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RESUMO:  

A presente monografia pretende abordar o fenômeno das Batalhas de MC‟s na cidade 

de Campos dos Goytacazes na região Norte-Fluminense, onde analiso os eventos 

Manifestação Cultural de Rimas e Batalha de São Salvador, manifestações artístico-culturais 

produzidas no quadro do movimento Hip Hop campista cuja prática da batalha de MC‟s se 

constitui como atividade principal. Esta análise se baseia no trabalho de campo realizado em 

ambos os eventos, levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de material audiovisual, 

onde objetiva-se analisar a prática da batalha de MC‟s e a rede de atores que se mobilizam em 

torno desta prática como uma maneira de, por um lado, elucidar novos modos de ação 

coletiva, sociabilidade e apropriações dos espaços urbanos públicos em contexto de uma 

cidade média interiorana e por outro, compreender dispositivos de participação política, 

visibilidade e vocalização da juventude na esfera pública no que diz respeito às formas de 

visibilizar as vozes e críticas de jovens da periferia na/da cidade.  

PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO COLETIVA; HIP HOP; ESPAÇOS PÚBLICOS;  
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ABSTRACT:  

The purpose of this paper is to discuss the Battle Rap phenomenon in the city of 

Campos dos Goytacazes by the Norte-Fluminense region, analyzing events such as 

Manifestação Cultural de Rimas and Batalha de São Salvador, produced in the local Hip Hop 

scene where Battle Rap is a predominant activity. Such analysis was based on fieldwork done 

at both events, bibliographic research, interviews and audiovisual material, aiming to analyze 

Battle Rap and those involved in the scene, as a means of inspiring new methods of collective 

action, sociability and appropriation of urban public space in the context of an average 

country town, while resolving its mechanisms of political participation and visibility of the 

youth in the public sphere, in the sense of promoting the perspective and reflections of young 

people of the city and its outskirts. 

KEYWORDS: COLLECTIVE ACTION; HIP HOP; PUBLIC SPACES; 
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INTRODUÇÃO 

Estudos sociológicos acerca das temáticas dos espaços públicos apontam para a 

importância de refletir a cidade em sua dimensão política, bem como para a importância da 

análise dos modos de vida urbanos para a compreensão dos mais variados problemas sociais. 

Para Park, “a cidade não é meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está 

envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem; é um produto da natureza, e 

particularmente da natureza humana” (1967, p.25). O autor ainda propõe compreender a 

cidade como um “corpo de costumes, tradições, sentimentos e atitudes” (PARK apud 

VALLADARES, 2018, p. 15).  

Na presente monografia busco relacionar arte (estética), cultura, ação coletiva, política 

e espaços públicos para descrever e analisar o fenômeno das Batalhas de MC‟s no quadro do 

movimento Hip Hop no Município de Campos dos Goytacazes no Norte-Fluminense, onde 

analiso os eventos manifesto cultural “Manifestação Cultural de Rimas” e a batalha de MC‟s 

“Batalha de São Salvador”, manifestações artístico-culturais produzidas no quadro do 

movimento Hip Hop campista cuja prática da batalha de MC‟s se constitui como a principal 

atividade. 

A partir do surgimento do “Rima Cabrunco” em 2012, primeira Roda Cultural de 

Campos dos Goytacazes, a cultura hip hop passa a ter visibilidade na cidade, de modo que 

diversas batalhas de MC‟s passam a ser produzidas em praças públicas de bairros periféricos e 

na centralidade urbana, como a “Manifestação Cultural de Rimas”, “Batalha de São 

Salvador”, “Batalha do Cigano”, “Batalha de Custodópolis” e a “Batalha do P.P” (Parque 

Prazeres). Considerando a visibilidade de apropriações e ressignificações de espaços públicos 

urbanos em Campos dos Goytacazes por jovens engajados com o movimento hip hop através 

da prática da Batalha de MC‟s, nesta pesquisa objetiva-se analisar a prática da Batalha de 

MC‟s e a rede de atores que se mobilizam em torno desta prática como uma maneira de, por 

um lado, elucidar novos modos de ação coletiva, sociabilidade e apropriações dos espaços 

urbanos públicos da cidade em contexto de uma cidade média interiorana e não-metropolitana 

e por outro, compreender dispositivos de participação política, visibilidade e vocalização da 

juventude na esfera pública no que diz respeito as formas de visibilizar as vozes e críticas de 

jovens da periferia na/da cidade. 
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Acerca da metodologia utilizada, esta análise se baseia no trabalho de campo realizado 

nos eventos Manifestação Cultural de Rimas e Batalha de São Salvador, levantamento 

bibliográfico, entrevistas com os jovens que compõem ambos os eventos e uma análise do 

seguinte material audiovisual: curta-metragem da primeira Roda Cultural da Cidade (Rima 

Cabrunco) disponível no site Youtube, letras de músicas de RAP de artistas locais analisadas 

a partir de músicas disponibilizadas em plataformas digitais e vídeos de batalhas de MC‟s 

filmados por mim durante a observação participante. 

No primeiro capítulo, analiso os eventos aqui pesquisados – o manifesto cultural 

“Manifestação Cultural de Rimas” e a batalha de MC‟s “Batalha de São Salvador” –, onde 

apresento suas histórias e formas de organização. Descrevo o surgimento do movimento Hip 

Hop e da prática da batalha de MC‟s nos EUA e o momento em que estes emergem no Brasil. 

Em seguida, realizo uma densa descrição das dinâmicas da batalha de MC‟s, me atentando a 

batalha de sangue por ser a modalidade de batalha de MC‟s adotada em ambos os eventos 

aqui pesquisados. Por fim, descrevo os eventos “Batalha de São Salvador” e “Manifestação 

Cultural de Rimas” com o objetivo de extrair suas dinâmicas e atividades. 

No segundo capítulo, parto do método etnográfico para refletir a modalidade “batalha 

de sangue” das batalhas de MC‟s refletindo as interações da batalha e dando ênfase aos 

ataques e respostas que observei, ou seja, aos recursos acionados pelos protagonistas nos 

duelos durante suas performances. A fim de exemplificar os diferentes tipos de ataques e 

formas de reagir que observei, mobilizo duelos observados na Batalha de São Salvador e na 

Manifestação Cultural de Rimas. A partir da análise dos duelos, reflito como a encenação do 

conflito e da hostilidade configuram o “sangue” desta modalidade de batalha de rima adotada 

em ambos os eventos pesquisados. 

Em minhas considerações finais, a partir da análise de algumas performances 

dramatúrgicas (GUSFIELD, 1981) observadas durante a experiência de campo, analiso as 

práticas das Batalhas de MC‟s e do momento do “MIC aberto” como formas da juventude 

campista “tomar voz”, se caracterizando enquanto espaços para visibilidade e vocalização das 

críticas e denúncias na esfera pública, bem como para a (re)qualificação de suas identidades 

discriminadas e estigmatizadas no contexto da ordem moral da cidade de Campos, onde 

reflito a sociabilidade como um elemento central da amplificação das vozes de jovens de 

periferias da cidade de Campos.  
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CAPÍTULO I – A BATALHA DE MC’S E SUAS DINÂMICAS 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL DA PESQUISA 

A escolha do tema de pesquisa começa a ser elaborada no segundo semestre de 2017 a 

partir da minha inserção no Laboratório de Pesquisa CEP28 – Cidades, Espaços Públicos e 

Periferias, coordenado por Jussara Freire. O interesse em estudar manifestações artístico-

culturais mobilizadas pela juventude negra – inicialmente me debruçando sobre a temática 

dos saraus
1
 –, se relaciona com minha identidade (sou uma mulher negra) e com minha 

familiaridade com a dança de rua e o rap da cultura hip hop, tendo os conhecido aos doze 

anos de idade. No período em que entrei neste grupo de pesquisa, presenciei algumas edições 

de eventos com Batalhas de MC‟s em duas cidades do norte-fluminense, Campos e Macaé. 

Estas experiências me afetaram ao passo que escolhi a Batalha de MC‟s como um objeto de 

estudo. 

Durante o final do ano de 2016, estabeleci um primeiro contato com o movimento hip 

hop de Campos dos Goytacazes e Macaé em algumas edições de eventos com batalhas de 

MC‟s, shows e outros eventos culturais atrelados ao Hip Hop. Este contato inicial foi mediado 

por meu ex-companheiro, um MC atuando na região norte-fluminense. Dessa forma, minha 

inserção nestes eventos com Batalhas de MC‟s iniciou-se como frequentadora, percebida por 

alguns também como “namorada de um MC”, e não imediatamente como pesquisadora. Esta 

participação inicial despertou muita curiosidade no tocante aos mundos das Batalhas de MC‟s 

campistas e, paulatinamente, a escolha do objeto de uma pesquisa de Iniciação Científica e da 

presente monografia. 

Nesse sentido, a escolha do objeto da presente pesquisa pode ser situada no quadro da 

pesquisa “Quando brotam manifestações artístico-culturais no interior: ação coletiva e 

apropriação dos espaços públicos urbanos no norte-fluminense” coordenada por Jussara 

Freire na qualidade de bolsista de Iniciação Científica. Inicialmente, o projeto era de realizar 

uma observação participante nas seguintes batalhas campistas: Batalha do Cigano, Batalha de 

São Salvador e Manifestação Cultural de Rimas. Com o encerramento das atividades da 

Batalha do Cigano ainda no início da pesquisa, prossegui pesquisando os outros dois eventos. 

                                                           
1
 No final de 2017 desenvolvi um trabalho para a disciplina Antropologia IV, onde realizei uma pesquisa sobre 

os Slams periféricos, manifestação artístico-cultural fortemente ligada à literatura marginal e ao movimento dos 

saraus periféricos. O interesse em prosseguir estudando manifestações artístico-culturais motivou a minha 

inserção no grupo de pesquisa CEP28, onde pesquisei as Batalhas de MC‟s do norte-fluminense.  
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Também realizei observações participantes no “Rap da Ponte” em Macaé, na Final do 

Circuito Estadual das Rodas Culturais RJ de 2018 na Praça Mauá, no Rio de Janeiro
2
 e em 

outros eventos e shows atrelados a cultura Hip Hop em Campos, Macaé, Rio de Janeiro e em 

São Paulo.  

Na Batalha de São Salvador, passado certo tempo de participação nos eventos, 

apresentei-me como pesquisadora através de um amigo (conhecido na cena do movimento hip 

hop do Norte-Fluminense por ser um dos idealizadores da primeira Roda Cultural de Campos 

dos Goytacazes) a um dos organizadores e MC da Batalha de MC‟s em questão, com o qual 

estabeleci muitas trocas desde o nosso primeiro contato. Através da minha relação com este 

ator e de minhas constantes idas a campo realizando a observação participante pude 

estabelecer contato com outros atores com os quais tive conversas informais e pude realizar 

entrevistas, sendo estes organizadores e MC‟s. 

Minha inserção nas duas rodas realçou uma hierarquia de gênero que ordena 

fortemente estas situações. Com efeito, ser uma pesquisadora, mulher, e estar 

desacompanhada em um meio majoritariamente masculino foram fatores que geraram certa 

dificuldade de aproximação com os atores tanto da minha parte quanto da parte de alguns 

deles. Havia certa vergonha e receio da parte de alguns MC‟s em interagir comigo. Muitas 

vezes ficavam “sem jeito” para me cumprimentar. Em um dos campos, ser mulher também 

implicou em um mal entendido que explicarei mais a seguir.  

A experiência de inserção na Manifestação Cultural de Rimas deu-se pouco depois de 

minha inserção na Batalha de São Salvador. Depois de certo tempo participando de algumas 

edições do evento, buscando apresentar-me como pesquisadora aos organizadores, contatei 

uma das organizadoras que já conhecia da faculdade, que me informou os nomes dos outros 

organizadores com os quais eu poderia conversar. Um dia em que fui à batalha com minha co-

orientadora, apresentei-me como pesquisadora a dois dos organizadores, convidando-os a 

participarem de uma reunião onde apresentaríamos a proposta de pesquisa. Neste dia, pude 

estabelecer um primeiro contato com alguns atores, momento em que me pediram para ajudar 

naquela edição do evento colocando os “beats” (batidas) no computador para a realização da 

                                                           
2
 O circuito pertence à Liga das Rodas Culturais do Estado do RJ. Segundo a descrição de sua página no 

Facebook, a Liga é um coletivo que reúne Rodas Culturais de diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro 

tendo como objetivo uma organização e representatividade das Rodas a nível estadual. A final do circuito contou 

com a participação de um MC de Campos e de jovens que compõem o “Rap da Ponte” de Macaé, entre MC‟s, 

DJ, mestres de cerimônia e público.    
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batalha de MC‟s. Assim pude estabelecer maior contato com alguns jovens. Quanto à reunião, 

uma das organizadoras do evento em questão compareceu, sendo este um momento onde pude 

apresentar nossa proposta de pesquisa, conhecer um pouco de sua trajetória pessoal e a 

história do evento em questão. Durante nossa conversa a organizadora contou um pouco sobre 

sua trajetória pessoal narrando como conheceu a cultura Hip Hop e como acabou se 

envolvendo na organização da Manifestação Cultural de Rimas, onde atua como DJ e 

organizadora. 

Neste campo em específico, não ser reconhecida inicialmente como pesquisadora, 

somado aos fatores de ser uma mulher, estar desacompanhada e ser reconhecida por alguns 

dos atores como alguém que se relacionava com um MC multiplicavam mal-entendidos. 

Presenciei algumas conversas (que não pude ouvir muito bem) que pareciam ser a meu 

respeito e em uma delas uma das atoras dava a entender que parecia acreditar que eu estava ali 

procurando um “namorado”, caracterizando uma rivalidade feminina. Com o passar das idas a 

campo nós duas passamos a nos cumprimentar e ter breves interações, sendo possível uma 

conversa em uma de minhas últimas idas a campo. 

Em ambos os eventos minha aceitação nos campos se deu a partir de minha frequente 

participação nestes encontros semanais, bem como da interação com alguns dos atores e de 

minha contribuição filmando as batalhas de MC‟S. A filmagem das Batalhas de MC‟s foi uma 

proposta apresentada aos organizadores visando contribuir com a construção de uma memória 

do movimento hip hop de Campos. Assim, pude ir me inserindo progressivamente, 

conhecendo e estabelecendo contato com os jovens, principalmente os MC‟s e organizadores. 

As elaborações dos diários de campo foram feitas ao final de cada ida a campo, com 

base em áudios, anotações feitas durante as voltas para casa e das contribuições de 

Malinowski em “Os Argonautas do Pacífico Ocidental” (1978), White em “Sociedade de 

Esquina” (2005) e Magnani em “O (velho e bom) caderno de campo” (1997). Nos diários, 

busquei descrever as situações observadas, bem como organizar por meio da escrita as 

reflexões feitas a partir de minhas experiências durante a pesquisa.  

Com efeito, este trabalho de conclusão de curso se fundamenta numa pesquisa que 

iniciei no quadro de um projeto de iniciação científica FAPERJ de agosto de 2018 até julho de 

2019 coordenado por Jussara Freire, intitulada “Quando brotam manifestações artístico-

culturais no interior: ação coletiva e apropriação dos espaços públicos urbanos no norte-
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fluminense”, prosseguindo com a pesquisa de campo até setembro de 2019. Neste quadro, 

propôs-se descrever e interpretar a sociabilidade artística, os circuitos e as mobilizações 

juvenis acerca do Hip Hop na região Norte fluminense. Mais especificamente, foram 

analisadas as formas e trajetórias de mobilizações coletivas artístico-culturais campistas e suas 

reconfigurações, bem como as apropriações dos espaços públicos urbanos no contexto de uma 

cidade média interiorana por movimentos juvenis. 

1.2. AS BATALHAS DE MC’S NO QUADRO DO HIP HOP E SUAS DINÂMICAS 

“Fé naquele que começa e naquele que continua, 

Fé nesses, pois graças a eles a saga perpetua.” 
3
 

Neste primeiro capítulo, analiso os eventos aqui pesquisados, onde apresento suas 

formas de organização. Em seguida, a partir das memórias da pesquisa de campo realizada 

entre Agosto de 2018 e Setembro de 2019, analiso o recorte etnográfico desta pesquisa. 

Descrevo a Batalhas de MC‟s campistas “Batalha de São Salvador” e o manifesto cultural 

“Manifestação Cultural de Rimas” com o objetivo de extrair suas dinâmicas e atividades.  

As “Batalhas de MC‟s” (também chamadas de “batalhas de freestyle”, “rinhas”, 

“batalhas de rimas”, “duelo de MC‟s” e inseridas nas “rodas culturais” e em outros eventos 

atrelados a cultura hip hop) são duelos de rimas improvisadas e podem ser consideradas como 

uma prática cultural no quadro do Hip Hop. Dessa forma, representam uma das expressões do 

movimento cultural hip hop. Estes encontros são organizados semanal ou quinzenalmente em 

espaços públicos urbanos das duas cidades que observei, Campos e Macaé. São eventos 

noturnos e gratuitos organizados e frequentados por jovens moradores de diferentes perfis. As 

rimas improvisadas são chamadas pelos atores que se identificam com a “cultura hip hop” de 

“freestyle”. Segundo Taperman: 

“o freestyle é uma vertente do rap que se caracteriza 

por ser „feita na hora‟. Pode acontecer como uma brincadeira 

entre amigos; pode ser um número durante uma apresentação 

de rap; servir como animação de uma festa de hip hop; ou 

ainda, se dar no formato da „batalha‟”. (TAPERMAN, 2013. 

p. 127) 

Reconhecendo a importância do Hip Hop no contexto das Batalhas de MC‟s enquanto 

cultura onde é produzida esta prática torna-se relevante compreender as origens deste 

                                                           
3
 Trecho da música “Rima Cabrunco” do grupo de RAP campista VibeZen. Disponível em: 

https://youtu.be/lbJbFL0likU. 

https://youtu.be/lbJbFL0likU
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movimento cultural nos EUA e a sua chegada ao Brasil. Essa contextualização será 

importante para a compreensão do momento em que as Batalhas de MC‟s são criadas e 

re(produzidas) no Brasil. 

Nos trabalhos sobre as batalhas, é frequente observar a busca de reconstituição deste 

movimento cultural a partir do “mito de origem do Bronx”. Com efeito, o Hip Hop surge nos 

Estados Unidos da América no final dos anos 60 na cidade de Nova York, mais 

especificamente no bairro do Bronx, subúrbio habitado por negros, latinos e caribenhos. Se, 

de um lado, o Hip Hop emerge coço mobilização cultural associada às lutas contra a 

violência, o racismo, a pobreza, o tráfico, o consumo de drogas e a segregação socioespacial 

de Nova York. Por outro, surge em meio à cultura dos sounds systems
4
 (“sistemas de som”) 

dos imigrantes da Jamaica no Bronx em 1967, das primeiras festas populares de rua 

promovidas pelo disc-jockey (“DJ”) jamaicano Kool Herc e do surgimento de manifestações 

artístico-culturais de rua como o break dance e a pichação e o grafite, desenvolvidas pelos 

jovens negros do Bronx por volta de 1968 (RIGHI, 2011). 

DJ Kool Herc foi o responsável por introduzir nos EUA a cultura jamaicana dos 

sounds systems e do “toast”
5
, o canto falado, forma de cantar que se caracteriza pelas rimas 

em cima das bases instrumentais que originam o RAP. Neste contexto emergem as “block 

parties” (“festas de bloco”), festas onde os DJ‟s e MC‟s retratavam seus bairros, vivências e 

cotidiano através do canto falado no momento de suas apresentações. Segundo inúmeros 

autores que discutem a temática (POSTALI, 2011; TAPERMAN, 2011; RIGHI, 2011), os DJs 

Kool Herc, Grandmaster Flash, Hollywood e Afrika Bambaataa teriam introduzido essas 

manifestações artístico-culturais de ruas em suas festas. Nos anos 70, essas festas eram 

caracterizadas por serem espaços de promoção das formas de expressões artístico-culturais 

dos jovens afro-americanos e imigrantes caribenhos que habitavam o Bronx. Ao mesmo 

tempo em que eram espaços de lazer também havia um forte caráter de movimento social pelo 

fato de que estes eventos eram capazes de pregar a não violência através da música, dança e 

arte. É no âmbito dessas festas populares que nasce o Hip Hop. 

                                                           
4
 Os “sounds systems” (cuja tradução significa “sistemas de sons”) são originados na cultura jamaicana por volta 

de 1950 e se caracterizam pelas grandes caixas de som auto-falantes e amplificadores que formam um “paredão”, 

onde tocavam músicas de R&B, funk, soul e reggae, sendo uma forma de entretenimento nas ruas dos guetos de 

Kingston na Jamaica. A cultura dos sounds systems chega aos EUA por volta de 1960 através de imigrantes.  
5
 O “toast” é o canto falado originado na Jamaica pelos DJ‟s que desempenhavam o papel de mestres de 

cerimônias nas festas com sounds systems. É uma forma de intervenção onde os jamaicanos abordavam 

temáticas como a situação política e social de Kingston, denunciando a pobreza e a violência, bem como 

retratando suas vivências.  
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Postali (2011) em “O Hip-Hop estadunidense e a tradução cultural brasileira” 

esclarece que o termo “Hip Hop” foi criado em 1968 por Afrika Bambaataa para designar as 

festas promovidas em parceria com o DJ Kool Herc e Grandmaster Flash, protagonistas que 

promoveram as primeiras festas com a junção dos DJ‟s, aparelhagens de som e do “canto 

falado” no final dos anos 1960. Bambaataa também seria o responsável por propor a junção 

dos quatro principais elementos do Hip Hop e criar a Universal Zulu Nation em 1973, a 

primeira organização não governamental ligada ao Hip Hop no mundo. Segundo Rhighi 

(2011): 

“Algumas gangues de NYC encontraram nessas novas 

formas de arte uma maneira de canalizar a violência e 

passaram a frequentar as festas, a dançar break e a competir 

com passos de dança e não com armas. Essa foi a proposta do 

DJ Afrika Bambaataa ao idealizar a junção dos elementos 

dança, música, poesia e pintura: promover encontros entre 

dançarinos de break, de DJ‟s e MC‟s nas festas de rua do 

Bronx, dando início nos EUA às primeiras manifestações do 

que hoje conhecemos como cultura Hip Hop sob uma bandeira 

político-cultural e de não violência” (p. 45) 

Neste sentido, o Hip Hop deve ser compreendido como um movimento de caráter 

cultural, social e político, que em suas origens, se mobiliza com o projeto de modificar a 

realidade dos jovens dos guetos de Nova York através da cultura e lazer nas ruas. 

O Hip Hop conta com quatro elementos artísticos, sendo eles: DJ (disc jockey/deejay), 

MC (mestre de cerimônia), Break Dance (bboy/bgirl, os dançarinos) e o Grafite (grafiteiro). 

Ainda atribui-se um quinto elemento: o conhecimento. O DJ (disc jockey ou deejay) é o 

músico instrumentista do Hip Hop, responsável por operar os toca-discos e controladoras. O 

MC é o mestre de cerimônia, responsável por animar a festa e também é o cantor do RAP, 

compondo-o junto com o DJ. Os B-Boys e B-Girls são os dançarinos de break, bem como de 

outros estilos de dança atrelados ao Hip Hop. O Grafite, expresso através dos grafiteiros, 

representa as artes plásticas, sendo uma manifestação artística caracterizada pela produção de 

escritas, pinturas e desenhos em locais públicos. 

A palavra RAP é uma abreviação da frase “rhythm and poetry” (ritmo e poesia). 

Rhighi (2011) descreve o RAP como um “produto musical, resultado da manipulação dos 

sistemas de som por um DJ e do discurso poético cantado por um MC”, sendo este formado 

pela junção entre um DJ (música) e um MC (poesia). “Assim, o rap se torna a variante do rap 

dentro da cultura Hip Hop ao associar o som e a palavra” (RIGHI, 2011, p. 46). 
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É dentro do movimento Hip Hop que as “batalhas de freestyle” passam a ser 

produzidas. Nestas festas populares e nas ruas, os jovens ligados ao Hip Hop passaram a 

organizar “batalhas” entre as gangues de Nova York com o objetivo de substituir a violência 

física por competições artísticas envolvendo a música (RAP), a dança (break) e as artes 

visuais (grafite). Neste sentido, havia diferentes batalhas envolvendo os elementos artísticos 

que compõem o Hip Hop. A partir do RAP freestyle praticado pelos MC‟s foram criadas as 

batalhas de freestyle, que se constituíam enquanto competições de rimas improvisadas entre 

dois MC‟s ou rappers cujo objetivo era atacar e desmoralizar o adversário e o vencedor era 

escolhido por meio da aclamação do público. 

A cultura hip hop propagou-se pelo mundo sendo reproduzida e produzida no contexto 

de inúmeros países. No Brasil, o Hip Hop adquire visibilidade nas mídias (filmes, revistas, 

programas de televisão, videoclipes) e através de discos de RAP. Emerge em São Paulo no 

fim dos anos 80, sendo caracterizado inicialmente pelos bailes blacks, bailes de música negra 

que dão origem ao movimento Hip Hop brasileiro. Neste contexto, jovens majoritariamente 

negros e moradores de periferias organizavam encontros nas ruas em alguns pontos da cidade, 

como a estação de metrô São Bento e a Galeria 24 de maio. Reuniam-se nesses lugares para 

praticar a modalidade de dança break dance e escutar músicas do gênero musical rap. Dessa 

forma, o break dance e o rap e o grafite podem ainda ser considerados coço meios de 

propagação e de crescente visibilidade do Hip Hop no país. 

Com a difusão do rap no Brasil em meados dos anos 90, as batalhas passam a ser 

produzidas no país. Estes eventos tornam-se mais visíveis a partir dos anos 2000, período 

durante o qual as batalhas têm um papel de destaque na construção do Hip Hop brasileiro. 

Pode-se destacar o surgimento das Batalhas de MC‟s: por exemplo, a “Batalha do Real” em 

2003 no Rio de Janeiro e “Batalha do Santa Cruz” em São Paulo em 2006, descritas como 

pioneiras e principais referências. No estado do Rio de Janeiro, adentrando a região Norte-

Fluminense na qual a pesquisa de campo foi realizada, as batalhas designam encontros 

denominados de “Rodas Culturais”.  

A Roda Cultural é uma manifestação artístico-cultural originada na cidade do Rio de 

Janeiro há cerca de 9 anos atrás, de onde emerge o coletivo “Circuito Carioca de Ritmo e 

Poesia” (CCRP)
6
 em 2010 e a “Liga das Rodas Culturais do Estado do Rio de Janeiro”

7
 em 

                                                           
6
 Segundo informações em sua página no Facebook, “o Circuito Carioca de Ritmo e Poesia (CCRP) é uma rede 

independente de produção, pesquisa e inovação cultural que estruturou um conjunto de encontros denominados, 
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2017. As Rodas Culturais antes denominadas Rodas de Rimas são encontros onde há a 

expressão de práticas artístico-culturais atreladas a cultura Hip Hop – como as Batalhas de 

MC‟s – sendo estas realizadas em espaços públicos urbanos de forma gratuita. São descritas 

como um dos principais fenômenos culturais de reapropriação e ocupação dos espaços 

públicos urbanos do estado do Rio de Janeiro. Nestes encontros, segundo Alves (2016) as 

batalhas de MC‟s se constituem como uma das práticas principais, responsáveis por mobilizar 

o maior número de pessoas em torno destes eventos (ALVES, 2016). Essas informações são 

importantes para compreender a popularidade e visibilidade da prática das batalhas de MC‟s 

no Rio de Janeiro e o seu surgimento no Norte-Fluminense. 

Neste ponto, descrevo as dinâmicas da Batalha de MC‟s. Nos duelos, dois MC‟s se 

enfrentam em um confronto por meio da troca de rimas improvisadas em uma interação de 

disputa em face a face. As batalhas ocorrem segundo duas modalidades: a “batalha de sangue” 

– o objetivo é atacar verbalmente o adversário – e a “batalha de conhecimento” – o objetivo é 

rimar sobre temas diversos, geralmente envolvendo temáticas que possibilitem reflexões de 

cunho político (como educação, racismo, intolerância religiosa) sorteadas previamente ou 

levantadas pelo público. Neste trabalho, me atentarei a batalha de sangue por ser a 

modalidade adotada em ambos os eventos aqui pesquisados. Apesar da Batalha de São 

Salvador também adotar a “batalha de conhecimento”, esta foi uma modalidade pouco 

observada durante minha experiência de campo.  

A dinâmica dos duelos funciona da seguinte maneira: os MC‟s se inscrevem 

previamente para batalhar, havendo um número mínimo e um número máximo de inscritos 

que varia de evento para evento. Estes se enfrentam em eliminatórias organizadas através de 

sorteios realizados por um ou mais de um dos organizadores da batalha, formando os pares de 

MC‟s que irão se enfrentar nos duelos. As batalhas são apresentadas pelo Mestre de 

Cerimônia, responsável por conduzir os duelos. Há também o DJ (disc jockey/deejay), 

responsável por reproduzir e pausar os “beats”, que são as bases instrumentais mixadas, o 

ritmo que serve de base para que os MC‟s desenvolvam suas rimas improvisadas durante o 

duelo. 

                                                                                                                                                                                     
antes rodas de rima, e agora Rodas Culturais, que acontecem semanalmente em praças e espaços públicos de 

diversos bairros do Rio de Janeiro.” 
7
 Explico sobre este evento nas notas de rodapé da segunda página deste primeiro capítulo. 
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O ritual de interação (GOFFMAN, 2011) se inicia quando o mestre de cerimônia (MC) 

anuncia os pares pelos seus “vulgos” (os nomes de MC). Dessa forma, os MCs são 

convocados para a batalha. Os dois MC‟s posicionam-se então um frente ao outro, 

literalmente em interação de face a face. Neste momento, o DJ ou outro ator responsável pelo 

“beat” reproduz a batida que servirá de base para os MC‟s criarem suas rimas improvisadas. 

O primeiro MC, após a reprodução do beat, desenvolve suas rimas dentro do tempo 

estabelecido atacando o MC adversário, que contra-ataca desenvolvendo suas rimas sob as 

mesmas condições. 

O tempo estabelecido varia de acordo com o formato da batalha: em uma “tradicional 

batalha de sangue” a duração é de um minuto e meio, onde cada MC teria de 40 a 45 

segundos para desenvolver suas rimas. Na modalidade “bate e volta” os MC‟s rimam no 

formato “4x4”: cada um rima quatro versos de forma intercalada durante um minuto e meio 

em vez de rimar quatro vezes cada um sem interrupção.  A batalha é dividida em dois 

“rounds”, existindo um terceiro em caso de empate no segundo. O público julga quem, de 

todos os MCs, será o vencedor ou “campeão”. Para chegar a esta decisão, a plateia realiza a 

“aclamação” por meio de gritos ou mãos levantadas. As mãos levantadas são um recurso 

utilizado quando não é possível identificar o MC vencedor através dos gritos, sendo as mãos 

levantadas contabilizadas de modo que o MC com a maior quantidades de mãos levantadas a 

seu favor ganhe. 

Para compreender as dinâmicas das batalhas, pode-se mencionar o surgimento desta 

prática cultural em Campos dos Goytacazes. Inicia-se com o surgimento do “Rima Cabrunco” 

em 2012, primeira Roda Cultural de Campos. Com estes encontros, a cultura hip hop
8
 passa a 

ter visibilidade na cidade de modo que diversos outros eventos, como as batalhas de MC‟s, 

passam a ser produzidas em praças públicas de bairros periféricos e na área central da cidade 

como o manifesto cultural “Manifestação Cultural de Rimas” e as batalhas de MC‟S “Batalha 

de São Salvador”, “Batalha do Cigano”, “Batalha de Custodópolis”, “Batalha do P.P” (Parque 

Prazeres) e outras, participando destes encontros jovens, tendo uma significativa participação 

de rapazes negros e moradores de bairros periféricos de Campos. Os jovens passam a se 

mobilizar em torno do Hip Hop não apenas através das batalhas, mas também de outros 

eventos e práticas relacionados com o Hip Hop. Torna-se importante ressaltar que a 

                                                           
8
 No presente trabalho, “cultura hip hop” é uma categoria analítica capaz de descrever práticas relacionadas com 

o movimento hip hop. 
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Manifestação Cultural de Rimas e a Batalha de São Salvador são as únicas batalhas de MC‟s 

ativas na cidade atualmente.  

Para apresentar o recorte etnográfico desta pesquisa, destacarei dois eventos semanais 

dos quais participei na pesquisa de campo: o manifesto cultural “Manifestação Cultural de 

Rimas” e a “Batalha de São Salvador”. A Manifestação Cultural de Rimas – ou “MCR”, 

abreviação comumente usada pelos atores para se referir ao evento – surge em 2015 com “o 

fim do Rima Cabrunco”. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma manifestação cultural 

cujo formato é semelhante ao de uma roda cultural. Ocorre todas as sextas-feiras das sete e 

meia ás dez, onze horas da noite, aproximadamente. No evento, há não apenas a tradicional 

batalha de sangue, mas também outras práticas, como shows de artistas locais e o momento do 

“microfone aberto”. A “MCR” é comumente chamada pelos atores de “batalha”, “batalha do 

viaduto” e “roda”. 

A Manifestação Cultural de Rimas se localiza na área central de Campos, na Quadra 

de Esportes Hugo Oliveira Saldanha, abaixo do Viaduto Leonel Brizola – ponte que dá acesso 

ao bairro periférico Guarus. Trata-se de um dos espaços anteriormente ocupados pela Roda 

Cultural Rima Cabrunco sendo também uma área frequentada por skatistas, ciclistas, artistas 

de rua e pessoas em situação de rua, algumas delas morando no local. Cercada por uma grade 

aramada, a quadra (ou “viaduto”, como é chamada) é ambientada por inúmeras pichações e 

grafites de artistas locais em suas paredes. Há também obstáculos de concreto e uma barra de 

ferro para a prática de skate e um palco de cimento, este último construído logo após a 

ocupação do movimento Hip Hop no local.  

Segundo o idealizador da Roda Cultural Rima Cabrunco, a escolha do “viaduto” como 

território para a Roda foi motivada, em parte, por questões que envolvem a acessibilidade e a 

circulação dos jovens moradores de bairros periféricos na Roda Cultural. Por estar localizado 

no centro de Campos, o viaduto seria um “local neutro” dos conflitos existentes entre facções 

criminosas nos territórios residenciais de seus participantes, os quais costumam limitar a 

circulação dos jovens nos territórios de facções rivais. Nesse sentido, a escolha do território 

foi estratégica, pensada de modo que o evento pudesse ser frequentado por jovens moradores 

de diferentes bairros da cidade. O viaduto também foi descrito como um território 

característico de manifestações artístico-culturais como bailes blacks, rodas culturais e 

batalhas de MC‟s que acontecem no Rio de Janeiro. Este é outro motivo pelo qual este lugar 
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foi escolhido para as realizações do Rima Cabrunco, e posteriormente, para a Manifestação 

Cultural de Rimas. 

Figura 2: Foto da quadra de esportes Hugo Oliveira Saldanha 

 

Fonte: Danielle Cristina Alves Pereira (2019) 

Criada por jovens MC‟s que frequentavam e batalhavam na Manifestação Cultural de 

Rimas, a Batalha de São Salvador surge em 2017 em um período de hiato da Manifestação 

Cultural de Rimas. Na Batalha de São Salvador, os encontros ocorrem nas quartas-feiras, por 

volta das sete e meia às dez horas e meia da noite. Trata-se de uma Batalha de MC‟s cuja 

única prática é a batalha em si (por vezes acontecendo o momento do “MIC aberto”), também 

adota a batalha de sangue, porém na modalidade “bate e volta”.  

Quanto a sua localização, a Praça São Salvador é a praça central de Campos, 

localizada à margem direita do Rio Paraíba do Sul. Trata-se de um espaço público de grande 

visibilidade que compõe o centro histórico da cidade. Grande, com um piso de granito, 

cercada por grandes palmeiras e com bancos de mármore espalhados nas laterais, possui 

algumas tendas, uma estátua de soldado de bronze e um chafariz ocupando alguns pontos, de 

modo que todo o restante do espaço é livre de qualquer construção ou barreiras. Em seu 

entorno, construções como a Catedral Santíssimo Salvador – um prédio de arquitetura 

neoclássica –, bem como inúmeros outros prédios históricos como o Museu Histórico de 

Campos, edifícios, bancos e comércios como farmácias, restaurantes e lanchonetes compõem 
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o cenário. Os jovens engajados na Batalha de São Salvador ocupam a área próxima à estátua 

do soldado de bronze. Compartilham o espaço com pedestres, transeuntes, pessoas em 

situação de rua, bem como ciclistas, skatistas e patinadores. 

Figura 3: Foto da Praça São Salvador 

 

Fonte: Danielle Cristina Alves Pereira (2019) 
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Figura 4: Foto da Batalha de São Salvador 

 

Fonte: Danielle Cristina Alves Pereira (2019) 

Neste ponto, parto da etnografia para descrever as formas de organização e a 

sociabilidade artística da Manifestação Cultural de Rimas e da Batalha de São Salvador. Na 

Manifestação Cultural de Rimas, pude participar de inúmeras edições que aconteceram de 

diferentes formas, de modo que a organização e dinâmica do evento variavam de acordo com 

a disponibilidade de equipamentos de cada edição e do número de pessoas envolvidas. Nesse 

sentido, presenciei edições com e sem estrutura de som e shows de artistas locais, de modo 

que a Batalha de MC‟s e o momento do “mic aberto” foram as duas práticas presentes em 

todas as edições que observei, de modo que a batalha pode ser compreendida como a principal 

prática do evento. Aproximando as diferentes situações observadas, proponho descrever o 

evento de forma mais geral.  

Às sextas-feiras chegava ao viaduto as sete e meia da noite ou pouco depois desse 

horário e já encontrava alguns organizadores e jovens reunidos espalhados em alguns pontos 

da quadra realizando diferentes ações. Eles conversavam, por vezes praticando entre si o RAP 

freestyle em duplas ou pequenos grupos, fumavam, bebiam bebidas alcóolicas, andavam de 

skate e de bicicleta, atividades também realizadas durante o evento. Em algumas edições, a 

quadra era mais movimentada e, noutras, podia ser mais esvaziada. No início do evento, os 

organizadores se dividiam entre si e outros jovens em algumas funções, como transportar o 
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equipamento de som, pegar as mesas e cadeiras no quiosque de lanches localizado do outro 

lado da rua de frente para a quadra, arrumar a mesa e os equipamentos de som (notebook, 

caixa de som, fios e microfones), bem como organizar as bebidas (cerveja e gummy) vendidas 

para arrecadar dinheiro para o “caixa” do MCR (por vezes enfatizando que o dinheiro 

arrecadado seria utilizado para comprar uma nova caixa de som) e confeccionar a “folhinha” 

da batalha. 

Organizada a estrutura de som, em muitas edições os organizadores reproduziam 

músicas de rap logo após a organização dos equipamentos. Em seguida, com um caderno ou 

folha de papel em mãos, um dos organizadores se responsabilizava por confeccionar a 

“folhinha”, anotando o nome dos MC‟s que participariam da batalha. Depois de certo tempo, 

iniciava-se a Batalha de MC‟s. Os jovens – organizadores e, por vezes, aqueles que não são 

denominados organizadores, mas que comumente atuam em funções da organização – 

dividiam-se as seguintes funções: apresentar e conduzir a Batalha (função do mestre de 

cerimônia), reproduzir e pausar os beats (função da DJ), cronometrar o tempo dos duelos e 

anotar na folhinha o ranking da batalha da noite.  

Em muitas edições, no intervalo da batalha, artistas locais (entre MC‟s, rappers e 

grupos de rap) realizavam apresentações musicais, havendo também o momento do “mic 

aberto” (microfone aberto), onde o/os mestre/s de cerimônia convidava todos os presentes a 

recitarem uma poesia, cantar uma música... No momento do “mic aberto”, presenciei 

inúmeras performances de diferentes atores, entre MC‟s, rappers e o próprio mestre de 

cerimônia do evento, que em muitas edições anunciava o “mic aberto” e em seguida realizava 

a sua performance. Também presenciei performances de transeuntes. Passado o momento do 

“mic aberto”, dava-se continuidade a Batalha de MC‟s. Ao término da batalha, o evento se 

encerrava e era comum alguns dos jovens continuarem na quadra conversando ou partirem 

dali para um outro evento.  

Na Batalha de São Salvador, por volta das sete horas e sete e meia da noite já era 

possível encontrar alguns jovens na Praça São Salvador próximos à estátua do soldado de 

bronze no centro da praça ou um pouco mais ao lado, entre organizadores, MC‟s e público. 

Não há uma delimitação predefinida quanto à composição da organização do evento em cada 

edições organizadas pelos organizadores (que também são MC‟s) e os MC‟s que batalham na 

Batalha de São Salvador. Estes jovens muitas vezes se dividiam e se revezavam entre si para 

organizar o evento e batalhar. 
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Entre conversas onde muitas vezes o assunto era rap, jocosidades e freestyles os jovens 

interagiam e aguardavam a chegada de mais pessoas (entre público e MC‟s) para dar início a 

Batalha. Pouco mais tarde, aos poucos o público e os MC‟s começavam a aparecer. Diverso, o 

público é composto de jovens homens, majoritariamente moradores do bairro de Guarus (era 

o caso também de um dos organizadores) e de jovens negros. De uniforme escolar e mochila 

nas costas, jovens que frequentam a praça após a escola também participavam das Batalhas, 

“chegando pra perto” para assistir os duelos. Por estar localizada na Praça São Salvador, as 

batalhas também são comumente assistidas por pedestres, transeuntes e pessoas em situação 

de rua, que vez ou outra param para prestar atenção nas rimas. 

Após a confecção da “folhinha” com a lista dos MC‟s inscritos, preparava-se um 

celular ou uma caixinha de som para a reprodução dos “beats” no momento da batalha. 

Durante a batalha, alguns jovens se revezavam entre batalhar e desempenhar as seguintes 

funções: apresentar e conduzir os duelos, reproduzir e pausar os beats, cronometrar o tempo 

dos duelos, anotar na folhinha o ranking da batalha da noite e batalhar. Em algumas edições 

pude ver o momento do “mic aberto” durante o intervalo da batalha, sendo uma prática pouco 

frequente na Batalha de São Salvador durante o período em que realizei pesquisa de campo. 

Por meio da descrição das formas de organização, percebe-se que é por meio de 

atividades coletivas que estes jovens produzem as Batalhas de MC‟s, onde mobilizam-se 

coletivamente em torno da manifestação artístico-cultural em questão. Neste sentido, cabe a 

abordagem de Becker (1987), que desenvolve sua concepção da arte como uma forma de ação 

coletiva. Para o autor, “todas as artes que conhecemos envolvem redes elaboradas de 

cooperação” (BECKER, p. 207). Neste sentido, os eventos aqui pesquisados podem ser 

compreendidos como formas de mobilizações coletivas da juventude campista. 

A Manifestação Cultural de Rimas e a Batalha de São Salvador são mobilizações 

coletivas que se constituem como práticas de encontros geradoras de espaços de lazer e 

sociabilidade das juventudes que se identificam e apreciam a cultura hip hop e a “cultura de 

rua” de forma mais ampla, se constituindo como os “pedaços” (MAGNANI, 1998) destes 

jovens na centralidade urbana, sendo eventualmente frequentados por pessoas “de fora” da 

cultura Hip Hop. Segundo Magnani em seu livro “Festa no Pedaço” (1998): 

“O termo, na realidade, designa aquele espaço intermediário 

entre o privado (a casa) e o público, onde se desenvolve uma 

sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, 
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porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e 

individualizadas impostas pela sociedade. [...] Entre uma e outro situa-

se um espaço de mediação cujos símbolos, normas e vivências 

permitem reconhecer as pessoas diferenciando-as, o que termina por 

atribuir-lhes uma identidade que pouco tem a ver com a produzida 

pela interpelação da sociedade mais ampla e suas instituições” 

(MAGNANI, p. 116-117, 1998). 

Nestes encontros cuja Batalha de MC‟s se constitui como prática principal, os jovens 

reforçam vínculos sociais, estabelecem relações, tecem laços de pertencimento e expressam 

estéticas e modos de vida particulares à cultura Hip Hop e à “cultura de rua” de forma mais 

ampla, partilhando códigos, hábitos, gostos e práticas comuns e ao mesmo tempo particulares 

em comparação a sociedade de forma mais geral.  

É nestes “pedaços” que estes jovens podem se expressar de maneira coletiva, 

compartilhar o interesse pela mesma cultura e o gosto pelo mesmo estilo musical (rap). Nestes 

momentos, compartilham ainda uma moda comum (a “moda hip hop”) caracterizada pelas 

roupas largas e outros itens esportivos, boné, corrente, modelos de tênis específicos como os 

sneakers de marcas como a Nike e Adidas e se constitui como o espaço em que podem se 

comunicar através de gírias, códigos e outras expressões linguísticas que compõem o dialeto 

próprio do Hip Hop e da cultura de rua de forma mais ampla. Dessa forma, esse conjunto de 

elementos apresenta a construção identitária do movimento Hip Hop, o qual se configura 

como formas de identificação e de comunicação da juventude campista ligada a esse 

movimento. 

Não apenas capazes de se constituírem como espaços geradores de sociabilidade da 

juventude pertencente à cultura Hip Hop, as batalhas de rimas configurariam um “mundo 

sensível comum” (RANCIÈRE, 2005), uma prática estética que pode ser lida como um modo 

de ocupar o comum através das apropriações e ressignificações de espaços públicos urbanos 

por meio da inserção de elementos artísticos, políticos e de lazer que se imbricam, 

configurando uma “partilha do sensível” (RANCIÈRE, 2005). A partilha do sensível seria o  

“sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, 

a existência do comum e dos recortes que nele definem 

lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa 

portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes 

exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda 

numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que 

determina propriamente a maneira como um comum se presta 

à participação e como uns e outros tomam parte nessa 

partilha” (RANCIÈRE, 2005, p. 15). 
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A partir de Rancière e suas contribuições em “A Partilha do Sensível: estética e 

política” onde relaciona estética e política, é possível compreender as práticas artísticas como 

“„maneiras de fazer‟ que intervém na distribuição geral das maneiras de fazer e nas relações 

com maneiras de ser e formas de visibilidade” (p.17). A Arte redefiniria o comum e 

redistribuiria o “sensível” na medida em que produz formas de experiências sensíveis e enseja 

novos modos de sentir e induzindo novas formas da subjetividade política (RANCIÈRE, 

2005). Dessa forma, emerge uma “partilha do sensível” que “determina propriamente a 

maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa 

partilha” (p. 15).  

CAPÍTULO II – “VAI MATAR OU VAI MORRER?”: A MODALIDADE BATALHA 

DE SANGUE  

Neste segundo capítulo, parto de minha etnografia para analisar as interações da 

“batalha de sangue”, uma das modalidades de batalhas de MC‟s, dando ênfase aos ataques e 

respostas que observei, isto é, aos recursos acionados pelos protagonistas nestas situações. 

Para tanto, analiso, neste capítulo, os duelos na Batalha de São Salvador e na Manifestação 

Cultural de Rimas que observei na pesquisa de campo. As transcrições das rimas foram feitas 

a partir de filmagens que realizei durante a pesquisa de campo, porém com certas limitações: 

algumas rimas eram inaudíveis por conta dos gritos da plateia e barulhos ou a pronúncia era 

de difícil compreensão (nestes dois últimos casos estes trechos serão substituídos por “(...)”). 

A partir da análise dos duelos em análise, reflito como a encenação do conflito e da 

hostilidade configuram o “sangue” desta modalidade de batalha de rima. 

Como descrito anteriormente, nas batalhas de sangue, dois MC‟s se enfrentam em um 

confronto por meio da troca de rimas improvisadas em uma interação de disputa em face a 

face onde o objetivo é atacar verbalmente o adversário. O ritual de interação se inicia quando 

o mestre de cerimônia anuncia os pares de MC‟s pelos seus “vulgos” (seus nomes de MC). 

Dessa forma, os MC‟s são convocados para participar da batalha. Neste momento, os dois 

MC‟s se posicionam um frente ao outro, literalmente em interação de face a face. Neste 

momento, o DJ ou outro ator responsável pelo beat reproduz a batida que servirá de base para 

os MC‟s criarem suas rimas improvisadas. O primeiro MC, após a reprodução do beat, 

desenvolve suas rimas dentro do tempo estabelecido atacando o MC adversário, que contra-

ataca improvisando e desenvolvendo suas rimas nas mesmas condições. 
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Figura 5: MC's no momento do duelo na Batalha de São Salvador 

 

Fonte: Danielle Cristina Alves Pereira (2019) 

Os MC‟s se atacam verbalmente por meio de trocas de ofensas, injúrias, provocações, 

jocosidades e ameaças verbais. Estas modalidades de encenação da hostilidade substanciam 

os sentidos do “sangue” da batalha (nunca assisti, entre MCs, agressões físicas). Estes atores 

costumam adotar diferentes posturas e tipos de estratégia nos momentos dos duelos, que 

variam de acordo com o “estilo” de cada MC. Dentre os tipos de recursos acionados pelos 

MC‟s, a agressividade, criatividade, humor, sarcasmo e ironia são frequentes e são ritmados 

pelas posturas, gestos e tons de voz. Os MC‟s não se mantêm presos em apenas um tipo de 

representação: em um mesmo duelo é possível que um MC adote uma postura mais agressiva 

em um momento, e uma mais relaxada noutro, por exemplo. Deve-se levar em consideração 

que os MC‟s estão atentos ao que agrada ou não o público para construir suas performances, 

de modo que suas atuações podem ser influenciadas pela plateia. 

Os jovens que participam das batalhas de MC‟s campistas são majoritariamente do 

sexo masculino e muitos dos recursos mobilizados são extraídos de uma cultura e 

sociabilidade hegemonicamente masculinas. A presença de mulheres era minoritária tanto nos 

públicos quanto dentre os MCs das batalhas de rima. Nas rodas que presenciei, observei 

apenas duas mulheres batalhando no evento (um pouco antes do início de minha pesquisa, 

quando frequentei algumas edições da batalha enquanto espectadora). Na Manifestação 
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Cultural de Rimas, que conta com um histórico de participação de outras mulheres em sua 

organização, há, atualmente, duas mulheres atuando na organização, sendo uma delas a DJ. 

Dentre os recursos empregados durante as batalhas de sangue, os mais frequentes eram 

as ofensas pessoais acerca dos aspectos físicos e aparência do oponente, onde os MC‟s 

“zoam” os adversários seja por conta do peso (gordo/magro), altura (“baixinho”), cabelo, 

vestimentas e outros aspectos corporais. Os MC‟s também empregam constantemente 

xingamentos em seus ataques: “você é um bosta”; “você é um infeliz”; “você é um escroto”; 

“seu cuzão”; “você é um retardado”; “você é um puta de um cagão”, dentre muitos outros. 

Dessa força, frequentemente os MC‟s desqualificavam a performance e as rimas do 

oponente em seus ataques. Referindo-se ao desempenho do adversário no momento do duelo, 

criticam o discurso, as rimas (por vezes acusam o MC adversário de utilizar rimas 

“decoradas”) – e a postura do oponente: “cê tá ligado que seus versos não são eficaz”; “MC 

fraco igual você”; “você falou pra caralho e não falou porra nenhuma”; “sua ideia é precária”; 

“seus versos são fracos”; “vê se faz rima com nexo e pensa mais um pouco”; “você é fraco no 

improvisado”; “volta pra casa e treina um pouco mais”; “você não tá encaixando no beat”.  

As ameaças e referências à agressão física são sempre presentes, mesmo se elas nunca 

se efetivam: “eu te bato seu cuzão”; “eu te abraço de porrada”; “eu te espanco”; “bato em 

você como bati quando era criança”; “eu te degolo”; “eu te aniquilo”. Em outros terços, essas 

rimas podem aludir a ameaças de agressão física por meio das rimas improvisadas e não da 

força física: “porque cê sabe que na rima eu te mato”; “minha porrada é diferente com versos 

quatro por quatro e com as rima intercalada”. Porém, vale destacar que estas rimas nunca são 

interpretadas por nenhuma das partes como real ameaça de recurso à força, e sim como uma 

das regras do jogo da batalha. Em outros termos, observa-se uma dimensão exclusivamente 

lúdica nestas trocas hostis, como se o conflito fosse neste caso um jogo lúdico de sociação 

(SIMMEL, 2016). 

Paralelamente, a referência aos pertencimentos quanto à classe social do adversário 

também é um recurso corriqueiro nas batalhas de sangue. As rimas denunciam a classe social 

do opositor, sua moradia e raça/cor do MC. Por exemplo, o MC branco é constantemente 

acusado de ser um “branco” (o que, nestas situações, questiona a adequação de sua presença 

em um movimento associado aos negros), “playboy” (que pode ser um modo de ironizar, 

dentre outros, suas vestimentas ou área residencial suposta ou conhecida), “morador de 
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condomínio”, etc. Dentre as frases que ouvi, destaco: “não sou playboy igual você papai 

pagou o seu dentista”; “tu é cria de prédio”; “na favela tu é condomínio”. Segundo Dayrell, 

“playboy”: 

“É uma categoria construída no duplo registro da posição social e da 

etnia, aplicada geralmente aos jovens de classe média e brancos. O seu 

significado não é rígido. O "playboy" pode ser aquele visto como 

"rico", e aí egoísta e mesquinho, um "filhinho de papai", que valoriza 

apenas a aparência, que não dá valor às coisas que possui. Mas 

também é um estado da mente, sendo aquele "folgado", ou seja, 

orgulhoso, que não respeita as regras de convivência, que quer ser 

melhor do que os outros” (DAYRELL, 2001, p.149). 

No contexto do movimento Hip Hop, chamar alguém de “playboy” (e nesse sentido 

incluo o “morador de condomínio”) configura, segundo Dayrell (2001), uma modalidade de 

crítica e de ofensa, visto que a lógica do Hip Hop desde suas origens é a de afirmação e 

valorização do negro, do pobre, da periferia e daqueles que dela são oriundos. O uso do termo 

“playboy” também pode ser considerado uma crítica à desigualdade social. Assim, “com a 

categoria „playboy‟, demarcam posições. Torna-se uma referência identitária: „nós‟, pobres, e 

„eles‟ playboys; nós, com os valores positivos, e eles, com os negativos” (DAYRELL, 2001, 

p. 149).  

Em geral, as ofensas raciais são direcionadas a MC‟s brancos. Apenas uma vez, 

observei ofensas raciais endereçadas a MC‟s negros. Na sua vez de rimar, o MC em questão 

acusou seu oponente de ser racista, sendo aclamado pelo público. Quanto às ofensas raciais 

aos MC‟s brancos: “a mobilização de um discurso racial atravessa os improvisos, procurando 

desautorizar o oponente a reivindicar qualquer tipo de participação na cultura Hip Hop” 

(TEPERMAN, 2011, p. 34). 

Como as batalhas de MC‟s campistas são em geral realizadas por homens, entre as 

rimas mais visíveis estão aquelas que remetem a masculinidade, “virilidade” e sexualidade do 

adversário. Dessa forma, as batalhas de sangue podem ser compreendidas como “práticas 

homossociais, que envolvem a produção de masculinidade através da interação entre homens” 

(PARDUE, 2008. p. 539 apud TEPERMAN, 2011, p. 52). Questiona-se e nega-se a 

masculinidade e a virilidade do adversário. Chama-se o adversário de “moleque”, “garoto”, 

“mulher”, “travesti”, “viado” ou utiliza-se de outros sinônimos e recursos para dar a entender 

que o oponente é homossexual ou realiza práticas homossexuais. Dentre as frases ditas, 

destaco: “você é moleque”, “você não é homem você é um garoto”, “você é garota”, “você é 
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viadinho”, “você é gordo, cara de viado e rima mal”, “você que entendeu errado tá com mente 

de viado”.  

As rimas que abordam a temática da sexualidade enquadram-se no que as pessoas que 

compõem o movimento Hip Hop chamam de “pederastia”. Nas batalhas de sangue, a 

“pederastia” é uma modalidade de ataques acionada por MC‟s que consiste em endereçar 

rimas de xingamentos, palavrões e ofensas “pesadas” para seu oponente. É um recurso que 

observei frequentemente nas batalhas de sangue. As falas podem ser muito violentas e 

proferidas com um tom humorístico. Trata-se de uma maneira de “zoar” o adversário 

explorando temáticas recorrentes: a masculinidade, a sexualidade.  Por exemplo, podem citar 

“mulheres da vida” do MC adversário, como a namorada, mãe, tia, irmã, ofendendo-as ou 

insinuando que tiveram relações sexuais com as mesmas: “Que coincidência ontem eu tava 

comendo a sua irmã”; “Quando eu comi sua irmã botei fogo nela e ela ficou com o rabo 

quente”; “Como que você explana pra galera que eu tava comendo a sua irmã?”; “Eu pego a 

sua prima”; “Eu comi as suas tia”.  

Polêmicas, as “rimas pederastas” são proibidas em muitas batalhas, podendo levar a 

eliminação do MC da competição, o que não significa que os competidores não infrinjam essa 

regra. Em ambos os eventos aqui pesquisados, a proibição da pederastia não foi observada. 

Com efeito, observei esta proibição apenas nas “classificatórias” da “Liga das Rodas Culturais 

do Estado do Rio de Janeiro”. Havia, nesta ocasião, um regulamento que proibia a pederastia. 

Nas classificatórias foram proibidas as rimas de caráter pornográfico, homofóbico, racista, 

sexista e machista. A partir de um duelo onde o Primeiro MC utiliza a “pederastia” em seu 

ataque elaborei a tabela abaixo: 

Tabela 7: Duelo na Batalha de São Salvador 

 Primeiro MC – Ataque Segundo MC – Resposta 

tá ligado falou tá tranquilão  

ritmo de funk nessa sessão 

 

você é amante lá do morrão 

só que é marido lá do Carlão 

 

o bagulho é muito doido meu mano 

chego agora sorrindo 

 

se você vier de onda na batalha 

tá ligado né meu mano se liga nesse bagulho  

eu vou falar desse jeito porque minha [...] é 

meio escuro 

  

quer falar de pederastia,  

sempre do mano ou da mina 

  

sempre dos tio ou das tia 

vê se cuida da própria vida 
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vou falar pra Carlão que você tá traindo 

Em seus versos, ao dizer “só que é marido lá do Carlão” e “vou falar pra Carlão que 

você tá traindo”, o Primeiro MC estaria insinuando que seu adversário é homossexual, 

“zoando” o Segundo MC por meio da temática da sexualidade de seu adversário. Em sua 

resposta, o Segundo MC critica as rimas pederastas de seu oponente e o manda cuidar da 

própria vida.  

Vejamos um trecho de outro duelo onde os MC‟s também rimam pederastia: 

Tabela 8: Duelo na Batalha de São Salvador 

Primeiro MC – Ataque Segundo MC – Resposta 

você é da 21 meu mano nessa sessão 

então cê me respeita que eu sou o cafetão 

 

o bagulho tá doido meu mano na moral você é 

otário  

se me ganhar na rima cê vai ficar sem salário  

 

você é um MC ordinário 

(...) olha só como você tá (...) otário 

 

vou rimando aqui com a mente sã 

como que você explana pra galera que eu tava 

comendo sua irmã? 

 

Iniciando seu ataque com a frase “você é da 21 meu mano nessa sessão” o Primeiro 

MC faz referência a Rua 21 de Abril, antigo ponto de prostituição de mulheres cis e travestis 

em Campos dos Goytacazes. O número “21” virou uma espécie de “gíria” na cidade para 

referir-se aos pontos de prostituição de travestis em Campos. As novas ruas ocupadas pelas 

travestis também ficaram conhecidas na cidade como “21”. Assim, o MC estaria insinuando 

que seu adversário seria travesti e prostituta e que ele seria o cafetão. Em seu ataque, ele 

recorre à temática da “masculinidade” como uma forma de “zoar” seu oponente. Os versos 

agradam bastante o público, que “cai na gargalhada”, demonstrando a eficácia do recurso do 

MC. Na sua vez de rimar, o Segundo MC busca contra-atacar o oponente com um verso tão 

pederasta quanto: “como que você explana pra galera que eu tava comendo a sua irmã?”.  

Nas batalhas de sangue “o humor desempenha um papel fundamental enquanto 

estratégia retórica” (TEPERMAN, DATA, p. 120), agradando o público que pode “cair na 

gargalhada” ao ouvir as diferentes formas de zombar do oponente. “É o humor a serviço da 

provocação e da ofensa, ostensivamente assumidas como mote para as batalhas” (p. 120), 

caracterizando o que Teperman (2011) chama de “mau riso”. Dessa maneira, a batalha de 
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sangue pode ser compreendida como uma forma de “relação jocosa” entre os MC‟s. Segundo 

Radcliffe Brown (1952) em “Estrutura e Função na Sociedade Primitiva”:  

“O termo „relação jocosa‟ significa uma relação entre duas 

pessoas na qual uma delas tem permissão pelos costumes, e em alguns 

casos a obrigação, de zombar ou fazer graça com outra, que por seu 

turno não pode se ofender”. (Radcliffe-Brown, 1952, p. 90, tradução 

nossa). 

A “relação jocosa” seria uma relação de desrespeito consentido, exatamente como se 

configura a batalha de sangue: 

“[...] uma peculiar combinação de amizade e antagonismo. O 

comportamento é tal que em qualquer outro contexto social ele 

expressaria e geraria hostilidade; mas tal atitude não é a sério e não 

deve ser levada a sério. Posto de outro modo, é uma relação de 

desrespeito consentido.” (RADCLIFFE-BROWN apud GASTALDO, 

2005, p. 110) 

Mobilizo como exemplo um duelo que aconteceu na Batalha de São Salvador onde o 

humor é a principal estratégia de ataque de um dos MC‟s. A modalidade é a “bate e volta”, 

onde cada MC rimou dois versos de forma intercalada durante um minuto e meio. A leitura da 

tabela seguinte deve ser feita da esquerda para a direita e não coluna por coluna. Vejamos o 

primeiro round: 

Tabela 9: Duelo na Batalha de São Salvador 

Segundo MC – Ataque Primeiro MC – Resposta 

você falou que eu sou gordo aqui é só um 

caminho 

eu vou no Bob‟s peço batata, hambúrguer e 

milk-shake do sangue de Alvinho 

 

aí você não tá aprendendo 

é improvisação meu parceiro isso aqui você 

não tá fazendo 

falou que vai cuspir bala no meu peito 

tá ligado mano que eu sigo no respeito  

 

cuspir bala no peito cê nem precisa disso meu 

mano 

se você quer me matar é só você sair rolando 

é você tá falando pra eu sair rolando 

aí meu parceiro isso aqui não aproxima 

 

Apollo é zika pra caralho até dançando break 

você sabe muito eu deito e rolo nessa rima 

deita e rola nessa rima aí tranquilo mano que 

eu chego no improvisado 

se deita e rola na rima meu mano o beat sai 

amassado 

 

que o bagulho é muito sério tá ligado na 

sessão 

a sua teta parece até com um furacão 
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hã um furacão meu parceiro obra prima 

eu vou te jogar longe me chame de Catarina 

 

ae você não aprendeu 

e tá ligado que no freestyle aqui Alvinho 

morreu  

tá ligado né meu mano na moral 

falou de Catarina e você é paga pau 

 

aí que eu te pergunto meu mano eu vou até de 

manhã 

aí Catarina onde cê comprou seu sutiã? 

eu não comprei meu sutiã você tá enganado 

rapaz 

por isso eu vou chegar aqui até Amsterdã 

 

isso foi um presente que eu ganhei da minha 

namorada 

que coincidência ontem eu tava comendo a 

sua irmã 

(...) meu mano no improvisado 

quer ir pra Amsterdã é só você rolar pro lado 

 

que ocupa todo espaço  

na moral seu arrombado 

você quer bater de frente vai ficar assassinado 

A plateia caía na gargalhada toda vez que o Segundo MC, que é magro, fazia menção 

ao peso do Primeiro MC, “gordo”: “se você quer me matar é só você sair rolando”; “se deita e 

rola nessa rima o beat sai amassado”; “aí Catarina onde cê comprou seu sutiã”; “quer ir pra 

Amsterdã é só você rolar pro lado”. As rimas agradavam bastante o público, que ria e se 

agitava a cada verso pederasta. O Segundo MC prosseguiu “zoando” o peso de seu adversário 

até o final do duelo e derrotou assim seu oponente. Em sua resposta, o Primeiro MC busca 

responder ao ataque do adversário recorrendo ao mesmo recurso (a pederastia) e insinuando 

que no dia anterior havia tido relações sexuais com a irmã de seu oponente.  

Para analisar a mobilização e articulação destes recursos, bem como seus papéis no 

ritual de interação que configura a batalha de sangue, a batalha que aconteceu no dia 26 de 

Julho de 2019 na Manifestação Cultural de Rimas é particularmente esclarecedora. Com o 

beat sendo reproduzido e os MC‟s frente a frente, o mestre de cerimônia manifesta o seguinte 

grito de guerra, repetindo a frase por duas vezes sem completa-la: “Energia pro Goku, energia 

pro Goku. Não botou a mão pra cima, tá com o dedo lá no”, sem completar a frase. Os MC‟s e 

o público erguem as mãos, momento em que o público grita “Uoou” repetidamente. Em 

seguida, o mestre de cerimônia entrega o microfone ao primeiro MC, que ataca o adversário. 

Na sua vez, o Segundo MC contra-ataca. Vejamos:  

Tabela 10: Duelo na Manifestação Cultural de Rimas 

 Primeiro MC – Ataque Segundo MC – Resposta 

eu sou o Cadu lá do „Tá Dando Onda‟ cê sabe mas esse cara escroto 
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eu bato um rango 

eu sou um pinguim eu tô aqui com esse frango 

 

então suave meu parceiro cê sabe no freestyle 

hoje eu tô na onda e hoje eu vou surfar no 

hype 

 

então presta atenção eu vou mandando na 

levada 

(...) eu te abraço de porrada 

 

mas tá suave, eu gasto aqui sem gracinha 

eu te abraço de porrada vou mandando na 

„palinha‟ 

 

só presta atenção eu te explico na levada 

minha porrada é diferente 

com versos quatro por quatro e com as rima 

intercalada 

 

só olha pensa assim  

meu mano no freestyle hoje eu sou o seu fim 

 

só presta atenção eu vou mandando no 

freestyle 

hoje eu não tô caro  

só mais uma coisinha (...) 

 

(...) eu tô gastando esses otário 

vem comigo no freestyle hoje eu te causo 

trabalho [...] 

WN fazendo nessa batida mano eu nem faço 

esforço 

 

cê tá ligado que você é um cuzão 

vai me dar porrada difícil é ter disposição 

 

então, cê tá ligado cê é freestaleiro 

cê sabe que agora eu te bato o dia inteiro 

 

cê sabe mano que você tá improvisando 

não é tirando onda cê não é Medina cê é 

mediano 

 

então eu vou te batendo 

cê não tá entendendo mano o que eu falo 

 

é que você intercala rimas 

eu intercalo rimas e MC‟s quando eu calo 

 

então eu logo te calo sabe que nessa batida eu 

te espanco 

é que eu vou fazendo as rimas tipo Raffa 

Moreira 

hoje eu vou bater em mais um moleque 

branco 

 

então deixa eu te falar eu tô lisin tipo assim 

WN vai rimar no sapatin 

 

sabe por quê agora você é o hip hop? 

você é só um moleque branco 

te bater meu mano você só tem gogó 

O primeiro MC inicia o ataque qualificando seu adversário de “frango”, uma gíria 

depreciativa de múltiplos sentidos (covarde, fraco, homossexual e outros significados). Ao 

dizer “hoje eu vou surfar no hype”, o MC estaria afirmando que se aproveitaria de seu 

adversário para se autopromover. No contexto do Hip Hop, “surfar no hype” é uma gíria que 

significa aproveitar-se do “sucesso” e visibilidade do outro para fins próprios, para sua 

autopromoção. Durante sua performance, o MC procura se afirmar enquanto “bom MC” 

perante o público e seu adversário. Para tanto, desqualifica seu oponente e o ameaça de 

“enchê-lo de porrada” (“minha porrada é diferente com versos quatro por quatro e com as 

rima intercalada”). Nestes termos, este recurso é acionado para afirmar e requalificar o MC 

perante seu adversário.  

Enquanto estava sendo atacado, a performance do segundo MC consistia em uma 

simulação. Fingia que estava ignorando seu adversário recorrendo a uma estratégia 
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particularmente utilizada pelos MC‟s quando procuram desestabilizar seu oponente: ele 

arruma a corrente que está pendurada em seu pescoço, a gola de sua blusa e coloca as mãos no 

bolso de seu casaco. Sem fazer contato visual com seu oponente, olha de um lado para o 

outro. Em seguida olha para baixo e permanece olhando para o chão. Quando o primeiro MC 

lhe ataca dizendo “eu te encho de porrada” – momento em que o público grita –, olha 

rapidamente para seu oponente, balançando a cabeça no ritmo do beat e abaixando-a 

novamente.  

Contra-atacando, ao dizer “fazendo nessa batida mano eu nem faço esforço” o 

segundo MC estaria insinuando que seu adversário é fraco e que não seria necessário se 

esforçar para derrota-lo. Seu adversário não teria “disposição” para lhe dar porrada, pelo 

contrário: em suas rimas, o Segundo MC afirma que ele é quem está “batendo” com o 

objetivo de se afirmar um “melhor MC” perante seu oponente. Além de explorar a temática da 

virilidade e da masculinidade, chamando seu adversário de “moleque”, o segundo MC 

também mobiliza outra categoria, referindo-se à cor de seu adversário, “moleque branco”, 

com a intenção de desqualificá-lo. Nestas situações, o lembrete da cor pode assim ora 

engrandecer o MC caso seja negro, ora o diminuir, caso seja branco. 

Ambos os MC‟s encenavam um comportamento agressivo como modalidade de 

ataques, seja através do conteúdo das rimas ou de suas posturas, seja com gestos ou com tom 

de voz. Ao final do primeiro round percebe-se que essa agressividade não passa de uma 

fachada destinada à encenação da produção do conflito: os dois MC‟s se cumprimentam uma 

primeira vez, dando às mãos. Passado alguns segundos, sorriem e se cumprimentam 

novamente. Dar as mãos ou se abraçar no início e final dos rounds e do duelo são atos 

corriqueiros e reparadores nas batalhas. Parecem demonstrações do compartilhamento de 

todos os protagonistas do caráter lúdico do jogo da batalha, de restauração da ordem anterior 

ao episódio do duelo por meio da troca de sinais de respeito. 

Na dinâmica da batalha, o segundo MC inicia o segundo round por ter sido o último a 

rimar. Após vencer o primeiro round através dos votos da plateia e dos jurados, o segundo 

MC inicia o segundo round puxando o grito de guerra, repetido duas vezes: “É que os 

moleques aqui são zica na hora de rimar, isso é RAP?”. Então, o público responde 

“Goytacá!”. Logo depois, o segundo MC inicia o segundo round atacando o adversário, que 

contra-ataca. Vejamos: 
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Tabela 11: Duelo na Manifestação Cultural de Rimas 

Segundo MC – Ataque Primeiro MC – Resposta 

é o WN que te mata sem estresse 

isso é RAP goytacá não sei se cê conhece 

 

mas deixa eu te falar menor tipo assim 

é que eu não rimo em português eu rimo em 

tupi guarani 

 

então deixa eu te falar isso é ideologia 

mano cê sabe que isso (...) alienígena 

 

eu vou fazendo a rima, com flow de RAP 

goytacá 

então me chame flow indígena 

 

é que eu não vou te digerir 

tipo assim, mano você tem que entender no 

free 

 

eu falei que eu não vou te digerir 

mas com certeza é na batalha mano inteiro eu 

vou te engolir 

 

porque você é muito fraco  

sabe que agora você é um moleque 

 

é que eu faço a rima  

pode botar qualquer beat que eu encaixo nessa 

porra 

 

pode ser trap ou boom bap 

mano você é um moleque 

 

cê sabe eu me defino 

enquanto cê é um moleque eu separo os 

homens dos menino 

 

é que você não é genuíno  

é que de talento nessa porra eu me defino  

separo os homens dos menino eu não deixo 

pra depois 

é homem e menino cê não é nenhum dos dois 

 

só presta atenção, falou de Raffa Moreira eu 

mando sem caô 

Raffa Moreira é trap geral sabe que cê nunca 

trepou 

 

cê pensa diferente minha rima não revoga 

falou Gabriel Medina nesse mar você se afoga 

 

só pensa meu parceiro  

vem comigo mano que eu rimo o dia inteiro 

 

(...) parada que você é branco  

cê sabe no freestyle que eu chego no tamanco 

 

mas tá suave te gasto a todo momento  

cê sabe que meu parceiro eu não fico no 

relento 

 

cê presta atenção, meu RAP é direito 

branco preto vermelho amarelo eu tô te 

matando de qualquer jeito 

 

só pensa diferente olha só tô vendo parceiro o 

veneno no seu olhar  

agora no freestyle eu vou ter que te gastar 

 

só pensa diferente ouve bem (...) de olho 

fechado porque a rima é além 

eu tava de olho fechado pra não olhar essa sua 

cara feia 

 

mas tá suave parceiro eu explico nessa treta 

essa cara muito feia tá fazendo cosplay de 

capeta 

Em seu ataque, o segundo MC se afirma como membro e representante do “RAP 

goytacá”. Insinua que seu adversário desconhece o RAP campista (“não sei se cê conhece), 

uma forma indireta de questionar o fato de que seu adversário não comporia o movimento. 

Em seguida, o Segundo MC prossegue desqualificando seu adversário e se exaltando. Contra-

atacando, o Primeiro MC responde às rimas de seu oponente no primeiro e segundo round. 

Inicia seu ataque afirmando que seu adversário não é homem nem menino. Em seguida, 
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insinua que seu adversário é virgem (“geral sabe que cê nunca trepou”). Respondendo a 

provocação “você é só um moleque branco” rimada pelo Segundo MC no primeiro round, o 

MC defende que não importa a sua cor (“branco preto vermelho amarelo”), pois estaria 

“matando” o adversário de qualquer jeito, referindo-se às suas habilidades com as rimas. 

A análise de batalhas ocorridas na Manifestação Cultural de Rimas e na Batalha de 

São Salvador permite apreender as diferentes modalidades de ataques e reações que ordenam 

as interações entre seus protagonistas. Resumidamente, quando a batalha é “de sangue”, 

observa-se constantemente um duplo movimento de desqualificação do MC adversário, bem 

como a afirmação e legitimação do MC perante seu oponente. O MC busca se opor e se 

diferenciar de seu adversário, seja através de diferenças existentes ou produzidas no momento 

do confronto. Assim, trata-se não apenas de atacar o adversário, mas também de se mostrar 

mais qualificado e habilidoso com as rimas para se afirmar um “MC superior” em relação ao 

seu oponente e diante do público, que julga o MC vencedor. Para isso os MC‟s constroem 

valorações positivas acerca de si mesmos, vangloriam-se de suas habilidades com as rimas e 

acionam recursos e categorias durante suas performances para se legitimarem e se afirmarem 

enquanto MC‟s no contexto da cultura Hip Hop.  

Dentre as estratégias mais visíveis, os MC‟s atuam explorando suas habilidades em 

construir rimas e avaliam positivamente sobre seus desempenhos durante suas performances: 

“com as punchline eu te cubro de porrada”; “vou mandando a rima inteligente”; “eu tenho o 

flow mais ligeiro”; “porque cê sabe bem que na rima eu te mato”; “sabe que eu encaixo na 

batida meu irmão”; “mostrando como eu faço freestyle de outro mundo”; “eu faço verso 

eficiente”; “eu mando no improvisado”; “tá ligado que eu chego pesado no instrumental”; “eu 

chego pesado te dando aula de improvisação”.  

Os MC‟s também buscam se afirmar como legítimos MC‟s, membros, propagadores, 

fortalecedores da cultura Hip Hop e, por vezes, como “undergrounds”. Segundo Pardue 

(2008, p. 26, apud Taperman, 2011, p. 60) em sua pesquisa sobre o RAP no Brasil, “os hip 

hoppers constantemente reivindicam o estatuto de „undergrounds‟, como uma maneira de 

indexar criatividade individual, empreendedorismo e diferença”. Ainda acerca da cultura Hip 

Hop, frequentemente os MC‟s se utilizam de um discurso de exaltação e valorização do 

movimento Hip Hop: “que que eu tô fazendo aqui? Fortalecendo o movimento”; “por isso 

pelo RAP eu boto minha cara a tapa”; “isso é RAP goytacá”, rimas que agradam bastante o 

público.  
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Paralelamente, raça/cor, posição social e moradia também são categorias 

frequentemente acionadas pelos MC‟s negros, pobres e/ou moradores de periferia para a 

construção de uma valoração positiva acerca de suas identidades. Destaco as seguintes frases 

que ouvi: “eu te explico o que é ser raiz de favela”; “vou mostrar pra tu e pra geral que eu sou 

cria”; “quer falar do meu bigode eu sou cria de favela”. Em muitas rimas, os MC‟s citavam ou 

faziam referência aos bairros onde moram. O subdistrito de Guarus era frequentemente citado 

pelos protagonistas da batalha que se afirmavam “cria” do lugar perante o MC adversário e o 

público. Nestas situações, diferentemente de muitas outras cenas da vida cotidiana de 

Campos, “ser de Guarus” era avaliado e valorado positivamente, engrandecia o seu morador. 

Localizado na margem direita do Rio Paraíba do Sul, sendo um dos subdistritos 

particularmente segregado em Campos, Guarus é uma área periférica desqualificada na 

cidade, mas requalificada nas situações de encontro do movimento hip hop campista.  

2.3 Sangue, conflito encenado e sociabilidade 

A modalidade batalha de sangue é um jogo de duelo verbal caracterizado pela 

encenação lúdica de conflitos e trocas de hostilidades. Para atingir este objetivo, MC‟s 

improvisam rimas e acionam diversos recursos corporais. As ofensas, provocações, 

jocosidades e ameaças são recursos utilizados pelos MC‟s para encenar o conflito assim 

enquadrado na batalha de sangue, que caracteriza o “sangue”. Esta característica evoca o 

surgimento da prática de batalhas de rima nos EUA: a batalha de freestyle foi criada com o 

objetivo de substituir a violência física existente entre as gangues por competições artísticas. 

(POSTALI, 2011; RIGHI, 2011). 

No movimento Hip Hop norte-americano, as “batalhas de freestyle” são encontros 

populares que ocorrem em ruas e festas. Os jovens ligados ao Hip Hop passaram a organizar 

“batalhas” entre as gangues de Nova York com o objetivo de substituir a violência física por 

competições artísticas envolvendo a música (RAP), a dança (break) e as artes visuais (grafite). 

Neste sentido, havia diferentes batalhas envolvendo os elementos artísticos que compõem o 

Hip Hop. A partir do RAP freestyle praticado pelos MC‟s foram criadas as batalhas de 

freestyle, que se constituíam enquanto competições de rimas improvisadas entre dois MC‟s ou 

rappers cujo objetivo era atacar e desmoralizar o adversário, onde o vencedor era escolhido 

por meio da aclamação do público. 
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Em “A Natureza Sociológica do Conflito” o autor parte da premissa de que “o conflito 

contém algo positivo” (SIMMEL, 2011, p. 569) para construir uma teoria do conflito social 

como algo benéfico para a sociedade. Para Simmel, “todas as formas sociais aparecem sob 

nova luz quando vistos pelo ângulo do caráter sociologicamente positivo do conflito” 

(SIMMEL, 1983, p. 123).  

“a sociedade não resulta apenas de forças sociais que lhe são positivas, 

e apenas na medida em que fatores negativos não as impeçam. Esta 

concepção comum é muito superficial: a sociedade, tal como a 

conhecemos, é o resultado de ambas as categorias de interação, que 

assim se manifestam como inteiramente positivas”. (SIMMEL, 2011, 

p. 571).  

Analisando o conflito como forma elementar de sociação, Simmel aponta para o fato 

de que ele é um elemento que integra as interações sociais. Desse modo, os conflitos são 

reconhecidos como socialmente importantes, como configuração de interação social 

corriqueira. Essa abordagem que evidencia o caráter positivo do conflito convida para refletir 

sobre a encenação do conflito na batalha de sangue.  Ao considerarmos que na “batalha de 

sangue” o principal objetivo é vencer o adversário através da violência verbal, ou seja, do 

conflito encenado, 

“a oposição é um elemento da própria relação; está 

intrinsecamente entrelaçado com outros motivos de existência da 

relação. Não é só um meio de preservar a relação, mas uma das 

funções concretas que verdadeiramente a constituem. (SIMMEL, 

2011, p. 127) 

O conflito também permitiria que as partes envolvidas (os MC‟s que duelam entre si) 

sejam postos num patamar de igualdade. Acerca dessa e outras características positivas do 

conflito segundo Simmel, Júnior (2005) pontua: 

“Simmel aponta uma das virtudes do conflito. Este atributo 

positivo residiria no fato de que ele, – o conflito – cria um patamar, 

um tablado social, à semelhança de um palco teatral, espaço onde as 

partes podem encontrar-se em um mesmo plano situacional e, desta 

maneira, impõe-se um nivelamento. Uma condição necessária para 

que as partes, às vezes ásperas e díspares, possam, de fato, efetuar a 

trama que ele encerra. É um ato estipulador que, em outros instantes, 

permitirá a própria superação das dissimilitudes dos litigantes. O 

conflito possui a capacidade de constituir-se num espaço social, em 

que o próprio confronto é um ato de reconhecimento e, ao mesmo 

tempo, produtor de um metamorfismo entre as interações e as relações 

sociais daí resultantes. Uma outra característica positiva atribuída, 

residiria no fato de superar os hiatos e os limites socialmente 

estabelecidos pelos intervalos dicotomizados, ou mesmo, as 
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desigualdades sociais produzidas e estruturadas pelos resultados dos 

entrelaçamentos ocorridos na sociedade.” (JÚNIOR, 2005, p. 4.)  

Nas batalhas de MC‟s, os competidores batalham de “igual para igual”, independente 

de quaisquer diferenças existentes entre ambos os MC‟s. No momento em que se posicionam 

frente a frente para batalhar, o que importa é a habilidade de ambos para desenvolver seus 

versos improvisados em cima do beat. Para além de permitir que os MC‟s sejam postos num 

patamar de igualdade, os conflitos encenados na batalha de sangue são também estratégias de 

resolução de conflitos e reações diante das desigualdades sociais muito pronunciadas. 

Nas batalhas de sangue, se a hostilidade poderia ser relacionada com uma 

“desassociação”, sustento que se trata de uma forma elementar de sociação, de sociabilidade 

entre os MC‟s e todos aqueles que se identificam com a cultura Hip Hop no Município de 

Campos dos Goytacazes. A prática cultural da batalha de MC‟s é um meio de encontro lúdico 

e de interação social com pares e diante de um público.  

“Se toda interação entre os homens é uma sociação, o conflito – afinal, uma das mais 

vívidas interações e que, além disso não pode ser exercida por um indivíduo apenas – deve 

certamente ser considerado uma forma de sociação” (1983, p. 122). Acerca da definição de 

“sociação” em Simmel:  

“A sociação é a forma (que se realiza de inúmeras maneiras 

distintas) na qual os indivíduos, em razão de seus interesses – 

sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, 

inconscientes, movidos pela causalidade ou teleologicamente 

determinados –, se desenvolvem conjuntamente em direção a uma 

unidade no seio da qual esses interesses se realizam. Esses interesses, 

sejam ele sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, 

inconscientes, casuais ou teleológicos, formam a base da sociedade 

humana”. (SIMMEL, 2006, p. 60-61) 

Quando esses “interesses” presentes nos processos de interação são sobrepostos “por 

um sentimento e por uma satisfação de estar justamente socializado, pelo valor da formação 

da sociedade enquanto tal” (SIMMEL, 2006, p. 64), “constitui assim o que chamamos de 

„sociabilidade‟” (p. 64). A sociabilidade é a forma lúdica da sociação – uma das formas de 

sociação – exemplo do que Simmel define como sociologia pura ou formal. O conceito de 

sociabilidade elaborado pelo autor propõe compreender a sociabilidade como tipo puro de 

relação social cujo “estar junto” é a principal finalidade: “se colocam de lado as motivações 

concretas ligadas à delimitação de finalidades da vida” (p. 64) de modo que a interação é a 

questão fundamental.  



45 
 

Neste sentido, os jovens que compõem os eventos aqui pesquisados e que se 

mobilizam em torno de manifestações artístico-culturais atreladas ao movimento Hip Hop o 

fazem, inicialmente, partindo de seus interesses pessoais, seja pelo RAP – como citado pelos 

MC‟s entrevistados –, pela prática da Batalha de MC‟s ou pelo próprio                      

movimento Hip Hop. Este interesse acaba sobreposto pelo desejo de estar junto aos seus 

iguais, de partilhar do interesse pela mesma cultura e de poder encontrar seus pares e amigos 

ao menos uma ou duas vezes por semana (seja frequentando ambos os eventos ou apenas um 

deles), caracterizando o que Simmel chama de sociabilidade.  

Em outros termos, a batalha de rimas pode ser analisada como uma forma de 

sociabilidade “entre iguais”, ou seja, entre todos aqueles que compõem as batalhas e se 

identificam com a cultura Hip Hop e “a periferia”. Constitui-se como uma forma de 

experienciar uma sociabilidade urbana através do jogo, da brincadeira da arte                           

e da “cultura da periferia”. Assim, a batalha representa uma possibilidade de viver juntos na 

cidade a partir das experiências urbanas de jovens moradores de algumas das periferias de 

Campos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise de algumas performances dramatúrgicas (GUSFIELD, 1981) 

observadas durante a experiência de campo, analiso a prática da Batalha de MC‟s e do 

momento do “MIC aberto”
9
 como espaços para visibilidade e vocalização de suas críticas e 

denúncias na esfera pública, bem como para a (re)qualificação de suas identidades 

discriminadas e estigmatizadas no contexto da ordem moral da cidade de Campos.   

De um lado, a “batalha de sangue” é uma modalidade de batalha de rimas cujo o 

objetivo é ofender verbalmente o adversário. Por outro, ela também entremeia estética e 

politica de um modo singular: nestas situações, os MC‟s vocalizam questões sociais e 

políticas que os indignam e, para tanto, descrevem suas experiências cotidianas na cidade. Em 

muitos duelos, os MC‟s elaboraram críticas e denúncias referentes às desigualdades sociais e 

violências vivenciadas no cotidiano em seus ataques e respostas, narrando o dia a dia na 

cidade, expondo opiniões e denunciando problemas sociais. MC‟s oriundos de bairros 

                                                           
9
 “MIC” é uma abreviação de microfone. 
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periféricos frequentemente relatavam as dificuldades enfrentadas pela “periferia”, se referindo 

tanto às suas próprias dificuldades enquanto moradores de periferia, bem como às 

dificuldades dos moradores de periferia enquanto um grupo social, assumindo a posição de 

“porta-vozes” dos problemas da periferia.  

Em um duelo, por exemplo, as dificuldades vivenciadas pelos moradores de periferias 

eram narradas por um dos MC‟s. No primeiro round (que não foi possível ser gravado e 

transcrito), o Primeiro MC – jovem negro e oriundo do bairro Santa Rosa, localizado no 

subdistrito de Guarus – criou e apresentou “rimas ideológicas” em seu ataque. Denunciando a 

desigualdade social, as dificuldades e preconceitos enfrentados pelos moradores de periferia. 

Descrevo abaixo a resposta de seu adversário, bem como a resposta do Primeiro MC logo na 

sequência:  

Tabela 12: Duelo na Batalha de São Salvador 

Segundo MC – Ataque Primeiro MC – Resposta  

batalha de MC aqui não é novela 

cê falou que a vida é difícil a vida não é difícil 

tem gente que complica ela  

 

(...) chego aqui te matando 

cê tá ligado menor agora que aqui na batalha 

você fica chorando 

você diz que descomplica você não entende o 

versado 

então me explica por que tem gente que nasce 

pobre e favelado  

 

por isso que eu chego dizendo pro cê as 

chances são todas negadas 

eles tão (...) partindo e eles com as portas 

fechadas  

O Segundo MC se opôs ao discurso de seu adversário. Com a rima “a vida não é difícil 

tem gente que complica ela”, ele insinuava que seu adversário estaria se vitimizando. Em sua 

resposta, o Primeiro MC questiona, por sua vez, o verso de seu oponente sobre a vida não ser 

difícil pedindo que este lhe explicasse "por que tem gente que nasce pobre e favelado”. Com 

este rima, este último foi aclamado pelo público. Dessa forma, o Primeiro MC apresenta uma 

crítica das desigualdades sociais que afetam os pobres e moradores de periferia.  Denuncia o 

fato de que, para os moradores desta cidade, as “chances” lhes seriam negadas e as portas 

fechadas. Com estes argumentos, as rimas são também ferramentas de publicização da crítica 

à segregação socioespacial e ao preconceito contra quem mora na periferia. 

A elaboração de críticas e denúncias é acompanhada de requalificações e valorações 

positivas das identidades dpos MCs e, por extensão, de pobres, jovens negros e/ou moradores 

de periferia. Assim, acionam as categorias de raça/cor, posição social e moradia requalificar 
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suas identidades, como vimos no capítulo anterior. Em muitos duelos, essas categorias foram 

construídas em um contexto de oposição, de diferença perante o adversário (negro/branco; 

pobre/ “playboy”; “cria de favela”/“morador de condomínio”). Esta requalificação pode ser 

observada em um duelo que aconteceu na Batalha de MC‟s da Manifestação Cultural de 

Rimas. Neste duelo o Primeiro MC “zoa” os dentes de seu adversário em seu ataque, 

recorrendo à ofensa pessoal acerca dos aspectos físicos (aparência) do oponente. Em seus 

versos, o Segundo MC desqualifica seu adversário chamando-o de “playboy” ao passo em que 

se apresenta como “raiz de favela”: 

“você já criticou o meu dente 

mas Kamarral eu explico porque eu sou inteligente 

 

não tem problema mano, dente torto eu tô na pista 

 não sou playboy igual você papai pagou o seu dentista   

mano então fica tranquilo tu é sequela 

eu te explico o que que é ser raiz de favela 

 

não tem problema mano isso é verso improvisado 

de onde eu venho é normal nascer com os pais separados” 

Se fora do contexto do movimento Hip Hop ser pobre, negro e/ou morador de periferia 

adquire uma conotação negativa, na lógica do movimento Hip Hop essas identidades 

adquirem uma conotação positiva, de modo que o oposto (o branco; o “playboy”) adquire uma 

conotação negativa. Assim, há um duplo movimento de (re)qualificação tanto das identidades 

tidas como “positivas” quanto de (re)qualificação das identidades discriminadas e 

estigmatizadas, revertendo a ordem moral da cidade. Essas requalificações podem ser 

compreendidas por um lado, como autoafirmações e afirmações dos MC‟s perante o 

adversário e por outro, como uma crítica e recusa a ordem moral da cidade, aos estigmas 

(GOFFMAN, 1981) atribuídos que se configuram como formas de violência.   

No intervalo da Batalha de MC‟s da Manifestação Cultural de Rimas o mestre de 

cerimônia anunciava o “MIC aberto” e convidava todos os presentes a realizarem uma 

performance, seja recitando uma poesia ou cantando uma música. Neste momento, artistas 

locais e pessoas que compunham o público participavam, por vezes, do espaço recitando 

poesias ou cantando músicas de RAP de autoria própria (também participei de uma edição do 
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evento onde um dos jovens cantou uma música do grupo de RAP paulista Racionais MC‟s). 

Assim como nas batalhas de rima, o “MIC aberto” também se constitui como uma forma de 

vocalização.  

Durante entrevista, MC PG explicita que sua intenção, quando faz uma performance 

no momento do “MIC aberto”, é a de publicizar os problemas sociais enfrentados pela 

periferia. Dessa forma, o “MIC aberto” seria uma ferramenta para relatar experiências urbanas 

e compartilhá-las com o público. Há, portanto, uma nítida relação entre o “MIC aberto” e a 

denúncia pública: 

“Eu vim pra passar naquele dia uma mensagem, entendeu. O 

verso é uma forma de mensagem que a gente faz aqui, entendeu. Pra 

deixar também o público ciente, que a gente tá aqui, que a gente 

também passa pelas mesmas coisas, entendeu. Não é só... porque, 

muitas das vezes as pessoas têm coisas em mente que querem falar. O 

„MIC aberto‟ não é só pra nós entendeu, que somos MC‟s, mas pra 

todos aqueles que querem se expressar de alguma forma. Então pra ele 

ver tipo assim: „eu passo por essa coisa, é... por essa mesma coisa, por 

esse mesmo tipo de preconceito, esse mesmo tipo de dificuldade e o 

cara vai lá e falou daquilo que eu vivo, então eu também posso falar 

sobre aquilo‟, até dando chance pra novas pessoas descobrirem novos 

dons, entendeu.” (Gabriel, vulgo “MC PG”, em entrevista realizada no 

dia 25 de setembro de 2019) 

MC PG é um dos MC‟s que integra o movimento Hip Hop campista e batalha em 

ambos os eventos analisados. No trecho da entrevista citado acima, MC PG se refere a sua 

poesia intitulada “Favela Cria”, recitada no momento do “mic aberto” em uma de suas 

performances na Manifestação Cultural de Rimas: 

Favela Cria 

 

Deixa eu falar da minha quebrada,  

Contar realidade do meu dia a dia 

Tem moleque que entra pro crime  

porque desde pequeno sofreu covardia 

 

Tem os mano que segue outra vida 

Não imagina não tem nem noção 

Que na favela o bagulho é doido  

nem tudo é escolha, falta de opção 
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Eu vejo um pai e a mãe chorar,  

pois o moleque querido morreu 

Pela consequência foi trabalhar na boca  

não era o destino que Deus escreveu 

 

Mas tem morador que sai pra trabalhar 

debaixo de chuva e debaixo de sol 

Vê o seu filho com grande sorriso  

pois nasceu com o dom de jogar futebol 

 

Vejo a menina que se olha no espelho 

com grande esforço se torna modelo 

Exibe o charme, joga o cabelo 

Passa pelos mano e solta beijo 

Olha meu Deus como eu vejo 

Os menor na humildade 

E esse RAP foi feito 

Pra minha comunidade 

 

Saudades de quem se foi 

que se foram só deixam saudades 

Eu vejo escrito „Saudades eternas‟  

em cada esquina da minha cidade. 

Em sua poesia, MC PG elabora uma crítica das desigualdades sociais e das violências 

vivenciadas pelos moradores de periferia no cotidiano. Em suas duas estrofes iniciais, o MC 

denuncia a “covardia” e a falta de oportunidades que acabam por levar jovens de periferia 

para o caminho da criminalidade. Sustenta que estes jovens não escolhem (“nem tudo é 

escolha”) a vida do crime. Na terceira estrofe, aborda a dor vivenciada pelas famílias daqueles 

que morrem por conta do envolvimento com o tráfico de drogas e, em seu último verso, 

descreve sua saudade daqueles que morreram ao dizer ver escrito “Saudades eternas” em cada 

esquina de Campos dos Goytacazes. Buscando requalificar a categoria “morador de periferia” 

e combater a estigmatização e criminalização da pobreza por meio de um trabalho de limpeza 

simbólica (MACHADO DA SILVA, 2008). Com efeito, diferentemente dos preconceitos 

segundo os quais o morador de favela é visto como bandido, lembra que “morador sai pra 
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trabalhar”, que jovens nasceram com “o dom de jogar futebol”, ou ainda, valoriza o grande 

esforço de uma menina da periferia em tornar-se modelo. 

Descrevendo suas intenções quando participa do momento do “MIC aberto” recitando 

a poesia, MC PG define o “MIC aberto” como um espaço para todos aqueles que querem se 

expressar de alguma forma. Paralelamente, apresenta seus versos como uma forma de “passar 

uma mensagem” sobre o cotidiano de quem mora na periferia: 

“Esse é um verso que eu tenho muito antigo, entendeu, muito 

antes de eu começar a rimar. Foi um verso que eu fiz, um som, mas 

não tinha encaixado em beat nenhum nem nada e eu fiquei naquela 

assim do tipo „cara... vou pôr isso daí em prática porque relata muita 

coisa que tá acontecendo‟, entendeu. É, muita coisa envolvida com 

isso que eu tô dizendo, entendeu. Como eu falei: que eu vim falar da 

onde eu moro, entendeu, das dificuldades, do dia a dia de quem cresce 

numa comunidade carente, entendeu.” (Gabriel, vulgo “MC PG”, em 

entrevista realizada no dia 25 de setembro de 2019) 

Se, por um lado, a Manifestação Cultural de Rimas e a Batalha de São Salvador são 

encontros para fins de sociabilidade, lazer e entretenimento relacionados com a cultura Hip 

Hop, por outro, esta sociabilidade articula estética e política. De certa forma, assemelhasse a 

uma arena publica na qual é vocalizado, compartilhado e publicizado o cotidiano das 

juventudes periféricas. Assim os MC‟s dão visibilidade e publicizam “problemas da periferia” 

(FREIRE, 2016) definidos como prioritários de serem resolvidos. 

Azevedo (2000) define o movimento Hip Hop “como uma forma alternativa de se 

fazer política, distante dos espaços historicamente encarregados instituídos dessa prática como 

o Estado, a Igreja, a Universidade e o Partido Político” (AZEVEDO, 2000, p.91). Nesse 

sentido, os atores frequentemente mobilizam o movimento Hip Hop por meio dos eventos e 

de suas manifestações artístico-culturais. São estas as ocasiões em que é possível vocalizar em 

público críticas sociais, denúncias acerca das violências urbanas vivenciadas, bem como 

requalificar identidades discriminadas e estigmatizadas. 

Em relação às requalificações, o movimento Hip Hop pode ser compreendido como 

uma forma de resistência ao “regime de desumanização” (FREIRE, 2010). São estes jovens 

majoritariamente negros, pobres e/ou moradores da periferia urbana que estão particularmente 

expostos no contexto da ordem moral que ordena o Município de Campos dos Goytacazes. 
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O presente trabalho propôs analisar e descrever os eventos Manifestação Cultural de 

Rimas e Batalha de São Salvador apresentando suas práticas, dinâmicas e formas de 

organização. A partir da etnografia, busquei descrever os eventos com o objetivo de extrair 

suas dinâmicas e atividades. Com a descrição das formas de organização, pude analisar estes 

dois eventos e relacioná-los como formas de mobilizações coletivas da juventude campista. 

Mostrei como se constitui como práticas de encontros geradoras de espaços de lazer e 

sociabilidade das juventudes que se identificam e apreciam a cultura hip hop e a “cultura de 

rua” de forma mais ampla. Estes eventos são aqui reconhecidos como os “pedaços” 

(MAGNANI, 1998) destes jovens em Campos dos Goytacazes.  

Assim, a Manifestação Cultural de Rimas e Batalha de São Salvador podem ser 

compreendidas como mobilizações coletivas que reúnem “agentes competentes” 

(GARFINKEL, 1967). Neste caso, uma das competências que procurei destacar é a 

inventividade destes atores em articular estética, política e experiências de periferias urbanas 

que fundamenta esta ação coletiva. A participação estética dos atores em espaços públicos 

urbanos e sua visibilidade na cidade podem ser vistas como um recurso alternativo de 

participação juvenil campista. 

Enfim, a análise da modalidade “batalha de sangue” das Batalhas de MC‟s permitiu 

evidenciar as diferentes formas de ataque e resposta (as ofensas, provocações, jocosidades, 

injúrias e tantas outras) que orientam esta sociabilidade lúdica. Também demonstrei como as 

encenações de conflitos interpessoais espelham os ordenamentos morais e a segregação da 

cidade. A análise deste conflito encenado fundamentada na obra de Simmel que destacou o 

caráter positivo do conflito permitiu destacar as modalidades de sociação das Batalhas de 

MC‟s. 

O movimento Hip Hop manifestado por meio dos eventos Manifestação Cultural de 

Rimas e Batalha de São Salvador pode assim ser entendido como uma ação coletiva que faz 

emergir uma complexa rede de sociabilidades em espaços públicos urbanos ressignificados, 

que viabiliza a amplificação das vozes de jovens, especialmente aqueles que são moradores de 

periferias da cidade de Campos. 
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