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RESUMO 
 

O trabalho analisa questões de gênero implicadas na participação das Bgirls na 
Dança de Rua em Salvador-BA, a partir da perspectiva artística e ativista, 
destacando os desafios e as condições em que se encontram as dançarinas de 
Breaking no cenário de Dança de Rua vinculadas ao HipHop, apontando 
minuciosamente sobre as experiências vividas das mulheres negras na dança de rua 
como mais um lugar à romper as barreiras das relações sociais desiguais de poder, 
fruto de uma construção social desde a prática ao discurso de gênero com uso do 
corpo. Para tanto foi levado em consideração aprendizados pessoais, reflexões e 
estratégias que possibilitaram entender a participação das Bgirls no cenário do 
Breaking em Salvador de Bahia e a apropriação dos discursos “Gênero”, “Dança de 
Rua”, “Cultura”, “Discriminação racial” no engajamento das Bgirls como sujeitos 
dessa pesquisa. A questão norteadora deste trabalho foi: determinar se a relativa 
pequena participação das Bgirls na Dança de Rua, especificamente no Breaking em 
Salvador, teria implicação nas questões de gênero e, em caso afirmativo, como elas 
superam os desafios na assunção da identidade Bgirls. A pesquisa de campo e a 
atuação e observação participativa buscaram levantar aspectos e condições pela 
qual as mulheres passam a integrar e pertencer a esses grupos de Breaking Dance; 
saber como reagem, posicionam-se e resolvem os conflitos provenientes de 
questões pertencentes a gêneros, intercaladas aos marcadores sociais. O estudo 
assume uma metodologia qualitativa, aplicando alguns procedimentos derivados da 
etnografia, com utilização de entrevistas com respostas semiestruturadas, realizadas 
com participantes de eventos de Dança de Rua em Salvador, Região Metropolitana 
de Lauro de Freitas, redes sociais (Facebook e WhatsApp), pesquisas em sites, bem 
como da atuação participante oriunda da convivência junto ao grupo estudado. O 
aporte teórico adotado é de natureza interdisciplinar e aborda os estudos de dança, 
dança de rua, gênero, discriminação racial e cultural entrelaçando e aportando 
distinto lugares de saberes não somente da dança, mas da educação e da 
transformação social. 

 
 

Palavras-Chave: Bgirls. Dança de rua. HipHop. Gênero e Questões raciais. 



 

SANTOS, Simone Gonçalves. Breaking breaking barriers: the participation of 
Bgirls in Street Dance In Salvador-Bahia-Brazil.2015. 140f.Dissertation (Masters). 
Postgraduate Program in Dance. Federal University of Bahia, 2015 

ABSTRACT 
 

The work analyzes gender issues involved in the participation of Bgirls in Street 
Dance in Salvador-BA, from an artistic and activist perspective, highlighting the 
challenges and conditions in which break dancers find themselves in the Street 
Dance scene linked to the HipHop, carefully pointing out the experiences of black 
women in street dancing as yet another place to break the barriers of unequal social 
relations of power, the result of a social construction from practice to gender 
discourse with the use of the body. To this end, personal learning, reflections and 
strategies were taken into account that make it possible to understand the 
participation of Bgirls in the Breaking scenario in Salvador de Bahia and the 
appropriation of the discourses “Gender”, “Street Dance”, “Culture”, “Racial 
discrimination” in the engagement of Bgirls as subjects of this research. The guiding 
question of this work was: to determine whether the relatively small participation of 
Bgirls in Street Dance, specifically in Breaking in Salvador, would have implications 
for gender issues and, if so, how they overcome the challenges in assuming Bgirls 
identity. Field research and participatory performance and observation sought to 
raise aspects and conditions by which women started to integrate and belong to 
these Breaking Dance groups; to know how they react, position themselves and 
resolve conflicts arising from issues belonging to genders, interspersed with social 
markers. The study assumes a qualitative methodology, applying some procedures 
derived from the ethnographic, using interviews with semi-structured responses, 
conducted with participants of Street Dance events in Salvador, Metropolitan Region 
of Lauro de Freitas, social networks (Facebook and WhatsApp), research on 
websites, as well as the participant performance resulting from living together with 
the studied group. The theoretical support adopted is of an interdisciplinary nature 
and addresses the studies of dance, street dance, gender, racial discrimination and 
culture intertwining and providing different places of knowledge not only dance, but 
education and social transformation. 

 
Keywords: Bgirls. Street dance. Hip hop. Racial and gender issues. 
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TOP ROCK1– (IN) TRODUÇÃO 
 

Cara Bgirl, caro Bboy, leitora e leitor, top rock é expressão que nomeia e 

se refere a nossos primeiros passos no Breaking, exigíveis para entrada de uma 

Bgirl numa roda, que não é de samba, mas que tem suas semelhanças. É chutando 

com pés e marcando para um lado e para o outro na batida forte da música que 

mostramos nossa vibração, estilo, malicia e coragem. Esta minha e nossa pesquisa 

Quebrando Barreiras: a participação das Bgirls na Dança de Rua (Breaking) em 

Salvador – Bahia / Brasil foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Dança (PPGDANCA Bahia UFBA). A estrutura da pesquisa é aqui apresentada 

seguindo roteiro que contempla a introdução, o capítulo 1 e 2 e seus subtítulos. 

Na introdução, descrevo o percurso da pesquisa, os aspectos 

relacionados à organização do processo do estudo, inclusive objetivos do trabalho, 

escolha do procedimento metodológico. as bases teóricas que justificam a pesquisa 

aplicada com abordagem qualitativa. A partir dela levanto questões quanto à 

generalizada prática de tornar invisível a ação das mulheres como protagonistas 

tanto no nível da história em geral, quanto no desse tema específico, que é a dança 

de rua direcionada ao Breaking. Nessa linha, articulo meus argumentos amparando-

me nas autoras Glória Anzaldua, Bell Hooks, Lélia Gonzalez. Em sequência, 

apresento os motivos que me fizeram escolher as Bgirls na dança de Rua em 

Salvador como foco do olhar da pesquisa, assim conectando essa escolha com 

minha história de vida (Meus steps e trânsito na dança: o lugar de onde falo me 

motiva a escrever), momento em que destaco a dança e meu percurso no HipHop. 

Indo mais além, descrevo como fiz a pesquisa trazendo alguns conceitos de autores 

que falam sobre a observação participante, alguns procedimentos derivados da 

etnográfico, das entrevistas e, por fim, sobre a questão feminista. Nesse ponto 

apresento o objetivo geral e específico da pesquisa, e finalizo com um roteiro dos 

capítulos, que visa orientar a leitura do trabalho quanto ao como caminhar através 

de suas páginas. 
 
 
 

1 Passo para cada lado marcado na batida forte e dos primeiros movimentos iniciais para entrada de 
uma Bgirls ou Bboys na roda de Breaking. 
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No primeiro capítulo apresento à leitora e leitor o que é HipHop; quais os 

elementos artísticos que compõem esta manifestação cultural; como surgiu no 

Brasil, fazendo um recorte na Bahia na Cidade de Salvador. Articulada com as 

reflexões de Souza (1963), Miranda (2014) e Andrade (2000) que identificam o 

HipHop como fenômeno cultural que atraiu os jovens negros das periferias do Brasil, 

até o surgimento dos primeiros e primeiras Rappers e Bgirls e Bboys. Conforme 

atesta Ribeiro (2000), quando se refere aos primeiros anos do movimento HipHop, 

no transcurso do espetáculo que chamaríamos de HipHop ou rodas de Breaking 

expunhavam-se a esse tempo, ainda sem conteúdo crítico ou de protesto, com 

performances apenas para se divertirem. Amparada nesses autores discorro sobre 

as características de ter sido o HipHop configurado como movimento artístico e 

político de jovens negros que através da arte, engajada ou não, se fizeram/fazem 

protagonistas nessa forma de expressão cultural dando destaque à dança de rua, 

especialmente o Breaking. No subtítulo apresento o contexto da Dança de Rua; os 

estilos que compõem esta dança no universo do HipHop; suas características e o 

que diferencia um estilo do outro, descrevendo sua estética, roupas, espaço da rua e 

os nomes dados às pessoas que os praticam, incluindo regras e nomenclaturas 

utilizadas nas batalhas de Breaking e, por final, localizo a mulher no Breaking 

apresentando conjunturas de gênero e étnico-racial. Estarei embasada em Guarato 

(2007), Ribeiro (2011), Cardoso, (2011), bem como ao recente trabalho de pesquisa 

de Barbosa (2013) no qual, de modo direto, há referências às expressões das 

mulheres no HipHop de Salvador. 

O segundo capítulo apresenta a mulher dançando Breaking em 

Salvador, e para esse tema apresento brevemente as Bgirls interlocutoras 

entrevistadas da pesquisa, quando acompanho seu percurso no HipHop e na dança 

de rua. Levanta-se uma breve discussão sobre o feminismo e descreve-se a atuação 

das Bgirls nos espaços no Break em Salvador, na dança de rua, mostrando como 

elas quebram as barreiras, subvertem ou se submetem às imposições da ordem 

machista no cenário da dança de rua.Descrevem-se também como elas dançam, se 

vestem, enfrentam ou não as barreiras por afirmarem seu “empoderamento” no 

cenário do Breaking, majoritariamente considerado como masculino. Marca-se, 

também, a existência ou não de conflitos entre elas. Na elaboração expositiva de 
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todo capítulo, dialoga-se com as Bgirls interlocutoras nas entrevistas e com autoras 

como Gonzalez (1990), Anzaldua (2000) e Hooks (1995) e assim trazendo uma 

perspectiva transdisciplinar para a Dança de Rua na modalidade Breaking. 

Já no subtítulo quebrando barreiras é assim que danço, trago as vozes 

das Bgirls que em sua maneira de dançar externalizam suas próprias visões sobre 

as questões da presença da mulher na dança de rua, sobre as implicações de 

gênero e questões étnico-raciais, com destaque para os desafios que elas vêm 

rompendo para se manterem nesse espaço da Dança de Rua em Salvador. Para 

tanto, trago as análises dos dados gerados nas entrevistas, articulando-os a 

posicionamentos do meu memorial e as reflexões de Anzaldua (1987), Gonzalez 

(1982) e Barbosa (2013), numa proposta dialógica entre questões teóricas e 

procedimentos práticos que se extendem às considerações finais, numa tentativa de 

responder as perguntas formuladas inicialmente. 

A escolha do tema - Dança de Rua - justifica-se por minha própria 

trajetória pessoal enquanto o que sou, estou e desejo: Bgirl, mulher negra, 

pesquisadora, artista e moradora de bairro da periferia de Salvador. A experiência 

vivencial junto ao movimento HipHop pode ser pensada em analogia com 

experiências vivenciadas numa universidade com salas de aula, sendo que no 

movimento HipHop, as aulas são nas ruas, há multiplicidade de mestras, os 

assentos em vez das cadeiras são, em cima de árvores, em bancos de concreto, em 

paralelepípedos em praças públicas ou em pé ao lado do tabuleiro de uma baiana, 

ou seja, a rua, ao invés da sala de aula é o espaço para adquirir conhecimento, onde 

as palavras se expõem ao vivo e a cores. Parti deste lugar de experiências 

empíricas para contextualizar o lugar de onde venho. Lugar que me impulsiona a 

romper com as “prisões” do pensamento, nas quais a mulher existe apenas para ser 

mãe, esposa, dona de casa, com pouco estudo e dedicada ao cuidado do outro ou 

outra, onde seu prazer é do outro, meu corpo não me pertence, onde  ser  

subalterna não me dá um direito de falar e escrever o que sinto, cheiro, desejo e 

penso. 

A convivência atuante no HipHop me fez olhar a dança sob uma 

perspectiva questionadora para saber por que existem lugares onde não estamos e 
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por que lá não estamos. “Por que não “nos vemos” nos livros, e “por que não nos 

vêem?”; “Por que não entendemos as vozes que falam sobre nós, e por que não as 

entendemos?”. Nesse exercício de indagações, ocorre a organização de estratégias 

dispostas como um repertório para vencer o medo e romper as jaulas invisíveis dos 

estereótipos. O que se constrói, por sua vez, é um Eu crítico que, enlaçado por 

experiências, rompe barreiras, mesmo e, principalmente aquelas invisíveis. 

O movimento HipHop é constituído pela articulação de diferentes 

expressões artísticas, cada qual com suas especificidades. É neste sentido que, 

diante de minha experiência como Bgirl, iniciada no ano de 2004, decidi realizar esta 

pesquisa tendo como foco o Breaking, um dos estilos da Dança de Rua. Nesse 

contexto, reafirmo a opção pelo objeto desta pesquisa: levantando questões de 

gênero implicadas na participação das Bgirls na Dança de Rua, - especificadamente 

o Breaking em Salvador destacando enquanto perspectiva artística e militante dessa 

expressão cultural, o movimento HipHop. 

Como já observado, venho acompanhando, estudando e participando 

desse movimento sociocultural HipHop, fato que me impulsina levantar questões 

relativas a como se dá a participação das Bgirls na Dança de Rua em Salvador. 

Tendo em vista a baixa representatividade de mulheres nos eventos de Break, 

perguntamos: O que está acontecendo?; Como é possível que uma Dança de Rua 

como, elemento do HipHop, que se encontra inserida num contexto considerado 

revolucionário e transformador, as mulheres sejam afastadas da prática dessa dança 

de rua?;, Quem responde pela escassa participação de Bgirls na Dança de Rua, no 

Breaking em Salvador? A partir desse envolvimento, tive a possibilidade de fazer 

contato com Bgirls veteranas e percebi que, mesmo essas, se queixavam da pouca 

participação das mulheres no cenário da Dança de Rua. Outra reclamação 

recorrente era a dificuldade de elas interagirem e intervirem nesse espaço 

majoritariamente composto por homens. 

Foi pensando em todas as questões levantadas que decidi analisar as 

questões de gênero implicadas na participação de mulheres, identificando os 

desafios e os modos de superação buscados pelas participantes no Break. Assim, 

essa pesquisa observa a existência de uma lacuna, no tocante a análises das 
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implicações de gênero na participação das Bgirls na Dança de Rua em Salvador, e 

na tentativa de suprir essa lacuna formula esquema de compreensão com vistas a 

contribuir para uma reflexão orientada pela temática gênero implicada nessa dança, 

que leve ao empoderamento das mulheres em sua grande maioria negras com 

atuação nesse movimento. 

Para a elaboração desta pesquisa, parto do princípio de que 

independente de gênero, etnia, classe social ou religião não se deve apagar a 

história de ninguém, mas cumpre-se evidenciar que, na história do mundo, a 

participação das mulheres vem sendo sido excluída, e isto é fato! E no HipHop, 

principalmente na Dança de Rua, não é diferente. Quando Gloria Anzaldua (1980) 

diz “escrevo para registra o que os outros apagam quando falo, para reescrever as 

histórias mal escritas sobre mim, sobre você” (ANZALDUA, 1980, p. 232), faz com 

que se confirme o pressuposto desse estudo. Eu me vejo inúmeras vezes 

angustiada no processo de escrita desta pesquisa ao perceber que as questões de 

gênero, classe social e étnico-racial não estão presentes em determinados registros 

históricos e, em muitos casos, não são aceitas como informações confiáveis. É por 

conta dessa ausência que me sinto sempre em estado de alerta e atenta aos 

marcadores não apenas de gênero, nas leituras que faço. Em função desses fatos, 

apresento para vocês leitoras e leitores uma parte dessa minha trajetória, 

responsável por essa minha escolha temática. 
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TRÂNSITO ARTÍSTICO EM DANÇA: DE ONDE EU FALO ME MOTIVA A 
ESCREVER 

 
 

Somos guerreiras lutamos pelo que acreditamos 
Pode ser no Brasil ou em qualquer canto 

Voz feminina ativa, ninguém me recrimina. 
Não somos sexo frágil, viemos para o arregaço. 

Minhas irmãs de guerra 

Nossa luta não tem fronteiras 
Aqui! Ninguém nos cala! 

(Sil Kaiala) 

O lugar de onde falo, abriga princípios tanto teóricos quanto práticos - 

esse último fruto das minhas intervenções e experiências práticas na elaboração do 

trabalho. Abriga também, a escolha metodológica no tratamento dos temas 

analisados para a composição dessa dissertação. A escrita de si que atravessa o 

texto, as diferentes grafias e gestos de um contexto urbano, a escolha das 

interlocutoras que serão entrevistadas, bem como de pessoas próximas como minha 

mãe e minha avó, vem ainda acompanhada pela escolha de intelectuais engajadas 

na luta e eleitas para analisar as questões de gênero implicadas na participação das 

Bgirls na Dança de Rua em Salvador. Todo esse esforço pretende confirmar a minha 

pesquisa como exercício desde o corpo. 

As perguntas que elaborei, os espaços em que atuo e que dizem muito 

de mim, do lugar em que moro, da minha história de vida, do fato de ser a primeira 

da família a ingressar na universidade e dos desafios que encontrei e encontro, e as 

maneiras como enfrento também desde o corpo, tudo encontra-se reunido na 

organização deste estudo. 

Escrevendo com o corpo que tem voz, que não tem “papas na língua”, é 

que venho me permitindo, não de forma sitiada, mas de forma situada transitar por 

entre algumas das identificações que me constituem: mulher negra, lésbica, Bgirl 

(dançarina), mestranda, ativista do movimento HipHop, dentre outras. 
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Dançar conforme a batida no que acredito – construindo relações com 

marcadores culturais, sociais que constroem nossas identidades, como gênero, raça, 

sexualidades, classe e tantos outros que poderiam também contribuir para esta 

pesquisa – faz parte da escolha por um caminho teórico que interaja com minha 

história de vida. Neste sentido, para seguir o compasso, abracei o feminismo, 

especificamente o feminismo negro, porque acredito que analisar as implicações de 

gênero nos desafios das Bgirls na Dança de Rua em Salvador-Bahia definirá o 

movimento de aproximação com as interlocutoras da pesquisa e com o contexto em 

que elas vivem e que também se cruzam com minha história de vida e com os 

objetivos desta pesquisa. 

Passo a escrever um pouco sobre minha trajetória, para poder 

compartilhar com vocês não só o percurso como cheguei a esta investigação, como 

também em que chão meus dois pés pisam e quais são as minhas motivações de 

escrita. 

Sou Simone Gonçalves e sou Negramone, filha de Maria Nilza Menezes Gonçalves 

nascida no interior do Recôncavo baiano em Cachoeira e de Antonio dos Santos, de 

Cruz das Almas, interior da Bahia. Nasci em oito de maio de mil novecentos e oitenta 

e dois em Salvador, com minha irmã gêmea Monica Gonçalves. Filha de mãe 

solteira, hoje consigo entender que aprendi muitas das dimensões sobre feminismo 

negro em minha própria casa, e desde pequena. 

Minha mãe foi empregada doméstica, dona de casa e trabalhou e trabalha 

como cozinheira. Em casa, minha educação familiar foi bem matriarcal, mas 

contraditoriamente entrelaçava-se com o modelo heterossexista e outras vezes 

feminista. Principalmente nas relações do público e do privado, onde era visível o 

pensamento das mulheres e homens em determinar o que era de menina e menino, 

como as meninas deveriam se vestir, se comportar, quando e quem elas deveriam 

escolher para namorar. Com referência a dança, e principalmente a capoeira, havia 

uma preocupação com o corpo das meninas, para que não ficasse masculinizado, 

isso tudo fortalecendo uma desigualdade de gênero, reproduzida quando 

brincávamos na rua ou em casa. 
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Minha mãe nunca viveu com meu pai. Viveu a maior parte de sua vida 

sozinha e pensando em criar as filhas. Hoje percebo as violências vividas por todas 

nós. A solidão das mulheres negras e seu senso de abandono estão interligados no 

cotidiano, através de múltiplas formas de violência: física, psicológica, sexual e 

simbólica, além de maior vitimização no que se refere ao tráfico de mulheres e de 

drogas. Estamos mais expostas à violência produzida por atores armados da polícia 

e da marginalidade, pelas instituições de saúde e outras tantas que teimam em nos 

oprimir. E nas palavras de WERNECK; CRUZ, (2012), “não será por outras razões 

que vivenciamos emoções e sentimentos de baixa auto-estima, rejeição, medo, 

raiva, desilusão, tristeza, impotência, dor, insegurança, frustração e perda de 

identidade”. (WERNECK; CRUZ, 2012, p. 14). 

Anos depois encontro semelhante situação lendo a obra Quarto de 

despejo: diário de uma favelada escrita por Carolina Maria de Jesus, neta de 

escravos, que nasceu em 14 de março de 1914, em Sacramento, estado de Minas 

Gerais, e essa autora relata: 
O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu  
não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de 
gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para 
escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é 
que eu prefiro viver só para o meu ideal (JESUS, 2006, p.44). 

 
 

A experiência de vida de Carolina, como mulher negra, chefe de família, 

mãe solteira de três filhos, catadora de lixo, semi-analfabeta e escritora, dá-lhe 

forças para que decida sobre sua própria vida, além de mostrar-lhe que não teria 

liberdade de escrever ao se casar. Exemplo como esse me faz lembrar das 

mulheres da minha família que nas entrelinhas considero-as todas feministas 

negras. Minha mãe sempre me incentivava a ter coragem e a me valorizar, a não dar 

importância para os insultos que me discriminavam pela minha beleza, não existente 

aos olhos do racismo: cabelo crespo, pele negra, lábios grandes, entre outros 

atributos. Mas minha mãe feminista, ela sempre enfatizava “minha filha você é linda 

e sabida, nunca desista do que você quer. Você vai conseguir!”. Em primeiro lugar 

considero verdadeiro que “as mulheres negras são socialmente desvalorizadas em 

todos os níveis, inclusive esteticamente, uma vez que é verdadeiro que as mulheres 
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brancas constituem o ideal estético feminino em nossa sociedade”. 

(CARNEIRO,1995, p.547). Além disso, a motivação e o incentivo eram para que eu 

fosse independente tanto dos homens, quanto de qualquer pessoa, inclusive 

incentivando-me para a realização de atividades braçais, ditas masculinas, 

anulando-se nessa prática específica a diferença de serviço entre mulheres e 

homens. 

As mulheres de minha família estão na chave do feminismo negro numa 

perspectiva da diferença interseccional2 proposta por Gloria Anzaldua (1987) que 

apresenta um ponto de vista de conhecimento teórico sobre tal diferença com 

destaque para as mulheres não brancas: negras, indígenas, latinas, chicanas, 

lésbicas, judias, e as mulheres do terceiro mundo, confrontando o feminismo 

homogêneo que focalizava apenas as mulheres heterossexuais, desconsiderando as 

desigualdades e condições de vida da mulher de cor iniciante e invisível no mundo 

dominante dos homens brancos e no mundo feminista das mulheres brancas,  

apesar de que, neste último, isto esteja gradualmente mudando. “A lésbica de cor 

não é somente invisível, ela não existe. Nosso discurso também não é ouvido. Nós 

falamos em línguas, como aquelas dos proscritos e dos loucos.” (ANZALDUA, 2000, 

p. 229). 

Observando minha história, percebo que não apenas as implicações de 
gênero estavam presentes desde sempre no eixo da minha família, mas também as 

questões que “me gritaram Negra”3. 

E com o grito na minha cabeça estudei sempre em escola pública e no 

ensino médio na Escola Estadual Anísio Teixeira de Aplicação em Salvador, tive 

alguns professores importantes que me influenciaram de alguma forma para que eu 

investisse em estudos sobre política e cultura, o que também mais tarde veio feito 

diapasão em minha vida, em especial quando conheci o HipHop. 
 
 

 
2 A diferença interseccional proposta por Anzaldua diz respeito a articulação de uma política de 
coalizão contra a exclusão da alteridade dos lugares privilegiados da construção da modernidade. 
3 Título do Poema da compositora, coreógrafa e desenhista, expoente da arte Afroperuanada Victoria 
Eugenia Santa Cruz Gamarra. 
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Nos meus 11 anos de idade, um dos espaços educativos que mudaram 

minha vida definitivamente foi a Fundação Cidade Mãe4 de São Marcos. Minha mãe 

desejava me inscrever em algum curso para ocupar o meu tempo com outras 

atividades educativas. Na época, fiquei encantada com a ótima notícia de que 

estaria preenchendo meus dias ociosos com a dança, pois fantasiava usar as roupas 

e poder tocar os instrumentos e brincar naquele espaço. 

No curso de dança da Cidade Mãe, permaneci dos onze aos dezoito 

anos. Tive a oportunidade de conhecer vários (as) professores e professoras de 

Dança que entraram na minha vida e, significativamente, entre eles e elas estão: 

Amélia Conrado, Biriba, Denny Neves, Maria Maranhão e Cida Barreto. Todas elas e 

eles, de forma direta e indireta me influenciaram no que diz respeito ao universo das 

danças populares da região do Nordeste: frevo, caboclinho, teatro de rua, capoeira 

regional e angola, entre outras artes. Essas experiências possibilitaram-me conhecer 

meu próprio “terreno”; meu corpo. Ensinaram-me, sobretudo, a ter confiança, 

autonomia, a despertar minha criatividade e meu senso crítico. 

É importante destacar que, através de algumas professoras e professores 

de Dança já citados, pude conhecer e participar de aulas de dança fora do ambiente 

da Fundação Cidade Mãe, a exemplo da Escola de Dança da UFBA e da Escola de 

Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Em outra instância, recebi convites 

para dançar no Grupo de Frevo de Pernambuco que estava em residência em 

Salvador e para participar da Caminhada Axé5, além de trabalhar no grupo de Dança 

Folclórica Moenda e com grupo “Eu quero é Provas”. 
 
 
 

 
4 Essa Fundação foi criada no ano de 1993, pela Prefeitura Municipal de Salvador com o objetivo de 
formular e executar políticas supletivas de atendimento às crianças e adolescentes, que se 
encontravam em situação de risco pessoal e social. Tratavam e tratam de temas relacionados à 
cidadania, partindo de duas perspectivas: cursos profissionalizantes (informática, corte-costura, horta 
e jardinagem, eletricidade básica, fotografia, manicure e cabeleireira, etc.) e artístico-culturais (dança 
teatro, artes plásticas, canto/coral e capoeira). 
5 É uma caminhada performática, num espetáculo único e plural, que percorreu anualmente as ruas 
de Salvador, saindo do bairro de Ondina ao Farol da Barra, com o objetivo de resgatar e difundir 
grupos folclóricos e manifestações culturais tradicionais da capital e do interior da Bahia. Idealizada 
(em 1992) para comemorar o Dia do Folclore. 



23 
 

 
 
 

 
 

Figura 1 Grupo Eu quero é Provas, maio de 1997 
 
 
 

Esses espaços contribuíram substancialmente à época para a produção 

de saberes novos em relação ao universo da dança. Até então, eu pensava 

romanticamente a dança apenas como um lugar de expressão livre dos nossos 

sentimentos. Porém, nesta fase também comecei a entender a dança no circuito 

profissional que muitas vezes era e é pensada sob a perspectiva de negócio 

condicionando e moldando identidades, submetendo os sujeitos estritamente a 

questões econômicas. O que ganha contornos diferenciados quando se trata de 

mulheres e mulheres negras. Esse aspecto vem comentado pelas militantes Anaíra 

Lobo, Gabriela Silva e Maira Guedes quando apontam que: 
O corpo das mulheres negras é constantemente hipersexualizado nas TVs, 
seja nas propagandas, novelas, nos programas de esporte ou auditório. A 
mercantilização da nossa sexualidade é naturalizada para que as mulheres 
sejam cada vez mais exploradas. Nesse concurso tentam mais uma vez 
nos afirmar como coisas, objetos sexuais, sendo assim, nulas de vontade, 
nascidas para atender ao desejo masculino. Um lucrativo produto vendido 
nas propagandas, no Carnaval, nas Copas do Mundo e esquinas das 
avenidas"; leia carta aberta de núcleo da Marcha Mundial das Mulheres 
sobre o concurso Globeleza. ( LOBO; SILVA; GUEDES,2013, p.105.) 

 
Neste âmbito, não raras vezes, em especial em alguns espaços no mundo 

da dança, vale destacar que nós, mulheres, especialmente as mulheres negras 

brasileiras de contextos sociais econômicos baixos, somos enredadas em falsos 

elogios e promessas de um futuro melhor fora do país. Afinal, como canta Elza 

Soares em sua música A carne: “a carne mais barata do mercado é a carne 
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negra6”, de forma perversa vende a imagem de um país alegre, democrático e de 

mulheres fáceis e doces. 

No mundo da dança eu aprendi que nós, mulheres negras brasileiras, 

éramos e somos objetificadas e exotizadas através de danças não apenas 

folclóricas, e expostas ao olhar dos estrangeiros europeus brancos e das 

estrangeiras européias brancas e como nos indica Hooks (1995), “o sexismo e o 

racismo, atuando juntos, perpetuam uma iconografia de representação da mulher 

negra que imprime na consciência cultural coletiva a idéia de que ela está neste 

planeta principalmente para servir aos outros” (HOOKS, 1995,p. 468). Vivemos 

numa representação visual de símbolos e imagens que não levam em conta nossa 

estética, as nossas qualidades e representatividade no mundo. 

As ideologias discriminatórias relativas a sexo, cor, religião entre outras 

ainda existentes, principalmente na dança, podem contraditoriamente atuar em mão 

dupla, às vezes reproduzindo o que os valores burgueses e ditatoriais querem, 

outras vezes possibilitando-nos conhecermo-nos, a nos observar enquanto encaixes 

da chamada força no abdome da coerção, das leis de impedimento e da moral 

religiosa que apenas o machismo se estruturou como ideologia do sistema patriarcal 

(sistema de organização social e econômico que delegou aos homens o poder 

econômico e o controle social). A existência de diferentes espaços artísticos de 

dança, não apenas nos possibilita conhecer a nós mesmas, nossos limites, como 

também nos ensina a arrancar os vícios de sermos manipuladas (os) a aceitar e 

obedecer o que nos pedem para fazer. Decodificar o que nos foi ensinado, 

impulsiona-nos ir em busca de outros conhecimentos que nos tornem pessoas 

críticas, autocríticas e observadoras atuantes de nossa cidadania. 

Foi nesse trânsito por diferentes espaços artísticos que em 1999 conheci 

o Movimento HipHop de Salvador, através do Movimento Artístico Cultural pela 

Cidadania (MIAC)7, promovido por instituições privadas e públicas que trabalhavam 
 
 
 

6 A Carne de composição de Seu Jorge é interpretada pela cantora Elza Soares. 
7 MIAC surgiu em 1998 constituído por ONGs e instituições governamentais de Salvador com a 
finalidade da efetivação dos direitos humanos destinados as crianças e adolescentes. 
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a cidadania e direitos para a juventude. Eu me identifiquei desde o primeiro 

momento com os elementos do HipHop (Rap – música; Breaking – um dos estilos da 

Dança de Rua; Grafitte – artes plásticas; e DJ – disco-jóquei). O Breaking encantou-

me por me remeter aos movimentos da capoeira regional e angola. Destaco que, 

nesta mesma época, iniciei atividades como professora de dança do grupo de 

capoeira Vivendo e Aprendendo8. A estética da dança, as roupas que os 

dançarinos(as) usavam e o espaço da rua onde os artistas expressavam 

movimentos e passos congelados e ritmados simultâneos à música, deixaram-me 

envolvida e curiosa em aprender o Breaking. A aproximação se deu, inicialmente, 

pelo aprendizado de alguns passos do Breaking. Em seguida, busquei informação 

sobre o movimento HipHop e, no ano de 2000, comecei a frequentar as reuniões da 

Posse Ori9. 

Naquela oportunidade, aprendi que o movimento HipHop não era apenas 

diversão ou arte pela arte, mas um movimento cultural político-revolucionário. Nessa 

mesma época fui convidada por Sil Kaiala a formar um grupo de rap composto por 

mulheres negras que mais tarde veio a se chamar Hera Negra e onde permaneci de 

2000 a 2004, desenvolvendo habilidades em escrever e criar composições musicais. 

Foi através de Sil Kaiala, cantora e ativista do movimento HipHop, que comecei a 

treinar alguns passos do Breaking. Como tinha o gosto pelo estilo de dança e por ter 

facilidade em pegar os movimentos de modo rápido, uma vez que os mesmos eram 

semelhantes a outras técnicas da capoeira e do frevo, pude conectar os dois estilos 

de dança e, por conta disso, comecei a praticar nas praças da cidade de Salvador, 

nas aulas do grupo America Bahia, Estilo Brasil, Quebrada de Rua, crews de 

Breaking em Salvador e nos workshops oferecidos nos Encontros Baianos de 

HipHop10, organizados pela Posses de HipHop do estado da Bahia. Dos estilos de 

Dança de Rua, o Breaking foi que mais me chamou atenção. 
 
 
 

8 Grupo de Capoeira regional liderado pelo Mestre Topy do bairro de São Marcos. 
9 Posse Orí (Orí na língua iorubá significa cabeça) surgiu em 26 de abril de 1996 e foi o primeiro grupo 
organizado de HipHop em Salvador. 
10 I Encontro de HipHop Baiano realizou-se em Itapetinga em 2003 organizado pelas posses de 
HipHop, com objetivo de articular as redes de HipHop do Nordeste. 
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Nos treinos com Sil Kaiala, me sentia realizada. Primeiro gostava dos 

desafios que esta dança me proporcionava, às vezes tinha impressão de que estava 

me desafiando e brigando comigo mesma para acertar os passos e entrar na batida 

da música. Segundo, queria fazer as mesmas coisas que os meninos faziam: pular, 

saltar, correr, me equilibrar em uma só mão apoiando no chão e mostrar a eles que 

podia plantar bananeira, ficar com a cabeça no chão. Já no terceiro, os nomes dos 

passos do Breaking eram difíceis de pronunciar em inglês, mas quando 

praticávamos os passos, achávamos muito semelhante aos golpes da capoeira a 

exemplo da “queda de rim” que nós conhecemos como Baby Frezee. De acordo com 

Miranda (2014) “em Salvador são vários capoeiristas que dançam Breaking” 

(MIRANDA, 2014, p. 36). 

Nesse sentido e segundo Ananias, eles (os capoeiristas) têm mais 

facilidades para assimilar as execuções, pois tanto na filosofia como nos 

movimentos de solo essas artes se complementam. Ao longo dos anos fui 

aprendendo, até que o grande dia chegou e tive que encarar o medo de me expor 

numa roda, que só entravam rapazes. Lembro do primeiro dia que entrei numa roda 

de Breaking. Aconteceu no Baile Black dentro no I Encontro Baiano de HipHop em 

Itapetinga em 2003. Eu senti a música e decidi entrar sozinha, sem ninguém me 

empurrar para dentro da roda. Na hora deu grande friozinho na barriga e medo das 

reações das pessoas, mas fui. De imediato as expressões faciais dos rapazes que 

estavam ao redor da roda não foram tão agradáveis, exceto a de pessoas que me 

conheciam e que ficaram surpresas com minha atitude. Eu apenas queria dançar, 

dançar e me divertir. 



27 
 

 
 
 

 
 

Figura 2 Encontro Baiano de Hip Hop em Itapetinga, Simone Gonçalves dançando na roda de 
Breaking, Itapetinga-BA, março, 2003. Foto Jorge Hilton 

 
 

Foi através desses encontros do HipHop que passei a conhecer os 

movimentos sociais, tanto o de mulheres, quanto o do movimento negro, que 

exerceram e ainda exercem sobre mim papel importantíssimo na minha trajetória 

pessoal e profissional. Naquela época, comecei a fortalecer os laços da minha 

relação com o ativismo de mulheres negras. Hoje percebo que as mulheres negras 

daquela época estavam bem situadas segundo o ponto de vista de Bell Hooks 

(1984) que afirma que as mulheres negras entraram no movimento feminista da 

margem para o centro. A mudança de posição da margem para o centro repercute e 

tem reflexo em todos os movimentos sociais da época atual. Esse cenário torna-se 

mais marcante para mim quando passo a participar dos encontros de mulheres de 

outros movimentos feminista-lésbicos em Salvador, São Paulo e outros estados do 

Brasil, possibilitando o contato, a articulação e, sobretudo, a aproximação com os 

livros escritos por intelectuais negras brasileiras e norte-americanas. 
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Figura 3 Reunião de mulheres do HipHop no Encontro Baiano de HipHop em Itapetinga, 
2003. Nesta reunião de articulação para organização do I Encontro de Gênero e HipHop em 

Salvador. Foto Jorge Hilton 
 
 

Em 2003, a Posse Ori (grupo de HipHop formado por lideranças do 

movimento Hip-Hop) foi extinta e surgiu a Rede Aiyê Hip Hop11. Nesta mesma 

época, eu e outras mulheres, tais como: Vivia Oyasse, Mara Maroka fundamos o 

Núcleo de Mulheres12. A criação desse núcleo surgiu para discutir nossas questões 

e insatisfações acerca da nossa representatividade no HipHop. Em resposta a tudo 

isso, nos anos seguintes, promovemos o primeiro, segundo e terceiro Encontro de 

Gênero e HipHop da Bahia: o primeiro aconteceu em Salvador, o segundo encontro 

em Vitória da Conquista e o terceiro em Lauro de Freitas. Também no ano de 2003, 

comecei a ministrar oficinas de Expressão Corporal para crianças no projeto 

comunitário chamado ABAYNEH, no bairro de São Gonçalo, em Salvador, 
 
 
 

11 Rede Aiyê HipHop é uma rede de articulação entre diversos grupos ligados ao HipHop dos 
municípios de Salvador e Lauro de Freitas que objetiva fortalecer o Movimento HipHop local. 
12 Núcleo de Mulheres da Rede AiyêHipHop é um espaço artístico de formação para fortalecer e 
articular as mulheres nos quatro elementos da cultura HipHop. 



29 
 

 
 

utilizando-me do repertório e das experiências adquiridas até aquele momento, 

principalmente com o Breaking. 

Figura 4 Apresentação do grupo de rap Munegrale composta por Deyse Ramos ( a 
direita) Negramone ( no centro) e Carla Cristina (esquerda) no Festival Vulva La Vida no ano de 2012 

em Salvador. Foto Priscila Lima 
 
 

Foi ainda em 2003 que veio o desejo de ingressar numa universidade 

pública, com interesses nas áreas de arte (Dança) e ciências humanas (Pedagogia e 

Psicologia) campos que me chamavam bastante a atenção pela minha trajetória. Em 

2005, juntamente com outras companheiras, formamos um grupo de rap 

MUNEGRALE13, permanecemos até ano 2010, durante a existência do grupo tive o 

prazer de compartilhar o palco, praças, eventos com pessoas maravilhosas e entre 

elas Sandra de Sá que diretamente influenciou de alguma forma a minha formação 

musical. Além disso, pude continuar alimentando minha escrita através de textos 

musicados e textos poéticos. 

Nesta época foi muito importante o contato com universo para o meu 

processo de aproximação maior com a escrita fazendo efeito na minha vida 

acadêmica. Nesse mesmo ano, ingressei na Universidade Federal da Bahia, Escola 
 
 
 

13 As integrantes fundadoras do grupo foram: Deise Ramos, Elisia, Carla Kaianapaz e essa autora. 
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de Dança, na condição de cotista. Destaco essa informação pelo motivo de ter sido 

uma grande conquista e reparação histórica na educação brasileira trilhada pelos 

movimentos negros sociais, afinal de contas educação é direito de todas e todos. A 

implementação das ações afirmativas na educação superior possibilitou uma maior 

equidade no acesso às universidades públicas, permitindo a pessoas oriundas de 

grupos discriminados e vitimados pela exclusão sócio-econômica, como o segmento 

a que pertenço modificar a realidade de gerações. Outro fato marcante ao entrar na 

universidade foi participar do Conexões de Saberes14 da UFBA, espaço esse que me 

proporcionou estudar, pesquisar e intervir no meu território de origem, produzir 

conhecimento científico, sentindo-me parte da UFBA. 

Em 2008, idealizei e coordenei com outras integrantes do Núcleo de 

Mulheres da Rede Aiyê HipHop, o Curso de Formação de Bgirls (Garota que Dança) 

para jovens mulheres dos bairros de Salvador. Foi esse projeto que fez direcionar 

minha perspectiva de pesquisa acadêmica em dança, sobretudo na Dança de Rua 

que culminou nesta dissertação. 

Em 2009, comecei a frequentar o Grupo de Ateliê de Estética Marxista, 

organizado pelo Laboratório de Estudo e pesquisa Marxista – LEMAX – da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. A participação nesse 

grupo de pesquisa me proporcionou além de muita amizade, aproximação dos 

estudos práticos e teóricos marxistas a leitura de autores, sobretudo daqueles que 

se aproximavam de uma perspectiva histórica dialética, na qual a mulher era vista 

como sujeito crítico em uma dimensão social e histórica. Esse espaço me 

possibilitou participar, enquanto bolsista, de curso de iniciação científica através do 

PIBIC, coordenado por professoras de educação e a desenvolver pesquisa em 

movimentos sociais populares e de mulheres de forma mais ampla. 

Foi neste distinto espaço – formado por mulheres de diferentes gerações 

e origens, atuantes em movimentos artísticos, sociais, de partidos e sindicais – que 

se definiu o interesse por trabalhar, ensinar, conhecer pessoas e aprender com elas, 
 

 
14 É um programa de permanência que estimula os (as) estudantes cotistas se articularem com a 
universidade e as comunidades populares, com a devida troca de saberes, experiências e demandas. 
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para produzir arte como forma de se relacionar, de interagir e de transformar o lugar 

onde se habita. Muitas dessas reflexões sobre discussões das mulheres, 

especificamente a mulher negra na dança, se consolidaram e ganharam densidade 

nos trabalhos de conclusão de curso, em que realizei investigações voltadas para os 

marcadores de gênero, classe e questões étnicas na dança, tanto na licenciatura 

como no bacharelado em dança. 

Essas experiências e estudos são amadurecidos na Pós-Graduação lato 

sensu em Estudos Contemporâneos em Dança, em 2013, e culminaram na pesquisa 

no Mestrado em Dança do Programa de Pós-Graduação em Dança que iniciei em 

2013. 

É este lugar de fala que me motiva a escrever. É com esse corpo 

carregado de trajetórias, que reflito e percebo a importância de tantas implicações 

sócio-culturais e artísticas e que, de certo modo, me autorizam a expor minha fala, 

do ponto de vista de uma mulher negra, lésbica e artista na academia escrevendo a 

própria história em dança e contradança com tantas outras mulheres desse mundo. 

Comunicar-me em primeira pessoa e escrever neste caminho não é para mim um 

lugar solitário. Em vez disso, entendo como uma vida sendo compartilhada com 

outras irmãs para que minha voz se reúna à delas, agora sob outro formato, das 

narrativas escritas por mim. 
 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

Para cada passo dado neste trabalho, admito minha completa inspiração 

pelas mulheres negras que dançam (Breaking) na rua. Direciono esta pesquisa 

prático-teórica desenvolvendo um olhar feminista na análise da participação das 

Bgirls na Dança de Rua em Salvador. Em destaque, a compreensão do contexto 

artístico–sociocultural em que as Bgirls estão inseridas. Tomei como categoria a 

mulher negra por conta da nossa representatividade homogênea e destaque no 

cenário do HipHop baiano, principalmente na dança. 

Ter em mente esse destaque, constituiu-se num forte estímulo para 

entender a participação das Bgirls envolvidas com as questões inerentes ao fato de 

serem mulheres negras e dançarinas num universo em que são minoria enquanto 
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segmento atuante na dança de rua. No decorrer desta pesquisa este ponto de vista 

revelou-se lugar privilegiado para entender como elas atuam, intervêm, questionam 

e rompem com tabus, utilizando a dança como lugar de fala, e como espaço de voz, 

destacando suas trajetórias artísticas, opiniões e as diferentes formas de discursos, 

feministas ou não feministas, na dança. 

Deste modo, na descrição e estruturação do problema, desenvolvo uma 

abordagem de cunho qualitativo como um instrumental estatístico que serve de base 

à análise de um problema, não pretendendo medir ou numerar categorias 

(RICHARDSON, 1989). Na pesquisa de campo em que foram aplicadas as técnicas 

de investigação: observação participante, com alguns procedimento derivado da 

etnográfico dessa autora e da sua participação em eventos de dança de rua 

frequentados durante a pesquisa de campo no ano de 2013 a 2015, as bibliografias 

como – livros,dissertações e teses acadêmicas, as entrevistas das quatros Bgirls 

interlocutoras com roteiro semiestruturado (APÊNDICE), que tem atuação no cenário 

da Dança de Rua em Salvador e por último o virtual representada pelas redes sócias 

como: (blogs, facebook, youtube e whatsapp). Estas ferramentas de comunicação 

foram úteis para acompanhar e obter informações sobre o contexto do Breaking em 

Salvador e das mulheres, dançarinas, em destaque as Bgirls, da Dança de Rua na 

cultura HipHop em Salvador, mas também em outros estados do Brasil. Destaco que 

o blog da DUB que significa Danças Urbanas Bahia do Movimento HipHop. É uma 

página virtual que divulga, fotografa e filma os eventos relacionados a dança do 

Breaking da cultura HipHop na cidade de Salvador e em outros municípios do estado 

da Bahia. Idealizado pela militante do HipHop, Isabella Andrade., páginas individuais 

e de grupos do facebook sobre as dançarinas de Bgirls de Salvador foram mais 

visitados no processo da pesquisa. Acompanhei as postagens de textos, fotos e 

vídeos referentes a representatividade e participação delas em batalhas, 

campeonatos e discussões em torno da Dança de Rua. 

Outras fontes indispensáveis foram vídeos, filmes e documentários 

disponibilizados “gratuitamente” no youtube. As características distintas e 

específicas dos dados oriundos dessas ferramentas digitais se devem ao modo 

como obtive o contato. Neste sentindo alguns vídeos foram registrados por mim nas 
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batalhas de Breaking é evento de disputa de habilidades e conhecimentos de dança 

um contra o outro. Mostrando suas técnicas e fundamentação adquiridas no 

aprendizado desta arte de rua em que participei em Salvador-BA, Lauro de Freitas- 

BA e Aracaju –SE, em que as Bgirls estiveram participando como competidoras. E 

outras fontes foram adquiridas através de arquivos em páginas do youtube de 

pessoas adeptas, admiradores (as) e amantes que registraram ou compartilharam 

vídeos, antigos e atuais, sobre eventos de Dança de Rua tanto no nível local, quanto 

nacional e internacional. 

Esses vídeos serviram para destacar as batalhas de Break entre Bboys X 

Bgirls, Bgirls X Bgirls e performance de cada uma em cena. 
 

Quanto aos filmes, também acessados pelo Youtube, confesso que foram 

um campo fértil para outros estudos futuros, mas não só por contribuírem para 

compreender as distorções quanto à nomenclatura da dança, como também para 

perceber o nível de aceitação feminina por parte do sistema da cultura HipHop, com 

destaque para a invisibilidade das mulheres como protagonistas na dança.  Já 

quanto aos documentários, o destaque é para a produção independente de grupos 

de dança de rua de comunidade populares, principalmente o HipHop como 

manifestação cultural e suas contradições, especialmente quanto às questões das 

mulheres neste universo de arte de rua. 

Assumo, que a utilização do Whatsaap, durante a pesquisa contribuiu 

bastante para manter contato individual e coletivo através de grupo temporário pelo 

“Whats”, o que possibilitou diálogo transparente com as entrevistadas (sobre) da 

pesquisa, principalmente, quando havia dúvidas e informações sobre a pesquisa, 

solicitadas por elas. Assim como para mim, serviu para recorrer às entrevistadas de 

forma individual para tirar dúvida quanto as informações dadas por elas, e que não 

conseguia entender na gravação feita durante as entrevistadas). Mesmo não 

havendo uma frequência constante de diálogo, entre nós, este grupo temporário da 

pesquisa que foi criado para agendarmos as entrevistas, possibilitou encontros e 

conversas afetuosas e de admiração entre as Bgirls interlocutoras e a pesquisadora. 

Outro fato marcante, ainda com a uitlização do Whatsaap, e num bate-papo com 
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Isabella Andrade15, foi e o convite, que me incluiu, para fazer parte de um evento 

pontual do projeto “Resista se puder: #issoéartedemulher”16 no mês de março de 

2015. Este evento conseguiu reunir grande maioria das mulheres das expressões da 

cultura HipHop em homenagem a “todos os dias de nós mullheres” e é o que 

acredito. 

A partir da geração desses dados apresentados acima entende-se que na 

observação participante “[...] busque interpretar valores, opiniões, atitudes na 

compreensão de fenômenos que vão além do quantificar e medir” (LOHN, 2010, 

p.6). Focando objetivos ainda não contemplados pelo olhar teórico, essas pesquisas 

geralmente “envolvem levantamentos bibliográficos; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas no trato do problema estudado, além de análise de 

exemplos ou modelos que estimulem a compreensão e a discussão”. (SELITIZ, apud 

GIL, 1967, p. 41). 

A abordagem numa observação participante requer, também, um 

levantamento de informações que pressupõe convívio, compartilhamento de uma 

base comum de comunicação e intercâmbio de experiências com o(s) outro(s), 

primordialmente através dos sentidos e capacidades do ser humano: olhar, falar, 

sentir, vivenciar, interagir, numa ambiência que envolva a pesquisadora, os sujeitos, 

interlocutoras e o contexto dinâmico de relações no qual esses sujeitos vivem e que 

é por todos e todas construído e reconstruído a cada momento. 

Neste sentindo cumpriu agendar e sistematizar a ida à eventos, 

encontros, roda e campeonatos de Breaking17 conforme quadro (APÊNDICE) que 

expõe eventos visitados e participados durante a pesquisa, e realizados em cidades 

do estado da Bahia e de outros estados da federação em locais em que as Bgirls de 

Salvador (condição que me incluio), participaram como convidadas. Os locais e 

eventos estão aqui anunciados, uma vez que a participação nesses acontecimentos 
 
 

15 Militante da cultura HipHop e criadora do blog mais acessado de Dança Urbanas da Bahia de 
Salvador. 
16 Evento cultural organizado pela Minavu coletivo de mulheres que organiza eventos fortalecendo a arte 
produzida por mulheres. Cartaz no anexo do Trabalho. 
17 Disputa de dança de rua que premia os melhores dançarinos e dançarinas. 
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propiciou a organização de resumo num itinerário de procedimentos etnográfico da 

pesquisa. São eles: 

1- Encontros semanais de Roda Breaking organizada pelo grupo 

Independente de Rua, realizados todas as terças-feiras de 2013 a 2014 no 

Pelourinho em Salvador-BA. 

2 - Encontro HipHop Mulher São Paulo, SP novembro de 2013; 

3 - Ballet For Live em Aracaju, outubro de 2013. 

4 - Eliminatória Nordeste Rival vs Rival, Lauro de Freitas BA, maio de 2013; 

5 - Zona de BBoy 1 VS 1, Pernambués, Salvador - BA, novembro de /2013. 

6 - Seven Two Smoker - Arena Leonor 2 vs 2, Fazenda Grande II, Salvador 

BA, outubro de 2013; 

7- Encontro Municipal de HipHop, Lauro de Freitas, Setembro de 2013. 
 

8 - Mais 1 Mano Battle 1ª Edição 1 vs 1, Rio Vermelho, Salvador BA, fevereiro 

de 2014. 

9 - Eliminatória Nordeste - Battle In The Cypher, Valença-BA, Janeiro de 2014. 

10 - 1º Encontro HipHop Recôncavo – Cruz das Almas, BA, abril de 2014.; 7º 

11- VII Batalha de Breaking Evolução HipHop organizada dentro do Festival 

Internacional Viva Dança em Salvador, abril de 2014. 
 

12 - Resista se Puder, #artedemulhernoHipHOP - Rio vermelho Espaço 

Tarafa. Março de 2015. 

13 - Fé Meninas realização Coletivo Boom Clap, Praça Pedro Arcanjo, 

Pelourinho - março de 2015. 

14 - Boom Break realizado pelo Coletivo Boom Clap, Praça Pedro Arcanjo, 

Pelourinho - fevereiro, 2015. 

15 - Resistência – Mulher da Resistência, São Caetano, março de 2015. 
 

16 - VIII º Batalha de Breaking – Evolução HipHop, organizada dentro do 

Festival Internacional Viva Dança em Salvador abril, 2015. 
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A observação e atuação participante em campo nos eventos citados 

acima, me possibilitou maior conhecimento sobre o que eu desconhecia, mesmo 

fazendo parte do movimento HipHop em foco na Dança de Rua , através de 

conversas informais, informações nas redes virtuais, fotografias e vídeos produzidos 

ou pelas Bgirls ou por terceiros e sobre as Bgirls de Salvador, o que tem 

proporcionado uma atenta observação no que diz respeito às diferenças de 

tratamento, à categoria na cultura e movimento HipHop, ao melindre quanto às 

questões das relações raciais, no que se refere às questões de branquitude como 

representação social, o termo branquitude, e que se opõe ao da negritude, marca 

um modo imaginário de organizar o mundo em termos bipolar referindo-se aos 

grupos do fenótipo branco que se impuseram no Brasil e nas Américas (BENTO, 

2002) principalmente, ao atual contexto histórico da Dança de Rua, especificamente 

no Breaking em Salvador em que acho importante aprofundar em outro momento. 

Para as entrevistas das Bgirls interlocutoras da pesquisa elaborei um 

roteiro (apêndice A e B) de três etapas: 

1ª) Dados de identificação das Bgirls interlocutoras (nome, idade, 

escolaridade, bairro onde moram, estado civil, sexualidade, se moram com a pais e 

se tem filhos. (Apêndice A) 

2ª) Dados sobre a trajetória das Bgirls, dos grupos que fizeram parte, 

como começam a entrar nas rodas de Breaking em Salvador. A compreensão delas 

sobre entendimento de HipHop e Dança de Rua. Suas dificuldades e enfretamentos 

em relação ao contato com dança destacando o impacto desta participação nas suas 

vidas. (Apêndice B) 

3ª) Dados exploratórios sobre o ponto de vista das interlocutoras sobre 

gênero, corpo, Dança de Rua e o HipHop. Procurei perceber as questões do gênero 

numa perspectiva interseccional investigando: Como elas expressam o que é ser? 

Como reconhecem as mulheres dançarinas de Breaking no Hip Hop? Quais seus 

discursos de como as mulheres que dançam Break quebram as barreiras? Como 

elas percebem a participação das Bgirls em Salvador? Quais os tipos de preconceito 

as Bgirls sofrem? Se já sofreu algum tipo de preconceitos e de que natureza. 

Percebendo a questão das sexualidades, da orientação afetivo-sexual no universo 



37 
 

 
 

do HipHop, houve algum tipo de constrangimento por dançar Breaking? Qual a 

diferença da dança que as Bgirls fazem para a dos Bboys? Quais as referências de 

mulheres Bgirls elas têm em Salvador? E na história da dança de rua no Brasil, 

incluindo-se a Bahia, Quais as sensações e sentimentos ao entrar e dançar numa 

roda de Break? E se a palavra feminista para ela é familiar? O que é para você?  

qual o sentido para sua vida? (Apêndice B). 

Entrevistei quatro Bgirls na faixa etária de 19 a 34 anos de idade que 

atuam artisticamente e são militantes no cenário da Dança de Rua do HipHop, em 

Salvador. A escolha das quatros Bgirls entrevistadas foi pautada pela atuação delas 

na Dança de Rua, neste caso Break, não apenas em cena, mas enquanto 

formadoras de opinião e, sobretudo, nas indicações de integrantes que afirmaram a 

representatividade delas, não apenas no Estado da Bahia, mas em outros estados 

do Brasil. Desta forma, se estabeleceram diálogos prévios com as interlocutoras, de 

modo a favorecer a interação. A opção pela realização de entrevista se deu por 

conta do interesse em evidenciar a trajetória das Bgirls na dança de rua, sobretudo 

na história da dança de rua em Salvador, e para compreender suas idéias seus 

pontos de vistas, os discursos práticos ou teórico na dança em relação ao HipHop e 

a familiaridade do entendimento do feminismo negro em sua vida e 

consequentemente na dança de rua. 

O agendamento das entrevistas se deu via contato por telefone, por 

mensagem no facebook e no whatsaap convidando as interlocutoras a fazerem parte 

dessa pesquisa, além de destacar meu interesse por elas e solicitar – que 

disponibilizassem dias, horários e locais para realização da entrevista. Em outra 

oportunidade e devido a um encontro por acaso, o convite foi feito pessoalmente.  As 

primeiras entrevistas realizadas para apresentação no exame de qualificação, foram 

super corridas, mas respeitaram as sugestões de agenda sugeridas. Os encontros 

se deram em diferentes espaços tais como o centro histórico do Pelourinho na 

cidade de Salvador; ao ar livre na Praça da Sé na fonte Iluminada e em residência 

da entrevistada no bairro do subúrbio ferroviária de Salvador. Duas entrevistas 

ocorreram por telefone devido a limite de disponibilidade de horário devido trabalho e 

atividades escolares e, por dificuldade de expressão devido a 



38 
 

 
 

timidez. Diante dessas condições e respeitando-se as limitações, as entrevistas 

foram coletadas através do telefone celular utilizando o artifício do viva voz e um 

gravador do lado para captar o diálogo da pesquisadora e a entrevistada. 

As entrevistas foram realizadas em duas partes: a primeira parte entre os 

meses de abril e maio de 2015 para apresentação do exame de qualificação e a 

segunda parte nos meses de junho a julho de 2015 conforme Apêndice A e B. Com 

o intuito de facilitar o contato em continuidade com as entrevistadas foi criado um 

grupo pelo Whatsaap onde fosse possível dirimir dúvidas quanto a pesquisa, e 

realizar possíveis ajustes por haver falha, perda e dúvida quanto ao material 

coletado na entrevista. As entrevistas coletadas das Bgirls interlocutoras tiveram 

uma média de duração entre 40 (quarenta) minutos a 1 (uma) hora. Chamar as 

Bgirls como interlocutoras se dá por entendermos que nós mulheres negras do 

Hiphop, Bgirls, mães, militantes, escritoras, cantoras e dançarinas fomos e somos 

muitas vezes coautoras de muitos escritos nos quais, as nossas vozes, constróem 

caminhos para nos mantermos fortes no dia a dia. Tais vozes articulam-se a de 

outras irmãs “para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre 

alma sofredora”. (ANZALDUA, 1981, pg. 239). Nossas vozes são formas de 

expressar caminhos para não sermos submissas oprimidas e sim agentes de nossa 

história. Por essas razões destaco neste trabalho as mulheres Bgirls interlocutoras 

pela sua contribuição pioneira na atuação histórica no cenário da Dança de Rua de 

Salvador. 
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CAPÍTULO I 
 

HIPHOP – BREAK – FOOT IN - CONTEXTOS 
 

Nessa parte inicial do capítulo, caro leitora e leitor, apresento o que é 

HipHop, quais os elementos artísticos que compõem esta manifestação cultural, e 

como surgiu no Brasil, fazendo um recorte na Bahia, na cidade de Salvador.  

Discorro sobre as características do HipHop como movimento artístico e político de 

jovens negros que, através da arte, engajada ou não, se fazem protagonistas nessa 

forma de expressão cultural. Como já dito, nessa apresentação dou destaque à 

dança de rua, especialmente o breaking. 

No subtítulo apresento o contexto da Dança de Rua, os estilos que 

compõem esta dança do universo do HipHop, suas características e o  que 

diferencia um estilo do outro, descrevendo sua estética, roupas, espaço da rua e os 

nomes dados às pessoas que os praticam, regras e nomenclaturas utilizadas nas 

batalhas de Breaking e, por final, localizo o contexto das bgirls no breaking 

apresentando características de gênero e étnico- raciais. 

Ela entrou na roda e disse: 
 

Figura 5 Josy Nascimento participando do Salvador City Battle, 
Salvador, março de 2013. Foto: Isabella Andrade 
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gura 8 Apresentação da Djeia no evento Afrikadelic Especial Mês 
das Mulheres no Lálá. Foto de Nara Gentil. Salvador, março de 

2015 

 
 
 
 
 

HipHop é fenômeno sociocultural originado das camadas populares. 

Representado por quatros elementos artísticos. Dança de rua constituida pelos 

estilos Breaking, Popping e Locking. No caso do breaking que me interessa neste 

estudo, trabalha-se a expressão corporal, gestual, isto é, dança livre espontânea. 

Essa é a linguagem corporal do HipHop, praticada pelas Bgirls e Bboys. Baseia-se 

no desempenho performático da dançarina e do dançarino, na sua capacidade de 

travar e quebrar os movimentos leves e contínuos. 
 

 

Figura 6 Apresentação da Rapper SilKaiala no São 
Caetano Resistência Mulheres Resistência. 

Salvador, março de 2015. Foto Paulo Vendaval 

O rap (Rhythm And Poetry) 

tem origem nos “Sound Systems” da 

Jamaica, muito utilizados por lá na 

década de 60, uma espécie de carro 

de som onde o “toaster” (como o MC 

atual) discursava sobre os problemas 

socioculturais e políticos do seu povo. 

 

O Dj (disc jockeys ou discotecagem) utiliza de pick up, instrumentos para 

tocar os discos em sentido contrário usando as pontas dos dedos. O DJ é 

personagem principal em produzir, criar e elaborar as bases instrumentais para a 

rapper cantar ou improvisar na batida. 
 

 

Fi  Figura 7 Apresentaçao de Djeia no evento Afrikadelic 
Especial Mês das Mulheres no Lálá.Foto de Nara Gentil. Salvador, 

marco de 2015. 
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E o Grafite, que é a demarcação do território, servindo para demarcar 

becos, muros e trens nas grandes metrópoles. Com a evolução do movimento 

HipHop, nos anos 80, essas demarcações foram se transformando em verdadeiros 

murais de obras de arte. 

Figura 9 Grafitagem no murro do evento Resista se Puder. A 
direta Rebeca Lawisnki, ao lado Sirc Heart e fundo Sista Kati. Foto 

de: Luisa Caria e Rana Tosto, março de 2015. 
 
 

É importante destacar que os elementos artísticos do HipHop, 

apresentados acima, estão agregados ao “conhecimento estabelecido em sua 

origem como princípios interdisciplinares e consolidadores do H2 [...] imprimindo um 

caráter de comprometimento pedagógico e histórico.” (MIRANDA, 2014, p.13). A 

tradução do HipHop, para além do seu sentido literal é Hip (saltar) e Hop mexer 

(quadril) (Souza, 2012), mais adiante, Lourenço,2014 bem caracteriza a 

movimentação e soltura do quadril nessa dança de rua, movimentação que levou 

muitas pessoas, assim como eu, e acredito muitas outras mulheres - donas de 

casas, mães, trabalhadoras, a aderirem a suas diferentes formas de expressão 

artística. 

O fenômeno da chamada cultura urbana, o HipHop - “Balançar o quadril” - 

tem suas origens históricas registradas no Bronx, bairro periférico de Nova York, 
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onde jovens afro-americanas(os), imigrantes brasileiras(os) e caribenhas(os), 

passariam a ser grandes responsáveis pela introdução do costume de dançar 

ocupando as ruas. Essas e esses jovens foram criando suas festas que misturavam 

outros elementos artísticos do HipHop, com fortes apelos críticos, denunciando os 

problemas culturais e sociais enfrentados pela população majoritariamente negra do 

Bronx18. De acordo com o educador José Carlos Gomes da Silva: 

Historicamente o Bronx tem sido considerado o ‘berço da cultura hip hop’, 
porque foi nesse espaço que os jovens de origem afro-americana e 
caribenha reelaboraram as práticas culturais que lhes são características e 
produziram via arte a interpretação das novas condições socioeconômicas 
postas pela vida urbana (SILVA,1999, p.27). 

 
 

O modo de dançar, cantar, vestir-se e ocupar as ruas constitui 

características marcantes desse segmento da população residente em bairros de 

trabalhadores pobres de Nova York, em maioria negros, cuja população vem 

marcada por uma trajetória de luta a favor do reconhecimento dos seus direitos civis 

e da sua contribuição no âmbito social, político e cultural para a formação da 

sociedade estadunidense. 

A convivência entre as jovens e os jovens negros e brancos nos Estados 

Unidos em meados de 1960 constitui um marco histórico do sistema de segregação 

racial, progressão de atitudes de desobediência civil, que culminou na aprovação da 

lei federal que proibia a reserva dos lugares na frente dos ônibus para brancos, os 

de trás para negros, a proibição de matrícula em escolas públicas, e a segregação 

no comércio e ambientes rodoviários. 

Em outros espaços de luta pela igualdade racial apareceram figuras 

importantes relacionadas à população negra e que lutaram contra as injustiças 

sociais legitimadas pelo governo dos Estados Unidos, como Malcom X (1925-1965) 

e Martin Luther King (1929-1968), além de Angela Davis (1944). Os dois primeiros 

marcaram significativamente a luta pelos direitos civis nos EUA, com 

transbordamento de ações em inúmeros lugares. Isso por que,mesmo sendo duas 

 
 

18 Bairro de classe operária situado ao norte de Manhattan, onde está concentrada até hoje grande 
parte da população porto-riquenha de Nova York. 
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propostas diferenciadas, mas, que em sua essência, tem o mesmo objetivo de unir 

as minorias, por uma causa dos direitos civis mais integrados, esses dois líderes 

chamaram a atenção para a auto-imagem da população negra, resultando numa luta 

que ativou a consciência de grupos para uma participação política mais ativa (ROSA, 

2005, p. 21). 

A esfera artística foi lugar que fortaleceu a autoconfiança e auto-estima  

de negros e negras, afirmando também que a música e a dança poderiam levantar 

bandeiras em suas composições e criações de estética própria, destacando em  

suas ações os slogans “Black is beautiful” (Negro é lindo), o qual veio a se tornar 

símbolo do orgulho negro. Gêneros musicais como o jazz, o blues e o soul rhythm 

and blues, tiveram representantes importantes como Nina Simone (1933-2003), 

cantora de jazz estadunidense, que nos anos 60 “fez denúncias contra a violação 

dos direitos dos negros norte-americanos e, dessa situação, criou a canção 

“Mississipi Goddam” que narra o assassinato de um negro advogado” (ROSA, 2005, 

p. 20) e James Brown (1933 – 2006) que exigia em suas canções a extensão dos 

direitos civis para a população negra, buscando também conscientizar os negros 

norte-americanos. Este último, uma das raízes do Break, e mestre do também 

famoso Michael Jackson, influenciou positivamente em todos os aspectos da cultura 

norte-americana e da diáspora negra, tendo vida marcada por uma luta 

dignificadora, já que se expressava enquanto negro irreverente e genial. 

Posteriormente ao soul, seria o ritmo funk que se apresentaria como música de 

protesto negro no final dos anos de 1968, até hoje incompreendido e desvalorizado 

pelo pensamento racista. 
Em 1968, o soul já se havia transformado em termo vago, sinônimo de 
‘black music’, e perdia a pureza ‘revolucionária’ dos primeiros anos da 
década, passando a ser encarado por alguns músicos negros como mais 
um rótulo comercial. Foi nessa época que a gíria funk [...] deixou de ter um 
significado pejorativo, quase o de um palavrão, e começou a ser um 
símbolo do orgulho negro [...]Se o soul já agradava aos ouvidos da ‘maioria’ 
branca, o funk radicalizava suas propostas iniciais, empregando ritmos mais 
marcados (‘pesados’) e arranjos mais agressivos (VIANNA, 1989, p. 20) 

 
 

A pista de dança de sucesso nos Estados Unidos era o funk que se tornou 

um grande estilo musical e de dança ‘fácil’ para o consumo imediato. Foi 
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neste período que essa ‘febre’ da black music norte-americana estourou pelo ritmo 

funk, como destaca Vianna: 
Enquanto acontecia a febre das discotecas, nas ruas do Bronx, o gueto 
negro/caribenho localizado na parte norte da cidade de Nova York, fora da 
ilha de Manhattan, já estava sendo arquitetada a próxima reação da 
‘autenticidade’ black. No final dos anos 60, um disk-jockey chamado Kool- 
Herc trouxe da Jamaica para o Bronx a técnica dos famosos ‘sound 
systems’ de Kingston, organizando festas nas praças do bairro. Herc não 
se limitava a tocar os discos, mas, usava o aparelho de mixagem para 
construir novas músicas. Alguns jovens admiradores de Kool-Herc 
desenvolveram as técnicas do mestre. Grandmaster Flash, talvez o mais 
talentoso dos discípulos do DJ jamaicano, criou o ‘scratch’ ou seja, a 
utilização da agulha do toca-discos, arranhando o vinil em sentido anti- 
horário, como instrumento musical. Além disso, Flash entregava um 
microfone para que os dançarinos pudessem improvisar discursos 
acompanhando o ritmo da música, uma espécie de repente-eletrônico que 
ficou conhecido como rap. Os ‘rpentistas’ são chamados de rappers ou 
MC’s, isto é, master of cerimony (VIANNA, 1988, p. 20-21). 

 
Ainda de acordo com Hermano Vianna, no seu livro ‘O mundo funk 

carioca’, o HipHop surge no final dos anos 60 e junto com ele os quatro elementos 

que lhe são característicos: 
O rap e o scratch não são elementos isolados. Quando eles aparecem nas 
festas das ruas do Bronx, também estão surgindo a dança breaking, o 
grafite nos muros e trens do metrô nova-iorquino e uma forma de se vestir 
conhecida como estilo b-boy, isto é, a adoração e uso exclusivo de marcas 
esportivas como Adidas, Nike, Fila. Todas essas manifestações culturais 
passaram a ser chamadas por um único nome: hip hop. O rap é a música 
hip hop, o break é a dança hip hop e assim por diante (VIANNA,1988, p. 
21). 

 
 

No Bronx, as figuras de Africa Bambataa e do Dj jamaicano Kool-Herc 

foram importantes ao terem a idéia de unir todos os elementos artísticos para 

resolver as rivalidades entre os e as jovens ligados a gangues, ou seja, grupos que 

praticavam ações violentas e ilícitas com outras gangues e se apoiavam entre si. 

Através das músicas eletrônicas acompanhadas dos discursos, os versos rimados e 

os improvisos dos dançarinos (as) que estavam presentes durante as festas, que 

aconteciam nas ruas do bairro o que chamamos hoje de HipHop. 

Este termo foi criado num contexto de “tratado de paz” entre as gangues e 

com o intuito de as unir. Esta batida do coração com desenhos e danças expandiu- 
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se pelo mundo e foi criada por um homem afro-americano estadunidense, Kevin 

Donovan, mas conhecido como Afrika Bambaataa19. 

Para isso, Rose (1997) diz que 
[o] termo Hip Hop originalmente vem do gesto proposto por Afrika 
Bambaataa que agitava, com os braços, os presentes das festas de rua 
com o brado ‘Hip Hop’ - vamos balançar o corpo. É dessa comoção que 
outras linguagens começaram a aparecer no local. Foi daí que Bambaataa 
teve a idéia de propor a junção dessas expressões criando, assim, um 
movimento que se faz do breaking, do grafite, do MC e do DJ, 
denominando-o de Hip Hop. (ROSE, 1997, p. 22). 

 
 

Em 12 de novembro de 1974, Africa Bambaata (Kevin Donovan) criou a 

Zulu Nation. Numa entrevista concedida por ele ao site Afroeducação20 conta que a 

idéia do nome Zulu surgiu quando assistiu ao filme Zulu do diretor Cy Endfield, da 

Inglaterra, lançado no ano de 1964. O filme retrata a luta dos Zulus (etnia da região 

do sul da África) que batalhavam pela liberdade contra os britânicos. A Zulu Nation é 

uma organização de HipHop norte-americana que surgiu em 12 de novembro de 

1974, congregando jovens com ideais pacifistas de auto-afirmação e valorização da 

juventude afro. Além dessas ideologias, ele definiu como elementos da cultura 

HipHop o Mc, Dj, Grafite e o Breaking e o conhecimento. 

A esse contexto, junte-se o dado estética visual, que é a “mis en scéne”, 

ou a indumentária dos atores (as), aquilo que em seu conjunto constitui e implanta a 

cultura HipHop no bairro Bronx na cidade de Nova York nos Estados Unidos entre as 

décadas de 60 e inicio de 70, em meio aos conflitos entre as jovens e os jovens afro-

americano(a)s, conflitos causados pelo abandono, a eles e elas relegado, por parte 

dos políticos responsáveis. Os jovens se apropriaram dessa arte como alternativa 

para sair do confronto político pessoal e para se fortalecerem e 

 
 

19 Nasceu em 19 de Abril de 1957 nos Estado Unidos na cidade de Nova York no bairro Bronx . Ele é 
Dj estado-unidense e idealizador da organização não governamental Zuli Nation , que tem como 
princípios as bases do hiphop: paz, amor, união e diversão. Atualmente vem sendo responsável por 
manter a essência do espírito do HipHop vivo nos Estados Unidos. 
20 Afroeducação é um site de consultoria que desenvolve projetos culturais com enfoque educacional 
nas questões da negritude. A entrevista foi concedida ao site em maio de 2007 quando Afrika 
Bambaataa esteve no Brasil. 
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expressarem amor, união, diversão e paz – os princípios básicos que regem o 

HipHop. 
 

Todo esse movimento histórico representado por uma concepção negra, 

originado nos Estados Unidos despertou e aglutinou o HipHop em várias partes do 

mundo através dos jovens que viveram e vivem em contextos sociais bastante 

estigmatizados, em particular por suas especificidades étnicas e raciais. Vivian 

Weller (2000) cita exemplos de grupos jovens da Alemanha e do Brasil para 

demonstrar que entre eles o estilo e a forma de vida tornaram-se referências comuns 

a partir do HipHop. Ela diz que “[..] para os jovens negros no Brasil esta identificação 

dá-se devido a segregação enquanto negro e habitante de bairros periféricos”. 

(WELLER, 2000, p. 214). 

O HipHop possibilita o encontro entre as pessoas independentemente do 

contexto cultural, político e econômico, por se tratar de lugar de “caráter 

contestatório e propositivo que tematiza, do ponto de visto político, as precárias 

condições de vida da grande parte da população.” (SOUZA, 2011, p.16). Neste 

sentido vamos nos aproximando para conhecer como o “Balanço do quadril”, o 

HipHop, chegou precisamente na década de 80 ao Brasil, à cidade de maior 

população da América Latina – São Paulo, causando grandes burburinhos palavra 

informal que significa aglomerado de pessoas comentando um assunto em destaque 

em roda nas ruas, praças e metrôs, logo atingindo os grandes centros da Região 

Metropolitana da cidade de São Paulo. 

O Hip Hop ‘nacional’ surgiu, em meados da década de 80, nos salões que 
animavam a noite paulistana no circuito negro e popular dos bairros 
periféricos e contou, nos seus primeiros eventos com a forte presença de 
grupos norte-americanos e alguns poucos expoentes brasileiros. 
Mobilizando no início apenas a juventude negra e trabalhadora da cidade 
[...] (HERSCHMANN, 2000, p. 23). 

 
 

O pulsar do HipHop paulistano nos corações das jovens e jovens não 

demorou muito para sair da periferia e começar a ocupar os espaços públicos dos 

centros de São Paulo. Nesta época, as marcas da estética deste movimento, até 

então desconhecido pelas elites, linguagem que viria a impressionar toda a 

sociedade, foram os ritmos musicais, o estilo das roupas e cabelo transado e 
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extravagante e, também, o estilo dos tênis usados pelos (as) jovens seguidores do 

movimento, todo esse conjunto de novidade e que chamava a atenção das pessoas 

nas ruas. As reações variavam: havia os curiosos que olhavam admirados (as) e os 

que reprovavam de forma racista e machista o modo de falar, dançar, cantar, como 

também o estilo de cabelos Black Power e roupas que aqueles(as) jovens usavam. 
Foi o período dos cabelos afro, dos sapatos conhecidos como pisantes 
(solas altas e multicoloridas); das calças de boca estreita, das danças à 
James Brown, tudo mais ou menos vinculado à expressão ‘Black is 
beautiful’. Aliás, James Brown era o artista mais tocado nos bailes. Suas 
músicas principalmente “Sex Machine”, “Soul Power”, “Get on the Good 
Foot”, lotavam todas as pistas de dança (VIANNA, 1988, p. 27). 

A rua, espaço público, que deveria, antes de público, ser da “sociedade civil” e como 
tal, lugar de onde jamais as mulheres e os homens, lado a lado, tivessem saído, foi  
o grande palco para se conhecer o HipHop e os seus pontos de encontro de dança, 
nomeados de bailes, e que, mais do que um espaço de encontro, configurou-se 
como um espaço de afirmação de identidade e de vivência, troca e fortalecimento  
da comunidade de resistência. Esta denominada dança permaneceu dentro do seu 
espaço de origem. É bastante delicado afirmar que um homem ou uma mulher seja 
pioneiro (a) no surgimento de uma forma de arte, mas como vivemos nos 
contradizendo, um dos representantes mais respeitado por manter a cultura HipHop 
em movimento vivo em São Paulo, ainda hoje, é Nelson Triunfo, pioneiro da Dança 
de Rua no Brasil, Pernambucano, morou em Paulo Afonso do estado da Bahia, a 
quem se costuma chamar de guru do HipHop, responsável por levar o Breaking  
para as ruas da capital de São Paulo, ou seja “Nelsão levou a Dança de Rua para o 
local de origem: a Rua – ‘pensei como era importante levar tudo aquilo que 
acontecia na Fantasy para o seu verdadeiro lugar como no Bronx, em Nova York’, 
explica Nelsão. (ROCHA; DOMENICH; CASSEANO, 2001, p. 46). 

A partir desta iniciativa de Nelsão, vários grupos ainda em meados da 

década de 80 entram em cena simultaneamente, expressando-se com o rap, o 

grafite e o Breaking, ocupando os grandes centros mais frequentados de São Paulo: 

São Bento e 24 de Maio. E foi a partir dessa atividade de divulgação do HipHop que 

se destacaram os grupos de dança representados não apenas pelas crews21 

formadas por Bboys como Black Spin Crew, e Nação Zulu, mas também as crews 

Buffalo Girl, Dance Girl e Jabaquara Breakers Girls formadas por dançarinas de 
 
 
 
 
 
 
 

21 Crews são grupos de dança de rua. 
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Breaking, que ganharam destaque no documentário “Nos tempos de São Bento”22 

e pelos músicos Racionais MCs, Thayde e DJ Hum. 
 

O movimento tomou novos rumos em 1990, quando foi fundado o 

movimento MH² (Movimento HipHop Organizado). Em consequência, alguns grupos 

como Posse Haussá e Negroatividade aglutinaram a maior representação de Bboys, 

Bgirls, Rappers e Grafiteiras (os) em São Paulo. 

Este processo que viria a caracterizar-se como o HipHop brasileiro, 

organizou-se no momento final do período de auge dos denominados  “bailes  

blacks” espaço de encontros dos dançarinos, dançarinas e músicas, das décadas de 

1960 e 1970, e onde os discursos da consciência racial e do orgulho negro, 

passaram a ser divulgados via soul music por artistas nacionais como Sandra de Sá, 

Jorge Bem (jor), Tim Maia, Cassiano, Gerson King Combo, entre outros, fato que 

incentivou a mudança de comportamento de jovens da população brasileira afro- 

descendente. 

As crews ou grupos de danças se organizaram nestes bailes, no declínio 

dos 'bailes black' no final dos anos 70, e passaram a imprimir/dançar um ritmo 

diferente, com sequências, com passos 'quebrados' e compassados, e que eram 

elaborados a partir de informações provenientes de reportagens televisivas ou 

através de fotografias em matérias de revistas importadas. De acordo com Ribeiro 

(2000), esta outra forma de dançar terminaria por ser conhecida como dança de rua, 

em seguida denominada genericamente como break, e que foi a primeira 

manifestação do HipHop no Brasil. 

Dessa maneira, o movimento e a cultura do HipHop passam a ser 

identificados e aceitos por jovens (mulheres e homens) em quase todas as regiões 

do Brasil, com mais destaque nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

Minas Gerais e Bahia. É importante destacar que o fenômeno da cultura HipHop 

atraiu sobretudo uma faixa determinada da sociedade brasileira de classes 

econômica e social marginalizadas, ou seja: população de baixa renda, 

 
 

22 Nos tempos do São Bento produzido pela Posse Sua atitude de Guilherme Botelho, lançado em 
São Paulo no ano de 2007. 
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moradoras(es) de territórios da periferia, à margem da sociedade e discriminados 

pela cor de pele, cabelo e traços afro, mas que através dessa cultura transcenderam 

as fronteiras étnicas, da língua, dos estereótipos e dos preconceitos. Sob tais 

condições e características, o HipHop entra em cena na cidade de Salvador-Ba. 

O HipHop inicialmente chegou à capital baiana através das festas de Funk 

realizadas nos bailes black nos bairros dos subúrbios ferroviários, em destaque o de 

Fazenda Coutos e Paripe, de acordo com os relatos de frequentadores e 

organizadores desses eventos, além de informações do próprio autor (Miranda, 

2014). O Baile Black era um espaço onde as pessoas se encontravam para namorar, 

fazer amigos, dançar, cantar com seus grupos e principalmente dançar funk ou 

cantar e ouvir funk melody. Trago para vocês relato de Thina Break, uma das 

entrevistadas da pesquisa, que vivenciou esse momento. Ela relata seu primeiro 

contato com a dança de rua nos espaços dos bailes Black em Salvador onde 

dançava Funk e lamenta hoje a inexistência desses espaços importantes para a 

disseminação e contato de diversas culturas, principalmente do HipHop: 

[...] - É um pouco louco. Antes eu era funkeira, quando eu tinha meus 14 
anos eu também era MC. Primeiro comecei na base de mc, meu nome 
era mc aninha e tinha uma parceira que era mc baixinha, que é Laine 
Galiza. Aí a gente começou a compor música, agora um funk melody, não 
um funk baixaria. Então, a gente começou a compor músicas, aí veio 
contatos para nos apresentar em escolas, nos bairros locais, como o 
PopSom que agora não existe mais, o Framenguinho, que também está 
desarticulado e em vários outros bailes. E eu sempre dancei na feirinha 
de Fazenda Coutos, que hoje existe. (Thina Break, Bgirl) 

 
 
 

Ela acrescenta: 
 

O baile acontecia na Feirinha de Fazenda Coutos onde eu treinava e 
dançava funk. Na verdade, eu dançava um funk diferente que todo 
mundo perguntava que negócio era esse. Eu sempre dançava funk e 
mudava os passos, mas não sabia que estava dançando break. Aí foi 
um grupo Dragon Dance, que hoje existe só uma pessoa. (Thina 
Break, Bgirls) 

 
 

Thina destaca uma das primeiras experiências com dança funk e logo 

depois como cantora de Funk Melody e os convites para se apresentar em 
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instituição escolar e espaços onde aconteciam os bailes. Este estilo de dança Funk 

era chamado de passos sociais. Esse termo - passos sociais - foi criado pelos norte-

americanos, em função do fato de todos os praticantes saberem a sequência dos 

passos por morarem no mesmo local e por ser esta uma dança em que todos se 

sentiam livres. 

Em continuação à dança Funk que acontecia nos bailes black de 

Salvador, essa caracterizava-se por passos onde todos dançavam igual, tendo 

sempre uma, duas ou três pessoas tomando iniciativas para puxar ou dar 

continuidade à sequência coreográfica. No caso de “disputa” sem premiação ou algo 

em troca, modalidade mais saudável, existiam grupos que dançavam apenas para 

mostrar a seu adversário sua nova sequência elaborada. Conforme Ribeiro e 

Cardoso (2011) a dança Funk nasceu, nesse ambiente, da necessidade de o corpo 

se expressar, responder, frente a uma música tão provocante. 

E por falar em música, remetemo-nos ao grande cantor James Brown. 

Além de exímio dançarino e responsável pelo “swing”23 no funk foi dotado artista e 

formador de opinião, e reelaborador da melodia e dança funk, tornando-as assim um 

estilo de dança, onde ninguém conseguia/consegue ficar parado. Por influência do 

estilo do “soul music” muitos cantores e cantoras brasileiros como Gerson King 

Combo, Sandra de Sá e Tim Maia e entre outros, foram conquistados pela onda 

soul-funk e a adequaram à realidade brasileira, importando o estilo dos “irmãos e 

irmãs” essa expressão é adotada para representar familiaridade ancestral com outro 

norte-americanos para o cenário musical e da dança brasileira. 

Veremos agora como outras influências contribuíram para insuflar o 

entusiasmo da juventude, ávida por informação e atraída pelos bailes black na 

cidade de Salvador. Os filmes estadunidenses que deram destaque ao breaking 

como “Breaking I e II”24, “Beat Street”25, entre outros, foram os veículos do grande 

estouro do HipHop não só em Salvador, mas em todo o mundo. Conforme Miranda 
 
 

 
23 Significa estilo, sentimento e levada ao expressar o movimento dançante. 
24 Filmes produzidos nos Estados Unidos nos anos de 1984. 
25 Filme dramático produzido nos Estados Unidos nos de 1984 
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(2014), na capital baiana esses filmes “tiveram papel preponderante na divulgação 

da cultura que se desenvolveu de forma dispersa, iniciada pela Dança de Rua e DJ”. 

(MIRANDA, 2014, p.25). 

Esta informação do autor comprova, então, que entre 1982 e 1990 o 

HipHop já expressava a dança de rua e Dj, não de forma organizada, através dos 

Bailes Black na cidade de Salvador. Ainda segundo Miranda, o Baile Black foi 

importante espaço de encontro de grupos como “Cobra Funk (formado por meninos) 

e Cobra Funk Girls (apenas com meninas)” e de pessoas para “dançar Popping” 

caracterizando assim um dos primeiros espaços de referência para grupos de 

Breaking e Rap como expressões do Hip Hop (MIRANDA, 2014). O Popping é uma 

das modalidades da Dança de Rua, que mais adiante veremos com mais 

profundidade. Continuando nossa exposição, percebemos que o Baile Black logo 

deixa de ser um espaço apenas de diversão, passando a ser lugar de troca de 

informação, criação de grupos, apresentação dos grupos, treino, contato e 

organização. Torna-se assim espaço central de encontro para organização de novas 

perspectivas entre os (as) dançarinos (as) e cantores (as) da época. 

É em 1996 que o HipHop baiano toma uma atitude e vira “ponto de 

continuação”26. Surge a primeira “Posse Orí” através dos artistas das bandas 

Simples Rap o´rtagem, Êre Jitolu, Elemento X. Como já mencionei, fiz parte da 

Posse Ori. É interessante destacar que o nome do grupo está relacionado às 

características locais. A palavra “posse” refere-se ao fato de que o Núcleo de 

HipHop foi organizado por pessoas oriundas de bairros populares. Mais adiante 

(Barbosa, 2013) aponta que o nome dado a “primera posse, Ori que significa cabeça 

na língua iorubá revela uma forte característica do hiphop soteropolitano e de Lauro 

de Freitas que é ressignificar os seus referenciais simbólicos relacionando ao 

contexto em que vivem no caso, as influências africanas como forma de afirmação 

da identidade brasileira.” (BARBOSA, 2013, p.135). Considero muito bem 

observado, o destaque que a autora traz, porque o mesmo me leva a compreender 

que a existência do movimento com essas características está ligada diretamente à 
 

 
26 Expressão do meio, significando algo que sustenta ou dá base à continuidade de um processo. 
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influência que o bloco Ilê Aiyê exerceu na Bahia. Surgido em 1975 no bairro da 

Liberdade na cidade de Salvador, traz no rufar dos tambores, na dança, nas letras 

das melodias a presença da cultura negra, a evidência das mulheres negras, além 

de fazer denúncias, impondo a afirmação do povo baiano. Neste sentido, o 

movimento cultural e social do HipHop se constitui de modo organizado com a 

primeira Posse Ori, a partir dela tendo origem as demais. 

A Posse Ori desenvolveu algumas ações que marcaram o HipHop baiano, 

tanto no nível municipal quanto estadual e nacional. Seguem destaques conforme 

(Miranda, 2014) e (Moraes Neto, 2008): a) As reuniões de formação política 

realizadas no passeio público ao lado do Palácio da Proclamação na cidade de 

Salvador; b) As cartilhas independentes “Zine Origens” produzidas pelos integrantes, 

canal de extrema divulgação do movimento HipHop; c) Os zines abordando  

assuntos diversos sobre os problemas sociais na cidade soteropolitana, 

principalmente as “Mulheres na Cena Baiana” (Miranda, 2014) e do HipHop, um dos 

últimos zines que, aliás, finalizou as atividades da Posse Ori; d) Os I Encontros 

Baianos de HipHop em Itapetinga, conforme (Moraes Neto, 2008), destacando a 

participação ativa das mulheres no HipHop principalmente na organização de 

encontros de HipHop a exemplo do I Encontro de Mulheres do HipHop realizado em 

2003 na cidade de Salvador. Nesses encontros, reuniam-se mulheres de distintas 

localidades de Salvador e Lauro de Freitas, e de outros municípios como Vitória da 

Conquista, Itabuna e Ilhéus com grande repercussão no estado. 

O jornal A Tarde, de grande circulação da cidade de Salvador, publica no 

dia 28 de julho de 2003, em seu caderno 2, matéria sobre o I Encontro de Mulheres 

de HipHop organizado pelas integrantes da Posse Ori. O evento foi realizado na 

Pastoral Afro27 no Pelourinho e marcou positivamente o movimento HipHop baiano 

por trazer a presença ativa das mulheres, até então invisibilizadas frente à maior 

participação dos homens. As discussões foram em torno das relações de gênero na 

militância das mulheres. 
 
 
 
 

27 Espaço religioso da igreja católica construída pela militância da fé e da negritude. 
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Figura 10 Encontro de Gênero e HipHop. Registro do Jornal ATARDE. Na 
Pastoral Afro, Pelourinho, Salvador Julho de 2003 

 
 

Em entrevista extraída da tese de Lícia Barbosa, no ano de 2013, Vivian 

Olhasse destaca momento importante de transição que a Possi Ori deixa de existir 

naquele formato, e ganha outra existência com novas formas de articulação como a 

Rede Aiyê HipHop. Ela diz: 

Eu conheci a Posse Orí (1998) que é a primeira posse de HipHop de 
Salvador, na figura do Jorge Hilton, de Negramone, Ricardo Andrade, a 
primeira posse que deu origem às outras, a partir dai existe a rede aiyê 
de hiphop que ai, a posse ori que percebeu que a posse não era mais 
posse porque foi se dando outro nascimento , da posse se criou a rede 
Aiyê (2004).28 

Conforme nos mostra Moraes Neto (2008), com o encerramento da Posse 

Ori em 2004, devido a desmotivação, conflitos internos e enfraquecimento na 

participação das atividades internas da posse, surgiu a necessidade de criar nesse 

mesmo ano a Rede Aiyê HipHop. O termo Aiyê é de origem iorubá, e significa “o 

lado de cá”, o mundo, a terra. Entendendo, em termos de cultura, o HipHop como 

um universo, a Rede Aiyê é um mundo específico dentro desse universo. (Miranda, 

2014). Esta nova articulação do movimento HipHop baiano envolvia a aproximação 
 
 
 

28 Entrevista de Vivian Olhasse in Barbosa, 2015. pg 55. Tese “Eu me alimento, eu me alimento força 
é fé das Iabás buscando empoderamento”! Expressões de Mulheres Negras Jovens no HipHop 
Baiano. 



54 
 

 
 

do Movimento HipHop de Salvador e de Lauro de Freitas visando a valorização e o 

fortalecimento do HipHop no nível municipal e estadual. Entre seus integrantes havia 

militantes, simpatizantes e colaboradores oriundos de ambos os municípios. De 

acordo com Moraes Neto (2008) em função das necessidades da Rede Aiyê HipHop 

identificaram-se dois grupos com interesses distintos: O núcleo de mulheres voltado 

para as questões das mulheres no HipHop e o setor de comunicação voltado à 

produção cultural. Priorizavam-se três áreas: atividades desenvolvidas ligadas à 

dança, às questões de gênero e étnico-raciais e à do profissionalismo. 

Moraes Neto (2008) e Miranda (2014) observam que com a chegada da 

Rede Aiyê HipHop o movimento baiano ganhou força e visibilidade no estado da 

Bahia e no Brasil. Os encontros que marcaram essa época foram: a) O III Encontro 

Baiano de HipHop em Vitória da Conquista em 2004; b) II Encontro de Gênero 

HipHop, em Vitória da Conquista, 2004; e c) III Encontro de Gênero HipHop em 

Lauro de Freitas, 2005. Destaque-se também o I Encontro Nordestino de HipHop, 

que aconteceu em 2006, em Recife – PE, o Projeto Salvador Grafita, além do 

programa Mais Evolução HipHop na Rádio Educadora FM. 

Desse modo multiplicaram-se os encontros entre pessoas com os 

mesmos interesses, visões e experiência de vida, promovendo a interação entre 

grupos, rappers, grafiteiros, Mc e Dj’s, inclusive aqueles que só se reuniam para 

dançar funk e mais tarde popping e break nos bailes Black dos bairros afastados da 

cidade de Salvador. Em resumo, com esses encontros acelera-se e diversifica-se a 

circulação de informação, abrem-se mais canais de solidariedade e companheirismo 

entre adeptos do HipHop, todos de modo geral com o mesmo perfil de habitantes 

das áreas periféricas dos grandes núcleos urbanos da Bahia, desse modo 

socializando padrões estéticos não só nas maneiras de falar e vestir, como também 

na dança, na produção de grafite, rap, Dj, na elaboração e fruição de filmes, vídeos, 

fotografias, numa palavra dando “continuidade” ao Movimento HipHop da Bahia. 
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Figura 11 Movimento HipHop da Bahia, 2007. Itapetinga-Ba 
 
 
 

ELA AFASTA O SOFÁ, CADEIRA O QUE TIVER NA FRENTE: ENSAIA, 
TREINA: CONTEXTO DA DANÇA DE RUA (BREAKING) 

A Dança de Rua é um dos elementos constituintes da cultura HipHop, 

nascida em específico no contexto social e cultural. É “performada” na rua, criada na 

rua e crescida na rua29. Para Rafael Guarato (2008) o que marca na Dança de Rua é 

o espaço público em que se utiliza para expressar estes estilos que se diferenciam 

entre si: Breaking, Popping e Locking. Cada estilo tem seu nome, suas diferenças, 

seus fundamentos básicos traduzidos em técnica, roupas, música e idéias próprias, 

e majoritariamente praticados não mais apenas pelos jovens, como ela sempre foi 

caracterizada, mas na atualidade é possível dizer que atrai pessoas de várias 

idades, o que confirma a tendência humana de movimentar-se dançando. 

O ser humano, antes de falar, já dançava. A dança foi sua primeira 
manifestação social, uma prática corporal que nasceu junto com ele, 
servindo para ajudá-lo a firmar-se como membro de sua comunidade. É 

 
 
 

29 Frase de um Bboy citada em uma roda de Break em São Paulo 
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uma das formas de manifestações da raça humana por meio de seu 
corpo, constituindo consequentemente parte significativa de seu 
patrimônio cultural. A dança representou um alto valor de importância no 
transcorrer do desenvolvimento da humanidade, presenteando-se como 
produto e fator da cultura humana (VARGAS, 2007, p. 43). 

 
 

Caras leitoras e leitores cabe aqui destacar que o estilo que me 

interessa estudar dentro da Dança de Rua nesta pesquisa é o das Bgirls no Breaking 

- palavra inglesa que significa quebrando, e foi cunhada pel o DJ Hook, para nomear 

os Bboys e Bgirls que dançavam no tempo em sincronia com a música. Na condição 

de Bboys e Bgirl´s, os corpos expressam modos próprios, específicos de vida e 

formas de dançar e ser. Neste sentido, nesta dança são representados autores e 

autoras que criam e recriam, transformam e dizem o que querem dizer através de 

seus “discursos” corporais reconhecidos por uma identidade própria, e que incluem 

gestos, jeito de falar, estilos de roupas dentre outros adjetivos que qualificam o 

dançarino de Breaking, e o identifiquem enquanto Bboys e Bgirl´s. 

Conforme (Cardoso, ano; Ribeiro, 2011; Santos, 2011) os nomes, estilo 

de Dança de Rua e música surgiram sempre atrelados a contextos históricos que se 

diferenciam pela singularidade. Dessa maneira, o locking surgiu na Califórnia, no 

final da década de 60, criado por Don Campbell, originado da música funk a partir de 

um passo denominado Funky Chicken. Trazia como característica uma roupa 

distinta, porém não obrigatória, mas os participantes mais respeitosos respeitavam 

as origens, usando uma roupa mais social, como camisa, boina, coletinho e sapato. 

O popping também surgiu na Califórnia, no início da década de 70, criado 

por Popin Pete, integrante do grupo “The Lockres”. Ele logo passou a criar seu 

próprio estilo, que se caracterizava pela contração muscular. Esse estilo é também 

tributário da música funk, onde o locking e o popping são conhecidos como funk 

styles (estilos do funk). 

O b. boying surgiu no Bronx, em meados dos anos 70, a partir do break 

beat, que é a parte instrumental dos discos de funk e jazz, e onde os DJs 

aumentavam os breaks por serem muitos curtos. Quem dançava nos breaks da 

música era chamando de b. boy ou b. girl. Já o rap é mais underground, tendo uma 
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batida mais dançante e a roupa característica é um agasalho largo e um tênis de 

couro. 

O freestyle surgiu em meados dos anos 80 na Age Golden (Anos de 

Ouro). Esse estilo tem como base toda a forma de Social Dance ou Street Dance, 

sendo um dos estilos mais presentes hoje na mídia. Além de ser dançado nos 

acentos rítmicos da batida (break), exploram convenções vocais, instrumentos da 

música e efeitos sonoros. 

A partir desse momento, passamos a apresentar detalhamento para 

execução dos passos iniciais (em destaque o Breaking) por ser um dos estilos de 

dança de rua que me interessa nesta pesquisa, com vistas a salientar os 

fundamentos básicos que baseiam essa técnica. Os detalhes se dispõem via 

registros fotográficos propiciados por Bgirls interlocutoras nesse trabalho. 

Top rock - passos de movimentos fundamentais para entrada da Bgirls e 

Bboys com variações estilizadas da dança. Elaine Marques, apresenta para vocês 

um desses passos o Indian Step ou Top Rock Básico: É aquele passo comum que 

todo B-Boy faz com um passo para cada lado marcando a batida mais forte. 

(Fernando, 2011). 

Para executar o top rock numa roda não basta apenas ter técnica. É preciso 

que a/o Bgirl/Bboy venha com todo seu feeling (sentimento), charme, força, assim 

como demonstra Elaine Marques em suas práticas! 

 
 

Elaine Marques, moradora do bairro de São 

Cristovão, nasceu em Lençóis-BA, é uma das 

instrutoras de Breaking do Nayala Crew Bgirls 

Bahia, além disso é jogadora de basquete. 

Contribui com esta foto para pesquisa se 

disponibilizando para sessão de fotos das bgirls 

de Salvador. 

 
 
 

Figura 12 Bgirl Elaine Marques. Praça Dois de Julho, 
Campo Grande, agosto 2015. Foto Rafael Oliveira. Passo 1 
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Figura 13 Elaine Marques, Praça Dois de Julho, 
Campo Grande, agosto, 2015. Foto Rafael 

Oliveira. Passo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 Elaine Marques, Praça Dois de Julho, 
Campo Grande, Agosto, 2015. Foto Rafael 

Oliveira. Passo 2 
 
 
 

Agora é a vez de outra técnica. O Footwork (trabalho com pés, trançando as pernas 

em volta do corpo continuamente). Esse estilo vem exposto por Thina Break, que 

apresenta o six setp passo de seis tempos anti horários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Thina Break, Praça dois de julho, Campo 
Grande, Salvador. Agosto de 2015 Foto Rafael 

Oliveira.  Passo 1 

Thina Break, moradora do subúrbio 

ferroviário de Salvador, uma das 

primeiras bgirls de Salvador. Integrante 

do Independente de Rua. Produtora e 

fotógrafa. Contribuiu com esta foto para 

pesquisa se disponibilizando para sessão 

de fotos das bgirls de Salvador. 
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Figura 17 Thina Break. Praça dois de 
julho, Campo Grande. Salvador, agosto 

de 2015. Passo 3 

Figura 16 Thina Break, Praça dois julho, 
Campo Grande. Salvador, agosto de 2015. Foto 

Rafael Oliveria. Passo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Thina Break. Praça dois de 
julho, Campo Grande.Salvador, agosto, 
2015.Foto Rafael Alexandre. Passo 5 

Figura 18 Thina Break. Praça Dois de 
Julho, campo Grande. Salvador, agosto 
2015. Foto Rafael Alexandre. Passo 4 
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E por último, e não menos importante trazemos o Freeze (congelamento e 
finalização da Dança) com exceção do Power movie que são (giros, saltos, 
acrobacias e todos os movimentos da ginástica que foram adicionados em 1980). 
Josy Nascimento e Adriele Santos realizam alguns freeze, para finalizar essa parte. 

 
 

Josy Nascimento, moradora do Lobato, 
integrante do Nayala Crew Bgirl Bahia. 
Umas das principais Bgirls de Salvador e 
Professora de Dança. 

 
 
 
 
 
 

Figura 20 Josy Nascimento, Praça dois de 
Julho, Campo Grande, Salvador, agosto 2015. 

Foto Rafael Alexandre. Passo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Josy Nascimento, Praça dois de Julho, 
Campo Grande, Salvador, agosto 2015. Foto Rafael 

Alexandre. Passo 2 
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Figura 22 Adriele Santos, Praça dois de Julho, Campo Grande. 
Salvador, agosto 2015. Foto Rafael Alexandre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Adriele Santos, 
Praça dois de Julho, Campo 

Grande. Salvador, agosto 
2015. Foto Rafael Alexandre 

Adriele Santos, bgirl Bidy. 

Moradora da Caixa D’água. 

Estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estabelecendo relação com as fotos detalha-se abaixo diferenças do estilo 

dança de rua especialmente o Breaking considerando a musicalidade, indumentária, 

espaço da performance e características conforme os estudos de Miranda (2014); 

Cardoso (2011); Guarato (2008) e Fideles (2014). 



62 
 

 
 

BREAKING 
 

É um dos estilos da dança de rua, que pode ser praticada por mulheres e 

homens, mas na realidade é mais exercitada pelos homens. É composto por 

movimentos assimétricos, cuja execução segue uma sequência lógica de introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Sua técnica está assentada basicamente em três 

fundamentos: o top rock, o foot work e o freeze. Agrega também outras variações de 

movimentos mais elaborados com o power movie. De estilo livre, mas com regras, 

caso seja interessante para as Bgirls ou Bboys é possível agregar outros estilos 

possibilitando assim dialogar com outras modalidades de danças, como o samba, 

frevo, salsa, danças dos orixás e capoeira. Outra ordem de elementos que a dança 

também pode agregar é aquela proveniente das artes marciais como kung fu e 

esportes como a ginástica olímpica, a exemplo do movimento chamado de fleer. 

 
 

Música: tanto pode ser com letra cantada por algum cantor ou executada 

por instrumental com características do break beat, Funk ou soul. O importante está 

na batida, entendida como a percussão e o conjunto instrumental da música. Os 

dançarinos compondo o fundamento básico, a criatividade e ritmo, o diálogo com a 

música. O Break Beat é técnica criada pela DJ Hook Herc e que mais tarde ganhou 

destaque com os dançarinos dançando na “quebrada” da música (breaking). 

 
 

Roupa: as roupas usadas pelas Bgirls ou Bboys são inicialmente criadas 

de acordo com estilo ou gosto de cada um, e no decorrer do tempo foram mudando, 

para acompanhar o clima e a cultura de cada lugar onde o HipHop chegou. É o caso 

das dançarinas que em outro contexto cultural utilizam roupa para inverno no clima 

quente. Mas o que é de uso uniforme são tênis, lenço na cabeça, calça tênis de 

cadarço, calça taquitel. Hoje as mulheres usam uma calça mais colada no corpo, 

saia com shorte, bermudão, camiseta de manga, camiseta recata, boné e, torço e a 

vestimenta vai muito do interesse, do senso criativo, provocativo de quem esteja 

dançando. Além das roupas, as cotoveleiras e joelheiras compõem a indumentária. 

Geralmente embaixo da roupa ou à mostra. 
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Acessórios: Dependendo dos objetivos (batalhas, competições, treino, rodas) na 

realização da dança de rua diferentes acessórios podem ser usados. Assim, dada a 

grande superfície a ser utilizada e para anular a aspereza do solo, usa-se a caixa de 

papelão, geralmente aquela usada para acondicionar geladeira como “tapete de 

proteção”; o contato de partes do corpo com o solo as vezes requer o uso de um 

capote quadriculado ou não, confesso que até hoje não sei o motivo de ser 

quadriculado. Certa vez perguntei a um Bboy e ele me respondeu afirmando que 

seria pela estética, mas sua resposta me deixou mais curiosa. Outro acessório é a 

‘touca head spin’, usada para proteger pescoço e cabeça na execução do giro de 

cabeça. O Boom Box, tipo de rádio grande era utilizado nas primeiras expressões do 

breaking. Hoje não se utiliza mais esse aparelho, talvez por várias razões, a principal 

sendo a violência nas ruas. 

 
 

O Espaço em que o breaking é geralmente praticado é a rua, o que não 

impede sua prática em qualquer espaço público ou privado. Os eventos de Dança de 

Rua em Salvador de organização independente ou não, são realizados a partir de 

recursos próprios ou públicos, neste caso depois de aprovação de editais de projeto. 

Os que são independentes não têm outro retorno senão a tarifa mínima que pagam 

os simpatizantes e adeptos desta cultura. No apêndice, relato brevemente a 

organização desses eventos e seus apoios. Há alguns grupos que, com recursos 

públicos, realizam eventos pontuais, como a apresentação em teatros. 

 
 

Características – a dança era aprendida e realizada na rua, e na 

atualidade o modo de aprender se modificou. A antiga forma de acesso via filmes 

norte-americanos foi suplantada pela Internet, a partir dos vídeos e do youtube que 

registram danças praticadas nas ruas, ao ar livre, nas praças, na pista, no asfalto, 

quase que em tempo real. Há até grupos que utilizam os semáforos para apresentar 

suas performances em troca de apoio dos pedestres. Muitos ao fazerem essas 

atividades são vistos como desordeiros. Os grupos de dança são chamados de 

crew, no sentido de família ou equipe. A diferença entre crew e grupo vai depender 

da base ideológica de cada grupo, ligada ao que entendemos como filosofia de vida 
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e forma de entender o mundo, além de sua atitude política na dança. Para se 

diferenciarem, os grupos e crew utilizam marcas na indumentária. Todas as pessoas 

usam camisas iguais (mesmo modelo) ou com a marca do grupo, mas com cores 

diferentes. 

POPPING 
 

Popping é uma dança funk original. Em termos da participação entre 

mulheres e homens, no cenário da dança de rua é o estilo que se expõe de maneira 

mais equilibrada. Essa consideração é possível tendo em vista de ter sido 

observadora participante e nesta pesquisa. Sua técnica está muito associada aos 

movimentos de contrair a musculatura, esticar, quicar, deslocar, batendo as 

articulações. Musicalidade, apropriação de movimentos de ilusão, deslizar e flutuar, 

mímica clown, desenho animado e dança indiana (CARDOSO; RIBEIRO, 2011). 

Esse estilo tem ainda, influência de técnicas da pantomima. Cada passo tem um 

nome, a exemplo do Back Slide (deslizar pra trás), movimento bastante executado 

pelo popping Michael Jackson. 

 
 

Música: as batidas para esse estilo de dança são mais marcadas e 

cadenciadas. Os estilos de músicas são Funk original e Soul Grand. Uma bgirl para 

dançar na batida do break vai executar não o breaking, mas o popping. Porque a 

música exige uma atenção redobrada para trabalhar todoas as articulações. 

 
 

Roupa: para esse estilo de dança, blusa de manga larga, calça tactel, e 

jeans largas, para desenhar mais os movimentos da coreografia. Tênis de cadarço 

assim com no Breaking. Acessórios como chapéus indianos, bandana, boinas ou 

boné. Diferente do Breaking, a vestimenta nesse estilo exige apenas conforto. Só 

que, no estilo que eu me aperfeiçoei, não precisa usar calça larga. Vai muito da 

criatividade de todos os Poppers a escolha adequada a suas performances, e se 

todos vão usar indumentárias iguais ou não. 
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Material: Boom Box, enormes aparelhos de música portáteis, joelheiras, 

mas destaco que muito pouco elas são utilizadas, dado o fato de o estilo ser 

dançado geralmente com corpo em pé, com poucos movimentos no chão, diferente 

no breaking que necessita desses acessórios de proteção pela explosão, queda que 

a dança permite. 

 
 

Espaço: Popping também é dançado nas ruas, mas também desenvolve 

suas performances em outros lugares como teatros e praças. Vale destacar porque 

a cena do Popping em Salvador estava muito invisibilizada, e ao chegarda de outros 

grupos a exemplo da Passos Crew permitiu que esse estilo tivesse mais visibilidade 

na. Uma das praças ocupadas para apresentação da intervenção urbana foi Urblove 

da Passos Crew de Salvador, com criação e interpretação de Prisicila Nepomuceno, 

(umas das únicas representantes femininas na cena do Popping em Salvador) e 

Popper Passo que dançou na Praça Pedro Arcanjo no ano de 2015 via projeto 

aprovado no Edital Quarta que Dança. 

 
 

Características: os movimentos de contração musculares de partes 

específicas do corpo, (pescoço, peitoral, costas, braços e pernas) acessados em 

conjunto ou com isolamento. Além dos deslizes (Slides e Glides), entre outras. 

LOKING 
 

O nome faz referência ao conceito de “bloquear” (CARDOSO,2014). Muita 

movimentação nos punhos, nos braços, nos dedos. A dança baseia-se em 

movimentos rápidos e distintos de braços e mãos combinados com movimentos 

mais relaxados de quadris e pernas. Encontra-se também elementos das danças 

sociais, como: Rock Steady, Scooby-Doo, Bus Stop, entre inúmeras outras. Alguns 

movimentos são bastante cômicos por natureza. É um estilo de dança divertido e de 

“alto astral”. Esses movimentos criam uma forte identidade com a plateia. A dança, 

que no desempenho faz uso da mímica, torna-se perfeita para espetáculos. 
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Música: do Funk original, mas com a diferença na batida que vem mais 

cadenciada e marcada, e numa velocidade não tão marcada como o Breaking, o que 

dá a possibilidade de brincar mais com o instrumental - não que em os outros estilos 

não se possa fazer isso, mas na sequência, ocorre um diálogo mais livre entre você 

(dançarino) e o movimento (dançante) que se dispõem abrindo e fechando 

constantemente. 

 
 

Espaço: esse estilo se apresenta mais recorrentemente em teatro, casas 

de festas e festivais de dança. Mesmo que exista os lockins na rua, esse não tem 

quase nenhuma representatividade em Salvador. 

 
 

Roupa: Blusas e calças justas e curtos, e quanto menos volume a roupa 

tiver, mais claros ficam os movimentos. Roupas coloridas com listas e suspensórios. 

Calças largas com suspensórios. 

 
 

Carateristicas: Esses movimentos criam um forte contraste em relação a 

muitos movimentos rápidos que são realizados de forma contínua, combinada com o 

desempenho em estilo de mímica para o público e outros dançarinos. Locking inclui 

movimentos bastante acrobáticos e fisicamente exigentes, tais como aterrar de 

joelhos e a seguinte separação. Esses movimentos muitas vezes necessitam de 

proteção de joelhos. 

 
 

CONTEXTO DO BREAKING EM SALVADOR 
 

Tendo por base a pesquisa, dos participantes da dança, breaking em 

Salvador, reafirmam aquele contexto que encontramos na origem do HipHop: jovens 

da periferia, com relativa participação feminina, mas majoritariamente composto por 

homens de Salvador e toda região metropolitana. 
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O grupo é multigeracional, tendo crianças e adolescente. O perfil sócio- 

econômico apresenta pessoas que vivem do trabalho, pertencentes a famílias de 

baixa renda mensal, e a depender da idade e da realidade individual são 

sustentados pelos pais. Existem outros e outras que são arrimos de família, e as 

mulheres em alguns casos são o alicerce financeiro da família. São Bgirls que são 

mães e Bboys que são país e que se dividem (ou não) em dançar, estudar, trabalhar 

e cuidar dos seus filhos (as). 

Figura 24 Eliminatória Nordeste Battle In The Cypher, Roda de Breaking, 
Valença- Ba, 2015. Foto Isabella Andrade 

 
 
 

Trabalho e dança 
 

Trabalham sob diferentes formas: autônomos, voluntárias e em empregos 

formais. Eles e elas se sustentam, vendendo o que produzem, como camisetas 

pintadas, estátuas de premiação de Bboys e Bgirls, ou como coordenadores de 

projetos sociais, produtores(a) de eventos e de outros serviços. Também trabalham 

ministrando aula de dança de rua para jovens em escolas públicas através de 

projetos culturais pontuais ganhando apenas transporte e ajuda na alimentação. 

Apresentam em escolas, o resultado de suas experiências adquiridas nas ruas e por 

último, trabalham como funcionárias de salão de beleza, professoras (es) de dança 
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entre outras atividades. Essas pessoas do mundo do Breaking também atuam em 

suas comunidades compartilhando o que aprenderam com HipHop. 

Neste sentido, criam novas estratégias de trabalho para sustentar sua 

dança atuando enquanto blogueiros, produtores(as) culturais, tatuadores, fotógrafos, 

designers, mini-empresários, enfim, atividades que fazem circular o dinheiro na 

comunidade, como por exemplo quando coordenadoras de projetos artísticos com 

financiamento público ou prestadores de serviço no universo da comunidade de 

dança de rua, promovem eventos de dança em escolas, centros culturais, teatros e 

nas próprias ruas. 

Em alguns desses eventos é cobrada taxa para cobrir os custos. Em 

outros passa-se o chapéu esperando a colaboração espontânea do público. Em 

resumo, vivem de dança e tiram da dança sua renda, até mesmo para participar de 

cyphe, Battle campeonatos municipais, estaduais e nacionais. Os grupos de dança 

de rua, ou melhor, as crews ou dançarinos individualmente articulam-se entre si 

formando redes de contatos e promoção do HipHop através do Breaking, entre as 

cidades do estado da Bahia e de outros estados do Brasil. 

 
 

Formação educacional 
 

A condição de escolaridade geral, comum, é a da não conclusão do nível 

médio, mas ao longo dos cinco anos houve uma expressiva mudança quanto à 

ascensão social através da entrada de artistas e ativistas do Breaking nas 

universidades públicas e particulares, neste caso por meio dos programas como 

PROUNI30 e das ações afirmativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa do Ministério da Educação que 
concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Fonte: site: 
http://prouni.mec.gov.br/o_prouni.php. 
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Espaços de Breaking em Salvador 
 

Os espaços de encontros semanais das Bgirls e Bboys e atuantes na 

cena acontecem em diversos logradouros de Salvador (Praça da Sé, Pelourinho, 

Praça da Fonte Iluminada no Centro Histórico e distintos bairros da periferia de 

Salvador e de sua região metropolitana) de Salvador. No ano de 2014, o Farol da 

Barra transformou-se no mais novo espaço de roda de breaking, popping e HipHop 

freestyles roda essa organizada pelo grupo Inritmo31 e entre outros. Onde vem 

concentrando novos adeptos e simpatizantes, principalmente um público que tem 

acesso a melhores condições econômicas. 

Essas rodas são divulgadas pelas redes sociais entre os grupos de dança 

de rua e são realizadas com intuito de dar continuidade a cultura HipHop, e para 

fortalecer o espaço de troca de informação, aprendizado e articulação dos eventos 

relacionados a dança que praticamos. Em sua maioria, tais rodas são idealizadas e 

realizadas pelos bboys. Quanto às bgirls ainda é comum vê-las na função de 

divulgadoras dos eventos, algumas como auxiliares internas e sem visibilidade 

enquanto dançarinas. Cumpre observar que houve três eventos organizados por 

mulheres (v.pg 110). 

Em Salvador participei da Liga Baiana de Bboys e Bgirls. É um projeto do 

grupo Independente de rua, um coletivo para o fortalecimento da cultura HipHop na 

capital. Realizam batalhas, pequenas ações em relação à elaboração de projetos 

para editais relacionados a categoria dança de rua, criando assim um espaço de 

interação com estilos diferentes. Afinal todos que de forma indireta e direta são 

oprimidos. Neste sentido, o Breaking possibilita interação dos grupos, a expansão e 

formação das crews, a comunicação entre pessoas que se reúnem em prol de uma 

luta por uma arte coletiva. 

Arte que se orienta na busca pela informação e mudanças de postura 

principalmente quanto à questões relacionadas à negritude, às relações com o outro 

e outra e aquelas referentes às existência das bgirls no Breaking. É importante 

 
 

31 Grupo formado por bailarino de danças urbanas que surgiu em 2014. Fonte: 
http://www.inritmo.com/inritmo.html. 
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observar que aquilo que nos enfraquece e nos desestrutura, é a internalização de 

atitudes, valores, modos de pensar que não criticamos. Assim agindo, tornamo-nos 

reprodutores daquilo que nos oprime e prejudica a todos e todas. A exemplo do 

tratamento dispensado às mulheres a partir do pensamento machista que é levado 

na prática da dança. 

 
 

LOCALIZANDO AS MULHERES NO BREAKING. 
 

As mulheres, independentemente dos distintos contextos sociais, sempre 

estiveram presentes em todas as atividades desde que o mundo é mundo, seja nas 

guerras, batalhas, conquistas, nas decisões políticas, na arte em geral, e 

principalmente no Breaking. Sharylaine (2014) relata que desde o início do 

movimento HipHop, em todos os elementos artísticos era visível a contundente 

participação masculina e era rara a participação das mulheres em funções de 

destaques artísticos, embora essas estivessem presentes, porém atuando em outras 

condições tais como namoradas, amigas e auxiliares. 

Muitas pessoas se impressionam ao ver o engajamento e protagonismo 

delas a partir do relato de suas próprias histórias. Em resumo, o problema é pensar 

que homem é pra rua e as mulheres, pra casa. Nós mulheres já sabemos que hoje 

estamos num outro século. Não é? Nesse quadro de invisibilização as bgirls de 

Salvador são comparáveis as grandes mulheres da diáspora negra sejam as raras 

mulheres que como escravavizada, pobres e submissas superaram as condições de 

opressão vendendo os quitutes na rua, seja liderando revoltas, jogando capoeira 

escondidas e batendo boca com os caras que se metiam a besta, como a inteligente 

e rebelde Luiza Mahin32 

O Breaking é “lugar” onde essas mulheres se fazem visíveis na cidade de 

Salvador. Aceitemos que elas são minoria no espaço majoritariamente masculino 

dessa dança. Apesar disso, elas participam de grupos de Bboys e atuam fortemente 
 

 
32 Luiza Mahin, foi uma mulher negra da costa do Mina, na Africa, que veio para a Bahia, No Brasil, 
como escrava e que se tornou líder da Revolta dos Malês (1835). Fonte: 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/LuiMahin.html. 
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em alguns grupos formados somente por mulheres que desenvolvem seus projetos 

de dança de cunho social e performances individuais e coletivas no cenário do 

Breaking. Mesmo não sendo destacadas do ponto de vista visual, através de 

cartazes, divulgação de eventos, elas estão presentes e marcando presença não 

apenas como platéia, mas como participantes ativas nas cyphe, battle, sevem, rodas 

de breaking em espaços púbicos ou em lugares fechados. 

Raramente participam como juradas, mas em alguns eventos, contudo, 

elas são convidadas para atuarem como tais. Recebem críticas não apenas dos 

bboys, mas das bgirls que consideram não haver por parte das mulheres as 

condições para avaliar uma batalha. Contraditoriamente os mesmos que as 

criticaram num momento anterior são aqueles que, na atualidade, convidam-nas 

para suas atividades. Como já frisado, as mulheres têm tido destaque como 

divulgadoras dos eventos de Breaking em outros municípios e estado da Bahia. 

Suas atividades como bgirls ganham destaque via publicação nas redes sociais, de 

atividades relacionadas à dança, não só com o breaking, mas com outros estilos 

como house, ragga, capoeira e dança afro. Mantém notável atuação em atividades 

como criadoras de blogs, professoras de dança Breaking e coordenadoras de 

projetos artísticos. 

As representantes de uma das maiores articulações da classe de dança 

Breaking em Salvador são estudantes, mães, (as chamadas, segura as pontas de 

casa invisíveis). Nas rodas livres de breaking elas marcam presença não tendo 

medo de confrontar os bboys. Elas entram, dançam, com vergonha e sem vergonha, 

se mostram, mesmo ouvindo críticas de que não estão evoluindo na dança. Entram 

em rodas onde as batalhas são entre bgirls, em alguns casos envolvendo questões 

de conflito, rivalidade e desentendimento entre elas. Entretanto, nas batalhas 

competitivas, as mulheres têm tido pouca participação enquanto competidoras. 

Porém, quando há alguma delas competindo, todas as bgirls, apóiam e torcem 

juntas para que ela se destaque, e que possa representar todas nós mulheres no 

Breaking na cidade de Salvador. 

As bgirls se identificam como negras, e afirmam-se através das 

vestimentas, cabelo afro, black e suas publicações nas redes sociais em forma de 
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poesia, ou comentário de fotos de pessoas, trazendo referências de intelectuais 

negros e negras. Em suas performances em batalha de breaking fora do estado da 

Bahia, principalmente quando competem com outras bgrils e bboys vindo de 

realidade social diferente, muitas vezes suas performances são avaliadas de modo 

preconceituoso a exemplo, de quando inserem nas sequências do breaking, 

elementos das danças brasileiras ou mesmo, por serem mulheres negras e 

dançarinas. Tais manifestações preconceituosas têm colaborado sobremaneira para 

a manutenção das atividades participativas de mais e mais mulheres no ambiente do 

HipHop, e no estilo Breaking como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II 
 

“TEM QUE RESPEITAR MEU CORRE”: BGIRLS DANCANDO BREAKING 
 

Este capítulo apresenta brevemente as Bgirls que dançam Break e que 

são interlocutoras e entrevistadas na pesquisa, e cujo percurso no HipHop e na 

dança de rua foi acompanhado no decorrer do trabalho. Para tanto, passamos a 

descrever a atuação das Bgirls nos espaços do Break em Salvador, na dança de rua 

ao tempo em que realizamos uma breve discussão sobre o feminismo para que seja 

possível mostrar uma correlação teórico-prática tendo como material a observação 

de quanto e como elas quebram as barreiras, e de como subvertem ou se submetem 

às imposições da ordem machista no cenário do dança de rua. Descreveremos 

também, seus modos de dançar e vestir e as maneiras que encontram para 

enfrentarem as barreiras buscando transpô-las para poderem firmar-se e empoderar- 

se em mais um espaço majoritariamente masculino - o do Breaking. Tal 

enfrentamento vem marcado muitas vezes pela existência de conflitos entre essas 

mulheres que lutam por espaços. 

Na elaboração expositiva de todo capítulo, dialoga-se com as Bgirls 

interlocutoras nas entrevistas e com autoras como Léila Gonzalez (1990), Gloria 

Anzaldua (2000), e Bell Hooks (1995), assim trazendo uma perspectiva 

transdisciplinar para a Dança de Rua na modalidade Breaking. 

No subtítulo “Quebrando barreiras é assim que danço”, trago as vozes 

das Bgirls que quebram barreiras internalizando sua maneira de dançar, destacando 

as relações entre as Bgirls de Salvador e suas próprias visões sobre as questões da 

presença da mulher na dança de rua, sobre as implicações de gênero e questões 

étnico-raciais, com destaque para os desafios que elas vêm rompendo para se 

manterem nesse espaço. Além de trazer para o diálogo, ideias das autoras acima 

citadas, articulando-as a análises de dados gerados pelas entrevistas, a meus 

posicionamentos já expostos no memorial, isso para organizar tentativas de 

respostas as perguntas disparadoras desse estudo que contribuirão para 

alcançarmos as considerações finais dessa dissertação. 
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É inegável a relevância da participação masculina na história da Dança de 

Rua no Brasil não só pela contribuição artística, mas também pela continuidade que 

os homens deram aos movimentos políticos e socioeconômicos de expressões 

negras, aos quais muitas vezes estavam vinculados até antes de aderirem ao 

HipHop, utilizando posteriormente o próprio HipHop como arma nas trincheiras das 

desigualdades sociais. No entanto, a inexistência de escritos sobre as Bgirls e seu 

protagonismo neste contexto não significa que elas não tenham estado presentes e 

venham conquistando gradativamente essa centralidade; mas que o silêncio sobre 

essa participação significativa na cena nacional e em especial soteropolitana, é 

sintoma do machismo que vigora na história da Dança de Rua como extensão das 

práticas falocêntricas e sexistas excludentes que organizam a sociedade., A partir do 

trabalho desenvolvido nesta pesquisa, nota-se no geral que a inserção das mulheres 

na cena Hiphop se deu inicialmente, muitas das vezes, na condição de esposas, 

namoradas ou amigas dos Bboys, sendo convidadas posteriormente para integrar os 

grupos de Dança de Rua compostos em sua grande maioria de homens. Importa 

destacar que a inclusão de mulheres nos grupos, na condição de autônomas – perfil 

diferente dos anteriormente citados, significou a ocorrência de situações extremas 

de rejeição explícita da sua participação na cena Hiphop. Neste sentido, mesmo com 

todo o processo histórico de construção de mundo, as histórias ou referências 

feministas/femininas precisam ser trabalhadas nos estilos de Dança de Rua ou 

urbanas, e a cultura HipHop não está apartada desse processo. Não é por conta da 

ausência das mulheres nos escritos sobre a Dança de Rua, e por ser esse espaço 

constituído majoritariamente por homens que deixaria de trazer a história das 

mulheres enquanto um referencial importante e condicionante dessa pesquisa. 
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Figura 25 Battle de trio, bgirl Polyana. Salvador, 2014. Foto Tom França 
 
 

O mundo é feito de opostos, e a outra oposição tem que atuar com 

aspecto produtivo dentro e fora do movimento. Se observo que, apesar de pouco 

significativa, há presença das mulheres na dança de rua, posso concluir que há 

resistência. O meu movimento quebrar barreiras neste trabalho tem o intuito de 

transpor obstáculos e evidenciar a nossa existência, bem como procurar criar 

condições de permanência auto-sustentável (empoderamento) neste espaço 

dominado pelos homens, razão suficiente para escrever sobre o protagonismo 

feminino negro na cena da Dança de Rua soteropolitana. Talvez se os Bboys 

(majoritariamente gente da periferia) não estivessem no HipHop, livremente 

admitindo-se que sempre tiveram mais “condições” sociais, culturais (por serem 

homens, pelo menos no aspecto de gênero), as mulheres também não reclamariam 

e reivindicariam seus espaços no HipHop. 

Nessa linha de entendimento, além de trazer as contribuições masculinas 

para a consolidação da Dança de Rua do ponto de vista de luta para a manutenção 

das expressões negras da cultura HipHop, apontamos através das crews de dança a 

tentativa, sobretudo encampada pelas Bgirls, de renunciar aos modos e práticas 

machistas dentro e fora do movimento HipHop. Destacamos também nossa 

percepção de que as mulheres em sua maioria negras, sempre estiveram inseridas, 

provocando transformação seja como esposa ou namorada de Bboy, Bgirls ou não, 

seja como integrante de grupos mistos, grupo ou crew de Breaking formado por 
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Bgirls que surgiram para modificar as estruturas patriarcais. Neste sentido concordo 

com o verso dito por Audre Lorde e traduzido por Katny Kendall33, a saber: “Audre 

disse que precisamos falar. Falar alto, dizer coisas sem ordem - coisas que podem 

ser perigosas – e mandar que se fodam, para o inferno, deixar sair e fazer todo 

mundo ouvir quer queiram ou não” (ANZALDUA, 200, p.230) 

Esse é um grande desafio que exige mais do que coragem para ser 

tratado. Exige o esforço para organizar informações e ações que permitam quebrar 

as barreiras do silêncio que aprisiona, acovarda, e que por isso se alinham a visões 

preconceituosas – não apenas machistas, construindo intencionalmente a 

invisibilidade da mulher em determinadas esferas da produção social. Com esse 

enfoque procuro analisar a existência das Bgirls - apesar do apagamento histórico 

dessas mulheres, que perseveram e têm modificado o cenário da Dança de Rua. 

Nessa dissertação, as questões de Gênero serão analisadas a partir de discussões 

feitas por Gloria Anzaldúa (2000), Bell Hooks (1984), Lélia Gonzalez (1995), Sueli 

Carneiro (1990) e, em questões que não apenas abrangem o aspecto relacional 

homens e mulheres, em contextos onde não podem ser compreendidos, se vistos 

em separado. O que me interessa é perceber como se dá essa relação de gênero na 

Dança de Rua entre os Bboys e Bgirls, destacando o esforço destas últimas por 

participarem dos movimentos apesar das dificuldades para se manterem neste 

espaço da dança, majoritariamente dominado por Bboys. 

Dentre outros papéis principais, o lugar das Bgirls na Dança de Rua 

pressupõe expectativas entre os indivíduos e dos indivíduos consigo mesmos. Essas 

expectativas, geralmente relacionadas a transformações e mudança de 

comportamento em si e no outro variam conforme diversos fatores, a saber: classe 

social, racial, posição na divisão social do trabalho, grau de instrução, credo religioso 

e, principalmente, segundo o sexo. Desse modo, as questões de gênero dizem 

respeito não apenas às relações e aos lugares sociais e culturais que as mulheres 

ocupam em virtude dos estereótipos, mas diz respeito também à ultrapassagem do 

machismo e sexismo como forma de, continuando o trabalho do feminismo (negro), 
 

 
33 Poesia tirado do texto da autora Gloria Anzaldua, Falando em Língua:uma carta para as mulheres 
escritoras do terceiro mundo, 2000.p.253. 
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questionar os processos de reverificação social, apontando para o que socialmente 

queremos: a construção do eu crítico. 

Sendo assim, enquanto o sexo da pessoa estiver ligado socialmente ao 

aspecto biológico, ao gênero (ou seja, a feminilidade ou masculinidade enquanto 

comportamentos e identidade) será uma perigosa construção cultural, fruto da vida 

conflituosa em sociedade. Neste sentido, a presença da mulher negra na Dança de 

Rua possibilita desmistificar o que seja a figura feminina associada à ideia de uma 

fragilidade maior que se colocaria em uma situação de total dependência da figura 

masculina, seja do pai, do irmão, ou do marido, realçando os moldes de uma cultura 

patriarcal, racista e machista. 

O Breaking é um dos estilos de Dança de Rua majoritariamente composto 

por homens jovens, oriundos de classes populares, os quais buscam na dança 

expressar sua realidade. Para Maria Cristina Costa (2000), o HipHop, em parte por 

ser uma cultura de rua, apresenta alta predominância masculina e, por ser composto 

de movimentos vigorosos e de força, supostamente não favoreceria a presença 

feminina. Nos grupos estudados por Weller (2005), a participação feminina é 

pequena e se restringe a um papel secundário, com as mulheres disponibilizando 

seu corpo para melhorar a imagem do grupo, como apresentadoras ou como 

decoração no fundo do palco, “porém, este movimento se configura de maneira 

peculiar em Pedra de Guaratiba, bairro da periferia oeste do município do Rio de 

Janeiro, que apresenta cerca de oitenta jovens participantes do HipHop, com 

predomínio absoluto de mulheres (70%), que praticam o Breaking genuíno”.  

(ALVES, 2009, p. 34). 

Já as Bgirl´s se constituem sujeito ativo, na Dança de Rua, porém de 

forma invisível e estigmatizada de “mulheres do lar” ou “companheira de Bboys”. 

Elas, além de serem Bgirls, são mães, companheiras, estudantes, ativista ou 

militantes do movimento HipHop. Ainda que de forma, em princípio, não muito 

expressiva, participam de crew (grupo de Dança de Rua) formado por elas ou 

integram crew´s mistas, as quais predominantemente são companheiras dos Bboys. 

O lugar em que as Bgirls vivem está situado em um meio social marcado pela 

pluralidade de um espaço que reproduz as relações de poder entre homens e 
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mulheres, mesmo em condição de exclusão sócio-econômica, onde a mulher é 

vítima de uma violência constante. Para Barbosa (2013), no Breaking, “os corpos 

femininos se recusam a ceder às concepções sexistas” (BARBOSA, 2013, p.30). 

As Bgirls quebram padrões corporais associados a uma atitude moral de 

contenção que foi historicamente convencionada para as mulheres. Os corpos 

femininos se tornam um modo pessoal de examinar e interpretar normas de gênero 

recebidas. Quebrar tabus por meio dos seus corpos é o que as Bgirls baianas vêm 

ousando fazer no Breaking. Sendo assim, as fronteiras de gênero e regionais se 

revelaram mais salientes que as raciais e de classe. De um modo geral, o Breaking, 

e também outras expressões artísticas como a capoeira, têm contribuído para 

construir noções de igualdade entre homens e mulheres em termos práticos. 

Há uma lacuna do ponto de vista histórico em especial no Breaking que é 

um dos estilos da Dança de Rua do HipHop, sobre as primeiras dançarinas dessa 

modalidade, seja nos Estado Unidos desde as origens do HipHop em 1970, seja no 

Brasil na década de 1980, ou mesmo na Bahia em 1996, momento em que o 

Breaking consolida-se na cena local. As referências do ponto de vista histórico 

consistem apenas em representações masculinas. Por mais que se destaque a 

nomenclatura Bgirls, a presença das mulheres nesse fenômeno cultural que é o 

HipHop, ou mesmo no Breaking, não apresenta os detalhes que informem sobre a 

inserção de fato das Bgirls na Dança de Rua. Por conta disso destacamos abaixo a 

trajetória de Bgirls que fazem parte da construção do HipHop baiano e que se 

impõem em destaque na dança de rua em Salvador. 
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AS BGRILS INTERLOCUTORAS DA PESQUISA 

TRAJETÓRIA PESSOAL DAS BGIRLS NO BREAKING 

A intenção deste subtítulo é apresentar as Bgirls interlocutoras desta 

pesquisa destacando quem são elas, o seu nome, idade, escolaridade, orientação 

sexual, sua renda familiar, como elas se identificam no quesito cor, se tem filhos, 

com quem residem e seu estado civil. Vou trazer os trechos das entrevistas 

respeitando as falas como elas formas ditas. Que evidenciam pontos de vista de 

cada uma delas a respeito de suas dificuldades encontradas no contato com 

movimento artístico do HipHop e em suas primeiras experiências com dança. Minha 

opção é deixá-las falar por si mesmas, acompanhando a proposta das autoras 

Gonzalez e Anzaldua em se tratando do feminismo interseccional, porém farei 

algumas inserções na apresentação das Bgirls interlocutoras para o ajustamento das 

informações oferecidas por elas bem como alguns comentários relacionados às 

respostas dadas por cada uma delas: 

 
 

JOSY NASCIMENTO34 

 
Josy Silva Nascimento Cruz, mais conhecida 

como Josy Nascimento, foi uma das primeiras 

entrevistadas. Ela tem 25 anos de idade, mora 

atualmente no bairro do Lobato, na cidade de 

Salvador, no Estado da Bahia. Tem filho, mora em casa de aluguel com 

companheiro. Seu estado civil é solteira e sua escolaridade é ensino médio 

incompleto. Trabalha como operadora de Telemarkentig, sua renda é um salário 

mínimo. Declara que sua identidade étnico-racial é mulher negra e sua sexualidade 

é heterossexual. Josy Nascimento é uma ativista do HipHop em Salvador, ela faz 
 
 

 
34 Foto de Josy Nascimento registrada quando de sua participação (enquanto jurada na batalha de 
Breaking) no Encontro do Recôncavo Baiano de HipHop – Cruz das Almas- BA, abril de 2014. Foto 
concedida por Isabella Andrade do blog Danças Urbanas Bahia HipHop 
–DUB. 
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parte da segunda geração de dançarinas de Breaking e já fez parte do movimento 

Power Black e, ainda atua no Nayala Crew. Neste sentido Josy Nascimento abaixo 

relata quais são as diferenças desses dois grupos que ela participou e participa. 

Entrevistada 1. [04. 2015]. Entrevistadora: Simone Gonçalves. Salvador, 2015. 

Material transcrito via registro por gravador (60min.) 

- Bom. No Hiphop faço parte de dois grupos. O grupo inicial que comecei 
com professor Lucinei, foi {sic} o Power Black e grupo formado só por mulheres 
o Nayala Crew.Bom os grupos de que eu participei e participo foi Power Black e 
Nayala Crew. São grupos diferentes. Cada um tem uma característica 
diferenciada, o Power Black é grupo de Bboys e Bgirls, tinha criança, jovens e 
adultos também, até cheguei a acompanhar um grupo de terceira idade que 
chegou pra participar também do Power Black que fazia a dança. O professor 
incentiva muito a questão da expressão na dança, nas coreografias. Nei 
(professor), foi muito certinho nessa questão da dança do contexto da dança. 
Dançar e não dançar de qualquer jeito. Dançar com expressividade! era um 
grupo mais voltado mesmo pra galera interagir e tirar mais a juventude que 
estava na rua, que não tinha muita coisa pra fazer. O espaço já era um espaço 
cultural que já tava incentivo. 

Nayala Crew não foge muito dessa questão de incentivar, mas tem uma 
questão diferente do Power Black que é a questão do gênero. Nayala Crew 
trabalha com mulheres, grupo formado só com mulheres e que as integrantes do 
grupo, não só fazem as aulas, mas também passam o que elas tem de 
experiência não só na dança, mas em outras atividades que eu acho bacana 
diferenciar, passar e ensinar na realidade o Breaking. Nayala Crew ele traz a 
questão do aprendizado não só como dançarina, mas busca melhorar a sua 
performance em outras atividades com dança com capoeira. E também a 
questão do estudo mesmo. São grupos que tem idéias parecido, porem cada  um 
com sua descrição diferente. Com suas características (Josy Nascimento, Bgirl) 

 
 

De acordo com o relato, essa interlocutora começa a participar de dois 

grupos, sendo que o primeiro teve uma formação geracional (sendo mulheres e 

homens crianças, adolescentes, jovens e idosos), era grupo que trabalhava com 

jovens em situação de risco, via a dança numa perspectiva social e em termo 

metodológico se preocupava na assimilação da técnica da dança e ao mesmo tempo 

a consciência corporal. Já o outro grupo - Nayala Crew que vem a surgir mais tarde, 

era organizado e articulado por mulheres e atuavam e atuam no campo de formação 

continuada das professoras bgirls e projetos sociais em bairro da periferia. 

Incentivando estudo em outros estilos de dança com a capoeira e por último a 

profissionalização das artistas e professoras. 
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O ENCONTRO JOSY NASCIMENTO COM A DANÇA 
 

- Começei lá para 2000/2001. Na realidade eu comecei fazendo jazz na 
Fundação Cidade-mãe. Depois, eu já gostava assim da dança de rua, mas ficava 
com muito medo dos meus pais, meu pai não gostava muito, nem minha tia, da 
Dança de Rua e capoeira. Comecei fazendo capoeira. E aí eu conheci um amigo 
na escola que falou: Poxa, eu treino num espaço que é uma escola que fechou e 
a gente está usando para projetos culturais e tem dança de rua. E eu era doida 
para fazer, a gente foi lá e ele me apresentou ao professor Nei. Conversei com 
ele e pedi para começar a fazer aula. Inicialmente eu comecei a fazer escondido 
dos meus pais, depois eu falei com a minha tia, aí ela foi lá e só tinha homens. 
Aí sabe como é, ela falou: Ah só homens! O professor Nei muito argumentador, 
falou com ela: Não. Tem outras meninas também. Realmente tinha, mas 
meninas que a gente chama hoje de Maria b-boy, para namorar né! Mas tinha 
umas duas que levava mesmo a sério, mas nesse dia não estava. Aí ele 
conversou, minha tia falou: Ah já que tem menina então eu vou liberar. Aí 
liberou. Minha tia tinha uma confiança extrema nele. Aí comecei meu primeiro 
contato com a dança foi em 2005 Quando um amigo de escola me convidou  
para fazer uma aula experimental com professor Lucinei no grupo Power Black 
em uma Escola chamado, né, CENESITA . uma escola que acabou sendo 
abandonada, virando uma associação cultural para os moradores. Eu fui para 
fazer uma aula porque me identificava com a dança. Essa aula que acabei 
fazendo gostei tanto que fiquei e faço ate hoje. (Josy Nascimento. Bgirl) 

 
 

Para ela os pais representam o discurso e veículo social da repressão 

social impondo o papel e lugar da mulher. E mostra as estratégias para burlar os 

papéis e lugares impostos. 

 
 

MEUS PONTOS DE VISTA SOBRE DANÇA DE RUA 
 

- A dança me formou a pessoa que sou. Foi com a dança acabei 
descobrindo outros universos, universo corporal, espiritual através da dança com 
incentivo de pessoas no meio da dança foi que eu consegui muita coisa. Na 
minha vida. Varias coisas que faço hoje é... Foi através da dança. Sabe pra mim 
é uma satisfação muito grande saber que sou mulher negra da periferia, que eu 
poderia ter seguido outros caminhos, mas que a dança me levou para um rumo 
bom. É o rumo que tendo segui hoje e continuar, com fé em deus. (josy 
Nascimento, Bgirl). 

 
 

A dança lugar de formação política e artística, das descobertas internas e 

externas e afirmação das identidades para Josy Nascimento. 
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HIPHOP: CONSTRUÍDO POR ELA 
 

- [...] a cultura hiphop ela faz parte da minha vida, e ela é minha vida de um 
modo geral pois foi com ela que me desenvolvi. Eu tive um crescimento muito 
grande bom através da cultura hiphop tanto pessoal quanto profissional como 
mulher, mãe, dançarina. Faz parte a cultura HipHop corre nas minhas veias, 
corre no meu sangue. Seja na dança seja na música. Pra mim a cultura HipHop 
é muito importante. (Josy Nascimento, Bgirl) 

 
 

Para ela o HipHop é a filosofia de vida conhecimento adquirido no espaço 

urbano e expressado pelas artes. 

 
 

DIA A DIA DAS DIFICULDADES 
 

- As dificuldades que tive com Breaking. Acredito que seja a dificuldade que 
toda bgirl tem: que é aquela questão de falta de espaço por ser mulher, a galera 
achar que a gente não tem facilidade de fazer as coisas, pelo fato de ser mulher. 
Eu acho pelo contrário eu vivo sempre contestando e comprovando que mulher 
pode, tem capacidade. Teve a questão mesmo ter lugar pra treinar porque tem a 
questão financeira ter um treino adequado. Lugar adequado pra treinar, ter um 
transporte para se locomover, ter um dinheiro pra fazer um lanche bacana ter os 
nutrientes que a gente precisa para o dia a dia pra dançar. Então essas foram 
umas das minhas maiores dificuldades. (Josy Nascimento, Bgirl) 

 
 

O depoimento confirma a existência das relações de gênero entre 

mulheres e homens nos espaços de poder e o enfrentamento das mulheres às 

questões sociais, econômicas e culturais como rebatimento da presença nos 

espaços dominados. Conforme (Gonzalez, 1998) os papéis subalternos com que 

foram construindo as relações de poder de uns sobre outros, impondo a 

invisibilidade do explorado. 
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THINA BREAK35 
 

Ana Cristina dos Reis Santos, mas 

conhecida como Thina Break, foi a 

segunda entrevistada da pesquisa. Ela 

tem 34 anos de idade, sempre morou em 

Fazenda Coutos na cidade de Salvador, 

no estado da Bahia. Não tem filhos 

biólogicos, mas tem filhos de consideração que são (seus afilhados). Mora com a 

mãe e pai. Seu estado civil é solteira e sua escolaridade é ensino médio completo. 

Trabalha como arte educadora, produtora e fotógrafa em eventos ligados ao HipHop, 

e sua renda familiar é de um salário mínimo. Declara que sua identidade étnico- 

racial é mulher negra e sua sexualidade é heterossexual. É uma das ativistas do 

HipHop de Salvador que participou da primeira Posse Ori e do Núcleo de Mulheres 

da Rede Aiê HipHop. Ela faz parte da primeira geração de dançarinas de Breaking 

na cidade. Fez parte do América Bahia Street Fighter, Dragon Dance e serpentes do 

rap, atualmente atua como linha de frente nos grupos e participa do Independente  

de Rua, Bahia Breakrs e é também a articuladora da Liga Baiana de B.boys e  

B.girls. Entrevistada 2. [04. 2015]. Entrevistadora: Simone Gonçalves. Salvador, 

2015. Material transcrito via registro por gravador (60min.) 

 
 

O ENCONTRO DE THINA BREAK COM A DANÇA 
 

-É um pouco louco. Antes eu era funkeira, quando eu tinha meus 14 anos eu 
também era MC. Primeiro comecei na base de mc, meu nome era mc aninha e 
tinha uma parceria que era mc baixinha, que é Laine Galiza. Aí a gente começou 
a compor música agora um funk melody, não um funk baixaria. Então, a gente 
começou a compor músicas, aí veio contatos para nos apresentar em escolas, 
nos bairros locais, como o PopSom que agora não existe mais, o Framenguinho, 
que também está desarticulado e em vários outros bailes. E eu sempre dancei 
na feirinha de Fazenda Coutos, que hoje existe. Acontecia na Feirinha de 
Fazenda Coutos onde eu treinava e dançava funk. Na verdade, eu dançava um 
funk diferente que todo mundo perguntava que negócio era esse. Eu sempre 

 
 
 

35 Foto de Thina Break na Praça Dois de Julho, Salvador, agosto de 2015. Foto Rafael Alexandre. 
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dançava funk e mudava os passos, mas não sabia que estava dançando break. 
Aí foi um grupo Dragon Dance, onde dançavamos, charme, Maiame, Funk soul, 
Passinho coreografado, Breaking, Jazz, na época nem sabíamos que estávamos 
praticando Breaking ou Danças Urbanas e realizando a junção de outros estilos. 
Os treinos na feirinha nos finais de semana no Bairro de Fazenda Coutos, no 
subúrbio ferroviário de Salvador em 1996, era com intuito de praticar dança e 
realizar apresentação em escolas, aniversários, e disputa nos bailes Funk onde 
eu cantava como mc de Funk com o Grupo Serpentes do Rap no Subúrbio de 
Salvador ( Paripe, Fazenda Coutos e diversos lugares da cidade onde éramos 
convidados.) nessa época não existia essas diferenças de técnicas de dança de 
rua dançávamos módulos, 1- charme, 2- Maiame, 3- dança da Máfia e o 4- Funk 
no final do modulo de Funk rolava as rodas que misturava popping, Break, 
locking, coreografias danças diversas e era muito difícil para tudo, para ter 
acesso a informações, para marcar treinos e apresentações. Pois não tínhamos 
essa facilidade tecnológica que temos hoje. Para conseguir músicas, 
esperávamos vir Fita (K7) de outro estado, era o único momento para ouvirmos e 
compartilhamos, marcado nos finais de semana que todos conversávamos e 
contávamos de tudo um pouco o que tínhamos feito e acontecido. Momentos 
maravilhosos. Depois destas experiências, conheci muita gente, e a cultura 
HipHop. Que estou até hoje. (Thina Break, Bgirl) 

 
 

O relato de Thina, nos trás uma importante informação quanto as distintas 

formas de aproximação das mulheres jovens com o universo HipHop em especial a 

dança de rua e música através da formação de grupos de mulheres e atuação nos 

bairros e espaços culturais deste de 1996. Outro fato marcante destacado por Thina, 

é a junção de todas as danças urbanas sem diferenciar suas especificidades e o 

modo como essas danças eram aprendidas, ou seja, a aprendizagem se dava por 

distintas formas e as informações eram acessadas via uso de recursos áudio visuais 

(vídeos e filmes). 

 
 

MEUS PONTOS DE VISTA SOBRE DANÇA DE RUA 
 

- A Dança em geral, é uma das melhores coisas que poderia existir, quando 
se dança, poder expressar todas as suas emoções é um sonho para muitas 
pessoas. A dança seduz, completa, manifesta, tranquiliza, conquista, renova e 
contempla. A Dança de Rua é maravilhosa, é uma das mais belas, onde se 
trabalha todo o conjunto de expressão corporal. Em toda a suas modalidades é 
fascinante, é mágico. Para quem não conhece, quando se ver imaginam como é 
que se faz isso, e pensam que nunca poderiam fazer. Mas com persistência, 
estudo e prática, qualquer um pode dançar. È emocionante ver estilos diferentes 
e próprios, sempre me arrepio quando vejo um dançarino ou dançarina, dançar 
com gosto e alma. A Dança de Rua é uma das danças, mais maravilhosas que 
poderia existir. (Thina Break, Bgirl) 



85 
 

 
 
 
 
 

Para Thina a dança, em destaque dança de rua é a composição de 

expressões das emoções e desejos onde todos dançam e expressão seus 

sentimentos, desejos e limites. 

 
 

HIPHOP: CONSTRUÍDO POR ELA 
 

- O HipHop para min. É o conhecimento literalmente para além dos 
elementos H2, é vida, é trocas de experiências, é luta, é convivência, é 
democracia, é militância, é atitude, é amizade, é liderança, e apreender algo 
novo, é literalmente uma forma de vida, com objetivo de vencer, crescer e lidar 
com todas as circunstâncias. E sei que o conhecimento é a base de tudo no H2 
e na vida. E o processo de evoluir, antes vivenciei casos que você teria que ser o 
melhor do que o outro. Hoje não preciso de ser o melhor, mais sim, compartilhar, 
viver, evoluir. O que faço a cada dia em tudo há h2. Então, ele se transforma e 
transforma pessoas, de forma direta e indiretamente, para alguns que entende, o 
h2 vira filosofia de vida não só nos elementos artísticos, mas em toda sua 
potencialidade do Movimento sócio político cultural que é o HipHop. (Thina 
Break) 

 
 

Para Thina o HipHop é a grande potência de transformação social, 

resolução de conflitos, é lugar do movimento e formação política onde a vida tem 

valor. 

DIA A DIA DAS DIFICULDADES 
 

- Nessa época, sim. Porque hoje a gente tem face, hoje a gente tem 
praticamente tudo. Antes a gente não tinha nada, para gravar uma base, para 
você cantar era horrível. Tinha que ser na boca, na palma da mão. Para você 
fazer uma música tinha que pagar muito caro. A dificuldade era muita, não vejo 
só por mim, mas por outras pessoas militantes, que chamo de militante apesar 
delas não se considerarem militantes. Eu vejo que eles agilizaram muito para o 
pessoal de agora e essas pessoas que estão chegando agora não sabem do 
valor que a gente fez para eles. Eu vejo muito eles perderem tempo. Concluindo 
eu vejo que as dificuldades era acesso as informações, e as formas contato que 
não existia muito. Em relação a ser mulher, nunca me preocupei com as opiniões 
negativas de terceiros. Até gostava, pois, sempre relatavam, uma menina 
dançando isso. (Thina Break) 

 
 

Tina destaca que as dificuldades em praticar a dança de rua eram 

basicamente as de cunho econômico para todos os militantes do HipHop. As 
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estratégicas utilizadas para resolução baseavam-se na criatividade e no uso de 

recursos próprios. 

 
 

ADRIELE SANTOS FERREIRA 
SOUZA ( BIDY)36 

Adriele Santos Ferreira Souza, mais 

conhecida como Bidy, foi a terceira 

entrevistada da pesquisa. Ela tem 20 

anos de idade, não morava com os 

pais deste dos 16 anos, morava de 

aluguel, mas recentemente retornou 

para a casa dos pais no Baixo de Quintas na cidade de Salvador no estado da 

Bahia. Não tem filhos. Seu estado civil é solteira. Está cursando o ensino médio do 

segundo grau. Atualmente não esta trabalhando, mas atua como professora de 

dança de rua. Neste sentido sua mãe a ajuda financeiramente. A mãe dela é 

autônoma e pensionista. Declara que sua identidade étnico-racial é como mulher 

branca, mas destaca apenas no visual, porque culturalmente e politicamente é 

negra. Afirma que não tem nenhum problema de afirmar sua sexualidade, porém não 

se coloca rótulo, mas para facilitar ela declara que é lésbica. Bidy, faz parte da 

terceira geração de Bgirls no Breaking em Salvador, e tem uma representatividade 

marcante na dança de rua, não apenas pelo fato de integrar grupo de bboys sendo a 

única bgirl, mas também pelo seu ativismo na cena baiana do HipHop. Bidy, fez 

parte somente da Unidade Alt Star Crew - USA, e vale destacar que ela era a única 

mulher a participar do grupo. Interrogarda sobre a existência de outras mulheres no 

grupo, ela confirma que nenhuma outra bgirl fez parte do grupo e aponta os motivos 

da sua saída do grupo. Entrevistada 3. [07. 2015]. Entrevistadora: Simone 

Gonçalves. Salvador, 2015. Material transcrito via registro por gravador (45min.) 
 
 
 

 
36 Bgirl Bidy participando da Roda de Breaking, Praça da Sé, fonte iluminada, Salvador, 2013. Foto 
Isabella Andrade. 
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- [...] Os meninos tinham preconceito com as Bgirls. E o preconceito foi um 
dos motivos que me fez sair desse grupo. Conheci a dança através deles e por 
demonstrar interesse e dedicação entraram no grupo. (Bidy, Bgirl). 

 
 

Tomar uma atitude, romper com machismo, principalmente quando há 

existência apenas de uma única mulher selecionada pelo perfil desejável dos grupos 

dança que majoritariamente são compostos por homens, é o que Adriele Souza, ou 

seja, lutarmos contra esse comportamento preconceituoso, principalmente aquele 

relacionado a condição de mulher e lésbica. Ela nos conta: 

- Por ser mulher a gente passa por situações totalmente diferentes que os 
homens, não por ser melhores ou piores sim por ser diferente. Então preconceito 
por ser mulher... Por não ter o mesmo desempenho físico... E por ser lésbica. ( 
Adriele Souza, Bgirl). 

 
 

O ENCONTRO DE ADRIELE SOUZA COM A DANÇA 
 

- Tinha em media 12 anos e a cultura tava começando a chegar lá no bairro. 
Foi com os meninos do unidade. Eles se apresentavam nas comemorações de 
escola. Foi a partir dai que me encantei... Comecei a praticar depois fui buscar 
informações. ( Bidy, Bgirl). 

 
 

Foi através de uma apresentação de dança na escola que ela passa a 

conhecer a dança de rua aos 12 anos e passa a buscar ter mais conhecimento. 

 
 

MEUS PONTOS DE VISTA SOBRE DANÇA DE RUA 
 

- Dança de rua é toda dança que nos permite se expressar sem regras. Sem 
123 e o 123 pode ser 213 rs. A sua forma de se expressar. ( Bidy, Bgirl). 
Somente Breaking, foi a que me identifiquei nesse meu conceito de ser livre. De 
poder modificar e conseguir me encaixar (Bidy, Bgirl). 

 
 

É dança que quebra a sua simétrica e muda constantemente gerando 

possibilidade de melhor expressar o corpo. 
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HIPHOP: CONSTRUÍDO POR ELA 
 

- HipHop e uma coisa sem explicação as palavras me faltam... e uma vibe de 
união. Ninguém tem nada. Mas quando nos reunirmos pelo menos naquele momento temos 
tudo. Todas as nossas diferenças são anuladas e nos unimos. E muito lindo tudo isso e 
meus poucos 20 anos não encontrei em outro lugar. Quando viajamos e conhecemos outro 
alguém da cultura automaticamente ele vira amigo de infância e engraçado. (Bidy, Bgrils). 

 
 

HipHop, então representa a união entre as pessoas, um lugar de 

resolução de diferenças e dos conflitos entre grupos menos favorecidos socialmente. 

É espaço de fazer as pazes dançando. 

 
 

DIA A DIA DAS DIFICULDADES 
 

- Preconceito dos "homens" minha mãe de boa. Dificuldade física porque e 

barril. (Bidy, Bgirl) 

 
 

Não apenas machismo, mas as relações de gênero é ainda hoje, o grande 

problema para as mulheres, principalmente quando elas ocupam os espaços em que 

os homens tenham maior representatividade. Em contraponto, a união entre as 

mulheres na figura da mãe, como representação forte, fortalece suas filhas apoiando 

a participação delas sem valores preconceituosos. Empoderá- las para superar suas 

habilidades corporais. 
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TAINAN CRISTINA DE JESUS MEDEIROS37 
 

Tainan Cristina de Jesus Medeiros, mas conhecida 

como Taynan Coulteler, foi a quarta entrevistada da 

pesquisa. Ela tem 19 anos de idade, mora com os 

pais. Reside em Paripe (Subúrbio Ferroviário) na 

cidade de Salvador no estado da Bahia. Não tem 

filhos. Seu estado civil é solteira. Está cursando o 

ensino médio do segundo grau. Atua como 

professora de Dança de Rua ministrando aulas em 

escolas e projetos sociais. Declara sua identidade étnico-racial como mulher negra, 

afirma que sua sexualidade é bissexual, porém não se coloca rótulo, mas para 

facilitar ela declara que é lésbica. Taynan Coulteler faz parte da terceira geração de 

Bgirls no Breaking em Salvador. Sua atuação está ligada diretamente com HipHop, 

em destaque o Breaking especificamente localizada nas adjacências de seu lugar de 

moradia e na escola onde estuda, tornando-se assim uma referência de Bgirl no 

subúrbio ferroviário. Entrevistada 4. [07. 2015]. Entrevistadora: Simone Gonçalves. 

Salvador, 2015. Material transcrito via registro por gravador (45min.) 

Para sabemos mais ela nos conta que: 
-Atualmente sou uma das Líderes e coreógrafa do Grupo Power Dance 

Crew e Crazy Dance. Power dance crew é mais para apresentações e o Crazy 
Dance é um grupo de meninas que mostram suas diversidades através da dança 
(Taynan Coulteler) 

 
 

Dois grupos com diferentes perspectivas, interesses, propostas voltadas 

para concretização de trabalho artístico e exposição de um trabalho específico sobre 

as mulheres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Foto retirada do facebook da bgirls Taynah e autorizada por ela para a pesquisa. 
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O ENCONTRO TAYNAN COULTELER COM A DANÇA 
 

- Foi em um festival de dança da minha escola onde meu amigo estava 
dançando ai eu olhei ele dançando e disse: Eu quero fazer isso, e hoje estou 
aqui aprendendo e ensinando com a Dança de Rua. (Taynan Coulteler). 

 
 

Os encontros, festivais, rodas de dança, possibilitam aos jovens 

conhecerem o HipHop assim promovendo o movimento e incentivando novos 

adeptos e adeptas a darem continuidade a esta arte de rua. 

 
 

MEUS PONTOS DE VISTA SOBRE DANÇA DE RUA 
 

- A dança de rua pra mim é oportunidade. E aquilo que você mostra e é. É 
uma escolha. As pessoas sempre falam pra mim que eu não escolhi a dança foi 
a dança que me escolheu. A dança de rua é como se fosse a minha casa, a rua. 
É a minha casa. Pra mim ela é minha casa, foi da Rua que eu aprendi a ser o 
que sou hoje em relação a dança. (Tayanh Coulteler) 

 
 

Dança de rua é expressão que vem da rua que possibilita outros 

caminhos para as mulheres descobrirem e apresentarem quem elas são. 

 
 

HIPHOP: CONSTRUÍDO POR ELA 
 

- Pra mim o HipHop além de ser o gênero musical, é uma porta de 

oportunidades, onde ali eu mostro o que sou e o que faço. É uma porta aberta, ou 

seja, onde a gente tem a oportunidade de mostrar quem a gente é através da dança. 

Eu acho que hiphop pra mim é algo familiar. É como se fosse algo que a gente 

adquiriu quando a gente dança (Taynen Cuolteler). 

 
 

Ela compreende que o HipHop é lugar da afirmação de suas identidades, 

de marcar quem ela é com a dança, sem negar a si mesma. Da mesma forma que 

Tainan, reconheço o HipHop como lugar que ocupa o lugar de família. 
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DIA A DIA DAS DIFICULDADES 
 

- Logo de cara nem pai e mãe apoiaram isso sabe. Em relação a meu 
próprio colega dizer isso: é dança de menino e menina não pode fazer. Eu tive 
doente o médico disse que não podia dançar. Isso foi um baque na minha vida. 
Então umas das minhas dificuldades foram essas, e além de eu ter ficado doente 
e o médico ter dito que eu nem iria dançar, mas por conta da minha infecção 
pulmonar. (Taynan Coulteler) 

 
 

Mais uma vez ficam evidenciados os problemas enfrentados pelas 

mulheres negras, as desigualdades de gênero, tanto na instância social cultural, 

quanto na questão de saúde. 
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BREVE ABORDAGEM DO FEMINISMO DA DIFERENÇA INTERSECCIONAL NA 
DANÇA 

 
Nesta pesquisa a tentativa de articulação argumentativa da teoria 

feminista com a dança, se dá pela via da aproximação das discussões postas nessa 

teoria quanto a questões do sexo, porem incorporando a tais questões as distintas 

opressões que as mulheres envoltas no ambiente da dança sofrem e que não se 

restringem apenas ao sexo, mas também a questões como a de raça, sexualidade, 

classe, geracional entre outras. Para compreender a realidade da participação das 

mulheres dançarinas de breaking na dança de Rua em Salvador é preciso ampliar o 

escopo de aproximações. 

A dança em geral não está desassociada nas questões culturais, social e 

artísticas que constrói nossas vidas. Todas as construções de valores sociais sejam 

dançando, produzindo ou assistindo estão envolvidas diretamente e indiretamente 

na nossa relação com mundo. (Andreoli, 2010). 

O meu, o seu, nosso corpo é a parte principal para transmitir quem somos 

e o ato de dançar fortelace as nossas construções ideológicas. Acredito que as 

contribuições acerca do feminismo da diferença interseccional discutida por 

Anzaldua (2005) e de estudos de gênero e raça no Brasil por Gonzáles (1980) 

ajudam a entender as implicação de gênero na participação das mulheres na dança 

de rua em salvador identificando assim, as duplas e triplas opressões silenciadas 

para além da questão da sexualidade, sobretudo das mulheres negras, dançarinas 

de breaking articulando tais noções com marcçadores sociais da sexualidade, 

classe, gênero, etnia e tantos outros. 

Quando dançamos breaking, se não estivermos atentos e atentas 

corremos o risco de reproduzir valores sociais que se encontram atravessados nas 

lutas políticas e no modo como fazemos e damos significado em diferentes 

contextos de representação do nosso corpo. Ao observar uma roda de breaking em 

Salvador, os discursos do corpo de uma dançarina de breaking - através de gesto e 

expressão e no confronto com o(a) adversário(a) - evidenciam uma demarcação de 

território confirmando e afirmando sua intimidade com a dança. Mesmo de maneira 
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implícita, fica possível compreender através das expressões faciais, palavrões, 

gestos, posturas corporais e movimentos de força, leveza, tensão, explosão e jogo 

de sedução, que constroem os discursos diferenciando os posicionamentos de cada 

sujeito. 

 
Figura 26 Roda de brekaing CypherÉNoix. Bgirls Maisa x Bboys Cabeça. Lauro 

de Freita -BA , 2014. Foto: Isabelaa Andrade. 
 
 

Nesta direção incorporar ao estudo, o conceito do feminismo 

interseccional possibilita compreender que a dança não é, nem está isenta das 

opressões e discriminações impostas às mulheres - principalmente a mulher negra, 

e que são reproduzidas através da configuração de diferentes maneiras de utilização 

do corpo por mulheres e homens na sociedade. Nesse sentido, a dança de rua pode 

ser pensada enquanto um tipo de linguagem que representa os discursos e ideias 

que dão sentidos para o mundo. Os sistemas de representação, e a maneira como 

as pessoas, expressam seus sentimentos, sonhos, desejos, fantasias associam-se à 

questões sociais e contribuem para a cristalização de conceitos e preconceitos que 

incidem na, formação do senso comum e das construções de ideais sociais 

(FISCHER, 2003). 

Os estudos na área de gênero no Brasil, no âmbito nas àreas das ciências 

humanas e no das artes revelaram-se incipientes para trabalhos que se 

desenvolvem no campo da dança (ANDREOLI, 2010). Esta afirmação se comprovou 
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ao longo desse estudo que tem enfoque na dança de rua, e onde foi possível 

constatar que apenas nas áreas da sociologia e educação foram encontradas 

informações e discussões pertinentes à questões racial e de gênero em Salvador, 

com aproximações entre as Rappers, Bgirls, Grafiteiras e ativistas que se expressam 

na cultura HipHop. 

Em sua dissertação “Eu me alimento, Eu me alimento, Força e Fé das 

Yabás Buscando Empoderamento: expressões de mulheres negras jovens no 

HipHop baiano, sob a perspectiva do feminismo negro nas expressões das  

mulheres no HipHop em Salvador”, Barbosa (2013) afirma que em expressões 

artísticas no HipHop as mulheres negras se destacam como feministas, com 

destaque para as questões especificas e referentes ao feminismo negro. Nas 

questões de identidades, elas se reconhecem na perspectiva étnico racial, 

geracional, de classe e sexualidade. Sobre a questão da sexualidade a autora 

destaca uma predominância heteronormativa. Já Freire (2011), aborda em sua 

dissertação a existência do HipHop Feminista em Salvador, em que as mulheres 

passaram a construir esta denominação a partir dos pensamentos do Movimento 

feminista, negro e de juventude. Outra autora como Alves (2009) em seu artigo 

“Mulheres na Dança do Movimento HipHop: A construção do sujeito reflexivo a partir 

de uma nova pedagogia de gênero”, aborda que as razões que levaram as mulheres 

a entrarem na Dança de Rua foram as reflexões e a inclusão do eu e da inclusão 

social, incentivando assim a participação feminina neste espaço. 

Portanto, questões do feminismo na dança merecem ser aprofundadas, 

principalmente na dança de rua onde a masculinidade se vê comprovada a partir de 

competições e provas que são desafiadoras para testar o viés masculino 

destacando-o do comportamento feminino, bem como ensinando aos homens e 

mulheres participantes do movimento a agirem em conformidade aos valores, 

atitudes de vida e modos de sua especificidade sexual . 

Neste caminho entendo que o campo da dança seja um espaço profícuo e 

possibilitador de reflexão e discussão das questões de gêneros interseccionadas, 

que destaquem as diferenças entre as mulheres, suas danças e suas maneiras de 

entender e organizar o mundo. Decerto, é um tanto disso que o trabalho em tela 
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busca fazer. Gerar espaço de possibilidade para que abordagens dessa natureza no 

campo da dança, e mais especificamente na dança de rua, sejam conhecidas, 

discutidas, rebatidas e entrem no fluxo de continuidade referencial dos corpos 

envolvidos nos movimentos sociais, culturais e políticos. 

A abordagem através do conceito do feminismo interseccional, neste caso 

o feminismo da diferença interseccional, não se dá enquanto rotulo ou etiqueta, mas 

como um caminho para quebrar os pensamentos hegemônicos machistas, racistas e 

homofóbicos presentes e praticados pelas/ nas estruturas de poder, principalmente 

em referência ao feminismo, e buscando adotar metodologias e atitudes práticas de 

pensar modos de vida de mulheres e homens que quebrem as barreiras das 

opressões. Mas o que seria esse conceito interseccional? Tal conceito foi criado 

pelas feministas negras norte americanas como Hazel Carby, Bell Hoorks, Patricia 

Hill Colloins, Patricia William e Kimberle Crenshaw na década de 1970 para 

problematizar o feminismo eurocêntrico que silenciava outras formas de ser mulher. 

Neste sentido para Rodrigues, 2013 apud Crenshaw, 2007 revela que a 

interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificadamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as oposições relativas à mulheres, raças, 

etnias, classes e outros. 

O surgimento da terminologia apresentada acima, nos permitir direcionar 

o olhar, ou melhor, descolonizar as discussões sobre as mulheres, evidenciando 

destacado e incorporando outras mulheres que historicamente foram apagadas, não 

apenas negras, bem como outras mulheres que não se enquadram ao perfil 

eurocêntrico, que foram categorizada pelos sistemas de hierarquias de poderes e 

dominação pela sua diferença. 

Barbosa (2013), ao tratar das diferenças no “bojo do feminismo” traz 

Gloria Anzaldua, uma importante percussora da teoria feminista, para abordar o 

conceito da diferença interseccional. A autora Gloria Anzaldua nasceu em 26 de 

setembro de 1962 no Texas, faleceu em 15 de maio de 2004 na Califórnia. Poetisa, 
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Escritora e feminista. Gloria começa a se aproximar da literatura feminista na década 

de 60 e 70. Só na década de 70 de fato ela começa a escrever. Na década de 80 ela 

defende a posição de que as mulheres deveriam buscar meios para expressar suas 

ideias, transformando-se em criadoras de suas teorias e não mais objeto de estudo. 

Ela defendia que a mulher negra deveria contar sua própria história, não deixar que 

os outros a contassem. Até porque, quem mais conhece e vive na pele a condição 

de ser mulher negra, tem histórias a contar. Tem experiência. 

Assim sendo, é preciso contar o que se vivencia enquanto mulher negra e 

mulher de cor. Contar e não deixar ser contada por terceiros, principalmente por 

brancos, por homens brancos, pois eram eles quem mais dominavam a escrita até 

bem pouco tempo atrás. Gloria se questiona por que escrever? e por conta disso 

relata que escreve para registrar o que os outros apagam quando ela fala. Para 

reescrever a história mal-escrita sobre mim, sobre você. Ela quer contar aquilo que é 

omitido, mal contado sobre a sua história. Quando ela fala de si, ela se reporta a 

todas as mulheres do Terceiro Mundo. O perigo em não escrever é o não fundir 

nossa experiência pessoal, visão do mundo, com a realidade, com nossa vida 

interior, nossa história, nossa economia e nossa visão. (trazer sempre o que a gente 

vivencia). 

A autora destaca, ainda que o livro Borderlands/La Frontera: the new 

mestiza, Anzaldúa (1987) da foi referência para os estudos da diferença 

interseccional no feminismo sem o reducionismo pautado apenas gênero, mas 

ampliando para as questões sociais. No livro, Anzaldúa faz crítica à política da 

diferença no diferente, do que não é hegemônico e se aceita submisso e se identifica 

como diferente, surgindo como sujeito da política do diferente. Ela identifica como 

erro a diferença, traz a política da diferença para o debate considerando o perigo de 

naturalizar a diferença, fazendo dela um paradigma. O movimento negro lésbico tem 

que identificar-se com valores que superem os estabelecidos pela razão 

hegemônica. Por isso é preciso nascer, construir um grande exemplo e destacar as 

identidades separadas e não se deixar invandir por uma identidade que não fala de 

nós. De acordo Barbosa (2013), o pensamento de Anzaldúa pode ser considerado 

como marco para a estratégia e superação das desilguadades entre mulheres de 
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cor; por é unir a afirmação da identidade individual com o coletivismo das múltiplas 

identidades não brancas. 

Outra autora que vai na direção do pensamento de Anzaldúa é Leila 

Gonzalez. Ela nasceu em Belo Horizonte, em 01 de fevereiro de 1935 e faleceu em 

julho de 1994. Foi professora, feminista intelectual e ativista do movimento negro. 

Gonzáles dedicou seus estudos as questões das relações racialis sendo uma das 

percussoras a abordar e discutir questões do racismo na educação superior 

brasileira. Sua atuação na década de 70 se deu com direção à cultura e fazer 

político. Foi também uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, assim 

como da criação do Nzinga coletivo de mulheres do Rio de Janeiro e do Olodum na 

Bahia. Na década de oitenta se destacou por ser uma militante negra que mais se 

destacou dentro e fora do Brasil por trazer em seus estudos sobre a mulher, as 

questões de gênero e racismo abordado em um dos seus textos “Racismo e 

Sexismo na Cultura Brasileira” sendo o mais conhecido e muito importante na época. 

Barbosa destaca que o pensamento de Gonzalez é marcado por um conjunto de 

questões relacionadas às mulheres negras, que revelam aspectos simbólicos do 

racismo e sexismo da sociedade brasileira. 

 
 

OS ESTUDOS DE RAÇA E GÊNERO NO BRASIL 
 

A critica das intelectuais negras, em destaque Gonzalez (1980) ao 

movimento feminista nacional, quanto a omissão nos estudos de gênero das 

discussões de raça para compreensão das diferenças entre as mulheres, enquanto 

contexto social e cultural fez com os estudos de raça e gênero fossem de 

fundamental importância para compreender as “relações de gênero” nos distintos 

modos de vida das mulheres (Barbosa, 2013). 

Neste sentindo para Carneiro (2003), as questões de raça enquanto 

contexto social apontadas por Gonzalez nas questões de gênero se tornaram a 

senha para desenhar o que hoje conhecemos como o feminismo negro. Ela destaca 

também que as características do feminismo negro se distinguem como lugar de 

legado de uma história de luta que temos em comum, ou seja, um espaço de 
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natureza interligada raça, gênero, classe na nossa experiência, na nossa atuação 

como mães, professoras, líderes comunitária e (dançarinas), e por último, no 

combate a imagem de controle que estigmatiza o corpo negro. Este conjunto de 

experiências e ideias compartilhadas que foram construídas no seio do feminismo 

negro fizeram com que as mulheres construíssem interpretações teóricas da 

realidade negra por aquelas que a vivem. De acordo com Barros (1995), a grande 

tarefa é potencializar essa percepção especial e potencializar afirmativamente essa 

percepção através da reflexão política. 

Ao se tratar das questões de raça nas discussões de gênero evidencia-se 

que o racismo está profundamente ancorado no sistema escravagista, uma doutrina 

deliberadamente construída para justificar o comércio de seres humanos, sobretudo 

porque esses seres humanos eram negros capturados no continente africano. Para 

justificar esse comércio que perdurou, e que era organizado pelos estados, pelos 

europeus e beatificado pelo Vaticano, e que verdadeiramente arrasou milhões de 

destinos pessoais, tornou-se preciso a um certo momento, apaziguar a consciência 

dos homens, inclusive dos tumbeiros, dos comerciantes de escravos, dos caçadores, 

dos donos de plantações. De modo que é assim que se construiu essa doutrina 

primeiramente racial e a seguir racista, de modo que hoje nos cumpre desconstruir 

essa doutrina, a fim de desfazer seus efeitos contemporâneos. Então, temos todos 

esses acontecimentos nos Estados Unidos, que hoje são mais visíveis, mais 

audíveis, mas que lá já existem há muito tempo, conforme a história da luta pelos 

direitos civis. 

O racismo existe também na Europa, na América do Sul, no Brasil e dá 

lugar a discriminações, e dá lugar a injúrias e dá lugar a ataques físicos e dá lugar a 

maneiras de excluir as pessoas de suas moradias, do acesso ao emprego, da 

simples mobilidade, em resumo, do exercício pleno dos direitos ligados à cidadania. 

De modo que precisamos desfazer tudo isso, uma vez que efetivamente seus efeitos 

ainda estão em curso. Neste sentindo o racismo também superlativa os gêneros por 

meio dos privilégios que advém da exploração e exclusão do gênero subalterno. 
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QUEBRANDO BARREIRA: É ASSIM QUE DANÇO! 
 

As mulheres inseridas no ambiente do HipHop/Breaking quebram 

barreiras todos os dias, impondo um diferencial que vem aqui exposto considerando: 

o simples fato de serem mulheres, Bgirls, de dançarem na rua, de serem mães, 

negras, lésbicas, de participarem de crews (sejam essas mistas ou formadas 

somente por mulheres), o simples fato de estarem ativas nos campeonatos, mesmo 

com toda dedicação e ousadia na atuação artística através de performances e, 

mesmo não sendo reconhecidas, valorizadas ou fazerem parte da dança de rua – 

onde atualmente ainda são minoria. Todos esses simples fatos fazem a diferença. 

As vozes e atuações das bgirls que dão força e impulsionam o movimento hiphop 

baiano, projetam e destacam suas visões sobre si mesmas quando dançam e 

refletem sobre suas práticas e as questões da mulher no cenário da Dança de Rua 

em Salvador. 

 
 

ELAS ENTRANDO NA RODA DE BREAKING: 
 

A roda de breaking é um acontecimento que é ao mesmo tempo 

espontâneo e organizado. Onde as bgirls e bboys começam a dançar um para outro 

e as pessoas param para assistir ou participarem daquele show na rua. Um evento 

realizado por praticantes da dança de rua da cultura HipHop ou demarcação de 

espaço público como ponto de encontro de crews grupos, adeptos da dança 

Breaking. Compondo assim seus múltiplos significados e estruturas. Mas o que me 

interessa é destacar como elas, as bgirls, começaram a entrar nessa roda. Percebo 

que roda é um lugar de iniciação onde elas expõem sua “vibe”, dançam os desejos, 

as prisões, submissão e ousadia. 

Exponho primeiramente as distintas experiências das mulheres onde 

destacam-se os relatos de cada uma e suas impressões quanto a seus primeiros 

passos numa roda de Breaking em Salvador, para depois analisar e argumentar 

comparativamente. Início com a fala de Josy Nascimento quando ela narra: 

- Rapaz, eu comecei a entrar nas rodas por incentivo do meu professor 
Lucinei. Eu fiz algumas aulas com ele de dança. As rodas aconteciam toda {sic} 
quinta feira. Era conhecido com “Quinta Black” no bairro de Paripe. Ele fazia o 
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encontro com os meninos adolescentes e fazia uma roda de Breaking. E ai ele 
me levou. Ele falou: - vamos se você gostar, você pode entrar ou não na roda. E 
ai ele me incentivou: - vamos lá mostre o que você aprendeu. 

Então, meu primeiro contato com a roda de Breaking que foi no evento 
“Quinta Black”, né, na praça. [...] Onde sinto muita saudade! Por que era um 
tempo muito bom que muitos jovens dançavam o Breaking ao ar livre, dançava, 
sentia a batida do DJ. Sabe o que todo dançarino gostar de fazer é... ser livre, 
ser livre pra expressar fisicamente. Expressar seus sentimentos através da 
dança. (Josy Nascimento, bgirl ) 

 
 

Em seguida Thina Break nos conta que elas e seus amigos: 
 

[...] dançávamos nas rodas a mistura de popping, breaking, locking, Miami 
Beat e coreografias, charme entre outras, depois da iniciativa de participar da 
roda, praticamente única mulher na época, sempre me incentivavam para dançar 
ou tentavam me empurrar, mas sempre entrava quando realmente me sentia a 
vontade e todos compreendiam. Entrar numa roda de Breaking é fascinante e 
emocionante, local onde você expressa toda a sua dança, local de troca de 
experiências, vivência e emoção. No meu ver local onde se expressa sem 
restrições, é livre para executar seus movimentos. (Thina Break, bgirl) 

 
 

Tayne Coulteler lembra da sensação ao entrar na roda: 
 

- Logo quando eu comecei a entrar nas rodas dava um frio na barriga, mas 
foram raras ás vezes, depois que comecei a evoluir, em quase todas as rodas eu 
esta ali dançando. (Tayne Coulteler, bgirl) 

 
 

E por último Adriele Santos nos relata a superação do medo e ao mesmo 

tempo o que ela adorava numa roda de break: 

- Gostava da “vibe” de dançar sem precisar competir, simplesmente dançar. 
Aos poucos fui perdendo a vergonha porque a vontade de dançar era maior que 
a vergonha. (Adriele Santos, bgirl) 

 
 

Considerando as declarações acima citadas é possível depreender que as 

bgirls começaram a entrar nas rodas de breaking quando criam coragem, por se 

perceberem parte daquele movimento cultural e encontrarem lugar onde elas 

mesmas buscassem surpreender a si mesmas encarando seus próprios medos. Ao 

mesmo tempo, comprovam o incentivo dado pelos seus professores e amigos bboys 

(homens) que ensinaram a elas a dançar e as motivaram a participar das rodas. 
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Thina Break, descreve que por ela ser a única mulher a participar da roda de 

breaking, a forma de incentivo tomada pelos rapazes não a agradava, por 

compreender que tem autonomia e decide sobre sua própria “vontade”. Já em outros 

casos destacava-se a noção de superioridade sobre a mulher, não respeitando ao a 

seu tempo, como ocorre com os meninos que aprendem a dançar numa roda. 

Momentos em que se evidencia o incentivo mobilizado pela ousadia, coragem e 

espontaneidade. Portando em geral todas as bgirls relatam sua auto-superação e se 

queixam por não haver outras mulheres que poderiam ser suas referências quando 

começaram a dançar. Elas criaram e ainda criam suas estratégicas ao praticar sua 

dança e buscam se fortalecer para interiorizarem o entendimento de que ser mulher 

é ser livre. 

 
 
 
 

Figura 27 Bgirl Jaqueline Silva de SP a 
esquerda, Fernanda Dias (Bgirl Chocolate) 
RJ no centro e Josy Nascimento de BA na 

esquerda. Cyphe de Bgirl antes de começar 
o evento da Batom Battle, Brasília, 2015. 

Foto Simone Gonçalves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 Bgirl Tempestrade na cyphe 
do Eliminatória Nordeste Battle, 
Valença-BA, 2015. Foto: Isabella 

Andrade. 
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QUANDO A PALAVRA FEMINISMO É FAMILIAR PARA NÓS? 
 

Os discursos feministas se destacam na sororidade entre as bgirls de 

Salvador quando uma reconhece a outra no momento em que elas se sentem 

sozinhas, mesmo que não pertençam a uma mesma crew. 

Acho que a única solução é se unir. Uma apoiar a outra. Dizer que nós 
somos capazes. A mulher já quebrou tantos e tantos preconceitos porque não 
esse. (Adriele Santos, bgirl) 

 
 

Juntas elas percebem que são fortes para enfrentarem os 

posicionamentos opressivos que as mulheres do breaking de Salvador podem ser 

submetidas. A Bgirl Josy Nascimento posta na sua linha do tempo do facebook uma 

foto com outras bgirls de Salvador e de Alagoas da Batalha final da Battler for live 

em que ela foi campeã da batalha de bgirls, que aconteceu em Aracaju – SE. Essa 

imagem e comentário chamaram–me a atenção destacando e evidenciando a 

importância das mulheres “fortes e guerreias” que afetam positivamente vida dela. 
 
 
 

Figura 29 A importância das mulheres no Breaking 
 
 

Ao querer compreender se há uma familiaridade com feminismo, ficou 

clara a compreensão entre as entrevistadas, dos significados da palavra e sua 
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intimidade possível de identificar seus posicionamentos a partir de suas ações. 

Neste sentido destaco duas falas de duas bgirls interlocutoras entrevistadas que 

reconhecem o feminismo como centro de suas ações. 

Josy Nascimento se identifica com o feminismo como [..] “só eu, mulher 

negra, josy, guerreira, batalhadora, mãe, estudante”. Nesta mesma direção Taynan 

Cuolteler complementa [...] “é uma vivência humana por meio do empodramento da 

mulher”. Na fala de Josy e Taynan tem destaque sua a familiaridade com feminismo, 

atenta com suas experiências práticas enquanto mulher negra. 

Tanto Gonzales, 1980, quanto Anzaldua,1982 chamaram nossa atenção 

para o fato de que os perigos que enfrentamos por sermos mulher negra não são os 

mesmos das mulheres brancas, embora tenhamos algo em comum. As autoras 

fazem um chamado para temos a necessidade de falar sobre nós mesmas. De nos 

unirmos, mas discutir questões interseccionadas. O falar negro, esse ruído negro, 

deve existir para energizar consciências periféricas repudiadas pela história. 

A população negra é mais de 60% no Brasil, esquecida, portanto, 

computando apenas as mulheres o esquecimento envolve a maioria da população. 

Quando se chega a Salvador, considerando a pirâmide da população, a parte 

feminina deve estar perto ou acima dos 55%, a parte negra (todos os matizes) 

representado mais de 38%38, fato que mostra o absurdo da ausência de um olhar de 

justiça sobre a importância dessas mulheres na sociedade. Trazendo para 

atualidade dos espaços da mulher negra principalmente dançarina de Breaking 

apresento o relato de Josy Nascimento, ao ter ganhado uma competição numa 

batalha de Breaking fora do seu estado natal: 

[...] - comigo enquanto Bgirl preconceito na dança, só tive preconceito de cor 
e da classe social, em relação a dança. Dentro da dança. [...] 

[...] – “assim, em outro estado, não em Salvador por participar de 
campeonato fora, ganhei o campeonato fora e a galera passou a criticar pelo fato 
de ter sido uma neguinha ganhou que o campeonato. Passei um 
constrangimento. Já passei um preconceito na realidade pela questão da cor da 
pele.” ( Josy Nascimento, bgirl) 

 
 
 

38 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATICA, Censo 2010, Disponível em 
http://www.ibge.gov.br. Acesso em 10 de out.2014 
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Ora, sabemos que a sociedade brasileira em função de suas dificuldades 

relativas à aceitação de sua pertinência, fixou padrões de beleza para as mulheres 

que só podem, e bem de longe, ser aproximados pelas européias. A mulher negra 

nesse modelo estético não está presente. Mais ainda, ela é invisível e visível apenas 

quando simbolizando o exótico ou a pobreza. Fomos todos, homens e mulheres, 

tornados míopes em termos dos critérios de beleza de um racismo condicional 

(Munanga,2005), presente também na dança. 

 
 
 
 
 

Figura 30 II Festival de Hip Hop do Sudoeste da Bahia 
[Internet] Festival de hip hop Bahia; 2015 Sep 29 - [citado 

em 2015 Nov 10]. Disponível em 
http://festivaldehiphopbahia.blogspot.com.br/2015/09/falta 

m-apenas-3-dias-para-o-ii-festival.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 Boom Break - Circuito Dança de 
Rua [Internet] Facebook; 2015 Abr 14 - [citado 

em 2015 Nov 10]. Disponível em 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=84 

3523912349348 
 
 

[...]-Rapaz, eu estava numa roda, e ai  
entrei na roda pra dançar , ai, eles falaram: - 
olha essa preta com cabelo duro não sabe 
dançar. Eu olhei ai, (uhum). Olhei que eu estava 
tão na pilha de dançar que nem liguei para o 
que ele falou. Continuei e não dei muita 
importância. [...] Quer dizer, eu nem ligo pra 
isso, né.(Taynan Coulteler, bgirl) 
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Admito o que aponta primeiramente Taynan Coulteler, me deixa revoltada, 

mas sua fala destaca o quanto as implicações de gênero estão ligadas as questões 

étnico-raciais. Ser mulher e negra duplica a violência nas relações sociais e culturais 

(Gonzáles, 1980), principalmente em relação “as mulheres negras que viviam nas 

ruas e estavam sujeitas a violência e agressões relacionadas ao seu gênero, sua cor 

e classe. A Isso elas respondiam com comportamento aguerrido enfrentando 

situações difíceis.” (Soares, apund Matta, 1985, pg.107). 

Será que não existe mulher fora do padrão estético branco que tenha 

destaque como dançarina? Porque será que os programas, e campeonatos não 

pensam afirmativamente sobre esse fato? Justamente porque não há um movimento 

para compreensão das qualidades existentes nas mulheres negras, independente do 

que façam é que na dança de rua/breacking, em grande maioria das apresentações, 

dançamos com o propósito de questionar e se possível fazer nossa parte e não 

esperar que alguém mude de concepção. Quem diz por nós e quem fala por nós 

geralmente são pessoas que não vivem ou malsabem o que vivemos. A imagem da 

mulher negra quando é reproduzida é totalmente degradante, com papeis inferiores, 

fortalecendo os estereótipos que mostram a mulher negra como pedaço de carne 

sexual, e algumas atividades realizadas pelas e com as bgirls, fortalecem esse 

pensamento. 

 
 
 
 

Figura 32 Fé Meninas - Hip Hop [Internet] Facebook; 
2015 Mar 20 - [citado em 2015 Nov 10]. Disponível em 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8953930105 

24846 
 
 
 
 
 
 
 

Em outra discussão Taynan Coultele chama nossa atenção quanto a 

necessidade de se fortalecer o entendimento de ser mulher negra na dança para que 

busquemos a “libertação de padrões opressores patriarcais, baseados nas 
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normas de gênero” (Humm, Maggie, 1990, p 278.). O que Buttler (2001) destaca 

sobre tornar natural as noções de masculino e de feminino. Apresento a seguir e 

como exemplo um comentário em facebook do dançarino de breaking que vai na 

direção dessa afirmação apontada pela autora Buttler no imaginário coletivo que 

define a normalização. 

Na imagem do comentário de facebbok abaixo diz seguinte: “Isso sim é 

bgirl!! So não acho legal quando elas copiam os meninos tanto até o ponto de perder o lado  

feminino”. 

 
Figura 33 Exemplo de comentário machista 

Desde pequena, a educação entre menina e menino é diferenciada, as 

meninas têm que fechar as pernas quando se sentam, os meninos são tratados e 

preparados desde pequenos para serem “controladores”. Tais condições se rebatem 

na questão de que tipo de roupa as bgirls devem usar para dançar, indicando por 

exemplo que “a calça colada no corpo não é adequada para dançar”, e também 

como ela deve usar o cabelo, e como ela deve dançar “sem perder o lado feminino”. 

Na mesma direção questiona-se se a condição de ser mulher credencia uma bgirl 

como apta ou não para ser jurada num campeonato. Diante disso, parece que 

quanto mais cedo as mulheres perderem o medo, e se mostrarem donas de si, 

deixarão de ser são alvo de questionamentos, imposições e controle sob seus 
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espaços. E o corpo da mulher? A quem pertence? Quem decide sobre o corpo da 

mulher corpo sobre o que ela deseja fazer ou querer ser? 

Mulheres ousadas são vistas como “putas”, “sapatonas” ou “mal-amadas”. 

O próprio sistema é formado para ser deformado. Ao padronizar a beleza, como 

própria no campo das etnias brancas, a sociedade tendenciosamente 

“embranquecida” normatiza a maneira como as mulheres devem comportar-se 

socialmente e isso incide que a mulher para o casamento seja a mulher branca, 

loira, magra, bem-comportada entre outros. Desse modo, mesmo na rua, nas 

“regras” da rua, tal referencial é amplamente praticado. No movimento, os meninos 

procuram mulheres com padrão de comportamentos que não corresponde às 

garotas que se organizam no interior do movimento, e buscam mulheres 

“comportadas”, que não questionam, que preecha um perfil de beleza ou 

comportamento preestabelecido como já citado. As mulheres negras quando 

rebeldes são discriminadas e colocadas de lado. 

Uma outra questão de acordo com Adriele Santos no caso da dança de 

rua, essas divisões estão internalizadas e afirma que não há nenhuma diferença 

entre a dança das bgirls para o boys, destacando que que difere é o estilo e o modo 

de se expressar de quem dançar. 

[...]-Cada um é diferente na dança. As mesmas coisas que eles fazem eu 
sou capaz, de fazer com treinamento. [...] (Adriele Santos, bgirl). 

 
 

Nesta mesma direção, mas evidenciando as qualidades dependendo de 

cada pessoa Thina Break comenta se há diferença indicando que: 

[...] Nenhuma, tudo é breaking. Temos algumas diferenças até favoráveis as 
mulheres que pensam ser desvantagens os homens têm força, resposta 
imediata, entre outras características. A mulher tem flexibilidade e uma 
capacidade de organização espacial e raciocínio lógico e auto prevenção o que 
evita lesões, contusões (Thina Break, bgirl) 

 
 

Essas mulheres dançarinas afirmam que não existe distinção entre as 

mulheres e homens ao dançarem breaking, e que ambos (bboys e bgirls) têm a 

mesma capacidade de adquirir habilidades ao estudarem os fundamentos e técnica 
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específica para ganhar resultados objetivos quanto ao interesse pessoal em relação 

a prática de dançar 

SER BGIRL PARA NÓS? 
 

Nesta pesquisa pude observar que ser bgirl e ser mulher, são papéis que 

estão ligados e não se excluem, resumindo-se numa perspectiva de acreditar em 

nós mesmas e na nossa força interna e externa de transformar. 

 
 

[...]- Bom, ser Bgirls pra mim, não é só ser uma dançarina das ruas. Bgirl pra 
mim é ser artista, ser mãe, ser amiga, e ter talento, é ter amor. Mostrar o que 
você faz. E tentar repassar tudo o que você aprendeu para outras pessoas, com 
humildade. É ser dançarina, mas é ter uma visão critica da dança. Não é só 
dançar simplesmente por dançar. Mostrar que na dança você pode encontrar 
outros horizontes. Que você pode passar a se conhecer melhor isso pra mim é o 
que ser bgirls. (Josy Nascimento, bgirl) 

[...] É ser você mesmo. É se dedicar ao que quer, e desafio, é 
conhecimento, é quebrar barreiras e preconceitos, é aceitar seus limites, é 
avançar, é ser mãe, é ser objetiva em fim é ser Mulher. (Thina Break, bgirl). 

 
 

A partir da fala de Josy Nascimento e Thina Break, conclui-se que elas 

ampliam o significado da categoria ser bgirl para uma compreensão política do 

sujeito na direção da transformação sobre si mesma, contra aos fatores internos e 

externos que condicionaram as mulheres negras e que numa condição de 

subalternidade ousem se libertar, e passem a pensar e a exercer autonomia e 

conhecimento sobre si própria diante dos desafios, como aponta Josy Nascimento. 

 
 

[...]- Na realidade os desafios das Bgirls, eu acredito que seja muito a falta 
de espaço, alem da falta de espaço. o bloqueio delas não terem atitude, ter a 
coragem de chegar, de se jogar. Falar, olha eu vou , eu posso. E achar que são 
inferiores aos meninos pelo fato de não ter a mesma força. De não conseguir a 
mesma desenvoltura para aprender o os movimentos que tem o certo grau de 
dificuldade. Essa eu acho que é a dificuldade das meninas nos espaços de uma 
dança no universo meio que masculinizado.  Por quando você chega no evento  
a maioria são Bboys, são homens. Então as mulheres são minorias. Então acho 
que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de interagir de ter seu 
espaço de chega, olha eu posso, que quero, eu também sou capaz. Essa é uma 
das dificuldades que uma bgirls possa ter dentro de uma cultura HipHop. Dentro 
da dança, na realidade do Breaking. 
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Por meio de processos de aculturação, com destaque para a educação, 

força da mídia etc., é formado o imaginário feminino. Mesmo o movimento HipHop 

que se propõe a ser revolucionário não consegue superar a imagem de inferioridade 

da mulher, porque são ideologias que estão enraizadas em nossas cabeças. Isso  

me permite entender que a educação e a opressão têm fragilizado as mulheres, até 

mesmo pela noção de que seu o papel mais festejado é ser mãe “rainha do lar. E 

essas relações não são tão tranqüilas pois as próprias mães educam seus filhos 

para oprimirem outras mulheres, sem se darem conta do papel importante que ela 

desenvolve na formação destes. Então são relações conflituosas com o namorado, 

com os pais, com o marido, os irmãos e tios. Esclareço que ao falar sobre esse 

assunto não tenho intenção de inferiorizar os homens, estamos aqui para decidir, 

fortalecer o papel que desempenhamos na sociedade, pois devemos escolher o 

nosso próprio caminho. 

Mas adiante Adriele Santos, colabora para compreensão do 

funcionamento das relações entre homens e mulheres no bojo da dança de rua para 

superar os desafios. Ela diz: 

- Temos que superar o preconceito e os tabus que Hip Hop e coisa de 
homem. 

 
 

Esta reflexão apontada por Adriele Santos me reporta a uma questão: 

quando se fala sobre sexo e gênero, pensa-se em algumas características julgadas 

próprias de homens e próprias de mulheres. Sexo é a caracterização do corpo ou 

ato sexual, e gênero é a construção social que recebemos, portanto da esfera do 

mentalizado, da mente, do imaginário, da cultura, o que explica a profusão de 

gêneros hoje no mundo. No nosso meio existem falares, modo de dizer 

representados por expressões machistas que reproduzem toda essa educação 

desigual. 

[...] - Rapaz teve uma vez que só tinha bboys na roda. Ai, eu entrei, todo 
mundo ficou me olhando. Cara, eu fiquei com vergonha, falei: - meu deus o que 
eu estou fazendo aqui, só tem eu de menina. Só eu representava a parte 
feminina. Isso aconteceu logo no início, quando eu tinha muita vergonha de 
entrar. Eles só ficaram olhando só, não fizeram mais nada. (Taynan Coulteler, 
bgirl) 
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Figura 34 Evolução HipHop. Cyphe no centro Bboys Mickey. Salvador -BA, 
Foto Isabella Andrade 

 
 

Concordo com Adriele Santos, em sermos respeitadas onde quer que 

estejamos dentro e fora do HipHop. Mas é importante compreender que mesmo  

com avanços a partir das lutas das mulheres negras, ainda necessitamos de outras 

medidas na construção de uma sociedade mais igualitária. O descaso em relação à 

mulher acontece através de diversas formas por: 

[...] - pensarem que para dançarem este estilo, precisam se relacionar com 
algum b.boy. Pensando que será mais fácil de apreender através do convívio. 
São relatos de algumas garotas que tive o prazer de conversar e fazer esta 
pesquisa, durante algumas atividades e eventos desenvolvidos e alguns eventos 
que venho participando. Algumas acham que não tem capacidade de ir adiante, 
algumas se acham fraca, que vai ter alguma fratura.” [...] (Thina Break, bgirl) 

[...] Sofrerem preconceitos de várias formas, de se limitarem, de ser mulher, 
de ser tímidas, por sofrerem resistências e preconceitos com seus familiares e 
de alguns B.boys [...] ( Thina Break, bgirl) 

 
 

Thina Break chama a atenção das mulheres para que se observem as 

agressões neutras, a violência mental, que nos fragiliza, as atitudes e eventos 

presentes no nosso cotidiano, perpassando todas as instituições da nossa 

sociedade. As mulheres que conheço na dança de rua, mesmo que silenciadas, até 

em monólogo confirmam a importância de lutar contra os diversos tipos de violência, 

sofridas em diversas instituições populares reprodutoras do machismo, que 
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geralmente o tem como natural. Então, a única forma de fazer o enfrentamento é o 

encorajamento, rompendo o silêncio e denunciando agressores. 

COMO NÓS QUEBRAMOS AS BARREIRAS? 
 

No decorrer da pesquisa observei que principalmente nos lugares 

visitados (ver apêndice) tanto nos Espaços como nas batalhas, campeonatos ou 

mesmo aulas, as mulheres tem dificuldade em abordar a questão da 

homossexualidade, pois são questões que inibem devido à formação conservadora 

que nos foi imposta, cumprindo em divulgar que as mulheres que mantém relação 
homoafetiva39 tendo ou não, características masculinas, só tem  a  orientação 

sexual diferente, mas continuam a ser do sexo feminino e do gênero feminino.  

Enfim, dizem que querer mudar é sonho, mas estamos mudando as coisas, temos 

que nos re-educar. 

Falar sobre sexualidade, mesmo no movimento é difícil, e quando se fala 

é de uma maneira muito superficial. A maioria recebe uma educação religiosa 

ocidentalizada, onde o sexo ainda é assunto fechado, ou então é tratado de uma 

maneira banalizada, como pecado ou é questão privativa da família e da igreja, não 

do indivíduo. Meninas que ficam com vários garotos são recriminadas até mesmo 

pelas próprias mulheres e os homens as difamam, mas isso não acontece em 

relação aos homens, de serem difamados eles mesmos (o homem manda e a 

mulher obedece). 

Ao assistir a Batalha Battler for live na cidade de Aracaju -SE no ano de 

2013, todas as bgirls de Salvador estavam presentes, incluindo as bgirls que fazem 

parte desta pesquisa. O que me chamou atenção, além de outras observações foi a 

critica de umas das integrantes do grupo Estilo Feminino de Alagoas quanto à 

exigência ser obrigada aceitar ser substituição por mais um bboys sem se quer 

participar da decisão. Como a reivindicação dela não foi respeitada, ela passou a 

utilizar as suas performances com denuncia. E acabou havendo discussões pelas 

redes sociais pelo fato ocorrido. Neste sentindo achei bastante pertinente sua 
 
 

39 Homoafetivo é o adjetivo que qualifica uma pessoa que gosta e sente atração por pessoas do 
mesmo sexo. Fonte: http://www.significados.com.br/homoafetivo/ 
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colocação de querer competir também com os bboys e acredito que esse fato fez 

com que muitas bgirls reflitam sobre as imposições e direcionamentos ideológicos 

que justificam a separação de espaços para menina e meninos nos eventos de 

dança de rua. 

Figura 35 Reflexões 
 
 

Thina Break traz uma interessante ideia que acredito possa ser um 

caminho para entendermos como a nossa participação é histórica, e por que é 

necessário colocar em evidência esses fatos para que as futuras e atuais gerações 

de mulheres na dança de rua em Salvador possam conhecer outras vozes ou 

mesmo produzir e criar novos espaços para que continuemos nossa luta. 

[...] - Nós mulheres a cada dia fazemos parte desta construção, incentivando 
através de nossa participação. E elas estão vindo com força de vontade, 
dedicação, responsabilidade, criatividade e inovadoras. (Thina Break, bgirl) 

 
 

Sendo o HipHop uma cultura de rua e a rua em sociedade como a nossa 

não é lugar de mulher, por mais que elas estivessem presentes no espaço de 

organização social e cultural como o breacking, ainda assim parecem inexistentes. 

Então somos poucas nesta cultura, porem somos transgressoras, mesmo nesta 

cultura que diz que é contra a discriminação, mas que também discrimina as 

mulheres e nós continuamos ocupando nossos espaços. 

Neste sentido as mulheres participantes do breacking encontram formas 

de rupturas para continuarem neste espaço confrontando-o e modificando-o 
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gradativamente. Como afirma Adriele Sousa [...] – “a única solução é se unir. Uma 

apoiar a outra. Dizer que somos capazes.” Josy Nascimento complementa indicando 

que a partir do [..] - momento que elas chegam, fazem, representam e mostram pra 

que vieram. E descreve: - [..] - isso é quebrar barreiras. É chegar no evento mostrar 

que pode e tem capacidade de desenvolver a sua dança. “Dançando mostrando 

quem é, e pra que veio, e acima de tudo não ter vergonha de se expor” (Taynan 

Coulteler, bgirl) 

O empoderamento da mulher acontece no momento em que elas se 

reconhecem enquanto parceiras. Isso porque, sozinhas não podemos fazer 

mudança. É visível que vem crescendo as parcerias a cada dia, desde do 

movimento de mulheres no breaking na cultura HipHop, aqui na Bahia, 

principalmente depois da explosão a partir de iniciativas de mulheres negras bgirls 

que se propuseram a organizar a formação das mulheres no breaking e realizar 

projetos sociais direcionados para público feminino, somando-se ainda o surgimento 

de crews formadas somente por bgirls e atuação individuais expressivas de 

mulheres de crews formadas por bboys e bgirls. Outros grupos surgiram em 

sequência para “afirmar a força da mulher” (Thina Break, bgirls). 

É NÓS NA ATIVA? 
 

As dificuldades e a superação apresentadas pelos relatos pertinentes as 

entrevistadas vão ser encontradas, em grande maioria, entre todas as praticantes da 

dança de rua. Essas dificuldades se mostram também não apenas na dança, mas no 

contexto social em que cada uma vive e vivia. Para conhecer não só essas 

experiências e entender a participação das bgirls em Salvador como também os 

motivos que levaram algumas dessas mulheres a desistir e os obstáculos em torno 

do seu contato com a dança de rua em Salvador, seguem outros relatos: 

- Fraca, muito fraca, porque é como te falei as b-girls só querem aparecer, 
porque querem fazer do breaking como um desfile de moda. Agora sim, tem 
umas b-girls que já vem da antiga que tá ali batalhando, lutando, algumas até 
nem dança mais, mas ajuda no que podem, estão sempre lá apoiando, tem 
família, tem filhos. Mas, algumas b-girls deixam muito a desejar. Essa questão 
de se ser b-girls, da importância de ser b-girl. (Josy Nascimento, bgirl) 
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A crítica na fala de Josy Nascimento, destaca o desconhecimento do 

HipHop como movimento artístico que interfere no contexto social da sociedade em 

que vivemos. E falta reflexão das mulheres sobre a importância delas no cenário da 

dança de rua. Identifica a existência de mulheres antigas do HipHop como militantes 

e base para a continuação da luta. 

Em contrapondo, Adriele Sousa aponta que há uma melhora das bgirls 

quanto a sua representatividade no cenário da dança. Ela tem esperança que 

aconteça tal representação de fato, mas reconhece que essa ação não se dá de 

modo automatico, mas ela espera que aconteça. 

- As meninas estão começando a tomar atitude agora, mas não é o 
bastante. Mas o é início.! Oremos por mais Bgirls no movimento Bgirl com 
atitude. (Adriele Santos, bgirl) 

 
 

Ainda no mesmo tema, mas considerando outro aspecto, Thaynan 

Coulteler, é otimista e acredita que em outras instâncias onde ela participa, a 

situação das mulheres dançarinas de breaking tem maior visibilidade política. No 

entanto ela destaca pouca atuação na comunidade onde ela mora. 

- Rapaz, eu não vejo muita participação, pelo fato de não sair muito. De ficar 
aqui mesmo onde moro. Então eu não tenho muita coisa pra dizer. Porque, eu 
não saio, não vou muito pra fora, lá fora deve ter uma boa participação. Aqui 
onde eu moro não tem muitas Bgirls. Por isso não posso falar muito sobre isso. 
Mas de fora com certeza tem. (Thaynan Coulteler, bgirl) 

 
 

Considero que apesar da pouca participação expressiva relatada pelas 

bgirls, isso seja um reflexo da frequência participativa delas no contexto em que as 

bgirls estão inseridas, ou seja, aquele em que são minoria e vulneráveis. Contexto 

socialmente machista que lhe desvaloriza enquanto mulher negra, em sua atuação 

tanto na militância como em sua performance. Esta constatação vem demarcada 

tanto pela imposição da exigência de habilidades para que sejam consideradas 

bgirls, quanto pelo controle desrespeitoso sobre a vida das mulheres e sobretudo na 

discriminação da orientação sexual imposta pela heteronomatividade, incluindo-se 

aí, a forma de se vestir e de se expressar corporalmente. Neste caso as bgirls que 

ainda existem no cenário da dança de rua, criam estratégias para a sua continuidade 
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e permanência para que outras bgirls possam adentrar, afinal torna-se importante 

saber como defender-se quando e onde se é minoria? 

BGIRLS E AS REFERÊNCIAS EM SALVADOR 
 

Há uma lacuna do ponto de vista histórico detalhado, em especial às 

referências de mulheres dançarinas de Breaking em Salvador. O que se sabe é que 

existiram, mas as informações são vazias e superficiais. Por isso cabe-nos indagar 

por que inexistem referências do ponto de vista histórico das mulheres negras na 

dança de rua. Há indícios de existência de dançarinas de breaking nos anos 80, 

mais precisamente em 1986, na cidade de Salvador-BA, mas é só! 

Venho observando e “sentindo na pele” que essas nomenclaturas de 

“Bgirls” foram apenas colocas para constar nos registros históricos do HipHop no 

Brasil, principalmente na Bahia. Como se isso fosse suficiente para se conhecer a 

história de vida das mulheres apenas por mencionar a palavra bgirls. Nós existimos, 

lutamos e construímos base para que hoje mulheres e homens estejam fortes para 

continuarem a luta. Não me proponho aprofundar este estudo, mas me 

disponibilizarei para futuras pesquisas. O que me interessa aqui é apresentar que 

foram feitas referências da existência de mulheres no movimento HipHop, pelas 

mulheres entrevistadas e essas informações foram colhidas durante a pesquisa 

bibliográfica e de campo. 

Lá vamos nós! 
 

Figura 36 Praça dois de Julho, Campo Grande. 
Salvador,2015. Foto: Rafael Alexandre. 
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Durante a pesquisa tive acesso a algumas informações relevantes do 

ponto de vista da participação das primeiras Bgirls na dança de rua em Salvador, 

porem apenas conhecimento da existência do nome delas. Neste caso de acordo 

com (Miranda, 2014) as primeiras mulheres dançarinas de Breaking foram as bgirls: 

Lene, Ilmara, Aline, Nina, Adriana, Gordinha e Chocha. Elas eram moradoras do 

Lobato e participavam do grupo de dança em que o professor era conhecido com 

Fafal. Ele é considerado um dos pioneiros da dança de rua em Salvador e no ano de 

1986 ele dava aula e já movimentava o breaking na cidade no bairro do lobato no 

Subúrbio ferroviário. 

Busquei informação através de Fafal, e manifestei o interesse em 

contactar uma das bgirls a qual ele ainda mantinha o contato. Foi então que liguei e 

passei a conversar com Ilmara, uma das primeiras bgirls. Ela me relatou o seguinte: 

- Hoje eu tenho 32 anos de idade. Comecei a dançar a partir dos 14 anos de 
idade. Existem outras bgirls que começaram a dançar antes de mim. Elas me 
ensinaram a dançar. Hoje muitas bgirls daquela época que fizeram parte das 
primeiras mulheres na cena do HipHop, não dançam mais. Muitas trabalham e 
se casaram, tiveram filhos ou deram seguimento a outros estudos. E estão na 
universidade. Mas me lembro, muito, dançamos muito em baile, treinávamos e 
dançamos entre nós. (Ilmara, 2015)40 

- Você tem alguma fotografia, vídeo da época que vocês dançavam? 

(Simone, 2015) 

- Todas as fotos e registros estão na mão de Fafal, pegue na mão dele e 
depois me envie, porque já tem um tempo que quero essas imagens. Risos! 
(Ilmara,2015) 

 
 

Neste caso entrei em contato com Fafal e ele me autorizou a utilizar as 

imagens na pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Falas do áudio da conversa pelo Whatsap em agosto de 2015 
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...] -As primeiras garotas a fazer passos de Break (Ninha, Aline e Xoxa), as duas 
primeiras a fazer moinho de vento naquele tempo eram do Primitivo do Rap e 
dançavam break popping coreografia, Funk. Também tinha as meninas do 
American Bahia que davam saltos, faziam solo como chamávamos o Footwork 
nem sabíamos o que era b.girl e pra essas meninas que fizeram muito mais do 
que as meninas de hoje nem sabiam o que era break ou B.girl elas dançavam 
nos bailes e nos grupos que não passava de 6 em toda cidade a única coisa que 
importava era dançar na roda e ser a diferença nessa época o grupo que tivesse 
mulher dançando, já era tido como campeão a mulher era uma arma contra os 
outros grupos. com o passar do tempo foram chegando de vídeo cassete e a 
primeira b.girl que vi em um vhs foi a Asia One. As B.girls A-Bgirl e Shie Chan, 
tive a oportunidade de conhecer em 2009 quando estive no EUA no festival 
Multicultural de HipHop, elas foram juradas da batalha que participei e tive a 
felicidade de treinar com outras B.girls de outros países. (Thina Break, bgirl) 

E: 
 

[...] -Tenho assim uma certa admiração pelas meninas do estilo feminino 
pela Bgirl Mônica, que é uma menina super esforçada, mãe, também com eu, 
bgirl, mulher, trabalhadora. Tem Fab Girl que tem um jeito muito forte de dançar. 
Gosto muito do jeito dela. Essas meninas, assim são exemplo na dança e a 
Simone Gonçalves não posso deixar de falar que esta sempre estudando, 
pesquisando, vendo meio e formas de desenvolver o trabalho das mulheres em 
Salvador, não só em Salvador em outros estados e tentar o conhecimento dela 
não só como dançarina, mas como pessoa essas são as referências que tenho 
aqui No Brasil. De outro país tenho Nadia, não é que seja uma referencia na 
realidade. Eu gosto do estilo de uma bgirl que e chamada no estilo de dançar. 

Figura 37 Primeiras Bgirls de Salvador, Lobato. Foto: Fafal 
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Na fala de Thina Break e Josy Nascimento destacam-se as referências de 

mulheres da dança de rua que inspiram pela coragem, força e carreira na dança 

como profissionais e sobretudo a história pessoal de vida e de militância. 

Reconhecem as bgirls da cidade onde vivem, de outros estados do Brasil e de 

outros países. Reconhecem o potencial e qualidade de cada uma. Elas se alegram 

por conhecer e compartilhar, trocar conhecimentos e vontades. Considero que a 

valorização deve existir entre as mulheres enquanto dimensão ética, política e 

prática do dia a dia; para desmistificar o ódio entre nós. 
 

Figura 38 Bgirls Josy Nacimento e Thina Break na Praça Dois de Julho, Campo Grande, 

agosto, 2015. Foto Rafael Alexandre. 
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REFLEXÕES FINAIS 
 

Nossos piores medos 

são aqueles que nos impulsionam a transformar 

Sentir-se livre não é ser 

ridícula. Quem sou eu 

nessa roda, danço na 

minha forma, descubro 

meu movimento dou voz 

ao silêncio.Quebro 

barreiras, 

crio coragem. 
 

(Simone Gonçalves) 
 
 
 
 

É chegada a hora de desarrumar a mochila depois de uma longa viagem de 

“buzão” para casa, nada comparada a uma viagem turística, pois não somente de 

prazer é feito o trabalho. Com suor escorrendo pelo rosto, fomos explorando as 

longas jornadas nos caminhos abertos, fechados e desconhecidos. Ora enfrentando 

dificuldade, ora com medo, mas não um medo que paralisa nosso corpo, e sim que 

nos motiva abrir nossos olhos, criar coragem, seja dando os primeiros passos 

sozinha, seja provocando a capacidade de seguir em frente. Se bem a 

transformação começa por você, de dentro para fora, e por consequência vamos 

aglutinando pessoas com os mesmos desejos ou completando outros quereres. 

Antes de partir para casa, vivemos muitas experiências, não por somente 

observar o que as pessoas estavam fazendo, mas atuando; participamos da dança 

de rua e interferimos em sua prática. Definitivamente não éramos apenas 

observadoras daquele universo. A sede de descobrir novos conhecimentos feitos por 

nós era absolutamente realizada no seu interior, e, por conta disso, tivemos muitas 
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dificuldades de estarmos tão mergulhados na imensidão de tantos fenômenos e 

fatos. Faltou o cuidado de olhar para outro plano, de ver em outro ângulo. 

Por outro lado, descobrimos que nossa intenção não era concluir um ponto 

sobre tantos assuntos complexos que tratam sobre nós e como vivemos nossas 

relações sociais desiguais de poder, fruto de uma construção social, entre ser 

mulher ou homem, ademais as questões de preconceito, discriminações através de 

percepções sociais que os outros têm sobre nós, mulheres negras, baseadas nas 

nossas diferenças biológicas, culturais, entre a beleza de diversidade que existimos 

como povo; que, de uma certa forma, estava relacionado em nossa existência, 

participação, nossas atividades como dançarinas e do lugar que vivemos. 

Foi nesse ir para rua, pegar o “buzão” e chegar em casa que entendemos o 

que estávamos buscando. Não se tratava somente da riqueza que é dançar, melhor 

dizendo o breaking. Dançar não daria conta de abordar de forma minuciosa o 

contexto social, mas também era necessário fazer correlação com outros campos de 

estudos de gênero e questões raciais na nossa atuação como b-girls na dança, no 

entanto sem ela, a dança, não seria possível encontrar e perceber as distintas 

adversidades que atravessavam nosso corpo negro, na ação de estarmos dançando 

na rua, na praça, no baile, em tantos outros espaços que participamos não apenas 

por sermos dançarinas, mas por sermos mulheres negras, principais responsáveis 

pela subsistência da família, donas de casa, estudantes, pesquisadoras, professoras 

de dança, mães que assumem triplas jornadas de trabalho para cuidar dos seus 

filhos, sem apoio dos seus companheiros — que em sua maioria também dançavam 

—, e ainda, por participarem das batalhas e serem criticadas por não estarem em 

boa forma física etc. Também fomos organizadoras de evento de dança e tantas 

outras atividades desconhecidas. Passamos o tempo todo comentando e o que mais 

queríamos era alcançar o objetivo de poder dançar, no final de tudo. 

Foram muitas aventuras que encontramos nessa viagem para sustentar e 

construir este estudo empiricamente baseado em nossas histórias de vida, vozes e 

dialogando com outras fontes de estudo. Tornando-se próprio e singular, como a 

dança de rua e nós, passamos a elaborar o exercício desta dissertação que durou 

dois anos, para este texto que você está lendo ser finalizado. Foi um intenso 
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processo de mudanças em nossas práticas como dançarinas, até chegar o momento 

de ficarmos de cabeça para baixo, no qual fomos criando coragem para seguir em 

frente e construir ideias, pois quem dança sempre quer continuar dançando, 

principalmente quando temos a oportunidade de estar juntas e conhecer melhor 

sobre nós, mulheres negras, e o que nos faz bem. 

Foi a partir de longas conversas e de vivermos situações adversas que nos 

demos conta de que as outras companheiras não eram apenas para serem ouvidas 

ou observadas a fim de averiguarmos as informações que elas tinham ou que 

chamavam atenção para nós. Caiu a ficha. Compreendemos que elas eram 

provedoras de conhecimento que tinha, em sua forma de pensar, regras, princípios, 

saberes acerca da ciência, ou melhor dizendo, elas construíram a sistematização de 

sua prática na dança de rua, desde lugar de experiências na forma de ser, fazer e 

viver. 

Uma luz de ideia começou a fazer sentido quando demos conta de que nosso 

aprendizado é prático e por consequência podemos ser provedora de conhecimento, 

fazedoras de conceitos. Desde esse momento, seria mais fluido analisarmos melhor 

o que construímos, nada mais é sobre nossas experiências, de como podemos ser 

melhores para nós, sentir-se parte da metade do bolo, pois somos pessoas de carne 

e osso, somos corpo, somos cabelo e todo um movimento que é importante nestes 

lugares. Não podemos nos sentir vazias por existirmos, por algum motivo falarmos 

do lugar ao qual pertencemos, refletirmos e lutarmos para existir. Por uma questão 

muito simples, matam-nos visível e invisivelmente, seja ele de direita, esquerda, 

revolucionário ou anarquista. Sobre ser mulher negra na dança do breaking, é 

quebrar barreira dentro e fora do movimento e deixar de falar sobre o outro, deixar 

de querer ser outro. Definitivamente, é sobre nos apropriarmos de nossa própria 

história e sentirmos parte desse mundo que nós criamos. 

Desde então, juntamos tudo que tínhamos nas mãos. Tiramos a mochila 

pesada dos ombros e entramos na roda, com toda a ginga e atitude no corpo, 

através de combinação de passos feita em pé antes de ir para chão. Na primeira 

oportunidade, mostramos o quão bem podíamos balançar na batida, na execução de 
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passos que desafiam nossos limites e aprender a olhar o mundo de cabeça para 

baixo. 

Por um instante, demos conta de que, pelo fato de elas serem mulheres, 

principalmente mulheres negras, incomodavam, eram como um desconforto social, 

elas fugiam de um perfil ideológico dominante da “bela, recatada e do lar” que as 

limitavam ou feriam. Elas vinham quebrando barreiras com seus corpos, onde suas 

belezas não eram o padrão branco, batiam de frente com a apreciação sexualizada 

exposta dos outros, as suas inquietudes e lutas diárias se moviam em uma direção 

na qual dançar era existir e agir corajosamente. 

Nas rodas da dança de rua, ouvia-se um cochicho, às vezes, um coro de 

vozes e de repente um grito, confirmando as implicações de gênero na participação 

das mulheres na dança de rua nos lugares onde seus corpos se moviam. Elas eram 

alvos de questionamento. Ainda que invisibilizadas, no entanto, elas estavam 

presentes na construção histórica, tanto do hip-hop quanto na dança de rua, em 

destaque, no breaking. O pior é que eram apagadas pela misoginia, associada ao 

fato de serem namoradas de b-boys, amigas e auxiliares de alguém. O engajamento 

e protagonismo sem nenhuma dessas associações mencionadas eram vistos como 

problema na organização não apenas do hip-hop, mas da sociedade. 

Nem por isso, contudo, elas deixaram de gritar, existir e participar de modo 

diverso. Elas avisam: o território do hip-hop era ainda masculinizado, mas qual 

cultura é pensada para a diversidade? Se não nos organizamos e repercutirmos 

nossas vozes periféricas, deixamos de existir, mesmo estando vivas. Elas estão 

atentas e fortes sem temer a morte, no “buzão”, sentadas com a cabeça apoiada na 

janela, elas vão secularmente resistindo, cuidando de sua própria sobrevivência, 

recuando e avançando em alguns momentos, encontrando motivos para continuar 

despertando outras que perderam a esperança. 

Elas não veem problemas em pessoas se relacionarem e apoiam-se 

mutuamente, até porque a construção de uma sociedade ou qualquer transformação 

social é realizada desde trocas, valorização e respeito entre mulheres e homens. O 

problema são as crenças generalizadas irracionais que esperam que as mulheres se 

comportem de forma inferior e deseja torná-las sombras de uma luta construída por 
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elas também. A intenção não é ser superiores a eles, mas sim responsabilizá-los por 

reproduzirem e recusarem a ideia de igualdade dos direitos entre mulheres e 

homens na dança de rua e por consequência em sua prática cotidiana. 

Nesse contexto desfavorável de uma larga viagem de ruptura com obstáculos 

intermináveis nas batalhas cotidianas no breaking, primamos, nesta pesquisa, por 

equidade de gênero, liberdade, igualdade de oportunidades de participação, na qual 

podemos expressar nossas emoções, sentimentos e necessidades, articulando com 

uma ação de criar coragem buscando ter confiança em nossas habilidades, e 

descobrimos nossas potencialidades e estratégias de enfrentar o que nos oprime 

numa luta engajada antirracista. 

Ao nosso olhar, o corpo negro se conecta com outra dimensão. Nessa 

dimensão, ocorrem relações que vão além de um único indivíduo no espaço e 

interligam as identidades individuais num grande coletivo de identidades, que incide 

nos modos de ser, ver, sofrer e compreender, e que se depreende nos relatos 

reunidos nesta pesquisa. 

Desse modo, a cultura hip-hop permite àquele ou àquela que adere ao 

movimento compreender uma grande diversidade de formas, gestos, ritmos, estilos 

de roupas e maneiras tradicionais de expressão de afeto, alegria, como as gírias do 

grupo, o aperto de mão e, ainda, através das atividades performáticas relacionadas 

com a música, que seria o rap, a dança de rua, o grafite, cada uma das quais com 

suas características específicas. A cultura hip-hop abre aos jovens das periferias 

uma nova visão de mundo. Lugar de vivência constante, de liberação de memória 

corporal visível que se poderia chamar de coreografia básica, quando a performance 

quer significar por um lado a força, mais ritualizada, representada, e por outro a 

liberação da energia da coragem. Então, organizam-se em pares ora antagônicos, 

ora complementares: com os b-boys, espelhando espontaneidade e força; com as b- 

girls, atitude e coragem; e com ambos, revolta e agressividade, sentimento de 

carinho e afeto, que chamamos de feeling. Cada gesto, passo ou movimento faz 

conexão entre o mundo de dentro e o de fora. 

Enfatizamos que nessa expressão corporal, com destaque para o corpo da 

mulher negra, manifesta-se a área de indefinições, ambiguidades e contradições em 
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que está inserido o corpo da mulher em geral, e das negras e pobres em particular, 

que ora é tomado como objeto de desejo, ora de sacralização, e ainda de tentação à 

perversidade, além de se tornar painel de imposições de ordem de controle social — 

modo de sentar, falar, andar e dançar. Como que repelindo esses condicionamentos, 

o corpo da mulher no breaking se ressignifica. 

No breaking, é possível entender o corpo como o próprio discurso das b-girls 

através de organizações que querem significar força — não do modo como os 

homens a entendem, mas uma força associada ao imaginário de sua coragem, ao 

mesmo tempo potente e ágil. Assim, as b-girls trazem um olhar diferente sobre as 

formas de luta e arte, um olhar em que se busca falar em luta, igualdade, direitos, 

mas sem palavras e sim com práticas do corpo no espaço e em especial, na 

dimensão simbólica da arte. 

Em virtude de experiências sociais específicas, intransferíveis — diáspora, 

escravização, discriminação e pobreza —, o corpo negro leva em si uma escrita ou 

notação performática que utiliza várias linguagens ou expressões como ferramenta, 

expressando-se quer na dança, quer na música, na pintura ou em qualquer outra 

forma, sempre de modo original, criativo, superando todos os tipos de restrição. É o 

caso do hip-hop. 

Em sua expressiva maioria, as b-girls usam seu corpo como meio de protesto, 

como veículo de denúncia, levantando questões de gênero — sempre vinculadas ao 

sexo e, principalmente, à violência sexual —, questões de identidade, de território e 

de etnia, provando que elas são possuidoras desses corpos que se tornaram alvos 

do impacto de múltiplos discursos, chicoteados no intuito de neles esculpirem 

história e memória truncadas e fugazes, identidade negada e cultura de resistência, 

tudo isso sendo arquivado dentro do corpo, às dores e às cicatrizes, mas persistindo 

em sonhar que todo dia pode ser diferente. 

É mais que desejo, este trabalho, para todas nós e o universo da dança em 

geral, destaca nossa existência, possibilita ampliação de práticas, conversas que 

incluam a perspectiva de combate à discriminação de gênero considerando outras 

questões sociais entrelaçadas na vida e no contexto de quem dança para a 

compreensão dos distintos corpos, que dançam em destaque as mulheres negras. 
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Que colabore para a reflexão e transformação dentro e fora do movimento hip-hop 

em destaque a dança de rua; para que novas b-girls possam se fortalecer no cenário 

do breaking em Salvador; e por final todas e todos possam contar outra história. 

Chegamos por fim, cara leitora e caro leitor, em casa, sãs e salvas, 

finalizando o dia, ou melhor, esta dissertação por aqui, com a sensação de continuar 

em frente os caminhos e seguir refletindo, nesses questionamentos, sempre atentas, 

com força e coragem para viver com nossos corações leves. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
 

A grafia do termo HipHop é variante na medida em que é também usada 

como nome de fantasia. Neste trabalho, opto pela grafia HipHop, que é a mais usada 

pelo movimento. 

 
 

Batalha de Breaking - Disputas dançantes. onde um dançarino “quebra” 

o outro no sentido de dificultar a movimentação nas batalhas 

Beat Box, a junção do bumbo e caixa (pedal), sons reproduzidos pela 

boca.  
 

B.Girl - Dançarina de break 

B.Boy - Dançarino de break 

Bboying – Nomenclatura que representa a técnica do Breaking para 

identificar homens dançando. 

Bbgirling – Nomenclatura dada às mulheres que dançam o estilo Breaking 

Break ou Breaking – é um dos estilos de Dança de Rua, evolução a partir 
dos fundamentos básicos do Top Rock, Foot work e Freeze. 

 
Campeonato de Breaking – Competição Breaking com o objetivo de 

destacar os mais aptos dançarinos e dançarinas. 

Cyphe - que significa uma roda de dança realizada espontaneamente por 

pessoas. Nome dado nos eventos de Breaking . 

Dança de Rua – são modalidades diferenciadas de danças cujo primeiro 

palco foi a rua, constituindo uma das bases da cultura HipHop, hoje praticada e 

apresentadas em espaços públicos urbanos, sem local apropriado. 

DJ - Disc jockey, o responsável pelo clima de uma pista de dança. 
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Freeze – é o congelamento de movimento quebrado em posição 

agachada, sobre as mãos com uma perna no joelho da outra (às vezes feito com 

ambas as pernas abrindo e fechando como tesouras. 

 
 

Freestyle - Denominação dada à forma livre para o corpo, no breaking. 
 

Foot work - são passos são passos também criados ou reelaborados em 

espaços de festas executados pelas Bgirls e Bboys com o corpo agachado. 

Grafite – Expressão no campo das artes plásticas, desenho ou grandes 

murais sobre suportes como paredes, muros e vagões de trem, no início do 

movimento usados para demarcação de território de diferentes gangues do Bronx. 

H2 -é utilizado na cena artística como abreviação para Hip-Hop 
 

HipHop - é movimento cultural, sócio-político e artístico representado por 

quatro formas de expressão artística: Rap (música, discurso em versos); Dança de 

Rua (Break, Popping e Locking), Dj (Discotecagem e performance instrumental no 

toca-disco) e Grafite (desenho artístico nas paredes). A esses quatro elementos 

agrega-se o conhecimento, a filosofia de vida, inclusive modo de se vestir. 

Mc – Mestre de Cerimônia 
 

Pick up - Toca-discos do DJ 
 

Popping – Estilo da Dança de Rua. Baseia-se na técnica de rapidamente 

contrair e relaxar os músculos para causar um empurrão no corpo do dançarino 

referido como um pop ou uma batida. 

Rap – Ritmo e Poesia é a fala em versos, o discurso cantado no início do 

movimento pela(o) Mc, que podia ceder o microfone a outro. 

Seven two Seven – Nomenclatura dada ao duelo de sete contra sete 

Bgirls ou Bboys. 
 

Street dance - nome dado comercialmente à Dança de Rua 
 

Six Step - juntando os pés através de passos de seis tempos, isto é, são 

necessários 6 passos para completar uma volta. 
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Top rock – são passos, de difusão geral criados ou reelaborados em 

espaços de festas, executados pelas Bgirls e Bboys com o corpo na vertical, 

acompanhado de expressão e gestos rítmicos, um passo pra cada lado seguido a 

batida da música e entre outros. 

Up Rock – a soma de movimentos de ataque 
 
 
 
 

Blog e Site para a construção do Glossário: 

http://www.dancaderua.com 

http://dubmovimentohiphop.blogspot.com.br 
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ANEXO A – MODELO DE ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PESQUISA44 
 
 
 

ETAPAS I IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome completo: 
 

Idade: 
 

Escolaridade: 
 

Estado civil: 
 

Bairro: 
 

Renda familiar: 
 

Sexualidade: 
 

Identidade étnico-racial: preta 

Tem filhos(as)? 

Quantos? 
 

Mora com os pais? 
 

ETAPAS II QUESTOES NORTEADORAS DA ENTREVISTAS 
 

Qual ou quais grupos que você faz parte? 

O que é HipHop é para você? 

O que é Dança de Rua para você? 
 

Como foi seu primeiro contato com a Dança de Rua? 
 

Quais foram às dificuldades que você teve ao ter o contato com o Break? 

Como você começou a entrar nas rodas de Break? 

O que é ser Bgirl? 
 

Como você reconhece uma Bgirls? 

Quais sãos os desafios de uma Bgirl? 
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Como você acha que as Bgirls quebram a barreira no Break? 

Como você vê a participação das Bgirls em Salvador? 

Você acha que as Bgirls sofrem preconceito e que tipo? 

Que tipo de preconceito você sofreu no Break? 

Você já passou por algum constrangimento ao dançar no Break? 

Qual a diferença da dança que as Bgirls fazem para a dos Bboys? 

Você tem alguém referência de Bgril no Break em Salvador ou em outros 

estados e países? 

Quais as referências de Bgirls na História da Dança de Rua no Brasil e na 

Bahia? 
 

Quais são as referências de Bgirls no Break em Salvador e em outros 

estados do Brasil ou em outros países? 
 

Quando você entra para dançar na roda o que acontece? 

A palavra feminismo é familiar? O que é para você? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Modelo e roteiro de entrevista elaborado pela autora da pesquisa. 
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ANEXO B 
 

CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS IDEALIZADO E ORGANIZADO POR 
BGIRLS DE SALVADOR 

 
 
 
 

Figura 39 Trio por Trio [Internet] 
Facebook; 2014 Set.13 - [citado em 
2015 Nov 10]. Disponível em 
https://www.facebook.com/DUBMovime 
ntoHipHop 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 Liga Baiana de Bboys e Bgirls [Internet] 
Facebook; 2012 Nov.04 [citado em 2015 Nov 10]. Disponivel 
https://www.facebook.com/IndependentedeRua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41  Festival Interação 
Danças  Urbanas  [Internet] 
Facebook; 2015 NOV.08 - [citado 
em 2015 Nov 10]. Disponível em 
https://www.facebook.com/interac 
aodancasurbana 


