que convive em um círculo de amizade quase majoritariamente masculino, e por 

isso, tem uma relação bastante harmoniosa com os demais MCs homens. Neste sentido, 

afirmou que todos eles demonstram ter respeito e admiração como uma das poucas rimadoras 

da cena soteropolitana.  

Para a rimadora, no momento da batalha, é importante que seu opositor não “pegue 

leve” pelo fato dela ser mulher, uma vez que nas batalhas de sangue nunca se sabe quais 

discursos serão acionados. Vênuz acredita que, durante as performances, não deve haver uma 

separação de gênero, porque todo mundo é MC. No seu entendimento, as mulheres do hip-

hop, tanto as poucas MCs de batalhas, quanto as rappers, deveriam não apenas retratar 

assuntos relativos ao feminismo. É preciso falar sobre tantos outros assuntos, e isso se 

reverbera também em suas composições. A rimadora já lançou quatro canções:  NadaVê105, 

La casa de papel106, Dardos107 e Cama de Gato108 até o início de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 Em 2019 encontra-se inativa.  
104 Reportagem do jornal Correio. Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/celebracao-do-dia-do-

hip-hop-reune-artistas-no-parque-da-cidade/ acesso em março de 2019.  
105 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=SZd0WwqfcWA acesso em abril de 2019.  
106

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KrV1f7ogues Acesso em abril de 2019 
107 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7o0KgYF9Su4 acesso em abril de 2019. 
108 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=aunAejkihCM acesso em abril de 2019.  

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/celebracao-do-dia-do-hip-hop-reune-artistas-no-parque-da-cidade/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/celebracao-do-dia-do-hip-hop-reune-artistas-no-parque-da-cidade/
https://www.youtube.com/watch?v=SZd0WwqfcWA
https://www.youtube.com/watch?v=KrV1f7ogues
https://www.youtube.com/watch?v=7o0KgYF9Su4
https://www.youtube.com/watch?v=aunAejkihCM
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Figura 18 – MC Vênuz Lee e MC Shold, 3º Round, Bahia, 2019 

 

Fotógrafo: Rima Foto, 2019. 

 

De modo geral, principalmente nas batalhas de sangue, os MCs homens trazem muitos 

elementos acerca da aparência física das MCs. Para o pesquisador Ricardo Teperman (2011), 

ao longo de sua pesquisa de mestrado, em 2009, apenas uma MC participou regularmente 

como competidora da Batalha da Santa Cruz: Thais Pri. Segundo Teperman, os adversários 

da MC mantinham uma postura bem agressiva para com a rimadora e as estratégias utilizadas 

nas rimas reproduziram estereótipos machistas e sexistas.  

Como Teperman (2011) revela, nas rodas de freestyle, as MCs mulheres são colocadas 

sob uma visão polarizante: ou sob o signo da mulher passiva, eternizada pelo samba na 

canção Amélia109, a mulher submissa ao homem; ou no eixo “fora do lugar”: a feminista 

(chamadas por alguns MCs de feminazis110), a prostituta e a lésbica (TEPERMAN, 2011, 

p.178). Uma das técnicas para as mulheres conseguirem impor respeito na performance é 

entrar no espírito da “gangueragem”, encarando o seu opositor, enfrentando-o de igual a igual, 

com um semblante de revolta.  

                                                
109 Coposição de Mário Lago (letra) e Ataulfo Alves (música) lançada em 1942, alcançando grande sucesso em 

diversas gerações e tornando-se emblemática da postura da mulher submissa e conformada. 
110 Como mencionado na canção Um mundo dentro de outro mundo (Indemar Nascimento, 2017) na 

participação do MC 16 beats. 
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Ao perguntar para Nad sobre a escassa presença de MCs mulheres, a resposta foi: 

“Nenhuma mulher tem batalhado na Torre por enquanto. Tem muitas com vontade, algumas 

acham que o público é grande, mas nem é tão assim, depende muito do dia. Mas infelizmente 

não tem” (Nad, entrevista concedida à autoria em 02/04/2019). Se, por um lado, algumas 

mulheres têm manifestado interesse, por outro, parece haver ainda pouco estímulo por parte 

dos organizadores e MCs homens no sentido de mudar esse quadro.  

Contudo, desde abril de 2019, o coletivo Arminina, além de promover rodas de 

conversa sobre questões femininas e feministas, começou a realizar oficinas de rimas para 

mulheres. Desse movimento, foi reatado a Batalha das Bruxas, uma batalha de MC voltada só 

para as mulheres, a qual teve apenas três edições e mesmo assim, não conseguiu ter o número 

suficiente para completar de quadro de participantes. Segundo uma das realizadoras do 

coletivo, Pollyana Menezes, esta iniciativa faz parte de um processo para incentivar a 

participação das mulheres MCs:  

Tem meninas de todos os cantos da cidade, que frequentam batalhas nos seus 
bairros, batalhando ou não. Elas têm vindo muito por conta da oficina, 

porque é um espaço seguro, inclusive tem piveta que rima aqui pela primeira 

vez na frente de outras pessoas. As oficinas são um plano antigo que só 
conseguimos concretizar agora, com a coletiva (Pollyana Menezes, em 

entrevista concedida à jornalista Beatriz Almeida, 05/05/2019). 

 

A jornalista Beatriz Almeida (2019)111 relata que a Batalha das Bruxas foi idealizada 

em 2017, pela organização do Coletivo Vira-Lata – composto por Pollyana Menezes (Suja), 

Victória Campos (DelaRua) e Elana Cristhine (LaEla). Entretanto, por causa do reduzido 

número de MCs, a batalha estava inativa e retornou as atividades em 2019. Com as edições 

acontecendo de forma mais contínua, as MCs pretendem romper as estruturas machistas das 

batalhas de MCs e pleitear vagas para o torneio nacional, assim como foi conquistado por 

Mirapotira em 2012. O coro da batalha reflete este desejo:  

 

As minas tão rimando 

E os macho paga pau 

As mina no nacional 

As mina no nacional 

 

 

 

 

                                                
111 Fonte: http://www.rapzeroseteum.com/post/as-minas-no-nacional Acesso em: 03 mai.2019. 

http://www.rapzeroseteum.com/post/as-minas-no-nacional
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Figura 19 – Coletivo Arminina, Bahia, 2019 

 

Fotógrafa: Andreza Mona, 2019. 

 

Esta iniciativa retoma antiga ações, como o projeto Rima Mina, que surge em 2015, 

idealizado pela MC Mirapotira, e que contou com a atuação da rapper Cíntia Savoli, a 

grafiteira Sista Kátia e DJ Nai Sena. Vale aqui destacarmos a atuação destas quatro artistas no 

cenário de hip-hop em Salvador. Mirapotira pode ser dada como uma das percursoras de 

mulheres MCs de batalhas em Manaus e, em seguida, em Salvador. Por sua vez, a brasiliense 

Cíntia Savoli começou no hip-hop aos 15 anos. Inicialmente começou como cantora de uma 

banda de reggae, depois seguiu para o rap para fazer voz melódica. Porém sua carreira solo se 

solidificou em Salvador. 

Quando eu cheguei em Salvador, eu fiquei um tempo sem cantar. Depois eu 
fui conhecendo pessoas, conheci pessoas no Quintas Dancehall, no Rio 

Vermelho, toda quinta-feira tinha música jamaicana, os sound systems, só 

que vários MCs colavam nesse espaço e conheci Ravi do Nova Era, falei que 
eu era MC e ele me botou no palco pra cantar, porque eles faziam microfone 

aberto lá. Aí galera gostou muito, fui muito aplaudida nesse dia e aí fui 

fazendo amigos, eu fiz muitos shows com eles, me convidaram pra gravar 
uma música num CD que estavam lançando, que ficou bem estourado e eu 

fiz muitos shows com eles aqui. Foi a partir disso que as pessoas começaram 

a me conhecer, como a menina que cantava com o Nova Era. E aí eu fui 
estimulada por muitos amigos a gravar meu CD solo e eu fiz isso e deu 
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certo, graças a Deus (Cintia Savoli, entrevista concedida à autora, 

29/05/2019) 

 

A fala de Cíntia Savoli retrata o papel que algumas mulheres tinham no rap, ocupando 

espaço como backing vocals apenas. Entretanto, com o passar do tempo, Cíntia chega a ser 

protagonista. Aliás, não é apenas no rap que isso acontece; no grafite e nas danças urbanas, 

também se observa a presença maciça de homens.  

Nesse sentido, apesar de o hip-hop baiano contar com a presença de artistas mulheres, 

o projeto Rima Mina é criado para articular e visibilizar uma maior participação das mulheres 

nas ações do hip-hop, uma demanda que surge nacionalmente. Nesse sentido, mulheres 

artistas e produtores de todos os estados se articularam para realizar a versão feminina do 

Duelo de MC’s, tal como narrado por Mirapotira, a seguir:  

 

O projeto Rima Mina surgiu de um questionamento, de como mais eu 
poderia contribuir com o hip-hop e com as mulheres. Como eu não tenho 

recurso (risos), aí veio o estalo. Eu tenho conhecimento, eu batalho, eu faço 

freestyle há muito tempo, posso passar esse conhecimento para as meninas. 

Na mesma época, surgiu a ideia das meninas de fazer um Duelo Nacional só 
com mulheres. Aí rolou uma chamada para as mulheres do estado. Ninguém 

tinha dinheiro, não tinha edital nem nada, era meter a cara e fazer mesmo. Eu 

peguei e falei que ia fazer em Salvador. Só que eu não achei interessante 
fazer direto uma batalha, porque achei que as meninas não iam ficar seguras 

de chegar logo pra batalhar. Então pensei em fazer oficinas, porque seria 

como um preparo prá eliminatória de Salvador e ao mesmo tempo formar 

MCs que quisessem adentrar no hip-hop, além das batalhas. Aí Cintía Savoli 
chegou no projeto, Sista Katia também, depois no final Nai Sena chegou 

também, foram seis meses de oficinas e a gente deu o passo-a-passo. Cintia 

dava o rap, batida, etc. A gente fazia dinâmicas entre a gente, e eu fiquei 
com a parte do freestyle. Então eu dei o passo-a-passo: o conhecimento, 

depois prática e teoria, depois o tradicional – no popular é o sangue que 

chama, só de teoria e prático, e o bate-e-volta. Primeiro, só entre as 
mulheres. Os meninos entraram na última oficina. A gente já tinha treinado 

bastante entre a gente e eu queria preparar elas pra as batalhas com os 

meninos também. Na última, eu convidei Larício e Oddish para a gente fazer 

uma batalha entre a gente, e todo mundo participou, que ficou bem legal. 
Então foi isso, seis meses de oficina, formou várias meninas que hoje tão no 

hip-hop, Janaína Noblat, inclusive, foi a campeã nacional, nós fizemos o 

Duelo junto com as outras mulheres do Brasil, a edição foi em São Paulo. 
Janaína foi nossa aluna do projeto, inclusive, orgulho. Foi um projeto muito 

gostoso de fazer, deu muitos frutos bons, apesar de não ter recurso, teve um 

pessoal da Ladeira da Preguiça, do projeto “Que ladeira é essa?”, eles 
cederam espaço pra gente, para todo sábado, tinha som, tinha tudo, para 

gente estar lá todo sábado fazendo (Mirapotira, entrevista concedida à 

autora, 28/05/2019).  
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Conforme apontado por Mirapotira, o projeto Rima Mina contemplou mais elementos 

do hip-hop, além das batalhas de MC, com oficinas de grafite e de DJ, o que contribuiu para 

que o hip-hop fosse compreendido de maneira mais ampla. Além disso, o coletivo ensinou 

defesa pessoal para mulheres, a fim de diminuir a ameaça de violência contra elas. Na época, não 

contou com apoio financeiro do governo, talvez por falta de editais culturais ou por 

dificuldade de acessá-los. Entretanto, o grupo obteve apoio do Centro Cultural Que Ladeira É 

Essa? – um grupo de moradores (do bairro de 2 de Julho), ativistas, músicos e artistas que 

lutam contra o processo de especulação imobiliária no centro de Salvador.  

Cíntia Savoli, parceira no projeto, reconhece a importância da militância de Mirapotira 

para a idealização e concretização do projeto, que foi abraçado pelas demais artistas e pelo 

centro cultural. Naquele momento, havia também uma certa carência de mulheres articulando 

o hip-hop.  

Eu comecei a conhecer um pouco mais o trabalho de Mirapotira, fiquei 

muito admirado com o trabalho dela, da força dela como ser humano, como 
mulher, há uns 5 anos. E a gente se aproximou, começamos a fazer show 

juntas. E aí, ela teve a ideia, porque ela queria muito, um projeto do coração 

dela, de formar outras mulheres, porque naquela época só eu e ela 
cantávamos aqui em Salvador. Muitas outras mulheres vieram antes de nós, 

mas essas mulheres não estavam atuando naquele momento, por vários 

motivos. Mas aí ela resolveu fazer essa formação, me convidou e convidou 

também outras pessoas que depois acabaram se dissolvendo, saíram do 
projeto e eu e Mira continuamos. A gente fez formação de mulheres durante 

6 meses e depois muitas outras coisas surgiram, ne? Hoje a gente ainda atua 

em presídios e em CASES, que são as detenções para menores infratores, 
então agora a gente está mais voltado para esse projeto em presídios, tanto 

masculino, quanto feminino (Cíntia Savoli, em entrevista concedida à autora, 

29/05/2019).  

 

O projeto Rima Mina foi tão sucedido, que mesmo com a saída das artistas Sista Kátia 

e Nai Sena, Mirapotira e Cíntia Savoli, desde 2017, decidiu ampliar as oficinas para espaços 

onde o acesso à arte e cultura é mais difícil, como presídios e Comunidades de Atendimento 

Socioeducativo – CASES para jovens infratores na Bahia, como evidenciado na fala de 

Mirapotira.  

Como a gente já tinha feito esta formação, a gente pensou em levar para 

outros espaços em que é mais difícil chegar arte e cultura. Então a gente 
pensou em vários espaços, mas o que chegou prá gente foi o coletivo Pixote, 

que convidou a gente pra participar de umas oficinas nos CASES de 

Salvador. Então a gente começou a fazer as oficinas para os menores, a gente 
fez primeiro no feminino, depois para masculino. A diretora [da CASE] 

gostou muito do trabalho e depois convidou a gente para fazer em todas. A 

gente fez em Salvador, em Simões Filho e em Camaçari. Agora a gente fez 
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em Camaçari, mas a longo prazo, de DJ, com DJ Jarrão, de MC, com Chagas 

para fazer com a gente e de break também, um dia só de break. Foi em 2019, 

inclusive a gente estava para voltar para fazer o fechamento, mas 2017 que a 
gente começou. Inclusive tem até um dos meninos que saiu, que me manda 

áudio, me manda vídeo fazendo freestyle, tá trabalhando de garçom, a gente 

fica super alegre porque mostra o resultado do trabalho (Mirapotira, 

entrevista concedida à autora, 28/05/2019). 

 

Vale destacar que Mirapotira foi uma das primeiras mulheres a participar de rodas de 

freestyle em Salvador, bem atuante na Briga de Vira-Lata e no 3º Round. Desde a adolescência, 

gostava de escrever poesias e entrou para o rap pela influência de um amigo. Começou a participar 

deste movimento em 2008, momento em que surgiram as batalhas em Manaus, e a partir disso, 

o grupo de artistas promove uma série de eventos culturais na cidade, conforme descrito 

abaixo: 

 

Eu já fazia poesia na adolescência, inspirada nas poesias que minha irmã 
escrevia, automaticamente minhas poesias saiam rimadas. Aí um amigo veio 

me perguntar por que que eu não fazia rap, e eu: “não sei”. Não soube 

responder porque eu não fazia rap, então eu comecei a fazer. Logo, eu 
comecei a ensaiar no grupo desse mesmo amigo. Foi quando entrei pro rap e 

comecei a participar de umas rodas de freestyle que aconteciam em uma 

praça da cidade de Manaus, que chama a Praça da Santa. Então, todas as 

sextas, reuniam os MCs, o pessoal da bike, do skate, do hip-hop, e a gente 
fazia uma roda de freestyle, ficava conversando na linguagem da rima. A 

gente desabafava sobre o que acontecia na semana, entrava em alguns 

traziam assuntos polêmicos, cada um dava sua opinião, assim a gente 
debatia, conversava, fazia graça, rimava. Fundei um grupo só de mulheres, 

Epoiam Ari-poriá, que significa “levanta mulher”, na linguagem dos maués. 

E a gente fazia apresentações artísticas, e também movimentava na cidade 
eventos pra fortalecer a cena das mulheres, como o I Encontro de Grafite, 

que foi em 2008. Reuniu mais de 16 garotas, teve uma participante de São 

Paulo (Ana Clara) que deu dois dias de palestra e uma da Bahia, Lilian, que 

também participou das palestras. A gente fez também o I Campeonato de 
Skate feminino da região Norte, e alternava entre eventos e shows, 

movimentando a cena feminina (Mirapotira, entrevista concedida à autora, 

28/05/2019). 
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Figura 20 - Mirapotira rimando contra Big, na Batalha de Briga de Vira-Lata, Bahia, 2012 

 
        Fotógrafa: Lísia Lira, 2012. 

 

Um outro exemplo que tenta romper a barreira do machismo é o incentivo da batalha 

Original Lauro City, com um evento mensal Mulher no Mic a fim de estimular a participação 

das mulheres nas batalhas. A primeira edição aconteceu no dia 25 de abril de 2019, que fez 

uma homenagem a cantora Nina Simone e contou com a rapper Cíntia Savoli e a DJ Lua. O 

evento passou a ocorrer uma quinta-feira por mês.  

 

Figura 21 - Flyer da Batalha Original Lauro City, Bahia, 2019 

 

Fonte: ilustração: DVREC. Acervo Instagram da Batalha, 2019. 
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Tal configuração parece ser um pouco mais embrionária que aquilo que se observa na 

cidade do Rio de Janeiro, onde as rodas de rimas alcançaram outros status e foram 

reconhecidas como patrimônio cultural. Segundo o pesquisador Maurício de Menezes (2016), 

aos poucos, tem crescido a participação das mulheres MCs, as quais confrontam o modelo de 

masculinidade hegemônico nas batalhas de MCs.  

Fazendo uma comparação com a MC Thais Pri, Vênuz Lee, ao ganhar as Batalhas da 

Quitéria e da Torre, na maioria dos momentos, mantém-se firme na atitude gangueira, da 

“mina” que é oriunda da favela e que representa a favela. Essa capacidade de manter-se nesse 

espírito, ao contrário de Thais Pri, que cometia pequenos deslizes (como rir quando a rima 

não saía como pretendido) e demonstrava insegurança, eram considerados momentos de 

fraqueza que tão bem os adversários homens criticavam nas rimas. Vênuz Lee, por outro lado, 

mantém uma postura bastante agressiva, de enfrentamento, encarando no olho a olho o 

opositor a fim de poder rebater qualquer crítica. Ao mesmo tempo, a MC mantém uma boa 

construção das rimas, com devolutivas criativas.  

Transcrevo abaixo trechos do segundo round da 56a edição especial, da Batalha da 

Torre contra a Batalha da Quitéria publicada no Youtube no dia 23 de maio de 2018.  Ao 

fundo do vídeo, é possível notar a escassa presença de mulheres frequentadoras. Três delas 

aparecem logo atrás da MC. Pelo deslocamento da câmera durante a filmagem, conseguimos 

observar à direita mais uma outra garota. Com a visão total das lentes cinematográficas, da 

esquerda para a direita, é possível contar cerca de 25 pessoas frequentadoras.  

Ao final do primeiro round, um dos organizadores, o MC Luke, comenta com a 

plateia: “O bagulho é esse, sem amizade, sangue nos olhos, sem simpatia”, referindo-se aos 

versos agressivos de Franklin. A camiseta que Vênuz Lee está vestida traz um escrito bastante 

significativo, com as palavras em inglês: “The bad girl”, que traduzindo, a garota má.  

 

FRANKLIN 

Eu  

não é minha cor que me mata 

se vê os gambá, disfarça 

aí parceiro me desculpa 

que me passa, pô, 

 

(Uma voz de fundo diz: “mata ele, vai deixar, cera?”) 
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VẼNUZ LEE 

Ae, se liga aqui parceiro que é não é branco para se distinguir 

não é macho, não é fêmea, é MC com MC (gritos!!!) 

E se prepara que a Venuz é a própria navalha 

E você tá ligado que você tá aqui na frente 

Eu sou o muro que tu não bate de frente 

Mas se você está batendo agora 

e agora me fala quem é que está tremendo (gritos) 

e nesse verso você não vai se passar 

os olhos na minha presa 

e na verdade aqui é bate e volta 

a sua cabeça que não volta 

E agora você está vendo, bicho. 

Mas na verdade eu digo que meu verso só tem um início 

 

 

 

4.4   Perseguição policial 

 

No Rio de Janeiro, segundo os pesquisadores Marcos Veríssimo (2015), Rôssi Alves 

(2015), Tayanne Cura (2017) e Guilherme Silva (2018), as rodas culturais sofrem perseguição 

por parte da polícia, principalmente pela Polícia Militar. Nesta linha, há uma atitude 

extremamente preconceituosa dos agentes policiais, ao associar o gênero rap com 

marginalidade e drogas, muitas ações são tomadas para interromper ou mesmo impedir que 

esta manifestação cultural seja realizada. Algumas atitudes mostram-se truculentas, como 

descritas por Guilherme Silva (2018, p.29): “houveram situações onde organizadores foram 

conduzidos à delegacia, aparelhos desligados à força e até danificados, revistas nos 

frequentadores presentes e, em casos mais graves, o uso de spray de pimenta”. 

Por conta dessa perseguição, que tornou-se constante, foi importante que o movimento 

fosse institucionalizado, com respaldo jurídico, com o projeto de lei 2.799/2017, formulado 

pelo Deputado Federal Marcelo Freixo, com destaque para o segundo parágrafo, “as Rodas 

Culturais estão dispensadas da prévia autorização da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro – PMERJ, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – PCERJ e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ, desde que não haja montagem de 

palcos, arquibancadas e camarotes” (SILVA, G., 2018, p. 30).  
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Em alguns casos, como na Roda Cultural Batalha do Tanque, é preciso muita 

persistência e paciência dos organizadores para conseguir um alvará de funcionamento, nos 

diz Guilherme Silva (2018). Parte dessa repressão policial está vinculada com o consumo de 

bebidas alcóolicas e drogas, como a maconha. Inclusive, até mesmo, MCs fazem relatos e 

brincadeiras com as drogas nas rimas.  

Em Salvador, as rodas de freestyle que acontecem nas áreas turísticas ou em bairros 

considerados nobres, como o Rio Vermelho, dificilmente sofrem com repressão policial, e 

isso foi confirmado através de conversas com alguns organizadores. O 3º Round é um 

exemplo, uma vez que o organizador, Coscarque relatou que mesmo durante as edições 

realizadas em espaços públicos, como na Cruz Caída, no Pelourinho, não houve episódios de 

perseguição policial.  

Eu não lembro de nenhuma retaliação da polícia, já tivemos várias vezes a 
polícia entrando no largo da Tereza Batista (no Pelourinho, espaço fechado), 

pra trocar ideia comigo ou com Lísia, pra saber se tava tudo bem, para 

mostrar que estava fazendo somente um ronda, mas nunca teve problema 

não. (Coscarque, entrevista concedida à autora, 23/04/2019).  

 

Processo semelhante acontece na Batalha do Engenho, realizada no Rio Vermelho, nos 

sábados à tarde, a qual não relatou nenhum episódio. No entanto, Alan, um dos organizadores, 

relatou episódio de repressão na Batalha de São Caetano, no início de 2018, onde a polícia 

jogou gás de pimenta nos presentes. Outros MCs relataram episódios de perseguição policial 

nos bairros mais periféricos, como em Pernambués, na Batalha da Santa Clara e recentemente, 

na Batalha do Trem Bala, onde a polícia revistou todos os participantes. 

Diante de tais dilemas, alguns organizadores, reunidos com demais militantes do hip-

hop estão em diálogo com o assessor Leonardo Queiros do vereador Luis Carlos Suíca do 

Partido dos Trabalhadores – PT, desde agosto de 2019, a fim de construírem uma lei 

semelhante à do Rio de Janeiro para institucionalizar as batalhas de rimas como rodas 

culturais. No dia 19 de setembro, houve uma reunião na Câmara dos Vereados, em Salvador, 

para discutir os principais pontos para que a lei possa amparar os artistas prevenindo ações 

policias, além de refletir sobre demandas gerais para os produtores culturais de hip-hop.  

Vale também destacar que, estive em uma edição da Batalha do Cabruxa, realizada no 

Campus do Cabula da Universidade Estadual da Bahia – UNEB, que foi interrompida pela 

diretoria da universidade, devido a presença de bebidas alcóolicas e consumo de maconha por 

indivíduos menores de 18 anos.  
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Como relatado por Marcos Veríssimo (2017), no Rio de Janeiro, o consumo de 

maconha em algumas rodas de freestyle acontecem com tanta regularidade, que se tem a 

impressão de ser um ato “legalizado”. Porém isso acontece com a permissão e uma certa 

regulamentação dos grupos que organizam e participam dos eventos. Em uma das batalhas de 

MCs estudadas por Veríssimo, a Roda Cultural de Icaraí, que acontece em um trecho do 

calçadão próximo à praia, este já era um local de encontro de maconheiros de longa data, 

assim, com as rodas de rimas, essa prática passou a ser mais visualizada.  

O mesmo parece acontecer em Salvador, onde o consumo de maconha é realizado por 

uma grande maioria dos jovens da cidade. Por outro lado, muitos MCs relatam sofrer 

perseguição da polícia,  

A resistência também não é apenas do movimento cultural em si, mas 
também dos frequentadores que atravessam a cidade para poder fruir de um 

momento de lazer. Para moradores de favelas que têm uma roda cultural 

perto de suas casas, aquele movimento semanal se torna um ponto de 
resistência, onde o sujeito pode entender melhor quanto o seu direito à 

cidade, o direito de ir e vir e ressignificar os espaços que ele ocupa (SILVA, 

G., 2018, p. 30). 

 

 Na visão de Guilherme Silva (2018), as rodas de rimas ou as chamadas Rodas 

Culturais são um movimento de resistência realizados, em sua maioria, por jovens motivados 

em reconstruir a cidade, interligado com o processo do direito à cidade (LEFEBVRE, 1991, 

HARVEY, 2013).  Nessa tentativa de refazer a cidade, no limite, estes indivíduos estão 

refazendo a si mesmos, no sentido em que encontram o seu jeito próprio de se divertir e de um 

“fazer cultura”. Ora, compartilho dessa mesma compreensão de Guilherme Silva (2018), ao 

observar o protagonismo juvenil arquitetado sob o prisma da arte, da diversão e do lazer.  

As cidades não são pensadas e construídas realmente para todos. Por isso 
vejo as Rodas Culturais como parte do esforço de inserção e capacitação 

cultural de sujeitos que não têm acessos – ou creem que não têm – a 

determinadas partes da cidade e tudo aquilo que o local tem a oferecer. Em 
síntese, a roda cultural pode ser percebida como um estímulo para a 

reconstrução da cidade. (SILVA, G., 2018, p. 50) 

 

Nesse sentido, por mais que as rodas de rimas não movam, de fato, uma multidão 

como o carnaval de Salvador, estes pequenos atos na cidade passam a ser microativismos, 

realizados de forma independente e espontânea, sem a necessidade de estímulo de políticas 

culturais governamentais.  
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A importância (da batalha) estar acontecendo é o resgate, eu costumo dizer 
que toda atividade de hip-hop é um ato político, uma batalha qualquer, na 

esquina, é um ato político, não pode estar vazio, a gente não pode vir para cá 
e falar da coleguinha que não tá batalhando, pelo fato dela ser mulher ou 

ofender o irmão porque ele é homossexual, pô, essas coisas, a gente tem que 

vigiar o que a gente tá falando, porque microfone é uma arma, tá ligado? Aí 

você tem que mirar e atirar certo. É um movimento para se conscientizar, de 
resgatar a galera, né? Eu fui resgatado pelo hip-hop, várias cabeças que eu 

conheço também foram, então é mais uma onda de resgate, de autoafirmação 

e de um ato político (MC Chagas, entrevista concedida à autora em 

08/12/2018).  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As ideias que deram origem a esta Dissertação foram gestadas em 2012, momento em 

que iniciei minha militância junto ao movimento hip-hop. Desde então até o período atual, as 

batalhas de MCs cresceram exponencialmente em várias regiões brasileiras, incluindo a 

cidade de Salvador. Se, em 2012, havia 12 batalhas principais na cidade de São Paulo, em 

2017, segundo o mapeamento realizado de forma independente por MC Mamuti, observavam-

se 110 batalhas de rimas no Estado de São Paulo112. Em Salvador, o mesmo movimento 

também acontece. Entre 2017 e o início de 2019, por volta de 40 batalhas aconteciam no 

estado da Bahia, segundo dados do coletivo Boom Clap, de André Cosca. Este fenômeno é 

predominantemente urbano, embora tenha se ampliado para cidades interioranas de dimensões 

modestas.  

Nestas considerações finais, busco responder a duas perguntas que se tornaram 

centrais neste estudo: o que, com efeito, as batalhas de MCs mobilizam? E o que pode o corpo 

na vida contemporânea? 

Devido à efervescência cultural das batalhas de rimas, houve uma naturalização da 

prática cultural. Ao examinar os dados de campo, sob o ponto de vista antropológico de 

Geertz (1973), acerca do comportamento humano e das ações simbólicas, uma declaração de 

DJ Branco destoa este aspecto: “eu acho que batalha de MC sempre vai acontecer, nunca vai 

acabar. Cada comunidade que você chega hoje, você vê tem MC rimando, seja na zona rural 

ou urbana” (entrevista concedida à autora em 14/07/2018, grifo da autora). Ora, se é uma 

prática que é disseminada apenas a partir dos anos 2000, quem garante esta imortalidade do 

fenômeno cultural?  

O que se observa é que a arte do rap de improviso, cuja “origem” é híbrida – pois nos 

Estados Unidos há uma influência da tradição do toasting africano, e no Brasil, mescla-se 

com diversas práticas orais – da contação de histórias dos escravos, dos trabalhadores das 

lavouras e das tradições musicais nordestinas, como o repente, por exemplo. De modo geral, 

as batalhas de rimas são difundidas pela sua praticidade. A afirmação de DJ Branco, apesar de 

ser um pouco taxativa, no entanto, revela a maneira como as batalhas de MCs se enraizaram 

como uma rotina cultural das cidades brasileiras, ao marcarem presença mesmo em ambientes 

não-urbanos. Assim, rimar de “improviso” torna-se um hábito cultivado pelos rimadores.  

                                                
112 Fonte: https://medium.com/@polifonia19/o-cara-que-movimentou-110-batalhas-de-rima-em-sp-

146b555df8fd. Acesso em julho de 2019.  

https://medium.com/@polifonia19/o-cara-que-movimentou-110-batalhas-de-rima-em-sp-146b555df8fd
https://medium.com/@polifonia19/o-cara-que-movimentou-110-batalhas-de-rima-em-sp-146b555df8fd
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Isto se deve aos poucos recursos que são mobilizados – por ser um movimento que 

surge nas ruas, a vantagem é a possibilidade de acontecer em (quase) qualquer lugar. Se, na 

década de 1990, nas rodas de freestyle, o que prevalecia era a reunião entre amigos e/ou 

conhecidos, para fazer rap de improviso, já nos anos 2010, esta prática sofre uma 

“modernização” e torna-se um movimento estruturado, com regras para garantir que a 

brincadeira não ultrapasse certos limites. Com o advento da tecnologia, a preservação da 

oralidade – que é algo por si efêmero – passa a ser um elemento rico e disputado, por meio da 

gravação de vídeos e o compartilhamento destes conteúdos. 

De modo geral, as batalhas de MCs podem ter alcance bem flexível. Tanto podem 

mobilizar: grupos menores, de 20 a 50 pessoas, quando realizada entre grupos de amigos e em 

locais mais “bairristas”; grupos médios, de mais de 50 a 100 pessoas, como é o caso da 

Batalha do Trem Bala; grupos maiores, mais de 100 a 300 pessoas, como é o caso da Batalha 

3º Round e Batalha Original Lauro City. O maior alcance é o Duelo de MCs, o qual mobiliza 

MCs de todas as regiões brasileiras, com um público de duas a cinco mil pessoas.  

Apesar de, inicialmente, haver me proposto a realizar um estudo de caso sobre a 

batalha 3º Round, a pesquisa precisou ser alargada para outras batalhas, em outros bairros, e 

acompanhar a cena hip-hop soteropolitana. Neste sentido, resultou que o protagonismo dos 

jovens rimadores tornou-se um elemento forte e impactante, do qual tentei dar conta, através 

da ilustração de histórias dos rimadores e MCs.  

A batalha 3º Round ocupa uma posição central nas batalhas de Salvador. Apesar de 

não ser um evento semanal, conforme as demais batalhas na cidade, segue um calendário 

anual e acontece entre dois a três meses ao ano. Em virtude da relação de proximidade do 

organizador, André Cosca, com os responsáveis pelo coletivo Família de Rua, que promove o 

torneio nacional – o Duelo de MCs –, a batalha 3º Round seleciona dois artistas para 

disputarem o nacional. O evento é anual e as eliminatórias acontecem dividindo os estados em 

grupos. Dessa maneira, a final é disputada em meados de dezembro em Belo Horizonte. Para 

os rimadores e amantes das batalhas de rima, este evento é comparado a um campeonato de 

futebol – reunindo artistas de boa parte das capitais brasileiras.  

As batalhas de MCs mobilizam uma multiplicidade de significados – como lazer e 

entretenimento, apropriação do espaço urbano, ampliação das redes de sociabilidade, 

letramento extraescolar, consumo (de uma estética própria da cultura hip-hop, como também 

o comércio local nos bairros e na cidade), e política – um instrumento de luta por direitos 

sociais organizado por jovens negros e pobres. Vale destacar que as batalhas de rimas 

retomam a concepção que marca o surgimento do hip-hop, o combate à violência entre os 
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jovens, apaziguando as diferenças entre as gangues por meio da arte e lazer promovidos pela 

juventude negra e periférica.  

Em relação ao aspecto de lazer e entretenimento, a batalha de rima atua como um 

duplo movimento: ora se destaca pela diversão, pelo direito legítimo dos jovens à alegria, ao 

humor e riso as rimas elaboradas (TEPERMAN, 2011), ora pelo efeito de divergir, 

entrelaçado pelo lado politizado da cultura hip-hop, o qual reflete sobre seu lugar social, e as 

identidades do jovem negro e morador da periferia (DAYRELL, 2002).  

Verifica-se uma apropriação dos espaços públicos que se reflete em uma nova imagem 

identitária para a cidade e o bairro. A rua é o lugar da permanência, da vida pública cotidiana. 

As batalhas de rimas criam outros discursos, uma outra oralidade, estes jovens circulam pelas 

ruas, fazem poesias nos transportes públicos e deixam sua marca, a rima e a poesia, que agora 

são também registradas e imortalizadas através das câmeras.  

Nesta linha, as batalhas que investem em recursos audiovisuais alcançam maior 

notoriedade dentro da cena hip-hop, como acontece com a Batalha da Torre e 3º Round em 

Salvador. Além disso, a internet mudou de forma profunda a maneira como os jovens 

interagem. É bastante significativo como praticamente todos os rimadores afirmam que o 

primeiro contato com as batalhas de MCs se dá por meio de vídeos no Youtube. A internet, 

dessa forma, foi e é o principal meio de disseminação da cultura do freestyle. A partir daí, é 

possível compreender a importância do manejo das tecnologias digitais e recursos 

audiovisuais, apesar do barateamento das ferramentas, como celulares smartphones, 

computadores e equipamentos de gravação. Estes jovens buscam encontrar alternativas 

criativas para solucionar estas defasagens. Nesse sentido, dois casos em que se observa esse 

aspecto são o coletivo Underismo e o Engenho Lírico, os quais iniciam suas atividades na 

organização de batalhas, o primeiro com membros da Batalha Pocas as Caixas e Engenho 

Lírico com a Batalha do Engenho. Apesar da diferença entre os estes dois exemplos, podemos 

afirmar que a semente germinadora dos coletivos deriva da organização das batalhas de MCs.  

A potência deste movimento cultural está associada aos laços sociais construídos e 

fortalecidos nas redes de sociabilidade; para além dos resultados destas ações e práticas (as 

rimas em si). Nesse sentido, as batalhas de rimas possibilitam uma ampliação das redes de 

relações, por meio do encontro com os amigos, “a resenha”, o compartilhamento dos mesmos 

gostos do estilo musical, além de ser uma oportunidade para estes jovens, através da 

declamação das rimas, mostrarem sua inteligência, carisma, criatividade e, assim, serem 

reconhecidos enquanto artistas. Tratam-se de espaços que, a princípio, têm como objetivo 

serem democráticos, e são semeadores da cultura hip-hop entre os jovens, em sua maioria 
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entre 13 a 21 anos. Portanto, é uma prática cultural que ocupa uma considerável centralidade 

na vida desses indivíduos. 

Vale destacar que o espírito punk do “faça você mesmo” é a base do protagonismo 

juvenil, como se depreende nos depoimentos de Álvaro Réu, de Rangel Santana, dos 

integrantes do Underismo, do Engenho Lírico, bem como nas narrativas sobre a carreira de 

Janaína Noblat, Cíntia Savoli, Mirapotira e Cijay, de Ilhéus.  

Além disso, as batalhas de rimas favorecem o letramento extraescolar e o letramento 

de reexistência (SOUZA, 2009), uma vez que grande parte destes jovens, ao longo da semana, 

estuda e se prepara de diferentes maneiras: a maioria dos entrevistados declarou que assiste 

vídeos de batalhas, lê/estuda, escuta raps e outras músicas; ou seja, busca aumentar o léxico 

gramatical e treina formas que estimulem o raciocínio lógico.  

Conforme relatado pelos rimadores entrevistados, as batalhas de MCs estão presentes 

em suas vidas de maneira cotidiana. Estes sujeitos frequentam de forma sistemática as rodas 

de freestyle, de forma prática, na organização destes eventos; fortalecem suas redes de 

sociabilidade; promovem o comércio local, com a venda de alimentos e bebidas, como 

salgados e doces caseiros, refrescos, cerveja, catuaba, como observado na Batalha da Torre, 

Batalha do Coreto, Batalha do Trem Bala. Em algumas delas, os frequentadores e artistas 

também vendem produtos como camisetas.  

Contudo, a vida dos rimadores é cheia de incertezas e impermanências, como afirmou 

o MC Luke: “quem vive de batalha é gladiador” (entrevista concedida à autora em 

15/02/2019). Nesse sentido, é uma tarefa árdua manter-se constantemente no pódio. Por mais 

que seja uma prática presente no circuito mais comercial do rap, como em festas particulares e 

grandes eventos de hip-hop, são poucos os eventos que garantem premiação e valorizem os 

rimadores como artistas que são. Apesar de muitos quererem a profissionalização na arte, 

enquanto artistas de rap.  

Apesar destes entraves, vale ressaltar a importância que esta manifestação cultural traz 

como uma oportunidade ao jovem morador da periferia (SANTOS, 2018). As transformações 

ocorrem no âmbito individual, na valorização de autoestima, de uma construção de identidade 

própria e na maneira como os jovens crescem e desenvolvem maneiras próprias de ser jovem. 

Estas práticas culturais adquirem sentido nos processos sociais que os constituem como 

sujeitos, e é uma maneira de se colocar no mundo como protagonistas de suas histórias e 

oralidades (DAYRELL, 2002).  

Retomando a definição de Mamuti sobre o significado das batalhas de MCs, aí se 

ressalta o aspecto do lazer, pois são “pelada no final de semana” (entrevista concedida à 
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autora em 10/04/2012). Pensando nesta alegoria, quais são as chances de um jogador de 

futebol não profissional conseguir se destacar, ter sucesso e conseguir um contrato milionário 

em um time internacional? Assim como no futebol, as chances para adentrar no mercado 

fonográfico do rap e obter sucesso e fama também são escassas. Contudo, não foi objeto desta 

dissertação analisar o funcionamento da indústria fonográfica do rap, a qual movimenta uma 

grande fatia do mercado da música. Na realidade, os rimadores também podem ser motivados 

pela busca de uma realização monetária, mesmo com todos os entraves já descritos.  

A batalha de rima é o ponto de encontro de jovens rimadores, que buscaram 

desenvolver arte de maneiras distintas, seja através das rimas, seja do rap, seja ainda da dança, 

fotografia, etc. Para os MCs Bert, Darrem, Black, Macarrão, Chagas e Vênus, estas 

manifestações atuam no âmbito dos desejos, de aspirações profissionais ou para divulgá-los 

enquanto artistas.  

No entanto, a batalha de MCs pode ser um lugar de descobrimento das próprias 

potencialidades, enquanto sujeitos criativos, autodidatas, e de serem mais do que fruidores da 

cultura hip-hop; como artistas e produtores culturais. É o caso de Álvaro Réu e André Cosca, 

que encontraram no hip-hop uma maneira de se desenvolverem profissionalmente. No caso de 

Réu, como rapper, produtor independente e mais recentemente como DJ, enquanto Cosca 

iniciou como um MC e hoje, além de rapper, é designer, fotógrafo, atua como produtor da 

batalha 3º Round e é considerado um historiador do movimento das batalhas de rimas.  

O que podemos apontar é que, em Salvador, a cultura de movimentos artísticos na rua 

é muito pulsante, principalmente com a cultura do skate, das andanças pela cidade, através das 

pixações e por uma ocupação das cidades pelas rimas e pelo rap.  Isso foi evidenciado nas 

falas dos militantes mais “velhos”, como Álvaro Réu, André Cosca, Juno Lima, Zidane e 

Mirapotira, e entre os mais jovens também, como Larício e parte dos integrantes do coletivo 

Underismo, como Flip e Alfa.  

Concluindo, as batalhas de rimas estimulam arte e cultura dos bairros, marcam uma 

territorialidade. Nesse sentido, por meio desta manifestação cultural, os jovens atuam como 

porta-vozes da periferia, conseguem um reconhecimento enquanto artistas, constroem uma 

autoimagem positivada, valorizam a estética negra e reafirmam o espaço da periferia enquanto 

um celeiro de novas intelectualidades. Dessa forma, os jovens rimadores e os demais 

frequentadores desta prática cultural mostram que o corpo e a voz configuram uma presença 

política – no caso, de um protagonismo juvenil. Estes jovens buscam ser reconhecidos pelas 

suas potencialidades criativas, alcançar visibilidade e reivindicam o direito à cidade.  
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