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RESUMO 

 

Este estudo reflete sobre as reconfigurações do RAP brasileiro a partir da cultura digital. 

Após três décadas da sua fundação, o gênero musical passa a consolidar novos traços, 

circular em novos espaços e demonstrar números expressivos de audiência. Com base 

na discussão sobre oito vídeos de alta visibilidade, busca-se mapear aqui quais são os 

atores e as reconfigurações que influem no gênero musical em tempos de cultura digital. 

Argumenta-se que as batalhas de rimas são os principais espaços de sociabilidade do 

RAP brasileiro nas décadas de 2000 e 2010 e que o YouTube é a plataforma central pelo 

qual esses eventos circulam e são consumidos. Neste sentido, compreendendo o RAP 

como uma rede sociotécnica (LATOUR, 2012), em que tanto atores humanos quanto 

objetos técnicos agenciam a construção da cena musical (PEREIRA DE SÁ, 2013), 

parte-se dos estudos de gênero musical em perspectiva comunicacional (JANOTTI 

JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018) para verificar quais são os resultados da associação 

das batalhas de rimas ao YouTube para o RAP brasileiro. A pesquisa é dividida em três 

capítulos: o primeiro, sobre as balizas formativas do RAP a partir da noção de gênero 

musical; o segundo, sobre os efeitos da associação das batalhas de rimas ao YouTube 

para a cena do RAP brasileiro; e o terceiro, sobre a emergência de duas novas 

modalidades de RAP, as batalhas de YouTube e os cyphers, como produtos dessa 

associação. O estudo evidencia que a cultura digital produz deslocamentos das 

performances e das socioespacialidades do RAP brasileiro, criando uma nova rede de 

circulação por meio do YouTube e tensionando a noção de RAP Freestyle como ela é 

estabelecida até então no Brasil. 

 

Palavras-chave: hip-hop; rap brasileiro; batalhas de rimas; batalhas de youtube; 

cyphers; cultura digital. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Aproximadamente 31 milhões de resultados. Este é o número de referências 

encontradas em uma rápida pesquisa pelo termo RAP Nacional no Google
1
. Mas as 

palavras-chave também poderiam ser outras
2
: são aproximadamente 12 milhões de 

resultados para o termo RAP brasileiro, 9 milhões e 800 mil resultados para o termo 

Batalhas de MCs e notáveis 104 milhões de resultados para o termo RAP no Brasil. 

 Essas são demonstrações ilustrativas sobre a dimensão que uma cena musical 

pode alcançar em associação à cultura digital. Se o RAP já não é apenas uma 

manifestação periférica que ecoa nos guetos latinos e afro-americanos, esses números 

evidenciam como a expressão musical transcendeu as fronteiras locais e se espalhou 

pelo mundo. O Brasil é um desses novos locais onde o RAP criou bases próprias, se 

tornando uma das expressões mais influentes da contemporaneidade. 

Na introdução do livro Black Noise: Rap Music e Black Culture in 

Contemporary America, lançado pela primeira vez em 1994, a pesquisadora Tricia Rose 

afirma que a publicação discorre, acima de tudo, sobre o desenvolvimento global da 

cultura Hip-Hop a partir dos Estados Unidos, evidenciando que as cenas francesa, 

alemã, britânica e brasileira deveriam ser observadas individualmente a partir de outras 

investidas. O que o trabalho pioneiro revela, logo nas primeiras páginas, é a relevância 

do RAP brasileiro frente ao circuito global, bem como a necessidade de investigação 

das suas singularidades. 

 Como apreciador, artista e frequentador do circuito de RAP desde os anos 2000, 

comecei a observar de perto alguns dos valores, discursos, práticas e ações que serviam 

como seus modelos referenciais. Durante o período, além do RAP brasileiro apresentar 

um reconhecimento público discreto se comparado à popularidade que alcançaria na 

década seguinte, era comum observar certo combate às condutas e manifestações que 

fugiam dos padrões instaurados pelas balizas formativas do gênero musical. As 

performances que não introduziam a crítica social e a oposição afirmativa ao sistema, 

produzindo um aparente sentido de seriedade e rebeldia, ou mesmo vinculavam o RAP 

                                                      
1
 Pesquisa demonstrativa no site de buscas: <https://goo.gl/ij2B7X>. Último acesso: 28/01/2019. 

2
 Para RAPBR, aproximadamente 176 mil resultados; Batalhas de Rimas, aproximadamente 471 mil 

resultados; e Batalhas de RAP, aproximadamente 562 mil resultados.  

https://goo.gl/ij2B7X
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a valores, práticas e instituições do mainstream, eram frequentemente condenadas por 

parte da cena, evocando debates constantes sobre os limites do RAP.  

 Foi nesse mesmo período que a internet comercial delimitava seus primeiros 

passos no Brasil. Era assim que a convergência das telecomunicações com a informática 

viabilizava o progresso de uma cultura de alta troca informacional, intensificando a 

virtualização dos dados, evocando novas possibilidades de comunicação e articulando 

mudanças socioculturais significativas (LÉVY, 1999; LEMOS, 2002). Uma dessas 

mudanças foi a nova possibilidade de consumo musical a partir da troca de arquivos 

digitais: alternativa que produziu efeitos devastadores à indústria fonográfica ao mesmo 

tempo em que possibilitou a ascensão de novos atores, tanto artistas quanto plataformas 

de compartilhamento musical (DE MARCHI, 2005; HERSHMANN, 2010; 

HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY, 2011; VICENTE, 2014; VICENTE; DE 

MARCHI, 2014). Este processo de múltiplas reorganizações, que abriu espaço para a 

emergência de novos actantes da cadeia produtiva da música e assentou as bases para a 

solidificação dos sites de redes sociais, também parece ter impactado o RAP brasileiro.   

 Na década de 2010, em um Brasil já imerso na cultura digital a partir de 116 

milhões
3
 de pessoas conectadas, foi possível notar que aquelas marcas constatadas 

inicialmente estavam dando lugar a novas possibilidades performativas no RAP. Ainda 

que muitos dos elementos tradicionais continuassem vivos, esta rearticulação parecia 

indicar novas inclinações ao gênero musical. Tanto as performances gravadas quanto ao 

vivo passavam a apresentar novos traços, como o aparecimento da diversão, do estímulo 

ao consumo e dos relacionamentos amorosos como núcleo temático dos produtos 

musicais. Além disso, o RAP brasileiro também passava a se entrelaçar a outras 

vertentes e artistas, circulando em espaços que não circulava originalmente. Foi durante 

o último ano do curso de Comunicação Social na Universidade Federal Fluminense, 

enquanto desenvolvia pesquisa de conclusão de curso sobre serviços musicais de 

streaming no Brasil, que o interesse em entender melhor esse contexto aumentou. 

 Um ponto em comum que chamava atenção por atravessar os diferentes atores 

eram as batalhas de rimas. A multiplicação desses eventos públicos, semanais e 

gratuitos de RAP improvisado, tanto nas ruas quanto nas plataformas digitais, como 

detalhado no segundo capítulo, era um fenômeno que parecia evidenciar um dos novos 

espaços de encontro, fruição e promoção do RAP brasileiro. Nesta direção, uma prática 

                                                      
3
 Segundo pesquisa do IBGE de 2016, 64,7% dos brasileiros já possuem acesso à internet.  
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notável das batalhas era (e ainda é) a organização e a promoção de suas edições 

semanais por meio dos sites de redes sociais. O YouTube era uma das plataformas mais 

utilizadas, pelo qual os vídeos dos combates eram publicados e compartilhados. O site 

de vídeos permitia que mesmo aqueles que não estivessem presentes fisicamente nos 

encontros pudessem interagir com seus desdobramentos. A concatenação dessas 

observações foi o primeiro passo para a construção deste projeto. 

 Resumidamente, foi assim que olhar para os efeitos da associação do RAP à 

cultura digital começou a se configurar como um caminho razoável para a compreensão 

desse novo cenário. Embora o movimento Hip-Hop e o RAP brasileiro tenham sido 

observados por pesquisadores acadêmicos de diferentes áreas das Ciências Humanas, 

em incursões que revelam alguns dos seus traços historiográficos, práticas, modelos de 

sociabilidade, tensionamentos sociais, aptidões pedagógicas, proximidades, 

distanciamentos a outras expressões artísticas, etc., ainda há certa escassez de trabalhos 

que olhem para as modulações do RAP em tempos de cultura digital. Antes de assentar 

os contornos desta pesquisa, parece produtivo apresentar, ainda que brevemente, um 

panorama dessas produções precedentes, a fim de tanto mapear quanto estabelecer uma 

leitura geral sobre seus esforços. 

A produção acadêmica brasileira que tem como foco a cultura Hip-Hop inicia 

suas investidas principais nos anos 1990. No final da década, Glória Diógenes (1998), 

da Sociologia, articula uma investigação acerca das relações entre o Hip-Hop e a 

violência, observando a periferia de Fortaleza/CE. Paralelamente, José Carlos da Silva 

(1998), da Antropologia, pensa sobre juventude, etnicidade e experiência urbana 

mediante o desenvolvimento do RAP na cidade de São Paulo/SP. Já Eliane Andrade 

(1999), da Educação, investiga os impactos do Hip-Hop no projeto pedagógico de 

ensino fundamental de uma escola de São Bernardo do Campo/SP.  

 No começo dos anos 2000, Micael Herschmann (2000), da Comunicação, reflete 

sobre o lugar do Funk e do Hip-Hop na cultura urbana e nas representações da violência 

no Brasil dos anos 1990. Janaina Rocha, Mirella Domenich e Patrícia Casseano (2001), 

também da Comunicação, apresentam uma extensa reportagem sobre o movimento Hip-

Hop e sua associação às periferias de São Paulo/SP. Jeder Janotti Junior (2003), da 

Comunicação, discute as disputas de rotulação entre o RAP e o Samba no álbum À 

Procura Da Batida Perfeita de Marcelo D2. E em meados da década, Juarez Dayrell 
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(2005), da Educação, reflete sobre a socialização da juventude brasileira por meio da 

sua relação com o Funk e o Hip-Hop. 

 Com a chegada dos anos 2010 e a difusão do RAP brasileiro a partir das batalhas 

de rimas, há tanto uma ampliação dos estudos sobre o movimento Hip-Hop quanto o 

início da investigação sobre os combates de RAP improvisado. É assim que Rôssi Alves 

(2013), da Literatura, investiga as rodas culturais do Rio de Janeiro, pensando o fazer 

poético a partir das performances dos MCs. Já Jorge Hilton (2014), dos Estudos 

Étnicos, reflete sobre as dimensões históricas e filosóficas próprias ao processo de 

desenvolvimento do Hip-Hop baiano. Ricardo Teperman (2015), da Antropologia, 

pensa as transformações das maneiras de fazer, ouvir e falar do RAP brasileiro até os 

anos 2000. Roberto Camargos (2015), da História, pensa a relação entre RAP e política, 

entendendo a expressão musical como uma forma ativa de engajamento social e 

resistência. Dulce Mazer (2017), da Comunicação, estuda as racionalidades do consumo 

que atravessam as práticas juvenis de escuta e produção cultural a partir do RAP porto-

alegrense. Gabriel Gutierrez (2018), também da Comunicação, pesquisa acerca dos 

agenciamentos políticos presentes na obra musical do grupo Racionais MCs. E 

Guilherme Santos (2018), da Comunicação, reflete sobre as construções afetivas e 

identitárias articuladas por MCs e fãs da Batalha do Tanque de São Gonçalo/RJ. 

 São essas investigações que assentam bases fundamentais para o debate sobre o 

RAP contemporâneo produzido no Brasil, acionando questões notáveis. No entanto, 

duas lacunas surgem durante a observação desses trabalhos: a formação e o 

desenvolvimento do RAP a partir da noção de gênero musical e a relação da 

manifestação com as plataformas digitais, considerando o lugar basilar da ambiência 

digital no RAP brasileiro dos anos 2000 e principalmente 2010. 

 Esta pesquisa joga luz sobre essas brechas, buscando pensar quais são e como 

são os impactos estabelecidos pela cultura digital na cena do RAP brasileiro, 

principalmente a partir dos anos 2010. O presente estudo olha para o gênero musical 

como uma rede sociotécnica, concebida a partir de atores humanos e atores não 

humanos que se entrelaçam e produzem diferença colaborativamente. 

Durante toda a história do RAP, como em qualquer outro gênero musical, a 

relação entre cultura e tecnologia foi e continua sendo uma interlocução basilar. Esta 

associação está presente nos formatos musicais (LP, fita cassete, CD, MP3, streaming), 

nas performances (microfonação, modulação vocal, reprodução sonora, iluminação, 
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filmagem), nos espetáculos (palcos, caixas de som, luzes, câmeras, telões, projeções 

holográficas) e em diversas outras práticas próprias à cultura musical. 

 Com as transformações sociais e técnicas consolidadas pela solidificação da 

cultura digital, que ajudou a reorganizar as relações de produção, circulação e consumo 

dos artigos musicais, este trabalho entende a grande rede como ambiência fundamental 

para as articulações do cenário musical. É partindo dessa concepção que Simone Pereira 

de Sá (2013) argumenta que a cultura digital produz uma mediação na cena musical. 

Assumindo que toda comunicação exige um suporte material e que esses suportes 

também participam da produção de sentido e interferem na mensagem (GUMBRECHT, 

2010), a pesquisadora defende, em interlocução com a Teoria Ator-Rede (LATOUR, 

2012), que os artefatos técnicos atuam como coautores nas redes estabelecidas com 

humanos. Isso aconteceria porque, por serem projetados por humanos para realizar 

tarefas designadas por humanos e substituírem ações humanas, os artefatos técnicos 

possuiriam características antropomórficas (LATOUR, 2012). 

Assim, presumindo que as batalhas de rimas são os principais eventos físicos e 

espaços de sociabilidade do RAP brasileiro nas décadas de 2000 e 2010 e que o 

YouTube é a principal plataforma pelo qual esses eventos circulam e são consumidos, 

nossa hipótese central é de que a associação das batalhas de rimas ao YouTube produz 

uma ressignificação das batalhas, influindo em como os eventos são organizados, 

estabelecidos e compartilhados, o que também acaba por impactar nos contornos do 

RAP brasileiro.  

 Em vista disso, algumas questões acabam se estabelecendo como norteadoras 

para este trabalho. Afinal, quais são os sentidos produzidos pelo YouTube às batalhas 

de rimas? Considerando a importância desses atores no RAP brasileiro contemporâneo, 

como esses sentidos moldam a cena e o gênero musical? Quer dizer: se o RAP brasileiro 

apresenta historicamente uma embalagem de crítica social e oposição afirmativa ao 

sistema, produzindo um aparente sentido de seriedade e rebeldia, quais são as 

características que abarcam o gênero musical nos anos 2010? Como os artistas da nova 

geração performatizam suas rimas, e como essa rede sociotécnica (LATOUR, 2012) 

encabeçada pelas batalhas de rimas e pelo YouTube influem em suas performances? 

 Diante de um período de hiperconexão, em que as tecnologias da comunicação 

estão integradas ao cotidiano, considerar a incorporação dos objetos técnicos aos 

fenômenos musicais aqui demarcados possibilita produzir análises mais complexas. Por 
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apresentar uma concepção que busca pensar a integração das práticas sociais aos 

artefatos tecnológicos, refletindo sobre as redes sociotécnicas que envolvem as ações 

humanas, a Teoria Ator-Rede introduz uma sistematização conceitual relevante para a 

nossa discussão. 

 Como os objetos técnicos também moldam a maneira pelo qual agimos, 

exercendo um papel essencial em nossa estrutura de ação, olhar para esses artefatos, a 

partir dessa concepção, significa colocá-los lado a lado à ação humana, sem uma 

hierarquia entre atores humanos e não humanos (LATOUR, 2012). Uma vez que a 

Teoria Ator-Rede e sua noção de delegação pressupõem que os objetos técnicos, por 

serem desenhados por humanos, executarem tarefas designadas por humanos e 

substituírem ações humanas, atuam de forma análoga aos humanos (LATOUR, 2012), 

um dos pressupostos teórico-metodológicos desta pesquisa está calcado em uma 

perspectiva que assume não só a ação humana ou a ação tecnológica como ponto de 

partida, mas a rede produzida pela associação desses atores. Neste sentido, encarar as 

tecnologias como atores ativos, não inertes, que transformam nossos campos de ação e 

influem na produção de sentido, não significa partir de um determinismo tecnológico, 

mas de uma cadeia social e técnica que atravessa e modela as relações observadas. 

Assim sendo, este trabalho busca mapear os principais atores e as 

reconfigurações do RAP brasileiro na cultura digital. Para isso, examina oito dos vídeos 

mais visualizados de cada uma das principais modalidades emergentes a partir desse 

contexto (as batalhas de rimas, as batalhas de YouTube e os cyphers), considerando que 

a popularidade alcançada pelas obras audiovisuais é resultado da relevância dos atores e 

das controvérsias ali apresentadas para os diferentes públicos do RAP brasileiro. As 

discussões introduzidas aqui objetivam somar contribuições à reflexão em torno dos 

estudos de Comunicação e Música, tendo o RAP brasileiro como veículo principal. 

 Partindo dessas premissas e questões, o presente estudo é dividido em três 

capítulos que buscam dar conta de suas complexidades. No primeiro, debate-se a 

constituição do RAP a partir da noção de gênero musical, pensando suas origens 

formativas mediante as oralidades africanas, as brincadeiras de rua e as performances de 

humoristas, músicos e comunicadores negros como referenciais para a primeira geração 

do RAP estadunidense. Geração essa que serviu de horizonte para a primeira geração do 

RAP brasileiro. É a partir daí que o capítulo concatena as bases inaugurais do RAP 

Nacional, demarcando sua articulação à crítica social durante parte considerável da 
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década de 1990. Os principais traços que abarcam o gênero são delimitados, bem como 

as investidas que começaram a desestabilizar sua uniformidade ao final dos anos 1990.  

 No segundo capítulo, debate-se a formação e o desenvolvimento das batalhas de 

rimas em associação ao YouTube, observando a circulação do RAP em novos espaços e 

a multiplicação das batalhas de sangue pelo Brasil, uma das principais modalidades das 

batalhas de rimas. A divisão introduz a concepção de modo de batalha a partir das 

noções de performance (ZUMTHOR, 2014) e teatralidade (FÉRAL, 2002). Ademais, 

demonstra os procedimentos metodológicos utilizados para a análise dos vídeos e 

apresenta o exame de quatro combates de RAP improvisado, sendo dois da Batalha do 

Tanque (de São Gonçalo/RJ) e dois da Batalha da Aldeia (de Barueri/SP), dois dos 

eventos mais populares do Brasil no período. 

Por fim, no terceiro capítulo, explora-se dois desdobramentos que surgem a 

partir do sucesso das batalhas de rimas no YouTube: as batalhas de YouTube e os 

cyphers. As batalhas de YouTube são combates de rimas não improvisadas, entre 

youtubers, músicos profissionais e personagens fictícios, concebidos como produtos 

audiovisuais para o YouTube. Por outro lado, os cyphers são, no Brasil, uma 

modalidade de performance gravada de RAP, em que um grupo de artistas se apresenta 

sequencialmente, como se estivesse em uma roda de rimas. O capítulo contextualiza e 

examina dois exemplos das batalhas de YouTube e dois exemplos dos cyphers. 

 É deste modo que, compreendendo o RAP como uma rede sociotécnica 

(LATOUR, 2012) que congrega as batalhas de rimas e o YouTube a partir de MCs, 

apresentadores de eventos, deejays, produtores culturais e fãs (atores humanos), 

articulados a microfones, aparelhos de reprodução sonora, caixas de som, 

computadores, câmeras, luzes, vídeos, sistemas de interação (comentários, likes, views) 

e sistema de inscrição (atores não humanos), reflete-se aqui quais são os efeitos 

produzidos por esse conjunto de actantes nas performances e nas relações socioespaciais 

do RAP brasileiro contemporâneo, tendo como referência os estudos de gênero musical 

(JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018). 
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CAPÍTULO 1 

—— 

O RAP COMO GÊNERO MUSICAL 

 

“O RAP é compromisso, não é viagem”, canta o refrão de uma canção
4
 

consagrada
5
 do RAP brasileiro. O single lançado por Sabotage como música principal 

do álbum RAP É Compromisso! (2000) ilustra uma perspectiva valorizada por parte 

considerável da cena do RAP Nacional. A composição vai direto ao ponto: se RAP é 

compromisso, RAP é coisa séria e deve ser levado com comprometimento, equilíbrio e 

lucidez. Não como uma onda insensata e passageira.  

 Sem descartar o conjunto de contradições que essa afirmação poderia evocar, o 

que interessa pensar neste capítulo é o porquê do seu valor para o RAP brasileiro. No 

final da década de 2010, a obra de Sabotage continua sendo evocada em listas de 

melhores discos
6
 do RAP Nacional, bem como em discussões sobre as diretrizes do 

gênero musical.  

 Em 2016, as ideias do rapper ganharam visibilidade novamente com o 

lançamento do seu terceiro álbum de estúdio, homonimamente intitulado Sabotage. A 

obra póstuma
7
, concebida de forma independente a partir da liderança do produtor 

musical Daniel Ganjaman, ultrapassou um milhão de visualizações nos primeiros dias 

de lançamento
8
.  

 Já em 2018, na semana em que Sabotage completaria 45 anos, Karol Conka 

lançou uma nova versão
9
 da música Cabeça de Nego, do próprio rapper, a fim de 

homenagear o artista. Na gravação, a cantora da nova geração estabelece um dueto com 

Sabotage, em uma roupagem que mistura variantes da música eletrônica ao RAP. Se 

                                                      
4
 Single RAP É Compromisso (2000) no YouTube: <https://goo.gl/Nb8ZrK>. Último acesso: 20/01/2019. 

5
 Além das muitas homenagens produzidas por artistas e fãs ao álbum clássico de Sabotage durante os 

últimos anos, estima-se que a obra tenha vendido mais de um milhão e setecentas mil cópias físicas. A 

matéria de Luccas Oliveira, com depoimentos de rappers brasileiros para o Jornal O Globo, discorre sobre 

a importância do artista para a cena nacional e fala sobre seu disco póstumo: <https://goo.gl/5nyjM8>. 

Último acesso: 20/01/2019. 
6
 Lista produzida pela Genius Brasil para elencar os 10 melhores discos do RAP Nacional da década de 

2000: <https://goo.gl/AVZGco>. Último acesso: 20/01/2019. 
7
 Sabotage foi assassinado em janeiro de 2003 em São Paulo.  

8
 O Spotify registrou ainda um aumento de 200% na reprodução das músicas do rapper, além de 570% de 

novos ouvintes: <https://goo.gl/5Rg9RP>. Último acesso: 20/01/2019. 
9
 Karol Conka & Sabotage – Cabeça de Nego: <https://goo.gl/vzuetW>. Último acesso: 20/01/2019. 

https://goo.gl/Nb8ZrK
https://goo.gl/5nyjM8
https://goo.gl/AVZGco
https://goo.gl/5Rg9RP
https://goo.gl/vzuetW
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Cabeça de Nego é originalmente
10

 um SambaRAP, a versão de Karol Conka, produzida 

pelo coletivo Instituto em parceria com o DJ Boss In Drama, destaca a flexibilização 

particular às produções do gênero nos anos 2010, em que o atravessamento de diferentes 

estilos, inclusive quando se fala de canções clássicas, são mais bem aceitos. 

 Como um ex-assaltante e gerente do tráfico que largou o crime para dar voz à 

realidade da favela, Sabotage simboliza, ao mesmo tempo, o protesto e a criminalidade, 

a correção e o pecado. É um ator importante para o RAP brasileiro não só por sua 

capacidade de elaborar boas rimas, mas por emoldurar alguns dos signos desejáveis 

aquilo que poderíamos chamar, ao menos para parte da primeira geração do RAP 

Nacional, de modelo de rapper: negro, periférico, cria das ruas, com boas rimas, 

carisma e continuamente dividido entre correr pelo certo e pelo errado.  

 Diante das suas variadas canções e aparições midiáticas, Sabotage deixa claro 

que a periferia é coisa séria. E a abordagem dos primeiros anos do RAP brasileiro, que 

consolidaram muitas das suas marcas, gira exatamente em torno dessa preocupação. A 

seção a seguir desvela alguns desses traços, refletindo sobre como eles se articulam 

mediante a formulação do RAP como gênero musical. 

  

1.1 AS FUNDAÇÕES DO RAP: ORALIDADES, BRINCADEIRAS DE RUAS E 

PERFORMANCES NEGRAS 

 O movimento Hip-Hop surgiu de um South Bronx
11

 empobrecido em meados 

dos anos 1970. Foi uma resposta criativa de jovens negros e latinos ao cenário 

conturbado que abarcava a periferia de Nova Iorque. O RAP é uma prática que emerge a 

partir desse movimento. Pode ser encarado como uma analogia verbal às misturas 

rítmicas do Turntablism
12

, aos movimentos de dança da Breakdance e às inscrições 

coloridas do Grafite – outras práticas principais do Hip-Hop. O desenvolvimento inicial 

da expressão musical esteve associado tanto aos idiomas folclóricos da diáspora 

africana quanto ao legado deixado pela música afro-americana
13

 (BRADLEY e 

DUBOIS, 2010). 

 Em 2019, o RAP ainda se vale de muitas das tradições instituídas em seus anos 

inaugurais há mais de 40 anos, fazendo de certas práticas, ambiências e modos de 

                                                      
10

 Primeira versão da música disponível no YouTube: <https://goo.gl/7TtdHV>. Último acesso: 

20/01/2019. 
11

 Divisão administrativa ao sudoeste do Bronx, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.  
12

 Prática, própria a DJs, de manipulação de sons e criação de canções a partir de toca discos. 
13

 Gospel, Blues, Jazz, R&B, Soul, Funk, Reggae e Disco.  

https://goo.gl/7TtdHV
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expressão marcas próprias. Tricia Rose (1994) afirma que grande parte da força crítica 

do RAP se origina a partir das condições precárias e segregativas que embalaram seu 

nascimento. É o complexo isolamento social, em que a periferia está geográfica, 

financeira e simbolicamente reduzida ao gueto, que parece acionar a verve impositiva e 

agressiva do gênero musical pela primeira vez. 

 Considerando que a música enquanto expressão comunicacional, além de se 

estabelecer a partir das afinidades, também é disposta a partir das diferenças, em que a 

oposição e o enfrentamento são a ordem (JANOTTI JUNIOR, 2014), é interessante 

notar, desde já, como alguns traços e convenções do RAP emergem durante sua 

formação e assim vão moldando a manifestação.  

 Esta seção joga luz sobre o processo de desenvolvimento do RAP, tendo como 

alicerce a noção de gênero musical. Pensa a expressão a partir dos seus aspectos sociais 

e ideológicos, olhando para as práticas, as convenções e os valores, bem como para os 

seus modos de expressão e experimentação. Neste sentido, o RAP é entendido aqui, 

assim como todo gênero musical, como um local “de disputas, tensões e negociações 

que envolvem processos de comunicação dinâmicos” (JANOTTI JUNIOR, 2014, 

posição 573). Antes de qualquer coisa, porém, é preciso delimitar com clareza tanto os 

limites do RAP quanto do Hip-Hop, a fim de evitar confusões. Principalmente em um 

contexto de substancial entrelaçamento dessas expressões culturais. 

 Para quem tem pouca familiaridade com o gênero musical ou o movimento 

artístico, pode parecer que RAP e Hip-Hop são designações diferentes para uma mesma 

manifestação. No entanto, RAP e Hip-Hop não são sinônimos, ao contrário do que 

algumas classificações musicais e programas de TV fizeram parecer nos últimos anos. 

O RAP é originalmente uma prática
14

 associada ao movimento artístico do Hip-Hop, 

que com o seu desenvolvimento acabou se tornando um gênero musical. O Hip-Hop, 

por outro lado, é uma subcultura constituída de um conjunto de manifestações 

artísticas, políticas e sociais que apresentam suas próprias práticas, convenções e 

valores. O RAP é uma dessas manifestações e (junto com o Turntablism, a Breakdance 

e o Grafite) integra os quatro principais elementos do Hip-Hop. 

 Como o movimento surgiu a partir de deejays (Turntablism) e b-boys 

(Breakdance), e foram alguns desses mesmos atores que começaram a rimar, tornando-

                                                      
14

 RAP é o ato de rimar. É por isso, também, que um rimador é chamado de rapper. A palavra também 

esteve por muito tempo associada, nos Estados Unidos, ao ato de conversar. 
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se os primeiros rappers, a associação direta entre o desenvolvimento do RAP e do Hip-

Hop acabou por causar certa confusão diante dos termos e seus significados. RAP e Hip-

Hop são manifestações interligadas, mas de naturezas distintas. 

 Isso quer dizer que este estudo não trata das especificidades do Turntablism (arte 

de manipulação de sons e criação instrumental do Hip-Hop), da Breakdance (arte de 

expressão corpórea e rítmica do Hip-Hop) e do Grafite (arte de expressão gráfica urbana 

do Hip-Hop), mas pensa os processos formativos do RAP como gênero musical à luz da 

sua relação com outros elementos do Hip-Hop. 

 Uma pergunta que surge é: mas, afinal, quais são os elementos identificáveis que 

balizam e o compõe o RAP como gênero musical? Ainda que a midiatização 

contemporânea da manifestação deixe escapar suas raízes – que nem sempre aparecem 

claramente nas canções, videoclipes, reportagens, discursos – é possível recortar certos 

acontecimentos e práticas que se tornaram fundamentais à formação do RAP. A 

começar pela oralidade africana.   

 A literatura oral
15

 proveniente dos países que hoje constituem a África apresenta 

características análogas ao RAP e parece ter influído em alguns dos seus traços. Ruth 

Finnegan (2012) lembra que a maioria das histórias e provérbios africanos é transmitida 

por meio da prosa falada. Destaca ainda que os poemas de louvor das línguas bantas
16

 

do sul e a poesia ijala
17

 são declamados muitas vezes em círculos e possuem uma 

estruturação semimusical
18

. Embora essas expressões sejam pouco conhecidas (e fácies 

de serem ignoradas pelos poucos registros), podem ser comparadas a práticas ainda 

presentes no RAP contemporâneo.   

 O discurso rítmico, fundamental à expressão musical e materializado por meio 

do canto falado, mais declamado que melodioso, é um deles. Pode ser colocado ao lado 

dos poemas e poesias próprias à literatura oral africana ao instituir a oralidade, os versos 

declamados e o entretenimento como fundamentos. Outro traço interessante é a 

independência de instrumentos e objetos musicais para o acompanhamento dos versos. 

                                                      
15

 Literatura oral é uma designação para os textos transmitidos oralmente, tanto em prosa quanto em 

verso, que apresentam contos, cantos, mitos, provérbios, etc. É uma forma de entretenimento e 

compartilhamento do saber presente em praticamente todas as sociedades.  
16

 Também conhecidas como bantu; constituem uma ampla variedade de línguas pertencentes à família 

linguística nigero-congolesa. 
17

 Poesia dos caçadores iorubás. Os iorubás constituem um dos maiores grupos étnico-linguísticos da 

África Ocidental – região localizada no oeste do continente, banhada pelo oceano Atlântico.  
18

 Poemas e poesias que apresentam um canto melodioso, por vezes rimado. Também apresentam ritmo, 

embora, no geral, não sejam acompanhados por instrumentos.  
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Este é o mesmo método utilizado nas rodas de rimas que, na ausência de aparelhos de 

reprodução sonora, os MCs rimam sem base musical, geralmente a partir do 

beatboxing
19

. Por fim, o canto de interpelação e resposta também é uma característica 

marcante. Esta prática, conhecida como padrão responsorial, é um modelo típico de 

expressões de raízes africanas, como o samba brasileiro. Aparece quando as falas 

proferidas pelo solista recebem interação do coro, que repete ou completa o sentido das 

orações (LOPES e SIMAS, 2015). O padrão responsorial está presente em muitas 

canções de RAP, mas também aparece nas batalhas de rimas. Quando um apresentador 

introduz os desafiantes da noite e profere o slogan
20

 do evento, ou quando um MC 

sugere um refrão para ser repetido em meio ao improviso, o público interage a partir de 

uma espécie de coro, reproduzindo ou respondendo aquilo que foi dito pelo interlocutor. 

 A utilização de um canto falado, por vezes apresentado a partir de versos 

rimados diante de um círculo de pessoas; a simplicidade no fazer, privilegiando a 

facilidade e a independência da utilização da própria voz como instrumento principal; e 

a importância da coletividade para a realização dos espetáculos; são algumas das 

convergências entre a literatura oral e as rodas de rimas contemporâneas. Mas essa 

afluência não parece se encerrar aí. 

 Paul Gilroy (1993), ao pensar a modernidade a partir da noção de diáspora 

negra, rejeita a ênfase histórica do ocidente sobre a textualidade. O autor destaca a 

importância de se olhar para a cultura negra diante da sua articulação oral, porque é por 

meio dela que a vida cultural diaspórica ganha vida e se desdobra. Principalmente pela 

ocasião da experiência não logocêntrica do continente africano e pelo cerceamento 

histórico do negro na produção da comunicação criativa. Assim, se é a oralidade que 

revela muitos dos anseios da população de descendência africana (população essa 

essencial ao desenvolvimento do RAP), são justamente esses anseios (desejos, 

sentimentos, intenções) presentes no discurso negro que também influem e indicam os 

contornos do RAP como gênero musical.  

 O jogo dos insultos, popularmente conhecido como The Dozens nos Estados 

Unidos, se enquadra bem a essa perspectiva: além de ser uma prática afro-americana, é 

uma recreação centrada na disputa discursiva que parece ter exercido influencia sobre o 

                                                      
19

 Prática de percussão vocal própria movimento Hip-Hop, em que um artista simula instrumentos 

percussivos a partir da reprodução de sons com a boca.  
20

 Muitas das batalhas de rimas possuem uma espécie de grito de guerra, que varia de acordo com sua 

modalidade. O próximo capítulo clarifica esse contexto.  



22 
 

 

RAP. Nele, os participantes usam suas impressões e incômodos para insultar o 

adversário. The Dozens acontece assim: por meio de um duelo de palavras faladas, onde 

os participantes agridem uns aos outros até que alguém desista. Parece familiar? Esta é 

exatamente a proposta de muitas batalhas de rimas.  

 O rapper e veterano do Hip-Hop estadunidense KRS-One ratifica
21

 essa 

conclusão, afirmando que “a ideia de batalhar surge dessa tradição chamada The 

Dozens”
22

. Ao observar o formato do jogo, que perdura até hoje em algumas regiões 

dos Estados Unidos, é possível conferir seu diálogo com o RAP, especialmente as 

batalhas de rimas: os insultos são a base elementar da manifestação, que está centrada 

em habilidades verbais improvisadas; as esquinas das ruas eram os locais favoritos para 

sua realização, que normalmente acontecia em rodas constituídas por adolescentes e 

jovens adultos; e a brincadeira surgiu e foi difundida como uma prática intrinsicamente 

negra, alcançando outros grupos étnicos e sociais apenas posteriormente (WALD, 

2012). 

 Embora pareça um jogo atual, The Dozens já era um fenômeno popular no 

começo do século XX, especificamente entre 1910 e 1920, muito antes da fundação do 

movimento Hip-Hop em meados dos anos de 1970. A primeira documentação da 

brincadeira em sua vinculação com a cultura popular, como destaca Elijah Wald (2012), 

pode ser conferida à canção “Don't Slip Me in the Dozens, Please”, gravada pelo 

comendiante Henry Troy em 1921. Uma obra que, além de fazer reverência ao jogo e 

propagar o termo que acabou por ser solidificado como sua designação, estabelece pela 

primeira vez a associação da prática ao fazer musical.  

 A expressão “slip someone in the dozens” significaria insultar a família ou os 

parentes de alguém. Inclusive, um dos versos mais conhecidos do jogo percorre 

exatamente por esse caminho: “I don't play the dozens, the dozens ain't my game. But 

the way I fuck your mother is a goddamn shame”. Não é à toa que a brincadeira é 

conhecida ainda pelo nome de Yo Momma Jokes. Uma prática também particular ao 

Brasil, onde aparece por meio de anedotas e brincadeiras que são iniciadas com ofensa a 

familiares. Por outro lado, embora para certas regiões dos Estados Unidos o jogo 

precisasse necessariamente girar em torno de insulto a parentes, em outros lugares esta 

não era uma regra obrigatória. No geral, o que pode ser seguramente afirmado sobre 

                                                      
21

 A partir de uma entrevista concedida ao documentário Something from Nothing: The Art of Rap (2012).  
22

 “The idea of battling comes out of this tradition called The Dozens” (SOMETHING, 2012). 
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The Dozens é que suas raízes estão fincadas em uma elaborada rede de insultos, sempre 

atravessada pela mistura de versos cômicos e agressivos. A prática era, sobretudo, um 

teste de controle emocional. No jogo, a primeira pessoa que tomasse uma medida não 

verbal mais agressiva, como agredir fisicamente o oponente, era quem perdia o combate 

(WALD, 2012). Esta é uma dinâmica absolutamente presente nas batalhas de rimas 

contemporâneas realizadas no Brasil.  

 É assim que The Dozens configura-se como um jogo das ruas. E as ruas, 

podemos dizer, constituem um espaço particular ao RAP, onde certos filtros são menos 

frequentes. Um cenário onde é supostamente possível ter mais autonomia, dizendo e 

fazendo aquilo que se bem entende. Ao contrário do lar, a rua é um espaço de maior 

liberdade, onde, pelo menos por tempo determinado, não se vê o controle rígido das 

instituições, principalmente em regiões periféricas. Neste sentido, partindo da noção de 

sociedade disciplinar de Michel Foucault (1987), é possível dizer que a família, a 

escola, a igreja e o estado não conseguem necessariamente vigiar este espaço, bem 

como não parecem ser bem-vindos em suas reuniões, possibilitando com que os 

encontros apresentem formas alternativas de entretenimento, inclusive caçoando dessas 

entidades e de seus poderes disciplinares. Os próximos capítulos demonstram como 

esses contornos ainda estão vivos no RAP brasileiro dos anos 2010. 

 Olhar para o humor contido em The Dozens traz à memória diferentes artistas 

negros que se valeram da veia cômica para estabelecer seus trabalhos, seja como 

humoristas
23

, músicos ou comunicadores. Falar coisas engraçadas no microfone sempre 

foi uma performance afro-americana, de cantores a radialistas. Se por um lado artistas
24

 

do Gospel, do R&B e do Soul já apresentavam um discurso rítmico, por vezes similar 

ao flow
25

 do RAP, nos primeiros programas de rádio dos Estados Unidos também já era 

possível observar como as brincadeiras, as provocações e os versos improvisados eram 

introduzidos por apresentadores negros, como fazia Jack Leroy Cooper
26

 – considerado 

                                                      
23

 Como, por exemplo, Nipsey Russell (1918-2005), Richard Pryor (1940-2005), Bill Cosby (1937-

presente), Paul Money (1941-presente), Steve Harvey (1957-presente) e Eddie Murphy (1961-presente).  
24

 Alguns exemplos apresentados pelo documentário Hip-Hop Evolution (2016) são: The Jubalaires, 

Barry White e Isaac Hayes. Poderíamos incluir The Blind Boys of Alabama, Louis Jordan e David Porter.  
25

 Levada; cadência pelo qual um rimador encaixa suas rimas no ritmo de uma música.  
26

 Jack Coopper é inclusive um dos homenageados no National Radio Hall Of Fame dos Estados Unidos. 

Uma breve descrição sobre o percurso do locutor pode ser encontrado no site da associação: 

<https://goo.gl/VYBbRV>. Último acesso: 25/01/2019.  

https://goo.gl/VYBbRV
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o primeiro radialista afro-americano do país. O programa The All-Negro Hour
27

, 

iniciado por Cooper no final da década de 1920, foi uma atração popularmente 

conhecida por apresentar quadros cômicos que buscavam retratar a vida dos negros nos 

Estados Unidos. Uma prática bem-humorada que também pôde ser percebida mais 

tarde, em programas sucessores durante as décadas de 1970 e 1980, por meio de DJs 

como Frankie Crocker
28

, que também costumava brincar com frases rimadas. 

 Esses gracejos, centrados em entreter a audiência por meio da comicidade, 

autoafirmação e crítica social, também estavam atravessados pelo contexto turbulento, 

racista e desigual que abarcava o período. O ambiente aflitivo decorrente da falta de 

condições básicas na periferia de Nova Iorque indicava a necessidade de encontrar 

novas maneiras de lidar com as instabilidades física e emocional. É a partir daí, 

também, que o RAP surge como uma alternativa para a condução da agressividade. Se 

antes os jovens periféricos lutavam fisicamente uns com os outros, o desenvolvimento 

do Hip-Hop introduz, ao menos para alguns deles, novas formas de expressar seus 

incômodos. Uma delas passa ser a retratação discursiva dos problemas que englobavam 

aquela realidade. 

 Talvez seja pela influência da cultura oral africana, das brincadeiras de rua dos 

Estados Unidos e dos traços performativos que ganharam destaque a partir de diferentes 

humoristas, comunicadores e músicos negros, que o movimento Hip-Hop tenha o RAP 

improvisado, ao mesmo tempo cômico e rude, como parte de sua gênese. Quando surge 

em meados dos anos 1970 e está constituindo suas bases, ao invés da figura do MC, o 

movimento possui o DJ como protagonista. 

 Não é á toa que a trindade
29

 do Hip-Hop, designação destinada à reunião de três 

dos principais fundadores do movimento (Afrika Bambaataa, Kool Herc e 

Grandmasterflash) é constituída fundamentalmente por DJs. Esta reverência não 

determina uma hierarquia entre as práticas do movimento, mas demarca o 

estabelecimento das suas raízes. E foram exatamente os primeiros DJs do Hip-Hop, e 

                                                      
27

 Sediado pela estação de radio WSBC 1240 AM de Chicago, em 1929. Outras informações do programa 

podem ser encontradas no site do Metropolitan Washington Old Time Radio Club: 

<http://goo.gl/EEEMoF>. Último acesso: 25/01/2019.  
28

 Frankie Crocker, como um dos principais radialistas da black music, ajudou a fazer da rádio WBLS 

107.5 FM de Nova Iorque uma das principais estações do segmento urbano: <http://goo.gl/DuqQyz>. 

Último acesso: 25/01/2019. 
29

 The Holy Trinity of Hip-Hop: Herc criou as fundações do movimento; Bambaataa as transformou em 

uma comunidade; e Flash refinou o scratch e a colagem (HIPHOP, 2016). 

http://goo.gl/EEEMoF
http://goo.gl/DuqQyz
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alguns dos seus amigos
30

, que começaram a falar nos microfones para animar as festas, 

instaurando os pilares da cultura do MC (BRADLEY e DUBOIS, 2010). 

 Assim sendo, a tradição jamaicana dos toasters também parece ter sido uma 

influência importante para o RAP. Os toasters eram mestres de cerimônia que 

cantavam, por vezes de improviso, em cima de instrumentais de Reggae e Dub nas 

comunidades de Kingston, na Jamaica. Foi este ato de rimar sobre questões políticas, 

drogas e sexo que parece ter servido de base para a construção musical do Hip-Hop, 

originando o RAP (ROSE, 1994; TOOP, 2000; LEAL, 2007; TEPERMAN, 2015). 

Considerando que o DJ Kool Herc, nascido na Jamaica, foi quem conduziu as primeiras 

festas do movimento no Bronx, sendo um dos fundadores do Hip-Hop, é razoável 

considerar que o costume oriundo da ilha caribenha também tenha servido como 

referência para essas celebrações. É assim que os versos improvisados integram o Hip-

Hop desde suas primeiras reuniões. 

 Nesta direção, os rimadores Busy Bee e Kool Moe Dee são considerados
31

 os 

responsáveis pelo início dos duelos de MCs nas festas. Os desafios de RAP improvisado 

passaram a integrar mais facilmente as reuniões com o objetivo de programar uma nova 

dinâmica aos encontros e promover maior animação. Os duelos aparecem como uma 

maneira de um rimador provocar e ofender o outro, ao mesmo tempo em que é 

oferecido um entretenimento à audiência. É assim que a prática torna os frequentadores 

mais assíduos às festas (LEAL, 2007).  

 Em uma batalha histórica realizada em 1981 no Harlem, Busy Bee e Kool Moe 

Dee lançaram um registro sonoro
32

 que segue sendo escutado até hoje. A música 

improvisada também é considerada a primeira grande diss track do RAP: uma canção 

de insulto ou insatisfação em que um rapper ataca o outro. Prática essa que viria a 

atravessar a história do gênero em diferentes episódios.  

 Outro clássico dos primórdios do Hip-Hop é o combate
33

 entre Cold Crush 

Brothers e Fantastic Romantic Five, dois dos primeiros grupos artísticos a travaram uma 

                                                      
30

 Como é o caso, por exemplo, do cria do Bronx, Coke La Rock, um dos primeiros mestres de cerimônia 

do Hip-Hop: <https://goo.gl/o2TBhA>. Último acesso: 25/01/2019.  
31

 A batalha inesperada promovida pelos MCs, denominada Harlem World Battle, tornou-se sucesso 

instantâneo, sendo repercutida como uma espécie de música. O embate é um episódio debatido no Hip-

Hop até hoje, também considerada a primeira diss track do RAP: <https://goo.gl/28Bv3y>. Último 

acesso: 25/01/2019. 
32

 Batalha entre Busy Bee e Kool Moe Dee no Harlem World em 1981: <https://goo.gl/1qndts>. Último 

acesso: 25/01/2019. 
33

 Batalha entre Cold Crush Brothers e Fantastic Romantic Five no Harlem World em 1981: 

<https://goo.gl/BZRVCj>. Último acesso: 25/01/2019. 

https://goo.gl/o2TBhA
https://goo.gl/28Bv3y
https://goo.gl/1qndts
https://goo.gl/BZRVCj
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batalha de rimas e danças improvisadas, também em 1981 no Harlem. Neste momento 

em que o RAP e a Breakdance ainda não estão claramente separados é interessante notar 

como tanto as rimas quanto os movimentos de dança acabam integrando um mesmo 

combate, notabilizando a mistura de diferentes elementos do Hip-Hop durante seus anos 

inaugurais. 

 Contemporaneamente, falar sobre uma batalha de rimas é falar sobre o RAP 

Freestyle: subgênero do RAP caracterizado principalmente pela apresentação de versos 

improvisados, rimados instantaneamente, aqui e agora. Na década de 2010, este é o 

entendimento hegemônico para a noção de freestyle, tanto na cena estadunidense quanto 

na cena brasileira. Mas nos primeiros anos do RAP nos Estados Unidos o termo detinha 

um significado diferente. O rapper, produtor musical e veterano do Hip-Hop, Big Daddy 

Kane, explica: “nos anos 1980, quando nós disséssemos que tínhamos escrito um RAP 

Freestyle, isso significava que era uma rima escrita em estilo livre... isto é, basicamente 

uma rima em que você se gaba”
34

 (KANE apud. EDWARDS, 2009, p. 181, tradução 

nossa). A declaração de Big Daddy Kane esclarece que nos primeiros anos de 

desenvolvimento do RAP, o vocábulo freestyle estava mais associado à ação de 

produzir rimas livres sobre si mesmo, sem um tema específico exceto a autoafirmação, 

do que propriamente inventar rimas na hora.  

 É em consonância com esta ideia que o também veterano Kool Moe Dee, 

primeiro rapper a se apresentar no Grammy Awards (1989) e primeiro rapper 

estadunidense a fazer um show no Brasil (1988)
35

, evidencia que para ele existem dois 

tipos de RAP Freestyle: “existe um freestyle oldschool em que basicamente você 

escreve rimas que não estão necessariamente conectadas a um tema e vão em todas as 

direções. E também existe o freestyle feito de improviso
36

” (DEE, 2003, p. 111, 

tradução nossa). 

 O que as falas de Kane e Dee evidenciam é que a definição em torno do RAP 

Freestyle sofreu uma mudança durante os últimos anos, passando a também significar o 

ato de produzir rimas improvisadas, supostamente sem preparação prévia. Demarcar 

                                                      
34

 “in the ’80s when we said we wrote a freestyle RAP, that meant that it was a rhyme that you wrote that 

was free of style… it’s basically a rhyme just bragging about yourself” (EDWARDS, 2009). 
35

 A apresentação de Kool Moe Dee foi realizada em 16 de janeiro de 1988 em um evento produzido pela 

Chic Show, organizadora de muitos dos bailes de black music no Brasil. Em 2015, após 27 anos, o rapper 

voltou ao país para uma segunda apresentação, novamente no estado de São Paulo. 
36

 “There’s an old-school freestyle that’s basically rhymes that you’ve written that may not have anything 

to do with any subject or that goes all over the place. Then there’s freestyle where you come off the top of 

the head” (DEE, 2003, p. 111). 
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essa alteração permite começar a refletir sobre dois pontos que estarão conectados a 

nossa discussão: o primeiro, sobre a fluidez dos termos e signos associados a um gênero 

musical, bem como o papel das novas gerações em reorganizar e reformular essas 

práticas e elementos simbólicos; o segundo, sobre o possível hibridismo do termo 

freestyle e como essa noção pode ser tensionada, ao passo que a discussão sobre a 

utilização de versos decorados em batalhas de RAP improvisado é frequente e o 

surgimento das batalhas de YouTube e dos cyphers parecem desestabilizar o 

entendimento do RAP Freestyle somente como RAP improvisado.  

 O panorama apresentado até aqui abarca a primeira geração do RAP 

estadunidense, pelo qual Adam Bradley e Andrew DuBois (2010) classificam em The 

Antology of RAP como The Old School, a geração entre 1978-1984. O termo, 

proveniente da língua inglesa, que significa A Velha Escola tem sido utilizado tanto pela 

cena estadunidense quanto pela cena brasileira para designar o agrupamento de artistas 

que originaram os fundamentos do gênero musical em seus países. Sendo assim, não é 

demais demarcar que, ainda que o termo seja utilizado por ambas as cenas, ele não 

abarca exatamente o mesmo período temporal e tão pouco exatamente as mesmas 

características. A primeira geração do RAP brasileiro, por exemplo, nunca esteve 

associada a eventos que pudessem ser considerados como batalhas de rimas. De todo 

modo, o que interessa destacar aqui é que muitos dos acontecimentos, práticas e 

convenções da primeira geração do RAP estadunidense assentaram pilares referenciais 

para o gênero musical, que serviram como base para o RAP emergido no Brasil no final 

da década de 1980. 

 

1.2 O RAP BRASILEIRO: DA SÃO BENTO À LAPA (OU DAS RODAS DE BREAK 

ÀS RODAS DE RIMAS) 

 Assim como aconteceu nos Estados Unidos, o Hip-Hop brasileiro não foi 

iniciado pelos rimadores. Se em Nova Iorque foram os DJs, em São Paulo foram os b-

boys que criaram as bases para a subcultura. A black music já circulava no Brasil no 

final dos anos 1970 quando o dançarino pernambucano Nelson Triunfo se envolveu 

com o movimento Soul e fundou o grupo de dança Funk & Cia.  

 Foi a partir de um concurso de dança em um programa de auditório da TVS que 

Nelson Triunfo conheceu a Breakdance e começou a difundir a prática pelas ruas de São 

Paulo. A Rua 24 de Maio, no centro da cidade, foi palco de muitas de suas 
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apresentações, assim como de repressões policiais e acusações de vadiagem pela prática 

da dança, até que os b-boys João Break e Luizinho levaram a expressão para o Largo 

São Bento, espaço da estação homônima no metrô de São Paulo (LEAL, 2007; BUSO, 

2010). 

 É em 1985, a partir da São Bento, que o Hip-Hop começa a se desenvolver no 

Brasil, reunindo atores que viriam a estabelecer novas marcas à cultura local. De Nelson 

Triunfo a Thaíde, dentre outros artistas de dança que viriam a surgir, a interlocução da 

discotecagem com o Break (em sua associação à capoeira e à música afro-brasileira) 

articulou os primeiros passos da manifestação até o surgimento das primeiras rimas. Foi 

um b-boy, aliás, que proferiu alguns dos primeiros versos e estimulou com que o 

discurso rítmico também integrasse aquelas reuniões. É assim que Thaíde torna-se um 

dos primeiros rappers brasileiros. O rimador que viria a formar dupla de sucesso com 

DJ Hum a partir de 1987, lançando seis álbuns
37

 de estúdio e participando de cinco 

coletâneas
38

 entre 1988-2000, foi quem abriu caminho para outros rappers, como Mano 

Brown e Ice Blue, que também frequentavam os encontros (LEAL, 2007; BUSO, 2010). 

 A estreia de Thaíde e DJ Hum, a partir da coletânea Hip-Hop Cultura de Rua 

(1988), começa a evidenciar alguns dos traços que ganhariam força no RAP brasileiro 

durante os anos 1990. A designação da obra, que demarca o Hip-Hop como uma soma 

de atividades e costumes cultivados na rua, indica o lugar referencial que a manifestação 

levaria para sua linguagem e para seus padrões estéticos. O LP
39

 de oito faixas, que 

apresenta quatro artistas (Thaíde & DJ Hum, Código 13, MC Jack e O Credo), introduz 

músicas que aportam questões do universo urbano, como o desequilíbrio do sistema 

social, o consumismo estimulado pela televisão, a sujeira das ruas brasileiras e a 

violência policial. A abordagem baseada na crítica social e na oposição afirmativa ao 

sistema, por vezes apreensiva (preocupada, sombria), é uma característica marcada nas 

composições.  

 A música Corpo Fechado (1988) de Thaíde e DJ Hum evidencia parte dessa 

configuração. Thaíde rima logo nos primeiros versos da introdução: “Me atire uma 

pedra, que eu te atiro uma granada/ Se tocar em minha face, sua vida está selada/ 

                                                      
37

 Pergunte A Quem Conhece (1989), Hip-Hop Na Veia (1990), Humildade E Coragem São As Nossas 

Armas Para Lutar (1992), Brava Gente (1994), Preste Atenção (1996) e Assim Caminha A Humanidade 

(2000).  
38

 Hip-Hop Cultura de Rua (1988), O Começo 87/91 (1997), No Major Babes Vol. I (1993), RAP & Rock 

de 94 (1994), RAP & Rock de 97 (1997). 
39

 Longe play; disco de vinil.  
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Portanto, meu amigo, pense bem no que fará/ Porque eu não sei se outra chance você 

terá”. O modo de tratamento ao interlocutor, em uma roupagem opositiva que coloca o 

outro como adversário a ser combatido, ilustra a eloquência que começa a ser própria ao 

discurso do RAP. Longe de ser um caso isolado, este perfil se repete em várias outras 

obras. A música Homens da Lei (1988) de Thaíde e DJ Hum, presente na mesma 

coletânea, é outro exemplo: coloca em debate a violência policial, já no período 

inaugural do RAP, por meio de um questionamento preocupado e incisivo ao emprego 

abusivo da força estatal na cidade de São Paulo. Um dos versos da canção afirma, se 

referindo à polícia local: “Oh, meu Deus! Quando vão notar?/ Que dar segurança não é 

apavorar/ Agora não posso mais sair na boa/ Porque ela me para e me prende à toa”.  

 A estreia do grupo Racionais MCs segue por um caminho similar. Com o 

lançamento da segunda coletânea de RAP do Brasil, a Consciência Black, Vol. I (1988), 

duas faixas do grupo passam a ecoar nas ruas de São Paulo: Pânico Na Zona Sul (1988) 

e Tempos Difíceis (1988). Os versos iniciais da primeira música, concebida a partir de 

três samples de diferentes canções
40

 de James Brown, afirmam: “Então, quando o dia 

escurece/ Só quem é de lá sabe o que acontece/ Ao que me parece, prevalece a 

ignorância/ E nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz”. 

 A retratação da realidade insegura da periferia, em que a inabilidade do poder 

público em gerir os bairros pobres produz uma sensação de isolamento, aparece como 

protesto na composição. É assim que a manifestação pública de insatisfação começa a 

ser acoplada pouco a pouco ao RAP, como uma embalagem que molda o ímpeto e a 

forma pelo qual a expressão se estabelece. A presença do enfrentamento é um traço 

bastante evidente. 

 Essa constatação inicial, confirmada pelos exemplos subsequentes, nos permite 

enquadrar o RAP como uma expressão musical da ordem da violência, que “tem a 

possibilidade de nos tirar da repetição cotidiana, das escutas amaciadas ao longo de 

mais de um século de gravações formatadas por grandes indústrias fonográficas” 

(JANOTTI JUNIOR, 2014, posição 75). Em especial se considerarmos a ascensão 

desses artistas a partir de investidas próprias, em organizações independentes 

alternativas aos conglomerados de agenciamento musical.  

 Isto não quer dizer que o RAP também não possa ser da ordem da suavidade, em 

que o comedimento e a brandura são chaves notórias – como articulam algumas obras 
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 Funky Drummer (1970), Mind Power (1973) e The Playback (1973). 
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dos anos 2010, emergentes a partir de canções românticas, acústicas e provenientes de 

misturas entre artistas de RAP e da música Pop. No entanto, ainda que algumas canções 

possam instituir esses contornos dissonantes às balizadas formativas do gênero musical, 

elas acabam, justamente por isso, evocando certos tensionamentos
41

. Vários deles 

materializados por meio de críticas negativas que questionam a aparente oposição 

dessas obras às raízes da manifestação. 

 A noção de gênero musical é tanto útil para pensarmos o desenvolvimento do 

RAP quanto para refletirmos sobre esse contexto, ao passo que “os gêneros são 

dinâmicos e instáveis justamente porque estão sempre tensionados pelas disputas 

simbólicas em torno de suas fronteiras” (JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018, 

p. 4). Nesta direção, meditar sobre os gêneros musicais é considerar sempre suas 

múltiplas mediações, expectativas, disputas, negociações, assim como seus rearranjos 

sucessivos (JANOTTI JUNIOR, 2003; JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018). 

Como pilar conceitual basilar aos estudos brasileiros de Comunicação e Música, esta 

concepção contorna debates produtivos sobre as relações entre produtores, 

consumidores e ambiências musicais. Os gêneros musicais mediam o processo de 

fruição musical, exatamente por servirem como aglutinadores de certas expectativas e 

convenções relacionadas a eles (FABBRI, 1981; FRITH, 1996; JANOTTI JUNIOR, 

2003; NEGUS; PICKERING, 2004).  

 Em outras palavras, quando um fã de RAP brasileiro vai a um show ou procura 

uma música do estilo para escutar, este indivíduo possui em mente certas práticas, 

convenções, valores, em síntese, certas marcas que são desejáveis ou obrigatórias para 

que aquele acontecimento musical seja considerado como um acontecimento de RAP. É 

somente com essa adequação que os anseios estéticos, simbólicos e emocionais deste 

indivíduo podem ser concretizados segundo a sua busca. 

 Levando em conta que todo gênero musical possui convenções e são justamente 

essas convenções que os diferenciam (FABBRI, 1981; FRITH, 1996), o mapeamento 

proposto nesta seção é de observar como o desenvolvimento do RAP brasileiro 

instaurou certos modelos que acabam por conformar suas particularidades – que, por 
                                                      
41

 É possível elencar inúmeros tensionamentos históricos do RAP brasileiro, emergidos a partir de uma 

aparente contradição aos valores e performances pressupostas no gênero musical. Alguns exemplos são: a 

chegada de Gabriel O Pensador à cena, jovem carioca branco, de classe média, filiado a Sony BMG; a 

ascensão de Marcelo D2 a partir do Rio de Janeiro, misturando RAP ao samba, também em filiação à 

Sony BMG; a incursão de Cabal a partir do Pop RAP materializado pelo hit Senhorita (2003), outro 

jovem branco, de classe média, filiado à Sony BMG; assim como a emergência do RAP acústico durante 

o final dos anos 2010, a partir principalmente do coletivo 1Kilo. 
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sua vez, acabam sendo tensionadas, anos mais tarde, por uma nova geração. Neste 

sentido, se a regulação dos gêneros musicais coloca em jogo aspectos mercadológicos, 

sociológicos e semióticos (JANOTTI JUNIOR, 2003), são estes aspectos que ganham 

atenção especial aqui, ainda que não sejam os únicos pensados.  

 Durante os anos 1990, como desdobramento dos esforços iniciados em 1988, 

começam a ser lançados os primeiros LPs exclusivos de artistas de RAP, como é o caso 

de Holocausto Urbano (1990) do Racionais MCs. O vinil de estreia do grupo, que faz 

alusão em seu título ao massacre nazista de diferentes minorias durante a Segunda 

Guerra Mundial, dando pistas do seu teor, conta com samples de diferentes canções da 

música negra estadunidense, como Funky Drummer (1970) de James Brown (em 

Pânico Na Zona Sul), Thriller (1984) de Michael Jackson (em Racistas Otários) e Bring 

The Noise (1988) do Public Enemy (em Hey Boy). A presença marcante da black music 

e do RAP estadunidense na obra do coletivo (presença essa que não se limita ao LP 

inaugural) denota algumas das suas influências. Considerando o lugar de destaque que o 

grupo passa a ocupar no RAP brasileiro nos anos 1990 e 2000 é interessante notar como 

suas referências sonoras se estabelecem. 

 É a partir de Holocausto Urbano (1990) que o Racionais MCs apresenta uma das 

primeiras músicas de RAP a discorrer sobre as tensões raciais no Brasil, coordenando 

conscientização e igualdade social como pilares da composição, em um refrão que 

repete sucessivamente: “Racistas otários nos deixem em paz”. Este é o mesmo tema da 

música
42

 de estreia do grupo Facção Central, lançada três anos mais tarde. 

 O primeiro álbum de estúdio do rapper GOG, Peso Pesado (1992), segue 

jogando luz sobre algumas das marcas do gênero musical. O LP de quatro faixas, 

produzido e promovido de forma independente, introduz o protesto como elemento 

central, fazendo do debate político um conector de todo o trabalho. A seriedade sugerida 

pela discussão instaurada pela música Papo Cabeça (1992) clarifica alguns dos 

elementos semióticos presentes na obra. Um dos versos articula: “Dizem que a 

responsabilidade chega com a idade/ Que nada, meu cumpadi: veja os jovens rappers 

pela cidade pregando a moralidade/ Por outro lado, veja o quadro inverso/ Velhos 

gagás, à toa no congresso”. 

 A retratação das situações aflitivas do cotidiano periférico, estabelecida por 

repetidas vezes pelas performances do RAP, denota o lugar pelo qual o gênero musical 
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 Cor (1993), lançada a partir da coletânea Movimento RAP, Vol. 2 (1993). 
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passa tanto a articular seus elementos simbólicos quanto a ser reconhecido, em uma 

interlocução que parece colocar o protesto como prioridade. Neste conjunto, o papel do 

rapper se afigura como a de um orador que estabelece a voz da correção, coordenando 

lamentação, moralidade e comprometimento social como parte do seu discurso. É assim 

que valores como seriedade, equilíbrio e lucidez passam a transitar pela manifestação, 

formulando a ideia de que o RAP é, sobretudo, compromisso. Especialmente neste caso, 

um compromisso de levar a mensagem de conscientização à periferia (e para além dela). 

Não é demais demarcar, mais uma vez, que a associação inicial do gênero 

musical a bairros majoritariamente pobres e marginais também molda os seus 

contornos. Se “a música e o som mediam amplas relações socioespaciais”
43

 (BORN, 

2013, p. 23), “seja para atrelar determinada prática musical a um sentimento de 

identidade local ou regional, seja para delimitar espaços simbólicos de circulação de 

gêneros” (JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018, p. 7) e as cenas musicais tanto 

se apropriam dos espaços urbanos quanto são conformadas por eles (FERNANDES; 

TROTTA; HERSCHMANN, 2015), o fato do RAP estar fundamentalmente associado 

ao contexto periférico, em um isolamento geográfico, financeiro e simbólico nos anos 

inaugurais, aciona sua força crítica (ROSE, 1994), assim como colabora com seu 

estigma de baixa cultura. 

 Seguindo na direção que produz e reforça a força crítica do RAP, são os 

problemas na administração do Estado brasileiro que aparecem como alvo do primeiro 

single de Gabriel O Pensador, destaque nas rádios cariocas em 1993 com a canção Tô 

Feliz (Matei o Presidente). A música é o primeiro passo para a apresentação do álbum 

homônimo à alcunha do artista, Gabriel O Pensador (1993), que articula protestos sobre 

liberdade de expressão (em Abalando), superficialidade intelectual (em Lôrabúrra), 

serviço militar obrigatório (em Indecência Militar) e racismo (em Lavagem Cerebral). 

A obra introduz samples de diferentes sucessos, inclusive da música brasileira. É 

possível conferir, por exemplo, trechos de Cálice (1978) de Chico Buarque, Get Up, 

Stand Up (1975) de Bob Marley e Mulheres Vulgares (1993) do Racionais MCs (todos 

em Abalando), bem como Dumb Girl (1986) do Run DMC e She Swallowed It do 

N.W.A. (1991) (em Lôrabúrra).  

 Ainda que Gabriel fosse um jovem branco, de classe média, morador de um 

bairro nobre do Rio de Janeiro e recém-contratado (1993-2006) pela Sony BMG, em 
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 BORN (2013, p. 23): “music and sound mediate wider socio-spatial relations”.  
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notável dissonância aos traços estabelecidos pelo RAP brasileiro, o fato do artista 

apresentar uma abordagem consonante com as obras produzidas até então, assim como 

estar associado
44

 à cena do RAP carioca, acabou amenizando as muitas controvérsias.  

 De todo modo, se parte majoritária do RAP brasileiro repudiava os grandes 

conglomerados de comunicação, sejam redes televisivas ou gravadoras, como 

demarcam diferentes declarações
45

 e obras musicais
46

, a interlocução de Gabriel O 

Pensador com a Sony BMG e suas variadas aparições na TV Globo
47

 reforçam o gênero 

musical como um lugar de tensão, repleto de disputas, negociações e rearranjos. Este 

panorama torna-se ainda mais interessante com o aparecimento de uma valorização da 

popularidade e a menção frequente das plataformas digitais nos versos dos MCs durante 

os anos 2010, como evidenciado no segundo capítulo.    

 Levando esse contexto como horizonte, é possível observar que as primeiras 

obras de Thaíde e DJ Hum (de São Paulo), do Racionais MCs (de São Paulo), de GOG 

(do Distrito Federal) e de Gabriel O Pensador (do Rio de Janeiro) são exemplos 

notáveis de cenas do RAP de diferentes estados que reverberam traços comparáveis 

(ainda que heterogêneos) e conectam a cena nacional arterialmente. Mesmo que 

instituam multiplicidades próprias, conferir as consonâncias presentes nestes trabalhos 

possibilita visualizar certos padrões do RAP brasileiro, e são exatamente esses padrões 

que conversam com muitas das obras laterais e subsequentes associadas ao gênero 

musical. 

 Durante a década de 1990, em que o RAP construiu seu espaço no Brasil com 

base em gravadoras majoritariamente independentes, produzindo coletâneas e álbuns 

destinados a jovens de grandes centros urbanos (muitos deles periféricos) e divulgando 

seus trabalhos a partir de rádios comunitárias, venda direta de LPs e CDs e aparições em 

revistas especializadas, a abordagem da manifestação estava substancialmente centrada 

nos problemas sociais do país, discorrendo quase integralmente sobre o isolamento 

social, a violência policial, a discriminação racial, a corrupção, o consumismo, a 

                                                      
44

 Como evidencia algumas das entrevistas realizadas por Sérgio Leal em Acorda Hip-Hop (2007).  
45

 GOG é um dos artistas do RAP brasileiro que já manifestou, por inúmeras vezes, sua oposição à grande 

mídia. Em 2013, o rapper recusou mais um convite da TV Globo para integrar um evento associado à 

Copa do Mundo de 2014: <https://goo.gl/5pJ9UU>. Último acesso: 25/01/2019. 
46

 Beco Sem Saída (1990) do Racionais MCs; Artistas Ou Não? (1995) do Facção Central;  Em Qual 

Mentira Vou Acreditar? (1997) do Racionais MCs; Sei Que Os Porcos Querem Meu Caixão (2001) do 

Facção Central; dentre outras. 
47

 Uma das múltiplas participações de Gabriel O Pensador no Domingão do Faustão: 

<https://goo.gl/3GjmuP>. Último acesso: 25/01/2019. 

https://goo.gl/5pJ9UU
https://goo.gl/3GjmuP
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utilização de drogas, bem como outras temáticas relacionadas à realidade periférica e a 

oposição à ordem dominante. As letras críticas e afirmativas, frequentemente 

apreensivas e agressivas, apresentadas a partir de uma levada vocal monotônica
48

, eram 

completadas por intrumentais sombrios, com ênfase em programações de bateria 

análogas ao boombap
49

 e samples de sucessos da música negra e outros clássicos 

musicais. Alguns dos álbuns mais populares do período reverberam esses traços, como é 

o caso de Raio X Brasil (1993) do Racionais MCs, Bem-vindos ao Inferno (1994) do 

Sistema Negro, Prepare-se! (1996) de GOG, Sobrevivendo no Inferno (1997) do 

Racionais MCs, Traficando Informação (1999) de MV Bill e Versos Sangrentos (1999) 

do Facção Central. 

 Esses são alguns dos sinais, práticas e modelos representativos inscritos no RAP, 

que conformam sua apresentação e consolidação inicial. É assim que o RAP político, 

consciente ou de mensagem se entrelaça, por vezes, ao Gangsta RAP, fazendo da luta 

política e da rebeldia elementos que se embaralham. Essa postura dialética, por vezes 

contraditória, que busca denotar seriedade, periculosidade e rigidez, parece estar 

relacionada, também, a uma obrigação particular do RAP em demostrar força e validar 

sua posição de poder. A tendência da manifestação nos primeiros anos demarca um 

espírito contestatório e agressivo, que acaba por comportar um imaginário de como 

deveriam ser seus artistas e fãs. É neste sentido que ser do RAP estaria associado a 

mostrar firmeza e fazer da audácia das ruas características essenciais, emoldurando 

essas marcas como atributos desejáveis ao perfil e aos códigos de conduta da 

manifestação. 

 Por outro lado, ainda que vários desses traços continuassem entrelaçados à 

produção do gênero musical (como ainda continuam até o final dos anos 2010), o fim da 

década fez emergir investidas mais plurais que começam a esboçar novas abordagens, 

levadas e misturas. O disco Quebra-Cabeça (1997) de Gabriel O Pensador, que introduz 

sátiras, variações temáticas (como próprias às músicas 2345meia78 e Cachimbo da 

Paz), colaborações com músicos populares de outros gêneros (Barão Vermelho, Blitz e 

Lulu Santos) e alta circulação ao RAP no mainstream (diante de 1,5 milhão de cópias 

                                                      
48

 Sem consideráveis variações melódicas, como pode ser observado em quase todos os exemplos 

musicais esboçados até aqui.  
49

 Boombap é um subgênero e estilo de produção de RAP. Como seu modo de mixagem costuma 

enfatizar o loop de bateria, o nome do termo é uma onomatopeia ao som dos instrumentos percussivos 

mais utilizados em sua composição: o boom, equivalente ao som do bumbo; e o bap, equivalente ao som 

da caixa. Foi bastante popular nos anos 1990, instituindo uma das tradições do gênero.  



35 
 

 

vendidas) se articula como um exemplo. O mesmo acontece com Eu Tiro É Onda 

(1998) de Marcelo D2, que instaura a mistura do RAP com o samba e sugere novos 

entrelaçamentos ao gênero musical. Levando em conta a filiação tanto de Gabriel O 

Pensador como de Marcelo D2 ao Rio de Janeiro, é interessante observar como o RAP 

carioca, até então menos expressivo se comparado ao RAP paulista, começa a indicar 

novas possibilidades líricas e estéticas ao RAP brasileiro.  

 Com a chegada dos anos 2000, a cena do RAP segue ampliando seus modos de 

apresentação. Algumas das canções destaques do período, como Us Mano e As Mina 

(2000) de Xis; Pensamentos (2002) do SNJ; Senhorita (2003) de Cabal; Qual É? (2003) 

de Marcelo D2; Perícia Na Delícia (2004) de Black Alien; e Largado (2005) do Quinto 

Andar; ilustram essa transição, propondo abordagens sobre relacionamentos amorosos, 

diversão, estilo de vida e autoafirmação, para além da crítica social e oposição ao 

sistema. A emergência das batalhas de rimas a partir da criação da Batalha do Real, em 

2003 na Lapa (Rio de Janeiro/RJ), configura-se como outra face desse contexto que 

começa a ensaiar novas possibilidades performativas no RAP brasileiro. Ampliação essa 

que estabelece relação direta com a conjuntura do período. 

 É neste momento que um conjunto de transformações sociais e técnicas, 

orquestradas pela sofisticação das práticas e das ambiências digitais, reconfigura as 

relações de sociabilidade e consumo, desestabilizando as indústrias culturais, em 

especial às relacionadas ao comércio musical. A ascensão de novas plataformas, que 

funcionam como conectivo de pessoas baseadas em diferentes lugares, facilita as 

cambiações de arquivos e reorganiza o consumo sonoro (DE MARCHI, 2005; 

HERSHMANN, 2010). 

 Foi refletindo sobre essas mudanças evocadas, sobretudo, pelo desenvolvimento 

da internet, que Andy Bennet e Richard Peterson (2004) definiram como cena virtual 

todo o cenário musical que se utiliza da grande rede para estabelecer suas articulações. 

Neste sentido, se a proposição metafórica apresentada por Will Straw (1991), que 

designa o conjunto de espaços, práticas, pessoas e acontecimentos musicais que 

compartilham uma mesma gama de referências estético-comportamentais, como cena 

musical, o que Bennet e Peterson sugerem é uma atualização dessa noção. Ao dar 

continuidade e ampliar o debate proposto a partir da noção de cena virtual, Simone 

Pereira de Sá (2013) contribui com a discussão ao estabelecer aspectos da Teoria das 

Materialidades e da Teoria Ator-Rede como parâmetros relevantes para a discussão. 
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Partindo da premissa de que o espaço das plataformas digitais é um elemento central 

para a construção da cena musical, a autora aponta que a cultura digital estabelece, 

sobretudo, uma mediação na cena musical. 

Diante dessa perspectiva, e assumindo que toda comunicação exige um suporte 

material e que esses suportes também participam da produção de sentido e interferem na 

mensagem (GUMBRECHT, 2010), Simone Pereira de Sá (2013) argumenta, a partir da 

Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012), que os artefatos técnicos sempre atuam como 

coatores nas redes estabelecidas com humanos, já que, por serem projetados por 

humanos, para realizar tarefas designadas por humanos e substituir ações humanas, 

desempenham funções que seriam realizadas por humanos. Esta concepção é um ponto 

de partida importante para se pensar a música em tempos de cultura digital. 

Nesta direção, vários dos artistas de destaque da segunda metade dos anos 2000 

estão, de uma forma ou outra, associados a esse contexto de emergência da cultura 

digital, em que o surgimento das primeiras batalhas de rimas associadas ao YouTube 

articulou a ascensão de novos atores do RAP Nacional. A proeminência de canções 

como Ainda Há Tempo (2006) de Criolo, criador da Rinha dos MCs
50

, assim como das 

músicas Só (Remix) (2008) de Kamau, Acabou (2008) de Projota, Triunfo (2009) de 

Emicida e A Rua É Quem? (2009) de Nocivo Shomon, todos participantes de batalhas 

de rimas, salienta essa interlocução. 

 Observando o desenvolvimento do RAP brasileiro durante os anos 1990 a partir 

de uma levada vocal monotônica, frequentemente politizada, em que o protesto aparece 

como compromisso (para voltar ao refrão imortalizado por Sabotage), é interessante 

notar como a ascensão de um novo agrupamento de atores (artistas, tecnologias, 

modalidades) começa a desestabilizar os modelos previamente fixados, sugerindo novas 

possibilidades ao gênero musical. O próximo capítulo se debruça sobre essas questões, 

pensado o RAP Freestyle diante da sua associação ao YouTube.  

 

 

 

 

                                                      
50

 Rinha dos Mcs é um evento criado por Criolo e DanDan, em 2006, em São Paulo, dedicado a batalhas 

de rimas improvisadas. Busca reunir elementos da Cultura Hip-Hop ao mesmo tempo em que abre espaço 

para o diálogo entre diferentes artistas. 
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CAPÍTULO 2 

—— 

O RAP FREESTYLE IMPROVISADO: 

AS BATALHAS DE RIMAS E O YOUTUBE 

 

 As rodas culturais, os duelos de MCs e as batalhas de rimas
51

 são algumas das 

atrações frequentes das metrópoles brasileiras nos anos 2000 e 2010. Eventos que, 

quando não são sinônimos quanto às atividades que apresentam, introduzem elementos 

similares
52

 que se misturam e se atualizam. Tanto as rodas culturais, quantos os duelos 

de MCs e as batalhas de rimas, são encontros, majoritariamente gratuitos e semanais, 

realizados em várias das esquinas, praças, estações de metrô e centros culturais 

brasileiros em que a arte urbana ganha vida por meio da poesia, da música, da literatura, 

do grafite e do debate político, mesmo que este último seja regularmente informal. 

 Pensar sobre esses eventos, que difundem o RAP Freestyle, é refletir em diálogo 

com outros autores sobre um fenômeno que, embora seja específico e apresente suas 

próprias características, está entrelaçado a um movimento de extensão nacional, que 

articula uma nova forma de ocupar os espaços públicos por intermédio de manifestações 

artísticas (ALVES, 2013). Diante deste contexto, é possível notar com certa facilidade 

como as plataformas digitais (sejam mecanismos de busca, sites de redes sociais, sites 

de compartilhamentos de vídeos, dentre outros) acabam por agir como atores essenciais 

para a organização, interlocução e, principalmente, difusão desses eventos. Este trabalho 

se interessa por esses atravessamentos. 

 Ainda que o intenso entrelaçamento da cultura digital à vida contemporânea 

possa fazer parecer, especialmente aos mais jovens, que tudo sempre foi como é e, 

assim sendo, o alinhamento da cultura musical ao universo digital não é uma novidade, 

é preciso demarcar, antes de tudo, como a expansão da internet produziu sérios 

impactos na cadeia produtiva da música. 

Se, nos anos 1960 e 1970, o sucesso dos LPs e fitas magnéticas e o surgimento 

da mídia televisiva expandiram o setor e, nos anos 1980 e 1990, as gravadoras foram 

                                                      
51

 Também chamadas de batalhas de RAP ou batalhas de MCs.   
52

 Apesar de, algumas vezes, não reunirem exatamente o mesmo conjunto de práticas, que variam 

conforme a reunião e sua localização, as rodas culturais, os duelos de MCs e as batalhas de rimas 

apresentam frequentemente um elemento em comum: a prática do RAP improvisado como atração 

principal. Exatamente por isso, são tratadas, neste estudo, como sinônimos. 
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obrigadas a investir em novos nichos e a apostar no CD como novo formato, nos anos 

2000 e 2010, o avanço da microinformática, das tecnologias digitais e da cultura digital 

ajudou a descentralizar a produção fonográfica, a evocar sistemas alternativos de 

distribuição e a consolidar o mercado de fonogramas digitais (VICENTE, 2014; 

VICENTE; DE MARCHI, 2014). 

A convergência das telecomunicações com a informática, conectando sociedade, 

cultura e tecnologias de base microeletrônica, a partir de um conjunto de técnicas, 

práticas e valores próprios a este ambiente, possibilitou o desenvolvimento de uma 

cultura de alta troca informacional, compartilhamento de arquivos, comunicação 

bidirecional em tempo real, aproximação entre pessoas de diferentes países, dentre 

outras características que desestabilizaram os meios tradicionais de comunicação 

(LÉVY, 1999; LEMOS, 2002) e a própria indústria fonográfica. Como resultado, os 

impactos no segmento foram categóricos: redução de efetivo e atuação das gravadoras; 

reconfiguração de funções produtivas e artísticas; desestabilização do álbum como 

objeto central da indústria (HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY, 2011). 

Com a elevação da hiperconexão, dos formatos digitais e da ampliação das 

opções de consumo, consolidada pela formação de um mercado de nicho (ANDERSON, 

2006), as prateleiras das lojas de discos perdem protagonismo. Ouvir música de graça 

na internet passa a ser o anseio de pessoas que não queriam continuar pagando caro 

pelos fonogramas, mas, sim, desfrutar das canções de forma mais ágil e prática 

(HERSCHMANN, 2010). Em um olhar geral, é esse cenário que estimula a emergência 

de novas maneiras de consumir música: sejam elas, em um primeiro momento, 

relacionadas ao compartilhamento e fruição, por vezes gratuita, de arquivos digitais 

mais leves, como os formatos MP3
53

 e WAV
54

, seja, mais contemporaneamente, por 

meio da escuta mediada pelos serviços de streaming (DE MARCHI, 2005; VICENTE; 

DE MARCHI, 2014). Este é o panorama que cria as bases para a ampliação do consumo 

musical por meio da internet, possibilitando o desenvolvimento de plataformas de 

compartilhamento de vídeos como o YouTube. 

                                                      
53 Abreviação de MPEG Layer 3, formato de compressão de áudio digital. 
54 Abreviação de Waveform Audio File Format, formato padrão de arquivo de áudio dos computadores da Microsoft 

e da IBM.  
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Pensando a partir da sua relação com as batalhas de rimas, o YouTube se 

apresenta como um instrumento basilar: é uma plataforma gratuita
55

 e intuitiva, que 

estimula o compartilhamento audiovisual e incentiva o debate sobre os produtos 

publicados em sua rede, atuando como um dos principais termômetros da música 

contemporânea (BURGESS; GREEN, 2009). Se alguns dos artistas de maior 

popularidade dos anos 2000 foram descobertos por meio do YouTube (Justin Bieber, 

Luan Santana), a relevância que MCs da nova geração do RAP alcançaram por 

intermédio do site parece reafirmar seu lugar de destaque na circulação e no consumo da 

música contemporânea.  

Esta pesquisa joga luz sobre esse tecido. Considerando que a cultura digital 

media a cena musical (PEREIRA DE SÁ, 2013), o presente estudo busca pensar quais 

são e como são os impactos estabelecidos pela cultura digital na cena do RAP brasileiro 

dos anos 2010. Assim, parte da premissa de que as batalhas de rimas são os principais 

eventos e espaços físicos de sociabilidade do RAP brasileiro neste período e que o 

YouTube, com a perda do status de exclusividade televisiva do videoclipe e o maior 

envolvimento do público na criação de conteúdo (BURGESS; GREEN, 2009), é a 

principal plataforma digital pelo qual esses eventos circulam e são consumidos.  

 Neste sentido, compreendendo o RAP como uma rede sociotécnica (LATOUR, 

2012) que congrega as batalhas de rimas e o YouTube a partir de MCs, apresentadores 

de eventos, deejays, produtores culturais e fãs (atores humanos), articulados a 

microfones, aparelhos de reprodução sonora, caixas de som, computadores, câmeras, 

luzes, vídeos, sistemas de interação – comentários, likes, views – e sistema de inscrição 

(atores não-humanos), busca-se pensar aqui, a partir principalmente da noção de gênero 

musical (JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018), quais são os efeitos produzidos 

por esse conjunto de actantes nas performances e nas relações socioespaciais do RAP 

brasileiro contemporâneo.   

 

 

 

 

                                                      
55

 Ainda que essa gratuidade possa ser relativizada pela utilização de anúncios publicitários por parte da 

plataforma, em que o pagamento pelo serviço estaria pautado na visualização desses anúncios por parte 

da audiência. O lançamento do serviço de assinatura do YouTube em 2018 (a R$ 20,90/mês em 2019 no 

Brasil), sem anúncios e com acesso a conteúdos exclusivos, é uma nova face dessa articulação.    
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2.1 AS BATALHAS DE RIMAS E O YOUTUBE 

 Considerando que o RAP se define como uma cultura de rua
56

, é razoável 

denotar como as batalhas de rimas, improvisadas e realizadas nas ruas, acabam por 

continuar influenciando os contornos do gênero musical. Entretanto, a partir do 

processo de solidificação da cultura digital nas últimas duas décadas, não parecem ser 

apenas os espaços urbanos, as demarcações territoriais, que atuam como vetores de 

influência no RAP brasileiro dos anos 2010. A presente seção reflete sobre essa 

transição, contextualizando a formação das batalhas em associação às plataformas 

digitais. Como ponto de partida, determinam-se os marcos primários, começando pela 

origem.  

 Se a gênese do RAP brasileiro tem como baliza formativa a cidade de São Paulo, 

as batalhas de rimas têm o Rio de Janeiro como base territorial fundamental. O bairro da 

Lapa, no centro do Rio, reconhecido por sua diversidade de bares e espaços culturais 

que abrigam manifestações de todos os tipos, foi onde o RAP Freestyle deu seus 

primeiros passos e articulou parte de suas especificidades no Brasil (ALVES, 2013).  

 A Lapa foi um local importante para a formação do RAP carioca 

(HERSCHMANN, 2007). Nos anos 1990 já apresentava as primeiras festas do 

movimento, servindo como agregador
57

 para a cena que crescia. Em um período em que 

o RAP era pouco valorizado, festas como a Rave Hip-Hop foram fundamentais para seu 

desenvolvimento e difusão inicial (LEAL, 2007). 

 A festa Zoeira, promovida inicialmente em 1998 pelo mesmo grupo de 

produtores da Rave Hip-Hop, reafirma o desenvolvimento do RAP a partir da Lapa, 

tornando-se um ponto de encontro de artistas e fãs. Foi na Zoeira, sediada na extinta 

Sinuca Palácio dos Arcos, na Riachuelo 19, que o Freestyle começou a ganhar corpo no 

Rio. O evento não só revelou MCs como Marechal, que se tornou mestre de cerimônias 

e coordenador dos improvisos que eram apresentados no palco, mas também serviu 

como elo criativo para parcerias. Uma delas é o Melô da Zoeira (1999) de Marcelo D2, 

Marechal e Aori, que ficaram mais próximos a partir do evento. O refrão é 

                                                      
56

 Um exemplo sintomático: a primeira coletânea de RAP Nacional, lançada em 1988, que introduziu 

Thaíde e DJ Hum, recebe exatamente o nome de Hip-Hop Cultura de Rua. 
57

 O RAP carioca já estava sendo desenvolvido em diferentes comunidades espalhadas pelo Rio. Como 

bairro central, boêmio e turístico, a Lapa se apresenta como um espaço de conexão de diferentes artistas 

que já atuavam a partir de outros espaços. MV Bill é cria da Cidade de Deus, na Zona Oeste; Marcelo D2, 

nascido em São Cristóvão, é cria de Madureira, na Zona Norte; Gabriel O Pensador, nascido em Vila 

Isabel, cresceu na Zona Sul; e Black Alien, De Leve e Marechal são de Niterói, região metropolitana. 
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autodescritivo: “Hip-Hop Lapa: sábado, Zoeira/ Levantar poeira, não tô de bobeira/ Se 

quiser zoar, esse é o lugar/ Riachuelo 19, L.A.P.A.”.
58

 

 É diante dessa primeira investida que o trio aposta em outra colaboração: agora 

homenageando especificamente o bairro boêmio supracitado. Intitulada Lapa, a música 

lançada em 2006 junto ao terceiro álbum de Marcelo D2, Meu Samba É Assim, ratifica a 

importância e a posição afetiva que o local passa a ocupar para a cena carioca.  

 A Batalha do Real, organizada por amigos que haviam estreitado laços a partir 

da festa Zoeira
59

, incluindo Aori e Marechal, está associada a esse cenário. O evento 

surge
60

, em 2003, diante de uma circunstancialidade: ao mesmo tempo em que a Zoeira 

havia sido encerrada
61

, deixando seus frequentadores órfãos, o término do evento 

estimulou a criação de um novo encontro, que também seria um marco para o circuito. 

É assim que a primeira edição da Batalha do Real é organizada, ocorrendo inicialmente 

em outra sinuca da Lapa, agora na Riachuelo 73. Surge, então, a primeira batalha de 

rimas brasileira. Mas, com o crescimento do número de pessoas interessadas no evento, 

o espaço na Riachuelo 73 torna-se cada vez mais apertado, sugerindo a necessidade de 

outro local. Logo a Batalha do Real passa a ser abrigada no CIC (Centro Interativo de 

Circo) na Fundição Progresso (um dos principais centros culturais e casas de 

espetáculos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro). 

 É a partir do CIC que a Batalha do Real continua seu desenvolvimento. Desde 

então, o evento se solidifica como marco zero do duelo de RAP improvisado no Brasil, 

servindo como inspiração para as batalhas que seriam criadas nos anos subsequentes, 

inclusive quanto ao compartilhamento de vídeo dos combates na internet. Ainda hoje é 

possível acessar embates
62

 históricos postados e respostados no YouTube. 

 Ademais, a Batalha do Real também deu origem à Liga dos MCs, 

institucionalizando e expandindo a prática do RAP Freestyle para além do Rio. A Liga 

dos MCs (2003-2012), conhecida hoje como Duelo de MCs Nacional (2012-2018), é o 

evento mais disputado do gênero no Brasil. Uma competição que reúne, anualmente, os 

                                                      
58

 Matéria de Bruno Natal sobre a festa Zoeira: <https://goo.gl/6QTTxL>. Para ouvir a primeira 

colaboração entre Marcelo D2, Marechal e Aori no YouTube: <https://goo.gl/oEsQdo>. Último acesso: 

03/01/2019. 
59

 Dentre eles Aori, DJ Babão, Funkeiro e Marechal. 
60

 Aori explica o surgimento do evento: <https://goo.gl/g9mbvv>. Em matéria para a Noise, o 

fotojornalista Matias Maxx adiciona detalhes: <https://goo.gl/U1Xc72>. Último acesso: 03/01/2019. 
61

 Ao menos temporariamente, já que a festa voltaria a ser realizada anos mais tarde, na década de 2010. 
62

 Batalha entre Dro-p e Gimar22 pela Batalha do Real (2007): <https://goo.gl/LBjfiH>; batalha entre 

Kelson e Gil pela Batalha do Real (2007): <https://goo.gl/V7pn1C>. Último acesso: 03/01/2019. 

https://goo.gl/oEsQdo
https://goo.gl/g9mbvv
https://goo.gl/U1Xc72
https://goo.gl/LBjfiH
https://goo.gl/V7pn1C
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melhores MCs de cada estado para decidir quem é o melhor improvisador do RAP 

brasileiro. A Batalha do Tanque e a Batalha da Aldeia, examinadas neste capítulo, 

funcionam como etapas estaduais classificatórias para a disputa do Nacional, que, além 

do prestígio pela vitória, premia o MC vencedor com R$5.000,00 – valor que tende a 

aumentar
63

. 

 Algumas das revelações da nova geração do RAP brasileiro já participaram e 

foram campeões do Duelo de MCs Nacional, que acontece anualmente desde 2003. 

Venceram o torneio até então: Big Papo Reto (2003), Max B.O. e Gil
64

 (2004), Beleza 

(2005), Emicida (2006), Simpson (2007), Maomé (2008), Coé (2009), TK (2010), 

Douglas Din (2012 e 2013)
65

, Laurício (2014), Orochi (2015), Sid (2016), César (2017) 

e Miliano (2018).  

 É interessante notar que, pela importância do Duelo de MCs Nacional, que coroa 

o vencedor com o título de melhor rimador do país, muitos dos MCs da nova geração 

passaram a rimar justamente assistindo as edições passadas do evento. Deste modo, 

tanto entraram em contato pela primeira vez com o RAP improvisado por meio de 

vídeos do evento no YouTube, quanto desenvolveram sua habilidade de improvisação a 

partir desses artefatos. Este é o caso de alguns artistas contemporâneos, como, por 

exemplo, MC Orochi, cria da Batalha do Tanque e vencedor do Nacional de 2015. Em 

entrevista
66

 para o canal da Batalha do Tanque no YouTube, Orochi afirma que o 

primeiro combate que assistiu na vida foi a batalha entre Emicida e Gil
67

 pela Liga dos 

MCs de 2006, em que Emicida venceu o campeão de 2004 e conquistou o Nacional. 

 O fato dos MCs da nova geração estabelecerem contato primeiramente com os 

versos improvisados por meio das plataformas digitais é uma indicação de como a 

difusão das batalhas acabou por estar associada a esses sites, assim como sugere um dos 

porquês de muitos dos eventos subsequentes terem utilizado a internet como meio 

fundamental: o sucesso alcançado na rede pelas primeiras batalhas, além de estimular 

novos artistas a improvisarem, também parece ter servido como base para a criação de 
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 Até 2017, este era geralmente o valor, em dinheiro, recebido pelo campeão, que também era 

contemplado com outras premiações, como a gravação de um álbum. Em 2018, porém, a premiação foi 

fixada em R$ 7.000,00, enquanto, em 2019, R$ 15.000,00 – sugerindo uma tendência de aumento.   
64

 Em 2004, a Liga contou com duas edições: Gil venceu no Rio; Max B.O., em São Paulo.   
65

 Até 2018, Douglas Din, representante de Minas Gerais, é o único bicampeão do torneio. 
66

 Entrevista de Orochi para o canal da Batalha do Tanque: <https://goo.gl/6QstFM>. Último acesso: 

03/01/2019. 
67

 Batalha entre Emicida e Gil pela final da Liga dos MCs de 2016: <https://goo.gl/Rsrjy3>. Último 

acesso: 03/01/2019. 
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novos eventos. Em pouco tempo, o Brasil contaria com centenas de rodas de rimas 

espalhadas pelas cinco regiões do país.  

 A multiplicação e o reconhecimento público das batalhas de rimas permitiu com 

que o RAP passasse a circular em lugares que não estavam em seus circuitos 

originários, possibilitando a inserção do gênero musical, por meio do Freestyle, a 

esferas ainda mais amplas. A realização da Batalha do Conhecimento, a partir de 2014, 

no Museu de Arte do Rio
68

, na zona central da cidade, é uma demonstração desse 

processo que destaca a valorização do RAP Nacional como manifestação artística e 

sugere alguns dos seus novos movimentos socioespaciais. 

 Outra aparição que invoca essas articulações é a que acontece a partir do Jornal 

do Almoço da TV RBS, filiada da Rede Globo em Porto Alegre. Em 2017, a emissora 

promove um evento, baseado na Batalha do Conhecimento, durante diferentes edições 

do seu programa jornalístico televisivo. É assim que a grande final da batalha, veiculada 

ao vivo em 05 de agosto de 2017 durante o telejornal, tem seu campeão escolhido por 

meio de uma enquete no portal G1
69

 que contabiliza 94 mil votos. As batalhas de rimas, 

veiculadas inicialmente por meio do YouTube a partir de iniciativas independentes, 

chegam à mídia mainstream. 

 Quando falamos sobre as batalhas de rimas, dentre as diferentes formulações 

testadas no decorrer dos últimos anos, dois modelos (e suas variações) apresentam-se 

como os mais recorrentes: as batalhas de sangue (baseadas na Batalha do Real) e as 

batalhas de conhecimento (baseadas na Batalha do Conhecimento). Sendo assim, 

enquanto as batalhas de sangue estão centradas na ofensa direta ao oponente, as batalhas 

de conhecimento buscam aferir como o MC articula suas rimas sem necessariamente 

atacar o adversário. As batalhas de sangue, portanto, são focadas no ataque rimado 

direito e pessoal ao oponente, enquanto as batalhas de conhecimento são focadas na 

articulação minimamente sofisticada dos saberes por intermédio das rimas. Na primeira, 

ofender moralmente e falar palavrões são práticas permitidas e desejáveis; na segunda, 

são proibidas
70

. 

 O desenvolvimento e o êxito das batalhas de conhecimento, inclusive em sua 

articulação com o mainstream por meio de eventos realizados em museus e aparições na 
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 O evento da Batalha do Conhecimento ganhou, inclusive, uma página no site oficial do MAR: 

<https://goo.gl/ETWbi9>. Último acesso: 03/01/2019. 
69

 Matéria do G1, com a grande final do evento: <https://goo.gl/kfAPkr>. Último acesso: 03/01/2019. 
70

 Esta proibição está relacionada a uma convenção instituída pela própria cena, o que não quer dizer que 

cada evento não tenha autonomia para instaurar suas próprias regras. 

https://goo.gl/ETWbi9
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grande mídia, são relevantes para pensarmos o RAP como gênero musical, porque as 

características evocadas por essa modalidade apresentam considerável consonância com 

as raízes do RAP brasileiro, com o RAP consciente ou o RAP de Mensagem
71

, que 

moldou os primeiros anos do gênero musical no país. Neste sentido, por exibir uma 

conotação moral e política e um cuidado em fugir de colocações que poderiam ser 

consideradas como fúteis, as batalhas de conhecimento funcionariam como uma 

atualização do RAP clássico brasileiro, como uma extensão do RAP de Mensagem, 

fortalecendo as balizas formativas do RAP Nacional.  

 Em contraposição, e oferecendo um insumo adicional para uma melhor 

compreensão de alguns dos traços da nova geração do RAP produzido no Brasil, as 

batalhas de rimas mais populares, inclusive nas plataformas digitais, não são as batalhas 

de conhecimento. Pelo contrário, os eventos de alta popularidade são as batalhas de 

sangue, em que o confronto quase sem filtro, pelo qual quase todos os tipos de ofensas 

são supostamente aceitáveis, é o que comanda a disputa. A Batalha do Tanque e a 

Batalha da Aldeia, delimitadas aqui, são dois exemplos que chamam atenção por sua 

proeminência e por seus muitos acirramentos.  

 

2.2 O MODO DE BATALHA: A PERFORMANCE NAS BATALHA DE RIMAS 

  A proposta apresentada neste capítulo se vale, antes de tudo, do contexto 

cultural e situacional que atravessa e determina como as batalhas de rimas se 

configuram. Neste sentido, é fundamental entender como esses eventos são compostos, 

quais elementos específicos compõem seus arranjos e o que está em jogo nesses 

combates, a fim de ajustar concepções prévias e possibilitar uma compreensão 

satisfatória sobre porque os MCs fazem o que fazem durante as batalhas. 

 As batalhas de rimas reúnem elementos específicos, que constituem suas balizas 

semânticas, fonéticas, formais e contextuais que acomodam as performances 

apresentadas em seus eventos. Deste modo, assim como os editores literários tomam 

geralmente precaução de imprimir na capa de seus produtos o gênero ao qual eles 

pertencem, permitindo ao cliente preparar-se, de um modo ou outro, para a leitura que 

daquele material requer (ZUMTHOR, 2014), observar uma batalha de rimas também 
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 RAP de mensagem é um termo utilizado por parte considerável da cena do RAP brasileiro, a partir dos 

anos 2000, período em que o gênero intensificou o tensionamento de suas fronteiras, para designar uma 

canção de RAP com viés político ou de protesto. Também pode significar uma música que apresente 

mensagem introspectiva ou filosófica, que, segundo a cena, não reverbere pensamentos fúteis. Ainda que 

seja bastante utilizado, não é um termo consolidado.   
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pode sugerir uma preparação particular, um entendimento do seu funcionamento, ao 

passo que o conteúdo apresentado ali está atravessado por certas formatações. 

 Estive presente como espectador em diferentes duelos de MCs promovidos no 

Rio de Janeiro durante os anos 2000 e 2010, em diferentes eventos de RAP em que os 

duelos eram anunciados como parte das atrações, e ainda virtualmente, por meio do 

YouTube, nas principais batalhas realizadas fora do Rio de Janeiro. Diante dessa 

assiduidade, foi possível observar um conjunto de características que abarcam os 

combates e determinam sua estrutura. Regras e cerimônias que conformam as 

performances dos MCs, moldando suas ações e fazendo parte delas. Ainda que alguns 

desses traços só sejam discutidos mais profundamente durante as análises dos combates, 

considerar de imediato algumas das suas particularidades será produtivo para nossa 

discussão. Abaixo, articulam-se os principais.         

 Quanto ao arranjo, as batalhas de rimas são frequentemente dispostas em modo 

circular, pelo qual os MCs, apresentadores, deejays e produtores se concentram 

no centro de uma roda e o público os envolve por meio de círculos 

complementares, um após outro, sem uma disposição precisa. Uma estruturação 

que possibilita amplo contato dos MCs com o público, fazendo com que artistas 

e fãs se misturem. Por outro lado, algumas batalhas (geralmente eventos maiores 

e especiais) também são estabelecidas a partir de palcos italianos, pelo qual os 

espectadores ficam de frente para o espetáculo. 

 Quanto à formatação do combate, as batalhas de rimas estão centradas no 

embate homem a homem
72

, no formato de duelo e, vale destacar, com pouca 

diversidade de gênero. De modo geral, cada combate é dividido em dois rounds 

de 30 ou 45 segundos, existindo ainda um terceiro round para desempate. Este é 

o padrão de quase todos os eventos promovidos no país, ainda que haja certa 

variação quanto à ordem em que os MCs devam rimar, que também pode ser 

intervalada (cada desafiante rima a cada 10 segundos ou uma estrofe de 04 

versos – principalmente nos combates finais de desempate das batalhas, os 

terceiros rounds). Todo combate possui um mediador que apresenta e controla a 

batalha, conduzindo seus ritos e regras.  

 Quanto à organização e infraestrutura, as batalhas também apresentam certo 

padrão, sendo realizadas por produtores e artistas independentes, no melhor 

                                                      
72

 No final da década de 2010, aparecem ainda, em eventos especiais, combates dois a dois e três a três.   
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modo do it yourself, com muitos dos equipamentos (microfones, aparelhos de 

reprodução sonora, caixas de som, computadores, câmeras, luzes) providos e 

arquitetados com a ajuda de amigos, sem apresentarem diretamente um objetivo 

comercial em comum. Contam com patrocinadores pontuais, que não estão 

presentes em todas as edições e não cobrem todos os custos. Nem sempre 

apresentam acomodações e equipamentos adequados, no sentido de suprir todas 

as necessidades dos encontros. Muitas das batalhas são feitas em locais 

apertados, pouco iluminados, sem cobertura contra chuva, sem microfone ou 

com um aparelho de baixo custo. Algumas são realizadas, inclusive, sem 

aparelhos de reprodução sonora e caixas de som, obrigando o MC a disputar voz 

com o barulho da plateia e fazendo do beatboxing uma prática fundamental, ao 

servir como batida improvisada.  

 Quanto à premiação, exatamente pela simplicidade e informalidade que 

atravessam os eventos, as batalhas de rimas não apresentem grandes premiações 

materiais. A própria Batalha do Real surgiu assim: a inscrição de cada rimador 

participante no evento custava R$ 1,00 e o vencedor ganhava, então, a soma das 

inscrições: normalmente R$ 16,00. As batalhas subsequentes à Batalha do Real 

(exceto a Liga dos MCs, por sua dimensão nacional) tinham como parâmetro a 

concessão de prêmios similares, simbólicos e improvisados, ora como o dinheiro 

proveniente das inscrições, ora como os donativos voluntários recolhidos no 

evento, como pequenas contribuições financeiras, peças de roupas, artigos 

aleatórios trazidos pelos participantes, etc. Com o crescimento e midiatização 

das batalhas mais antigas, este perfil sofreu certo deslocamento, apesar de ainda 

servir como base para a maior parte das reuniões. O prêmio mais valioso 

disputado nos embates segue sendo a notoriedade em ser considerado um grande 

rimador (ALVES, 2013). 

 Quanto à escolha do vencedor, as batalhas possuem uma dinâmica interativa e 

democrática. A definição do melhor MC de cada combate é muito 

frequentemente realizada pelo público. Assim sendo, após o duelo entre os MCs, 

o apresentador do evento reintroduz cada rapper e indica à audiência que escolha 

seu favorito, sempre por meio de gritos e/ou mãos levantadas. O participante 

com mais votos vence. Assim sendo, esta dinâmica também provoca 
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controvérsias, ao passo que alguns rimadores são acusados de convocar amigos 

e fãs para os combates a fim de garantir votos para si mesmos.    

 Quanto à divulgação, as batalhas de rimas utilizam as plataformas digitais como 

instrumentos fundamentais. Os eventos possuem páginas no Facebook, no 

YouTube e no Instagram, promovem os encontros semanais por meio dos seus 

perfis proprietários e produzem conteúdo específico para cada plataforma, tendo 

o YouTube como espaço principal por abrigar os vídeos completos das batalhas, 

principais produtos dos eventos. 

 Resumidamente, esses são os elementos de sustentação das batalhas de rimas, 

aqueles que dispõem e articulam suas partes constituindo um todo. Ainda que os 

eventos possam reunir (e reúnam) outros componentes, dinâmicas e espaços, aqueles 

descritos acima parecem reproduzir uma combinação que representa satisfatoriamente 

os principais eventos de RAP improvisado produzidos no Brasil. A Batalha do Tanque e 

a Batalha da Aldeia são dois exemplos. 

 A Batalha do Tanque é uma roda cultural realizada, até então, todas as quartas-

feiras à noite na Praça dos Ex-combatentes, no Patronato, em São Gonçalo, região 

metropolitana do Rio de Janeiro. O evento apresenta um conjunto de atrações que 

abarcam a cultura urbana, como a prática de inscrições caligrafadas, dança de rua e 

apresentações musicais, tendo o duelo de MCs como atração principal. 

 A Batalha da Aldeia, de modo similar, é um duelo de MCs realizado todas as 

terças-feiras à noite no estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Correa, no centro 

de Barueri, região metropolitana de São Paulo. O evento também apresenta o combate 

de RAP improvisado como atração principal. 

 Ainda que a Batalha do Tanque e a Batalha da Aldeia sejam encontros físicos e 

regionais, foi por meio da publicação dos vídeos de seus duelos no YouTube que os 

eventos alcançaram alta visibilidade, revelaram novos artistas e passaram a ser 

reconhecidos nacionalmente. A descrição apresentada acima dos elementos que 

compõem as batalhas de rimas também se baseia nestes eventos.  

 O modo de batalha
73

 em uma batalha de rimas, que é o espírito ou o estado 

atualizado pelo MC para agir como age durante um confronto de RAP improvisado, é 

transposto por muitos desses componentes, exatamente pelo fato deles também 
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 O designativo para a noção de modo de batalha surge, durante o processo de concepção deste texto, a 

partir de uma provocação de Felipe Trotta, ao reafirmar que os MCs pareciam atualizar, durante a 

performance, um modo de ação propositalmente ativado para a situação de combate. 
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influírem na performance do rimador. Este entendimento parte da noção de performance 

de Paul Zumthor (2014), que, ao pensar sobre o conjunto de leis que impactam um 

desempenho, afirma: 

As regras da performance – com o efeito, regendo simultaneamente o tempo, 

o lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor, e, em ampla medida, a 

resposta do público – importam para a comunicação tanto ou ainda mais do 

que as regras textuais postas na obra na sequência das frases: destas elas 

engendram o contexto real e determinam finalmente o alcance (ZUMTHOR, 

2014, p. 34). 

 

 Não são apenas os conteúdos dos versos que falam nas batalhas de rimas. Os 

períodos históricos; os locais, os espaços, as regras, as cerimônias particulares aos 

eventos; as entonações, os flows, as expressões, os movimentos corporais dos 

rimadores; os gritos, as vaias, os silêncios da audiência; os locais em que a gravação 

daquele material será ou poderá ser postada; esses e vários outros fatores acabam por 

influir nos combates de RAP improvisado. 

 Torna-se evidente, então, que o corpo tanto faz parte quanto é essencial para a 

performance. Assim, quando um MC está apresentando os versos em uma batalha, o 

corpo está ali performando por inteiro. Por sua própria materialidade, é o corpo que 

socializa a performance, fazendo com que os gestos, as entonações, bem como outras 

expressões circunstanciais, integrem aquilo que é dito, reafirmando ou modificando as 

manifestações orais (ZUMTHOR, 2014). 

 Nas batalhas de rimas é possível conferir uma agressividade, demarcadamente 

também corporal, que socializa a performance no âmbito particular dos eventos de rua. 

Este jogo de movimentos hostis é regularmente alvo de controvérsia, tanto durante as 

batalhas, por meio de reclamações pontuais de MCs, quanto por parte do público nas 

plataformas digitais, que manifesta incômodo com o comportamento corporal 

provocativo de alguns rimadores. Nesta direção, uma implicação da noção de 

performance tensiona essa polêmica ainda mais.  

 Para Paul Zumthor (2014), a performance subentende competência. E 

competência na performance, segundo o autor, sempre exige um saber-ser. Uma 

compreensão do que pode e deve ser feito a partir de um contexto específico. Assim, se 

as batalhas de rimas introduzem uma configuração que permite, e frequentemente exige, 

o comportamento rude como forma desejável de ação, saber se comportar, ou seja, ter 

competência naquele ambiente de combate é justamente ser rude (e claro, apresentar 

boas rimas). Esta é a fundação elementar do modo de batalha. 
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 A designação da modalidade mais comum e popular dos confrontos de RAP 

improvisado, batalha de sangue, indica com certa clareza o que pode ser (e é) esperado 

naquele tipo de combate. Neste caso, o nome conferido à modalidade funciona como 

uma etiqueta que indica ao participante e ao espectador o que a batalha se propõe a 

apresentar, o que não quer dizer que essa indicação realmente funcione. Afinal, mesmo 

que seja passível de compreensão e direcionamento – como acontece para alguns fãs 

mais tradicionais de RAP que, sabendo do conteúdo apresentado em uma batalha de 

sangue, preferem não assistir –, nem todas as pessoas notam ou se dedicam a pensar 

sobre o nome da modalidade ou tão pouco conseguem distinguir, dentre outras opções, 

suas diferenças.   

 O ponto adicional importante para pensarmos o modo de batalha em uma 

batalha de rimas é que ele também é construído pelo espectador. A noção de 

teatralidade de Josette Féral (2002), que Paul Zumthor também se vale para formular o 

conceito de performance, é útil aqui. Em síntese, a teatralidade, segundo Féral (2002), 

está relacionada tanto ao reconhecimento de um espaço ficcional (fundamental à 

teatralidade) quanto à compreensão do evento como um espetáculo. 

 A teatralidade surge a partir do saber do espectador. Se aquele que assiste ao 

espetáculo sabe a intenção daquele evento, o propósito teatral presente naquele 

acontecimento, sabe, assim, exatamente o que pode esperar. Este conhecimento 

modifica o olhar, “forçando-o a ver o espetacular lá onde só havia até então o 

acontecimento” (Zumthor, p. 43, 2014).  

 O problema é que nas batalhas de rimas, especialmente para quem não está 

associado à cena do RAP, nem sempre quem assiste a um espetáculo de improviso sabe 

da intenção daquele evento ou identifica ali um propósito teatral. Isso acontece porque 

observar jovens, muitos deles negros, em espaços pouco sofisticados, performatizando 

insultos e outros comportamentos hostis (que, aliás, reafirmam algumas das suas 

representações estereotipadas), sugere com que aquele espetáculo pareça, na verdade, 

um acontecimento qualquer, um evento comum que apresenta traços reais e não 

fictícios. Este panorama se mistura ao fato do RAP brasileiro reverberar, especialmente 

durante os anos 1990, canções que retratavam (e deveriam obrigatoriamente retratar, 

como mandatória do gênero) a realidade da periferia.   

 Mas, e se o cenário fosse outro? Imagine agora que, ao observar o arranjo de 

uma roda de rimas, o que se vê são jovens, muitos deles brancos, em um espaço 
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altamente sofisticado, próprio a um condomínio das classes altas, mas o que esses 

jovens fazem naquele momento é justamente rimar sobre a realidade da favela. É 

provável que a dissonância entre os elementos deixe claro que este, sim, é um evento 

ficcional, um espetáculo ou mesmo uma brincadeira. O modo como os elementos 

simbólicos se articulam neste contexto rearranjam as percepções. Aqui, o modo de 

batalha é facilmente percebido.  

 Assim, ainda que os combates nas batalhas de rimas flertem todo o tempo com 

proposições, acontecimentos e exposições reais e fictícias, evocando uma ambiguidade 

que torna difícil saber o que é verdade ou mentira, é importante compreender que esta é 

justamente a proposição daqueles confrontos, é parte do contrato teatral firmado entre 

os artistas e o público. Muitas vezes, pouco importa se aquilo que é expresso realmente 

é sincero ou exato: o que vale, naquele contexto, são os efeitos. O modo de batalha, 

como será observado nas próximas páginas, se articula a partir dessas considerações.   

 

2.3 VISUALIZANDO, DESCREVENDO E DISCUTINDO AS BATALHAS: 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESTUDOS DE CASO 

Durante todos os combates analisados neste capítulo – que apresenta o exame de 

quatro vídeos de duas das principais batalhas de RAP improvisado no final da década de 

2010 no Brasil, a Batalha do Tanque (de São Gonçalo/RJ) e a Batalha da Aldeia (de 

Barueri/SP) –, reflete-se sobre as colocações apresentadas pelos MCs durante os 

embates, várias delas envolvendo um extenso conjunto de ofensas, palavrões, citações 

diretas e analogias a entorpecentes, além de outras tentativas de humilhação ao 

adversário e imposições de superioridade. Ainda que esta análise se interesse pelo 

conteúdo das rimas apresentadas durante as batalhas, ela não tratará apenas dos versos 

ou, mais claramente, daquilo que é introduzido como o conteúdo textual dos embates, 

como é particular dos estudos literários. Se assim fizesse, esta incursão descartaria 

vários dos signos extralinguísticos que também produzem sentido nesses eventos, 

realçando ou até mesmo modificando o que o texto das rimas parece dizer.  

O exame apresentado aqui busca articular o contexto que atravessa e determina 

como cada batalha se configura. Olha para o comportamento verbal dos indivíduos, não 

isoladamente, mas no interior do grupo pelo qual estão inseridos. Leva em conta as 

melodias, os movimentos, os gestos, as conversas não verbais que compreendem as 

batalhas, refletindo também sobre suas acoplagens técnicas, sobre os artefatos 
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tecnológicos que atravessam esses embates. Além disso, pensa a materialização das 

batalhas a partir da formação do RAP como gênero musical, assim como a interlocução 

das performances apresentadas nesses eventos em relação às cristalizações históricas do 

RAP brasileiro. 

Para absorver, retratar e pensar satisfatoriamente esse emaranhado de estímulos 

contrastantes, este estudo apresenta, nesta seção, uma descrição de dois vídeos da 

Batalha do Tanque e dois vídeos da Batalha da Aldeia. A escolha pelas obras 

audiovisuais se dá em razão de sua alta popularidade no YouTube (e na cena do RAP 

brasileiro), tornando-se os vídeos de batalhas de rimas não fictícias
74

 mais 

visualizados
75

 da plataforma no período observado. 

As obras selecionadas são exemplares produtivos para a discussão proposta aqui 

porque suas popularidades não parecem ser artificiais. Os vídeos apresentam elevado 

número de interações
76

, incluindo de atores reconhecidos na cena. Os canais dos 

eventos possuem elevado número de inscritos
77

, inscrições essas reconhecidas
78

 pelo 

YouTube. E os MCs participantes têm adquirido relevância na cena do RAP brasileiro, 

reunindo fãs, fazendo shows e desenvolvendo parcerias com outros artistas. 

O exame introduzido a seguir se vale do seguinte procedimento metodológico: 

1) seleção dos vídeos; 2) visualização dos vídeos; 3) descrição dos eventos dos vídeos; e 

4) discussão dos eventos dos vídeos. A opção pela transcrição integral e descrição dos 

eventos dos vídeos se dá a partir de uma tentativa de registrar e compreender, dentro do 

possível, todas as partes das batalhas que são desenhadas pela obra audiovisual postada 

no YouTube, a fim de espelhar o mesmo agrupamento de estímulos que a maior parte 

                                                      
74

 As batalhas de rimas fictícias (as batalhas de YouTube) também são sucesso no YouTube. Nelas, 

geralmente um youtuber produz um combate não improvisado de rimas – ou seja, uma batalha simulada, 

sem público, gravada em estúdio, primariamente como produto audiovisual para o YouTube –, 

geralmente entre personagens fictícios ou entre personagens que, ainda que existam, não poderiam 

estabelecer um embate formal de rimas. Um exemplo é a batalha entre a personagem Peppa Pig e o 

youtuber Mussoumano, analisada no próximo capítulo: <https://goo.gl/X4vvxR>. Outro exemplo é o 

entre Cristiano Ronaldo e Messi, representados respectivamente pelo youtuber Fred e o rapper Fábio 

Brazza: <https://goo.gl/8k7VJL>. Último acesso: 03/01/2019. 
75

 Os números correspondentes às obras são apresentados ao início de suas respectivas análises. 
76

 Para além das visualizações: comentários, likes e respostas aos comentários. 
77

 Batalha do Tanque; mais de 800 mil inscritos: <https://goo.gl/dM6tFE>. Último acesso: 03/01/2019. 

Batalha da Aldeia; mais de 1 milhão e 50 mil inscritos: <https://goo.gl/nZ3mCz>. Último acesso: 

03/01/2019. 
78

 O YouTube possui um sistema de reconhecimento denominado YouTube Creator Awards. Uma 

premiação destinada aos criadores de conteúdo que mais se destacam na plataforma. A mensuração deste 

destaque é pautada, antes de tudo, no número de inscritos do canal contemplado. No caso dos canais da 

Batalha do Tanque e da Batalha da Aldeia, ambos os canais já receberam a premiação de mais de 100.000 

inscritos na plataforma – equivalente, em 2018, ao Prêmio Prata para Criadores. 

https://goo.gl/X4vvxR
https://goo.gl/8k7VJL
https://goo.gl/dM6tFE
https://goo.gl/nZ3mCz
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do público que entra em contato com esses eventos, geralmente por meio apenas de sua 

versão digital, absorveria. 

De todo modo, mesmo com o devido cuidado em observar, descrever e refletir 

sobre a completude dos materiais selecionados, alguns versos transcritos podem incorrer 

em imprecisões, assim como certos detalhes das batalhas ou acontecimentos menos 

significativos, periféricos ao evento. A revisão deste texto, que não pretende ser 

encerrada em seu modelo de dissertação, continuará a ser refeita a fim de promover os 

devidos ajustes para suas novas publicações. A partir dessa metodologia, passamos 

agora à análise do primeiro combate. 

 

2.3.1 OROCHI VERSUS PELÉ: PERFORMANCES PERIFÉRICAS, 

MASCULINIDADES DOMINANTES E O RAP COMO ESPETÁCULO DIGITAL 

 O primeiro vídeo
79

 examinado é o combate entre Orochi e Pelé pela 176ª edição 

da Batalha do Tanque. A obra audiovisual que retrata o confronto é a mais visualizada 

do canal
80

 da Batalha do Tanque, pertencente a Felipe Gaspary, no YouTube, com mais 

de 5 milhões e 510 mil visualizações em 20 de dezembro de 2018. 

O vídeo é iniciado com uma vinheta constituída por imagens sequenciais que 

retratam diferentes episódios e personagens relacionados ao evento, enquanto é tocada a 

canção Sem Graça (2013) do Haikaiss, grupo de RAP de São Paulo. A música, que 

serve como trilha sonora para a introdução do vídeo, é uma canção romântica, de 

artistas que não apresentam relação direta com a Batalha do Tanque e, assim como os 

rimadores da batalha, integram a nova geração do RAP Nacional – tendo surgido nos 

anos 2000 e adquirido proeminência nos anos 2010. 

Mais que uma escolha randômica e pessoal, a opção pelo single do Haikaiss 

como parte da abertura do vídeo acaba por evidenciar alguns dos afetos e filiações que 

envolvem os organizadores da Batalha do Tanque, bem como seus participantes e sua 

audiência. Ainda que a edição da batalha seja realizada na rua e os MCs envolvidos 

apresentem uma postura de confronto, a música escolhida para introduzir o embate 

apresenta uma levada suave e fala sobre o relacionamento amoroso entre um homem e 

uma mulher. A canção estabelece não só uma oposição aos signos e abordagens 

                                                      
79

 Batalha entre Orochi e Pelé pela 176ª edição da Batalha do Tanque: <https://goo.gl/XVo6VC>. Último 

acesso: 20/12/2018. 
80

 Canal da Batalha do Tanque, pertencente a Felipe Gaspary: <https://goo.gl/8qd585>. Último acesso: 

03/01/2018.  

https://goo.gl/XVo6VC
https://goo.gl/8qd585


53 
 

 

presentes no embate, mas ao próprio conjunto semiótico que constituiu e fortaleceu as 

bases do RAP brasileiro, como evidenciado no primeiro capítulo.  

A apresentação de uma outra possibilidade temática no RAP (neste caso, a do 

relacionamento amoroso), materializada por intermédio do seu mais tradicional produto 

e meio de expressão (a música), como trilha sonora de uma vinheta introdutória da 

principal modalidade contemporânea do gênero no Brasil (a batalha de rimas), no vídeo 

mais visualizado de um dos eventos mais populares do estilo (a Batalha do Tanque) 

parece ser um ingrediente importante para pensarmos o RAP produzido na década de 

2010, principalmente no contexto da sua inserção. 

A utilização da música em um vídeo postado no YouTube em um canal de RAP 

(ou seja: neste caso, em uma rede que oferece ferramentas sociais para o público alvo 

daquele produto sonoro) possibilita que a canção seja facilmente pesquisada, encontrada 

e compartilhada pela audiência – sem que a audiência saia da plataforma, conectando 

um vídeo a outro, um grupo a outro, um artista a outro, um lugar a outro. Essa conexão, 

que não é linear, automática e tão simples quanto sua frase ilustrativa parece denotar, 

demonstra os múltiplos estímulos e atravessamentos que a cultura digital impõe ao 

consumo musical, reorganizando as possibilidades de interação com a música e, 

portanto, reorganizando nossa própria estrutura de ação. Essa é uma perspectiva que nos 

instiga a refletir mais sobre as muitas misturas e interseções musicais (colaborações, 

modalidades, classificações, subgêneros) que surgem a todo o momento na 

contemporaneidade, demonstrando ainda, como parece ser o caso deste exemplo, como 

essas conexões são materializadas. A simples inserção do single Sem Graça (2013) do 

Haikaiss como parte da vinheta de uma das edições da Batalha do Tanque acaba por 

promover a canção e o grupo, produzir misturas e interseções e conectar diferentes faces 

da cena do RAP Nacional. É um exemplo associado às batalhas de rimas, da nova 

configuração social e técnica que temos observado neste trabalho.  

Ainda ao final da vinheta, observa-se o logotipo de Felipe Gaspary, proprietário 

do canal e responsável pela filmagem da Batalha do Tanque. Considerando que Gaspary 

não é um MC ou DJ, mas um profissional técnico do evento, é interessante notar como a 

inserção de sua marca no vídeo reforça sua importância e posição de poder. Por 

possibilitar com que o acontecimento físico do combate de rimas chegue ao universo 

digital, dando lastro ao evento e potencializando seu alcance, Gaspary acabou tornando-

se mais um dos personagens do Tanque. Essa relevância adquirida pelo videomaker 
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demarca como não são somente os artistas que fazem os eventos acontecer, produzem 

sentido e ganham protagonismo nas batalhas. Pelo contrário, como veremos 

detalhadamente aqui, é possível observar como outros autores humanos (apresentadores, 

amigos, fãs, MCs que não estão batalhando) e atores não-humanos (microfones, 

câmeras, celulares, sites de redes sociais) influem significativamente na formulação dos 

eventos e das próprias rimas. O embate entre Orochi e Pelé pela 176ª edição da Batalha 

do Tanque começa a clarificar esse cenário.  

 Com o fim da introdução, os desafiantes aparecem pela primeira vez no vídeo e 

uma voz ao fundo, do apresentador, diz ao microfone: “Batalha do Tanque! O que vocês 

querem ver?”. A pergunta é respondida, em coro, pelos presentes: “sangue!”. O ritual 

que dá início ao combate por meio do canto de interpelação e resposta, o padrão 

responsorial, típico de expressões de raiz africana, é uma prática comum nas batalhas 

de sangue, que reforça a conexão desses eventos à formação histórica do RAP associada 

à cultura negra, como evidenciado anteriormente, assim como demarca simbolicamente 

aquilo que é esperado por parte dos MCs no confronto: rimas improvisadas tão afiadas 

que “tirem sangue”. 

Orochi assume o microfone e dá início ao combate. O MC versa: 

Bagulho é muito doido pra mandar no sapatinho 

Forte abraço pro Pelé que é mais tilt que o Jefinho 

E eu vou chegar bolado, tu tá de sacanagem 

O cordãozinho de lata, tu fala que é qualidade 

Vem comigo, vagabundo, mais feio que meu saco 

Dando mortal pro lado 

Bagulho é doido, tu tá chapado 

Se liga no papo, tu nem come risoto 

Teu dente é mais desfalcado que o time do Botafogo 

(Orochi, 176ª Batalha do Tanque, Orochi x Pelé, primeiro round, 2015). 

 

 O público grita, deixando a rima em sequência inaudível, mas o MC completa: 

“Tu é feio pra cacete/ Parece o King Kong subindo no Empire State/ Tá ligado, não 

fode, nunca passarei calote/ Ei King Kong, segura a onda: artilharia de New York/ Vem 

comigo, tá fodido, tu dá o butico/ Se liga no papo, mano: agora tu criou conflito”.  

O apresentador fala no microfone: “primeiro round, direito de resposta, MC 

Pelé”. O MC assume o microfone e ironiza: “King Kong, uh-uh!”. O DJ da batalha 

inicia um novo instrumental. Pelé apresenta sua resposta: 

É King Kong, se liga no papo: chego mandando uma boa rima 

King Kong? Descasca minha banana, enquanto eu como a loirinha 

Em cima da torre, menó 

Se liga, então, no meu papo caminhando só 
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Sigo fazendo meu bagulho, porque, meu parceiro, cê é o pior 

Fala, fala, não diz nada 

Diz que eu sou fraco no improvisado 

Cordão de macumba: nem Oxalá te ajuda, seu cuzão 

Olha só, sigo te ensinando o que é um improviso, só um pouquinho 

Porque agora não é Pelé: quem rima é Maurício 

Ó, eu vou te falar, neguin, eu vou te dizer 

Que o meu bagulho é muito R-A-P 

Sabe por quê? Vou mandar só na palinha 

Sua cara parece a entrada do Feijão
81

, aqui no meio é a pracinha! 

(Pelé, 176ª Batalha do Tanque, Orochi x Pelé, primeiro round, 2015). 

 

 Pelé rima o último verso descrito acima apontando para o rosto de Orochi e 

comparando o nariz
82

 do adversário à praça de uma comunidade local. O público, 

aparentemente até então apático, gosta da brincadeira e grita. O MC segue rimando: 

“Aí, se liga só na sessão, mané/ Vou chegando só, parceiro, eu sou de fé”. E, para fechar 

sua estrofe, aponta para o anagrama inscrito na camisa do adversário e diz: “Ó, se liga 

só no meu papo: M.O.P., eu vou te falar:/ MC Orochi, pau bosta/ Se liga no papo, que 

eu vou te ensinar, menó/ É sua sigla, por isso te ensino que o caminho é um só”. A 

audiência quase não reage aos versos finais, exceto por poucas pessoas. O apresentador 

também não se expressa e o início de um novo instrumental sugere o começo imediato 

do segundo round. Os MCs e o público, acostumados com a dinâmica dos combates, 

assimilam o prosseguimento da batalha. Como Orochi havia começado o primeiro, Pelé 

começa o segundo round. O improvisador, então, segue rimando:  

Se liga no papo, não sou oriundo 

Olhando você assim: tu só ganha o prêmio de MC mais feio do mundo 

Um pouco narigudo, franzino, um pouco pretinho 

É meio estranho, parece que é de outra terra 

Mas não vou entrar aí pra agradar a plateia 

Pra você ver, só no sapatinho 

Caixa de som: ui, grita pra mim 

(Pelé, 176ª Batalha do Tanque, Orochi x Pelé, segundo round, 2015). 

 

 Agora, ao se referir à caixa de som em sua rima, Pelé mexe no nariz de Orochi 

como se estivesse aumentando o volume de um aparelho sonoro, arrancando risos e 

gritos da plateia. Observando a efetividade das rimas que misturam expressões verbais e 

gestuais, o MC continua: “Aí, vou ter que te falar, parceiro!/ Eu vou chegando, rimo o 

tempo inteiro”. E apontando para um dos membros da plateia, rima: “Aí, só pra você vê/ 

                                                      
81

 Referência ao Morro do Feijão, em São Gonçalo; região metropolitana do Rio de Janeiro e cidade onde 

é sediada a Batalha do Tanque. 
82

 Ataques à aparência do adversário são comuns nas batalhas de sangue. Ação essa também bastante 

frequente na Batalha do Tanque. O nariz de MC Orochi, por exemplo, é um alvo regular em diferentes 

embates, assim como o próprio MC usa traços dos adversários para diminuí-los durante a improvisação.   
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Apaguei a luz, ninguém vai me ver”. O MC brinca neste verso, mais uma vez, com o 

nariz do adversário, agora simulando um interruptor de luz – ao mesmo tempo em que 

caçoa de si mesmo, ao afirmar que desaparecia no escuro por ser negro. O público reage 

positivamente às rimas, rindo e apoiando. Assim, Pelé ataca novamente dizendo: “Aí, 

eu sou escroto/ Acendi a luz, ganhei Orochi de novo!”. A plateia segue rindo e o MC 

versa: “Então, se liga na sessão:/ muita improvisação, não adianta ser famoso aqui não/ 

Sabe por quê? Não se esquece!/ Eu sou MC de realidade e a humildade sempre 

prevalece perante os moleques”. 

 Com o fim do ataque de Pelé pelo segundo round, o apresentador afirma: 

“direito de resposta para o MC Orochi”. Orochi, então, assume o microfone e dispara: 

“Tá chapadão de baseado, de baseado/ Isso é humildade? Por que tu tá precipitado?/ 

Você olhou para o meu nariz. Tá usando loló?/ Dá entrada aqui na boca do Feijão
83

, vê 

se tem Pelézinho cheirando pó”. Orochi usa o mesmo recurso de Pelé neste último 

verso, apontando para o próprio nariz, mas depreciando o adversário na resposta. O 

público reage de imediato, gritando empolgadamente. O MC continua seu verso: “O 

bagulho é muito doido, vem comigo, parceiro/ Sou MC Orochi, o terror dos freestyleiro/ 

‘Faz silêncio pra eu mandar um freestyle’/ ‘Caralho, acabou o som! Pelé? Acabou a luz 

de Gaspary!’”. Orochi articula, novamente, expressões gestuais para responder os 

ataques de Pelé, apontando para o próprio nariz e para o nariz do adversário, simulando 

botões/interruptores de som e luz. A investida performática arranca gritos efusivos da 

plateia. Orochi segue para o fim do sua sequência, rimando mais agressivamente:  

Vai tomar no cu, porque pra mim tu é cuzão 

Vem chegando com os irmão, falando da improvisação 

Você é pau no cu, eu sou sujeito homem 

Você quer gaxtar o Modéstia
84

? Pau no cu do Questione
85

! 

O bagulho é doido, eu sou sujeito homem 

Eu vou te questionar, você é MC da onde? 

MC de cu é rola, tá ligado, eu mando a palinha 

Você foi comer a loirinha, ela falou que queria ser minha 

Que bagulho doido. Não gostou? Senta no poste! 

King Kong foi pra loirinha, ela falou: caralho, quero o pau do Orochi 

(Orochi, 176ª Batalha do Tanque, Orochi x Pelé, segundo round, 2015). 

 

O público grita com as rimas do MC, enquanto o apresentador assume o 

microfone. A audiência, então, começa a solicitar o terceiro round, mas o mediador do 

combate inicia um discurso, também como parte do espetáculo: “Rapaziada, vamo lá, 

                                                      
83

 Referência ao tráfico de drogas do Morro do Feijão, em São Gonçalo/RJ. 
84

 Banca, clã ou grupo de RAP de Orochi.  
85

 Banca, clã ou grupo de RAP de Pelé.  
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vamo lá. Vou desclassificar, vou desclassificar”. Alguns membros da plateia contestam: 

“Amarelo, amarelo, amarelo”, argumentando que a possível falta cometida por Orochi, 

por meio das rimas mais agressivas e desrespeitosas, deveria receber um cartão amarelo 

– punição mais leve que a desclassificação. O apresentador continua: “Você já falou do 

pai da Aline na outra batalha, Orochi”. Alguns membros da plateia defendem o MC: 

“Mas foi sem querer!”. E o próprio Orochi argumenta, referindo-se ao combate contra 

Pelé: “Mas eu não falei da família dele”, destacando sua compreensão sobre a proibição 

de insultar os familiares dos participantes.  

O apresentador, então, dá o veredito:  

Vamos lá. Filhão, relaxa: para de gritar. Não tem ninguém gritando aqui. Só a 

rapaziada pedindo o terceiro round. Ó, o amigo falou pau. O amigo também 

falou banana. Entendeu? Banana é uma fruta e pau é um pedaço de madeira. 

Vou desclassificar o amigo por causa disso? Mano, a pederastia
86

 tá na 

cabeça de vocês. Se ele chegar e falar: ó o órgão genital. É um bagulho feião, 

tá ligado? Tá na cabeça dos outros. ‘Eu vou dar minha banana pra menina’. 

Eu posso ter uma plantação de banana em casa, ué. Entendeu? É um 

fundamento (Apresentador da Batalha do Tanque, 176ª Batalha do Tanque, 

Orochi x Pelé, 2015). 

O público bate palmas para a fala do apresentador, gritando esparsamente. O 

mediador continua, agora dando prosseguimento à batalha: “MC Pelé, MC Orochi. Não 

sei se vai ter terceiro round. Vai depender de vocês. O barulho tem que ser igual!”. E 

segurando Orochi pelo ombro, solicita à plateia: “barulho para o MC Orochi”. O 

público responde empolgadamente. O apresentador, então, agora apontando para Pelé, 

solicita: “barulho para quem gostou do freestyle, da rima, do MC Pelé”. A resposta 

também é empolgada. Ambas as perguntas são feitas, mais uma vez, para checar qual o 

improvisador, na avaliação da plateia, apresentou o melhor conjunto de ataques, 

respostas e insultos. Em síntese, quem apresentou o melhor desempenho, o melhor 

conjunto de rimas. Mas mesmo após a nova checagem, a intensidade dos gritos continua 

parecida. A mensagem do público sugere um empate.   

Como a decisão pelo vencedor, nesta e em várias outras edições da Batalha do 

Tanque, acontece apenas após a realização do segundo round (em outros eventos, para 

facilitar a avaliação, o público é consultado a cada round), este é o momento da verdade 

no embate, o momento em que o melhor rimador é escolhido. Mas com a definição do 
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 Pederastia, para muitos atores da cena do RAP, principalmente a partir das batalhas de rimas, apresenta 

uma designação diferente da utilizada como padrão na língua portuguesa. Ao invés de significar “um 

relacionamento homossexual entre um homem e um rapaz mais jovem”, parece referir-se a toda rima que 

apresenta uma manifestação explicitamente sexual.  
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empate por parte do público, que não demonstra clara preferência entre a performance 

de um MC ou de outro, um terceiro round é solicitado no confronto, exatamente para 

desempatar o duelo e definir o vencedor. Neste ponto, é interessante notar, a partir deste 

e de outros episódios que observaremos a seguir, o quanto o terceiro round, mais que 

uma rodada protocolar para a definição do vencedor, passa ser uma fase frequentemente 

desejada pelo público nas batalhas, que começa a solicitá-lo antes mesmo do 

apresentador sugerir a votação para a escolha do melhor improvisador. Sabendo disso e 

observando a indecisão quanto ao vencedor por parte da plateia, o apresentador do 

evento confirma a realização de uma terceira rodada. O espetáculo e as performances, 

aqui validadas e requeridas pelo público, continuam.  

Diferente das duas primeiras rodadas em que cada MC apresenta, de uma só vez, 

cerca de 20 versos
87

 improvisados, na Batalha do Tanque de São Gonçalo/RJ, e em 

outros duelos de RAP improvisado, como acontece na Batalha da Aldeia de Barueri/SP, 

o terceiro round é sempre intercalado: cada MC rima, por vez, uma estrofe de 4 versos. 

Na Batalha do Tanque, os ataques e respostas são repetidos intercaladamente por seis 

vezes, fazendo com que o terceiro round seja um pouco maior que o primeiro e o 

segundo e tenha, em média, 24 versos. O fato dos MCs rimarem de forma intercalada 

faz com que o embate seja mais longo e ainda mais dinâmico no terceiro round. Estes 

dois fatores impactam na performance dos MCs durante a batalha, justificando também 

o desejo do público em frequentemente estimular a realização de um terceiro round.  

O terceiro round do combate entre Orochi e Pelé pela 176ª edição da Batalha do 

Tanque é um exemplo dessa configuração. A performance dos MCs parece ser 

potencializada pela dinâmica do round, que, ao encurtar o espaço para os ataques e as 

respostas, obriga os improvisadores a produzirem efeito diante de uma menor 

quantidade de versos. No caso do confronto observado, é possível conferir uma 

empolgação significativamente maior da plateia durante o terceiro round. Empolgação 

essa materializada por meio de muitas reações às rimas, quase todas acompanhadas de 

gritos. A rapidez que os MCs se expressam em seus versos, variando os flows, as 

entonações vocais e se movimentando, diante de uma captação sonora pouco 

sofisticada, um espaço pequeno e uma alta frequência de gritos, faz com que muitos dos 

versos do terceiro round não possam ser integralmente compreendidos. Esse poderia 
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 Número aproximado; baseado em média observada nas batalhas, a partir do tempo em que cada MC 

tem para desenvolver seu improviso.   
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ser, inclusive, um empecilho para o pleno entendimento ou para uma análise adequada 

da batalha. Mas, pelo contrário, também é um traço revelador: diz muito sobre o 

contexto, sobre a estrutura da batalha e sobre a importância dos recursos performáticos 

não orais dos MCs durante esses embates. Neste momento, são os gestos, os 

movimentos corpóreos, as levadas e as entonações que ganham destaque no combate e 

parecem produzir ainda mais sentido, reafirmando que, como aponta Paul Zumthor 

(2014), corpo e voz estão indissociáveis na performance.  

Voltando aos versos dos rimadores, Orochi começa o terceiro round: 

Você falou que o cordão é de macumba, ainda criticou que é do Modéstia 

Parte 
Já que eu sou cordão de macumba: vem cá, faz meu saco de atabaque  

O bagulho é muito doido, meu parceiro, vou te falar 

Não quero ajuda de Oxála, tu não me ganha nem com tupinambá  

(Orochi, 176ª Batalha do Tanque, Orochi x Pelé, terceiro round, 2015). 

 

Pelé responde imediatamente: “Se liga, então, no meu papo, menó: eu rimando 

no YouTuba
88

/ O atabaque é seu nariz e você dançando o bumba-la-bumba”. O público 

se diverte com a brincadeira, gritando intensamente. A fala rápida de Pelé, em uma 

sonorização improvisada, em meio aos gritos do público, deixa o verso pouco 

compreensível. Mas uma breve sequência de imagens, proveniente do vídeo da batalha, 

serve como referencial para pensarmos um pouco mais sobre o clima do combate e 

sobre o impacto de alguns dos versos apresentados por Pelé neste terceiro round.  
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Figura 1. 176ª Batalha do Tanque, Orochi x Pelé, 2015. Fonte: YouTube (https://goo.gl/f1Pa1e) 

 

Na Figura 1, observamos quatro recortes do terceiro round entre Orochi e Pelé. 

Orochi na esquerda, de boné e cordão. Pelé na direita, rimando com o microfone em 

mãos. As imagens evidenciam o local de realização de muitas das edições da Batalha do 

Tanque: um bar, próximo a Praça dos Ex-combatentes em São Gonçalo/RJ e destacam 

ainda parte do público frequentador do evento, em maioria crianças, adolescentes e 

jovens adultos. No entanto, mais que isso, as quatro imagens jogam luz sobre a primeira 

resposta de Pelé ao primeiro ataque de Orochi no terceiro round do combate. Salientam 

as performances e as reações na batalha; a participação do público como parte 

fundamental do espetáculo; e como os MCs articulam e recebem as rimas improvisadas. 

Em outras palavras, a sequência clarifica o que temos visto até aqui. Na imagem 

A da Figura 1, vemos Pelé iniciando seu verso, movimentando o corpo e rimando em 

voz exclamativa no microfone, enquanto Orochi e o público aguardam atentamente suas 

rimas. Na imagem B, o público ri enquanto Orochi demostra surpresa pelo improviso de 

Pelé, que, neste momento, parece se destacar mais pelo flow (pelo modo de colocar as 

rimas) do que pelo conteúdo dos seus versos em si. Pelé apresenta ali uma levada 

diferente das que eram apresentadas até então no combate, chamando a atenção dos 

presentes. Já na imagem C, o MC segue o improviso utilizando outro recurso 

extralinguístico: toca o nariz do rival para ilustrar uma de suas rimas, o que gera reação 

imediata da plateia. Orochi, o adversário, não parece ligar muito para a provocação. Na 

imagem D, vemos Pelé novamente se movimentando, finalizando um dos seus versos, 

enquanto o público grita e levanta às mãos após a rima apresentada. Até Orochi ri e 

celebra o verso criado pelo adversário, também validando as rimas. 

Com os versos apresentados por Pelé, Orochi volta a rimar: “Se liga no papo 

bolado que eu tô te falando/ Quem já viu o King Kong dançando o romano
89

?”. O 

público gosta do verso e se manifesta positivamente a partir da analogia de Orochi que 

traz como referência a coreografia de um Funk popular à época. Mesmo com o barulho, 

o MC segue rimando, mas os versos apresentados não são claramente compreensíveis. 

O mesmo acontece com a resposta de Pelé, fazendo com que apenas as próximas rimas 

de Orochi sejam discerníveis. Orochi versa, então, partindo das rimas anteriores de Pelé: 
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 Aparente referência à música Passinho do Romano de MC Dadinho, que apresenta uma coreografia 

engraçada, misturando diferentes movimentos particulares ao Funk, gênero musical brasileiro.  
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“O bagulho é muito doido, você tá sem calcinha/ Não engoli a banana, eu comi a 

loirinha/ Vai tomar no cu/ É Zona Norte ou Zona Sul”.  

Pelé responde imediatamente: “Se liga só no meu papo: tu bola, moleque/ Eu 

comi a loirinha do bonde do Modéstia Parte, no camarim/ Se liga no papo, você:/ Eu 

vou fumando um finin”. Orochi rebate: “Ó, o bagulho é muito doido, tá ligado que tu 

fuma mamona/ Ê, Touré
90

, volta pro Barcelona!”. O verso envolvendo futebol, em uma 

plateia majoritariamente masculina, funciona mais uma vez. O público grita, deixando a 

rima sequencial, novamente, incompreensível. Esses mesmos gritos, aliados à 

sonorização precária do combate, acabam por se repetir, configurando um quadro que se 

repete até o final do combate. É assim que frases inteiras ou palavras fundamentais ao 

sentido das rimas acabam por não ser inteligíveis. Os MCs seguem em uma disputa 

performática acirrada, rimando, pulando, tocando um a outro e tentando empolgar o 

público a todo custo, até que o tempo da batalha chega ao fim. O público lamenta e o 

apresentador assume o microfone: “Cabou, cabou, mano! Posso fazer nada! Posso fazer 

nada. É o tempo que dá, cara. Se não eu deixava até amanhã, filhão. Posso fazer nada”. 

A plateia, então, bate palmas para o combate. O apresentador reintroduz os MCs ao 

público, dizendo novamente seus nomes, e solicitando, da mesma forma que fez após o 

término do segundo round, que a audiência escolha, por meio de gritos, o improvisador 

favorito da noite. Mas, mais uma vez, os gritos não parecem revelar a preferência da 

audiência. Então, o mediador do combate solicita que a plateia, agora, vote levantando 

um dos seus braços. A alternativa, comum nas batalhas, ajuda a definir mais facilmente 

o vencedor. Com as mãos levantadas, o apresentador contabiliza 45 votos a favor de 

Orochi e 50 votos a favor de Pelé – quando encerra a contagem de votos ao perceber a 

vitória do MC. Pelé vence a 176ª Batalha do Tanque.  

Embora a intenção primária que atravessa toda a escrita deste capítulo seja 

apresentar integralmente as impressões das batalhas analisadas, ainda sim é possível que 

alguns detalhes possam passar despercebidos. De todo modo, a descrição proposta aqui 

busca elencar um conjunto de partes que possibilite a compreensão satisfatória de como 

as batalhas se configuram, bem como a demarcação dos seus principais traços. 

 Muitas das impressões demarcadas a partir deste primeiro embate parecem se 

repetir com frequência, como será observado nos eventos destrinchados nas próximas 

páginas. Além do contexto pelo qual as batalhas são desenvolvidas (em espaços 
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públicos de regiões metropolitanas, por jovens das classes baixas e médias, de forma 

improvisada), nota-se que os ataques e as respostas rimadas pelos MCs durante os 

combates parecem girar em torno de um mesmo conjunto performático, materializado 

por assuntos, versos e formas de expressão que, quando não se repetem, obedecem a um 

mesmo espectro. Esse caráter cíclico evoca traços passíveis de classificação. Delimita-

se a seguir os principais deles, partindo da reflexão sobre os mais recorrentes na 176ª 

Batalha do Tanque entre Orochi e Pelé.  

Tratando-se da primeira discussão a partir dos dados observados nos vídeos, o 

exame apresentado abaixo se configura como mais longo que os subsequentes, 

exatamente por introduzir questões que servirão de base para os debates 

complementares. Além disso, nem todos os pontos evocados neste combate são tratados 

imediatamente aqui, já que são confirmados e/ou aparecem com mais proeminência em 

outras batalhas, o que possibilita discussões mais produtivas. Assim, os debates 

propostos a partir dos dados de cada batalha são complementares. Vamos ao primeiro 

deles.  

Performance e masculinidade. A articulação do comportamento agressivo
91

 no 

RAP está por repetidas vezes atravessada por uma noção de masculinidade dominante, 

como conceitua Antony Easthope (1986), por um comportamento que busca apresentar 

a dominação, a hostilização e a vitalidade como características de um ideal masculino. 

A maneira pelo qual o modo de batalha é estabelecido em uma batalha de sangue, como 

a Batalha do Tanque, análoga, em arranjo, a uma rinha de galos ou um octógono de 

artes marciais mistas, sempre baseada no ataque e resposta de insultos rimados, vários 

deles contendo palavrões, fazendo alusão a órgãos sexuais e exaltando relações sexuais 

a partir de uma perspectiva heterossexual masculina, evidencia o comportamento viril 

esperado ali.  

A masculinidade, neste contexto, parece ser apresentada como um valor, e em 

diferentes sentidos: é uma qualidade que garante diferenciação; é uma legitimidade ou 

uma forma de legitimação, onde apenas uma masculinidade, a dominante, parece ser 

validada; é também um mérito, uma aptidão digna de louvor, que merece saudação; e, 

por fim, parece ser até mesmo um princípio ético, uma regra ou um guia considerado 
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 Manifesto por meio de atos combativos e hostis, materializados pelo empreendimento e pela 

performatização da luta a favor de certas crenças e causas, da demonstração de mau humor e antipatia, da 

oposição e do enfrentamento a grupos rivais, da humilhação de adversários e da retratação e apresentação 

de violência física e verbal.  
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como bom e definidor de conduta. Esse olhar restrito, marcadamente machista, 

corporificado por meio da linguagem e das performances, cria um ambiente em que o 

feminino detém sempre um espaço menor, uma posição secundária. A ausência de 

mulheres como improvisadoras ou como parte do público, especialmente no combate 

analisado anteriormente, torna essa questão fisicamente visível. É, portanto, uma 

evidência que pode ser percebida com facilidade, mas sua abrangência não se encerra 

por aí. Uma breve checagem nos versos apresentados na batalha revela que o humor 

daquele ambiente, com abordagens sexistas e de duplo sentido, evocam um discurso 

moral masculino que não convida as mulheres para a reunião. Esse universo simbólico 

das batalhas de rimas que, como demarcado, instituem práticas materialmente 

verificáveis, como a carência do protagonismo feminino (para dizer o mínimo), está 

consideravelmente a par da formação histórica do RAP brasileiro, constituída por 

tradições simbólicas e performativas quase integralmente masculinas. Considerando que 

as questões de gênero orbitam e atravessam continuamente a esfera da cultura musical, 

longe de ser um caso isolado, a questão da masculinidade no RAP estabelece 

consonâncias e diferenças com a discussão sobre essa mesma questão em outros gêneros 

musicais. 

Simon Frith e Angela McRobbie (1990), ao estudarem o funcionamento do Rock 

como forma de expressão e controle sexual, observando representações de 

masculinidade e feminilidade no gênero musical, demarcaram as múltiplas ligações da 

manifestação às expressões de masculinidade, por meio da agressividade performática, 

materializada pela violência verbal e gestual, bem como pela baixa presença de 

mulheres e homossexuais do sexo masculino nos sistemas produtivos do Rock. Felipe 

Trotta (2014), de modo similar, em investigação sobre a nordestinidade, suas dinâmicas 

e ambiguidades, demarcou como o forró, em suas vertentes pé de serra e eletrônica, 

atua na construção e atualização de referenciais sobre a identidade nordestina. Ainda 

que essas vertentes apresentem características distintas, a aproximação principal 

estabelecida por elas, segundo o autor, é de uma mútua filiação a um código moral 

masculino, em que o machismo é evocado (e tensionado) por meio de canções e 

performances erotizadas. Esses dois exemplos reafirmam que as questões de gênero (e o 

problema da masculinidade) não são uma novidade no debate sobre gêneros musicais, 

clarificando ainda como a performance de certas expressões sonoras podem estar mais 

atreladas a um gênero (masculinidade, feminilidade) do que a outro. Neste sentido, 
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como é o caso das vertentes clássicas do Rock e do Forró pé de serra, a masculinidade 

dominante também se faz presente tanto no RAP brasileiro tradicional quanto, 

contemporaneamente, no RAP Freestyle por meio das batalhas de rimas. A diferença, 

no entanto, fica por conta de uma performatização extremada, ainda mais explícita, 

dessa masculinidade, observada nos combates de improviso. Uma performance que, se 

comparada ao RAP brasileiro dos anos 1980 e 1990, introduz um esticamento dos 

parâmetros até então apresentados, inserindo modos de ação que antes não eram 

possíveis ou frequentes. Essa dilatação da performance (iniciada nas batalhas de rimas e 

reencenada nos cyphers, como será apresentado no terceiro capítulo) parece estar 

especialmente relacionada à dinâmica dos combates de RAP improvisado, em que 

aguentar ofensas rimadas e ofender o oponente ao máximo é fundamental ao jogo e 

reforça um dos seus atributos basilares: a masculinidade dominante. 

Performance e agressões verbais. Ao primeiro olhar, uma impressão sobre as 

batalhas de rimas – interligada a noção de masculinidade dominante e que aparece a 

todo o momento nesta edição da Batalha do Tanque – é de que, nestes combates, os 

MCs se insultam com tanto vigor e frequência que a ideia imediata apresentada ali é de 

que valeria tudo pela vitória, desde que ela fosse acompanhada por bons insultos 

rimados. Esse panorama permite comparar as batalhas de RAP aos combates de 

MMA
92

, como o próprio UFC
93

. Rôssi Alves (2013) já observou essa semelhança, 

articulando as batalhas de sangue (modalidade em que a Batalha do Tanque se 

enquadra) às lutas de Vale Tudo
94

. Segundo a analogia proposta, pensada mais 

detalhadamente aqui, assim como nos eventos de luta física, em que os desafiantes 

fariam supostamente de tudo para nocautear seus adversários, nas batalhas de rimas os 

improvisadores agiriam da mesma forma para vencer seus oponentes – mas, neste caso, 

não é demais demarcar, substituindo as agressões físicas (expressamente proibidas nas 

batalhas de rimas) pelas agressões verbais. Em um período de efervescência midiática 

do UFC no Brasil, essa é uma analogia válida por sua capacidade ilustrativa e, mais que 

isso, por apreender bem o espírito das batalhas de sangue – que, aliás, introduzem um 

nome sugestivo e aderente a essa comparação. Nas batalhas de sangue, diferente das 
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 Mixed Martial Arts. Do inglês, Artes Marciais Mistas.  
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 Ultimate Fighting Championship. Organização de artes marciais mistas que produz, ao redor do 

mundo, combates entre lutadores de diferentes países. 
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 Modalidade de luta em que praticantes de diferentes artes marciais podem se enfrentar. Recebeu este 

nome por contar, especialmente em seus primórdios, com poucas regras e restrições de combate. Foi 

antecessor do MMA.   
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batalhas de conhecimento, a agressão verbal é permitida e desejada pelos organizadores, 

desafiantes e fãs, o que faz dela parte indissociável da performance do MC. Mas essa 

indissociabilidade não é vaga e nem gratuita. Pelo contrário, sua validação está 

alicerçada em alguns porquês.   

Se a performance sempre implica competência, como argumenta Paul Zumthor 

(2014), e competência é um saber-ser, é “um saber que implica e comanda uma 

presença e uma conduta, um Dasein
95 

comportando coordenadas espaço-temporais e 

fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo” 

(ZUMTHOR, 2014, p. 34), ser competente em uma batalha de rimas é justamente saber 

como se comportar naquele espaço-tempo. É demonstrar aptidão em atualizar, em forma 

de versos precisos, os valores particulares daquele grupo e situação. E, no caso das 

batalhas de sangue, como a Batalha do Tanque, é atualizar necessariamente rimas 

ofensivas. A agressão verbal aqui é uma competência performática. Isso quer dizer que, 

ainda que as ofensas e os palavrões pareçam desnecessários e absurdos, a proposição 

inscrita em um combate de improvisação em uma batalha de sangue é exatamente a de 

utilizá-los. Afinal, o escopo do jogo é este: vence não quem é o mais educado e gentil; 

vence, na verdade, quem é o mais ofensivo.  

Por outro lado, as razões das batalhas de rimas mais populares serem como são 

parecem estar relacionadas ao desenvolvimento do Hip-Hop como expressão cultural e, 

principalmente, ao desenvolvimento do RAP como gênero musical. Tendo como base 

manifestações de raízes africanas e latino-americanas, o Hip-Hop surgiu a partir da 

juventude negra e latina marginalizada em bairros pobres da cidade de Nova Iorque. É 

assim que, como afirma Trícia Rose (1994), o movimento emanou como uma fonte de 

formação identitária alternativa, em um cenário conturbado pelo qual as instituições de 

apoio não prestavam o devido suporte à população. A origem da força crítica do RAP e 

de muitos dos seus traços insurgentes e agressivos, como destaca a autora, se originam 

da potência cultural que as condições de segregação acabaram por fomentar naquele 

agrupamento de pessoas. Foi em um espaço atravessado pela precariedade de serviços 

básicos, pela ausência de aparelhos públicos de entretenimento e pelo isolamento 

geográfico e social que a efervescência do RAP adquiriu forma.  

Embora este panorama inicial tenha os Estados Unidos como plano de fundo, 

características muito similares podem ser observadas durante o desenvolvimento do 

                                                      
95

 Do alemão: ser existente; termo da filosofia existencialista de Martin Heidegger. 
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gênero musical no Brasil. A primeira geração do RAP brasileiro, que começou a criar as 

bases da expressão a partir da final da década de 1980 e consolidou suas marcas durante 

os anos 1990, centrou a abordagem quase que integralmente à crítica social, em um tom 

frequentemente combativo, que esboçava rigidez e seriedade como elementos basilares. 

Neste sentido, a representação dos problemas periféricos e da luta por uma vida melhor 

tornou-se tema de muitas das canções do período, que articulavam conscientização ao 

mesmo tempo em que retratavam a vida do crime. Essa reprodução e encenação 

frequente – em canções de RAP, de episódios que evocavam o contexto periférico a 

partir dos problemas sociais, da luta política e do enaltecimento da criminalidade – 

cristalizou um modelo a ser seguido, estabelecendo traços e modos de ação desejáveis 

aos integrantes da cena. Não é à toa que a demonstração de força, seriedade, rigidez, 

rebeldia, poder e consciência política e social são performances aspiracionais no RAP, 

aparecendo de modo pulsante inclusive contemporaneamente nas batalhas de rimas. 

Essas características, que acompanham o gênero musical desde seus anos formativos, 

configuram parte das suas tradições, demarcando ainda a posição historicamente contra 

hegemônica do movimento Hip-Hop. É assim que esses códigos e marcas performáticas 

transformaram-se em elementos obrigatórios ao RAP, ainda que esta obrigatoriedade 

seja contestável e sempre passível de desestabilização, como próprio a todo gênero 

musical, como demarcam Janotti Junior e Pereira de Sá (2018).  

O combate entre Orochi e Pelé pela 176ª edição da Batalha do Tanque traz à 

tona marcas performáticas que, se por um lado, reafirmam vários dos traços 

estabelecidos historicamente no RAP brasileiro (como a demonstração de força, 

rebeldia e poder), por outro, tensionam marcas importantes (como a rigidez, a seriedade 

e a consciência política e social). Este tensionamento ganha contornos mais evidentes 

por meio de muitos dos versos dos MCs que se valem de agressões verbais, palavrões, 

menção ao consumo de drogas e ataques que poderiam ser considerados misóginos e 

racistas. Ainda que esses elementos não tenham estado integralmente dissociados do 

RAP durantes as décadas passadas, é a primeira vez que aparecem explicitamente de 

modo tão frequente. Se a conscientização social e étnica, por exemplo, foi uma 

assinatura do RAP brasileiro dos anos 1990 e 2000, materializado por meio de muitas 

das performances dos seus principais artistas, esta edição da Batalha do Tanque parece 

sugerir outras possibilidades performáticas ao gênero musical. Possibilidades essas mais 
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flexíveis, no sentido do que pode ser performado ou não, como os exames introduzidos 

aqui sugerem. 

Performance e racismo. A depreciação de traços físicos do oponente durante o 

combate é uma investida recorrente nas batalhas. Os improvisadores se valem de 

supostas imperfeições estéticas, sejam de órgãos (como o nariz de Orochi) ou mesmo de 

vestimentas, para criar versos que diminuam os adversários. Essas gaxtações, no 

entanto, não se encerram aí e tocam ainda em pontos mais sensíveis. Vários dos versos 

apresentados na 176ª edição da Batalha do Tanque (como também é possível observar 

em outras edições do evento) escorregam em conotações racistas. Ainda que tanto 

Orochi quanto Pelé sejam negros, ambos MCs se valem de rimas que tentam 

desvalorizar o oponente pela depreciação de seu fenótipo: dos traços que demarcariam 

sua negritude. A evocação de vocábulos que relacionam o adversário negro a um 

personagem clássico do cinema (King Kong), que é um macaco, ou questionam sua 

beleza por meio de avaliações sobre seu tom de pele está diretamente ligada às 

associações clássicas do racismo, reunindo um conjunto de sentidos problemáticos. 

Estes dois exemplos aparecem com frequência na edição examinada, mas mesmo com 

sua repetição não são contestados pela audiência – formada por crianças, adolescentes e 

jovens adultos, muitos deles negros. O público presente (também constituído por outros 

artistas e organizadores do evento) não parece se incomodar com os ataques que 

poderiam ser enquadrados como discriminatórios, validando as rimas. As investidas de 

Orochi e Pelé seguem, de uma forma ou outra, dialogando pejorativamente sobre 

questões étnicas durante todo embate, enquanto recebem gritos e risos da audiência, que 

se diverte com as comparações. Até mesmo quando o apresentador interrompe o 

combate para aferir uma possível desclassificação de um dos MCs, que teria se referido 

a um familiar do adversário (prática proibida na roda), em nenhum momento os insultos 

raciais aparecem como problema, sendo levados com tranquilidade como se também 

fizessem parte do modo de batalha. 

Levando em conta a discussão histórica sobre a questão racial por parte da 

primeira geração do RAP brasileiro, que criou as bases do gênero musical no Brasil 

estabelecendo oposição explícita ao racismo – posição essa explicitada em entrevistas, 

espetáculos e canções, como Racistas Otários (1990) do Racionais MCs, Nós Somos 

Negros (1992) do Face Negra, Cor (1993) do Facção Central, Racismo É Burrice (1993) 

de Gabriel O Pensador, Cor Da Pele Não Influi Em Nada (1993) do Filosofia de Rua, 
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Senhor Tempo Bom (1996) de Thaíde & DJ Hum, Homem de Aço (1998) do DMN e 

Sou Negrão (2001) de Rappin Hood, dentre outros exemplos –, é curioso como alguns 

MCs da nova geração, por meio do RAP improvisado, estabelecem uma dissociação que 

contrasta com certos esforços que serviram de baliza formativa para o RAP Nacional. 

Esta é uma tensão evidente observada tanto por pessoas que não estão acostumadas a 

acompanhar as batalhas, quanto por artistas e fãs que discordam deste tipo de 

abordagem. São performances que, em objeção à tentativa de conscientização 

convocada pelo RAP dos anos 1990, trariam à tona, levariam à consciência do público, 

não uma postura efusivamente contrária ao racismo, mas um modelo de ação dúbio, que 

usa o próprio racismo como elemento performativo, como forma de insulto a um 

oponente em um combate de rimas, o que negligenciaria o racismo ainda latente no 

Brasil contemporâneo. Esta configuração, que desvenda a colisão de componentes 

semióticos e performáticos de diferentes agrupamentos do RAP, demarca dois pontos 

importantes: primeiro, a demonstração de novas possibilidades performativas no RAP 

brasileiro dos anos 2010, mesmo aquelas que desestabilizam elementos basilares do 

gênero musical; segundo, o papel elementar das batalhas de rimas e das plataformas 

digitais neste contexto, que tornam essas performances possíveis e visíveis, 

transformando pequenos eventos locais em grandes acontecimentos. 

A consideração destas partes parece ser fundamental para um olhar mais 

cuidadoso sobre os versos racistas apresentados em algumas batalhas, porque, como 

argumenta Paul Zumthor (2014), a performance sempre se assenta a um contexto ao 

mesmo tempo cultural e situacional. É um fenômeno que, segundo o autor, transcende o 

conjunto de circunstâncias de um acontecimento ao mesmo tempo em que encontra 

lugar nele. E é isso que pode ser visto nas batalhas de rimas de sangue. Ainda que 

muitos dos MCs sejam amigos, convivam uns com os outros e possam reproduzir vários 

dos insultos e brincadeiras articuladas durante os embates no dia a dia, é somente 

durante o combate, durante a ativação de um modo de batalha (mesmo que informal, em 

um evento menor, como forma de treinamento) que aquela performance adquire pleno 

sentido. Sendo assim, muitas das atitudes ofensivas, incluindo ataques que giram em 

torno da questão racial, só poderiam acontecer da forma como acontecem ali, no 

contexto do combate. É naquele momento que os rimadores assumem aberta e 

funcionalmente a responsabilidade de agirem como agem. Em outras palavras, aquilo 

que é apresentado durante as batalhas, ainda que faça parte do universo dos rimadores, 
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não poderia ser dito como é dito fora daquele contexto. Se assim fosse, seria 

provavelmente mal interpretado, gerando sérios ruídos. Assim, a batalha estabelece um 

acordo e é esse acordo firmado em cada evento que determina as possibilidades de ação 

permitidas ali, mesmo que essas possibilidades possam ser problemáticas. A questão é 

que um acordo de um grupo de jovens periféricos negros em um evento local, como 

acontece na Batalha do Tanque, deixa de ser somente um pacto comunitário quando este 

evento passa a ser gravado e transmitido para milhares de outras pessoas que não fazem 

parte daquele grupo local, étnico e social. Neste aspecto, entendemos que a circulação 

das batalhas nas plataformas digitais reconfigura os sentidos da performance presencial. 

Protagonismo periférico e espetáculo digital. Se somente algumas das primeiras 

batalhas de rimas brasileiras, emergentes no começo dos anos 2000, eram gravadas, até 

mesmo pequenos eventos
96

 da modalidade hoje contam com registros audiovisuais. 

Com a popularização das tecnologias eletrônicas, com a expansão da cultura digital, os 

artefatos técnicos tornaram-se artigos fundamentais à realização das batalhas de rimas, 

propiciando seu acontecimento público e constituindo parte do seu espetáculo. Não é à 

toa que os aparelhos de amplificação, gravação e reprodução audiovisual (caixas de 

som, câmeras, celulares, microfones) e as próprias plataformas digitais passaram a 

integrar as rimas dos MCs. A menção às tecnologias que abarcam os combates é 

frequente, sendo observável em quase todo evento. No duelo entre Orochi e Pelé pela 

176ª Batalha do Tanque, vemos uma menção ao YouTube. Do mesmo modo, no duelo 

subsequente entre Jhony e Orochi pela 189ª Batalha do Tanque, uma referenciação ao 

Facebook. A relevância dos sites de redes sociais na vida desses jovens periféricos é 

visível tanto em suas rimas quanto no modo pelo qual promovem os eventos que sediam 

seus versos.  

No caso das batalhas de rimas, que são eventos físicos, com locais, dias e 

horários específicos, dependem da presença corpórea dos MCs, de boas condições 

climáticas, da interação do público e de outros fatores materiais para serem realizados, é 

interessante notar como, além dessas variáveis fundamentais para o acontecimento do 

espetáculo, a existência dos objetos técnicos também passa a ser um vetor, um elemento 

que influi tanto na realização quanto na dinâmica dos combates. Isso acontece 

especialmente por um motivo: as batalhas de rimas de maior prestígio (como a Batalha 
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 A Roda Cultural de Maria de Paula, em Niterói/RJ, é um exemplo: possui canal no YouTube 

<https://goo.gl/uuvCFY>, postando vídeos, até então, com alguma regularidade.  

https://goo.gl/uuvCFY
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do Tanque e a Batalha da Aldeia, objetos deste capítulo), aquelas reconhecidas na cena 

brasileira do RAP, que reúnem um grande número de fãs, revelam improvisadores de 

destaque e classificam rimadores para o Duelo Nacional de MCs são eventos pensados 

para as plataformas digitais, principalmente o YouTube, desde seu processo de 

produção. Não que tenha sido sempre assim. Mas uma vez que a cultura digital passa a 

atravessar as múltiplas esferas da vida contemporânea, media a cena musical e torna-se 

fundamental para a organização e promoção desses eventos, os organizadores das 

batalhas veem aí uma oportunidade para ampliar seu alcance. Com a consolidação das 

plataformas digitais como espaços de compartilhamento das batalhas, passam a ser elas, 

também, espaços que abrigam sua circulação e consumo, funcionando ainda como 

espaços de sociabilidade. O fato dos MCs mencionarem frequentemente esses sites, 

como observado nesta e nas batalhas subsequentes esboçadas aqui, parece ser uma 

demonstração pontual de como as plataformas são presentes em suas vidas, 

possivelmente, sobretudo, por suas vinculações ao contexto das batalhas.   

O YouTube participa desse encadeamento. Como mídia espalhável (JENKINS, 

2012), introduz uma facilidade de compartilhamento que, diante da hiperconexão 

multiplataforma da cultura digital, possibilita com que esses duelos de MCs – antes 

restritos a um pequeno grupo de jovens adolescentes e adultos, do sexo masculino, em 

um reduto periférico da região metropolitana do Rio de Janeiro, como é o caso da 

Batalha do Tanque – possam alcançar audiências e espaços inimagináveis. Esse 

deslocamento, que não altera somente a lógica de uma ou outra batalha, institui uma 

mudança no processo de concepção e produção dos eventos – incluindo acordos e 

regras, dinâmicas e possibilidades performáticas, formas de documentação dos 

combates, dentre outras particularidades. O espetáculo, impactado pelas exigências do 

digital, ganha novas formas (microfonação, produção audiovisual, perfis em sites de 

redes sociais, vinhetas, marcas), novos problemas (problematização das rimas, 

sonorização ineficiente que compromete a compreensão dos combates, exigência de 

publicações regulares nos perfis) e novas potencialidades (alcance de novos públicos, 

alta popularidade, possibilidade de monetização dos vídeos). Os efeitos desse conjunto 

de alterações são notáveis inclusive nas rimas dos MCs, que se valem vez ou outra 

desses elementos (popularidade; caixa de som; iluminação; e o próprio YouTube, como 

aparecem nas rimas de Pelé) durante o combate como se fossem elementos naturais que 

sempre tivessem feito parte daquele ambiente. 
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2.3.2 JHONY VERSUS OROCHI: PROTAGONISMO COMPARTILHADO, DE SÃO 

GONÇALO PARA O MUNDO 

 O segundo vídeo
97

 examinado neste capítulo é proveniente da 189ª Batalha do 

Tanque, entre Jhony e Orochi, postada em 26 de fevereiro de 2016. A obra audiovisual 

que retrata o combate a ser analisado é a segunda mais visualizada do canal da Batalha 

do Tanque no YouTube, com mais de 4 milhões e 330 mil visualizações em 20 de 

dezembro de 2018. 

 O vídeo é iniciado com uma vinheta, que apresenta imagens sequenciais: 

começa com um flash de uma entrevista do criador do canal
98

 em que o vídeo foi 

publicado e segue destacando diferentes edições do evento. Como música de fundo da 

vinheta, ouvimos o áudio do cypher TheFakeCypher
99

, lançado pela banca A Firma. 

Neste ponto, é interessante começar a observar a relação entre as batalhas de rimas e os 

cyphers – modalidade contemporânea não improvisada do RAP que discutiremos no 

terceiro capítulo. Após o fim da vinheta, somos apresentados diretamente, pela primeira 

vez, aos personagens principais do vídeo: Jhony e Orochi, crias da Batalha do Tanque.  

 Já nos primeiros segundos, os MCs encaram a câmera, cada qual sorrindo ao seu 

modo e deixando transparecer certa tensão pelo embate, em um ambiente que parece 

misturar diversão e seriedade. Enquanto ao fundo é possível ouvir um instrumental de 

RAP, o apresentador do evento diz ao microfone: “Gaspary, tá filmando? Vem, geral! 

Vem, geral! Aí! Roda Cultural, Batalha do Tanque, o que vocês querem ver?”. O 

público responde em uníssono: “sangue!”. O apresentador, então, repete o lema da 

batalha, sendo novamente completado pela audiência.  

 Com a introdução ao combate, Orochi pode apresentar sua primeira sequência de 

rimas. O MC dispara: “Aí, Jhony: eu vou perguntar seu truque/ desafiando seus crias no 

Facebook/ Que papo é esse? Deixa eu te falar/ Tá igual mulher de bandido, cuzão? 

Pedindo pra apanhar/”. A plateia presente grita e Orochi continua:  

Que bagulho louco, vem comigo sem neurose 

Tu sabe que seu terror se chama MC Orochi 

Tá ligado, mano, tua mente ainda tá na jaula 

Chegou agora, quer reinar, então, agora, tu vai ter aula 

Tu vai sentar, tu vai aprender certinho 

Oi, tá ligado que tu tá rimando no sapatinho 

Tu bota bronca de rei, tá ligado, é o seguinte 
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 Batalha entre Jhony e Orochi pela 189ª edição da Batalha do Tanque: <https://goo.gl/n2Wvbc>. Último 

acesso: 20/12/2018. 
98

 Felipe Gaspary. 
99

 TheFakeCypher – A Firma no YouTube: <https://goo.gl/cX4JaC>. Último acesso: 20/12/2018. 

https://goo.gl/n2Wvbc
https://goo.gl/cX4JaC
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Mas você se acha foda, menor, tu é desumilde 

(Orochi, 189ª Batalha do Tanque, Jhony x Orochi, primeiro round, 2016). 

  

 Com a afirmação do adversário sobre sua suposta falta de humildade, MC Jhony 

se expressa, durante os versos, discordando da afirmação, ao acenar negativamente com 

a cabeça e dizendo: “eu?”. Orochi segue a improvisação dizendo: “Na moral, vamo 

além/ Acha que é brabo, mas pra mim tu não é ninguém/ Te vejo como porra nenhuma, 

e sem tirar teu mérito/ Se tu é rei do Tanque, Orochi é general do exército”.  A plateia se 

manifesta positivamente em relação às rimas de Orochi, esperando, agora, a resposta de 

Jhony. O apresentador convoca a resposta do MC e o público, em demonstração de 

apoio às rimas de Jhony, grita melodiosamente: “vai morrer, vai morrer!”.  

 Jhony, antes de começar, diz: “Aí, com todo respeito, volta pro exército, mano! 

Volta pro exército que o Tanque é meu”, e então o MC dá início a sua resposta: 

Você diz que não me conhece como porra nenhuma 

Veja como eu pego, no bang tu se acostuma 

Porque, se liga, mano, no corte que nem navalha 

Bota seu ego pra batalhar, que assim você ganha a batalha 

Porque você que é o mais desumilde 

Você quer falar de humildade, mano? Eu sou simples! 

 Na moral, vamos fazer no Zap 

Levanta mão a pessoa que eu não respondi no WhatsApp  

(Jhony, 189ª Batalha do Tanque, Jhony x Orochi, primeiro round, 2016). 

 

 O público se mantém em silêncio, sem grandes manifestações, em aparente 

anuência ao argumento colocado pela pergunta retórica de Jhony, até que um dos 

competidores da Batalha do Tanque que não participava daquele combate, MC Choice, 

levanta a mão, dando a entender que Jhony não o respondia no WhatsApp e 

desestabilizando sua rima. O fato de Choice não ser um espectador qualquer, mas um 

rimador conhecido naquela roda, concede um tom de humor à rima articulada por 

Jhony, fazendo parte do público rir da situação. Jhony continua seus versos olhando 

para Orochi e dizendo: “Agora, quem tem humildade? Isso que é ser humilde de 

verdade!”. Orochi ri da frase apresentada pelo adversário, expressando surpresa e 

discordância em relação ao argumento de Jhony, e diz em tom de zombaria: “porra!”.  

 Jhony continua: 

Você virou as costas e quer falar que você é quem? 

Você, babaca, não fala com ninguém 

Ah, trocou de número, não fala comigo 

Você, MC Orochi, pra mim não é ninguém, você tá fodido 

Porque, se liga, eu te mando pra lona 
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Cê é TremOff?
100

 Eu sou TremON, porque trem desligado não funciona 

(Jhony, 189ª Batalha do Tanque, Jhony x Orochi, primeiro round, 2016).  

 

 O público grita com entusiasmo com o ataque de Jhony à Orochi e seus aliados, 

enquanto Jhony continua rimando: “É isso que você tem que entender/ Você é babacão, 

eu vim pra te matar, no proceder”. O tempo do primeiro round se esgota e Jhony, para 

começar o segundo round na sequência, solicita um novo instrumental dizendo: “vira a 

base pra ficar legal, com todo respeito”.  

 Antes de seu adversário iniciar o segundo round, Orochi fala sobre o verso 

apresentando por Jhony com o próprio MC, afirmando em tom de elogio e deboche: 

“Essa foi sinistra! Essa saiu sangue, parceiro!”. A plateia evoca novamente o grito “vai 

morrer, vai morrer” e Jhony dá início ao segundo round:  

Menor, aí, você é do exército, vou te falar 

Veja como o Jhony chega aqui pra te matar 

Aí, calafrio, tu é do exército 

Hoje, meu tanque vai afundar o seu navio 

O bagulho é muito louco, pega a visão 

Você tá achando que você é o bom 

Mas na moral, mano, deixa eu te explicar 

Pra mim você não é porra nenhuma e chega aqui pra criticar 

Porque o bagulho é louco, deixa eu te falar 

Você tá crente, mano, que você vai me ganhar 

Começou a fazer música, se submeteu 

Abandou o Tanque, abandou o lugar que você cresceu 

Pra mim, você não é porra nenhuma 

Veja como eu pego no bang, neguinho, se acostuma 

Porque, se liga, eu mano o free 

Eu falei que te aposento, foi pra sua máscara cair 

(Jhony, 189ª Batalha do Tanque, Jhony x Orochi, segundo round, 2016). 

 

 O tempo se encerra para Jhony e o apresentador do evento assume o microfone: 

“direito de resposta para MC Orochi, o que vocês querem ver!?”. O público responde à 

chamada e Orochi inicia seus versos do segundo round: “Quantas pessoas que você 

respondeu? Pra mim você é um boçal/ Minha humildade é em pessoa, tua humildade é 

virtual?/”. O público solta o clássico “yo!”, enquanto Jhony diminui o verso de Orochi 

dizendo: “ah, valeu, valeu, já é! Nem em pessoa você é”. E Orochi retruca rimando:  

Não dá nem pra te entender 

Por isso, eu tenho que mandar tu se foder 

Então, menor, eu chego tranquilão 

Você quer levar pro coração, dá papo de visão 

Mas pega a visão, meu mano, eu vou te gaxtar 

Tu falou do Modéstia Parte? E o dente no céu da sua boca igual remo de 

caiaque? 

                                                      
100

 TremOFF é o nome da banca pelo qual MC Orochi estava associado até o momento da batalha.  
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Tá ligado, menor, tô tranquilão 

Você só falou merda, quer resposta, dicção 

Não da nem pra te entender: falou de máscara, sagaz? 

Máscara é o seu dente: ‘ele tá demais!’
101

 

(Orochi, 189ª Batalha do Tanque, Jhony x Orochi, primeiro round, 2016). 

 

 A plateia reage, gritando com intensidade, e Orochi continua:  

Mais uma vez, mané, tô tranquilão 

Vamo aqui te dar aula de improvisação 

Foda-se seu YouTube, seu Facebook, seu WhatsApp, TremOFF gangue 

manda nude 

O bagulho tá doido, mano, tu tá ligado, não finja 

Aquela ali foi mais decorada que meu pau de toca ninja 

Na moral, Jhony, sujeito homem 

Você fala de ego na porra do microfone 

Falou que meu ego é alto, mas pra mim tu é um veado 

Teu ego tá mais cheio que a barriga de Fajardo
102

  

(Orochi, 189ª Batalha do Tanque, Jhony x Orochi, segundo round, 2016). 

 

 Neste momento, dois membros do público, que aparecem durante todo o vídeo 

interagindo com as rimas apresentadas pelos MCs e esboçando reações a partir delas, 

assumem por alguns segundos o protagonismo da batalha, apontando para a câmera e 

afirmando em tom de brincadeira: “Fajardo, eu não deixava não, hein! Eu não 

deixava!”. Essa dinamicidade do evento, em que o público é ativo e também faz parte 

do espetáculo, utilizando inclusive a câmera para produzir sentido e também aparecer, 

demonstra parte da (re)configuração das batalhas, em que artistas e fãs se embaralham, 

ganhando destaque juntos, como discutindo mais amplamente a seguir.    

  Na sequência à interação dos dois personagens oriundos da plateia, o 

apresentador do evento retoma o comando do microfone e afirma: “última batalha da 

noite, barulho para a batalha!”, sendo acompanhado pelo público que atende sua 

solicitação. Logo que os gritos ficam mais amenos, o apresentador reintroduz os MCs 

participantes do duelo, repetindo seus nomes e invocando que o público grite para que o 

melhor improvisador daquele embate seja escolhido. Como os gritos parecem apresentar 

uma intensidade similar, impossibilitando verificar a preferência entre um MC ou outro, 

o apresentador, com a anuência da plateia, sugere a realização de um terceiro round para 

desempate. Como na edição examinada anteriormente da Batalha do Tanque, na 
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 Referência ao lema do personagem principal do filme O Máscara, interpretado por Jim Carey. Neste 

caso, o ataque brinca com outro alvo recorrente da Batalha do Tanque: uma imperfeição ortodôntica de 

Jhony, que à época possuía um dente no céu da boca.  
102

 MC participante da Batalha do Tanque, frequentemente alvo de rimas que falam sobre seu peso. 



75 
 

 

ausência de uma preferência evidente de um vencedor por parte da plateia, um terceiro 

round é sempre solicitado. O combate segue.  

 No terceiro round, Orochi é o primeiro a assumir o microfone. Logo que o 

instrumental de RAP, base para as rimas improvisadas, passa a preencher a ambientação 

de fundo do vídeo, o MC apoia sua mão no ombro do adversário e dispara, dando início 

a nova sequência de versos: “Eu tô fodido, tu é brabo, hein, rapaz! / O mal desses menô 

de hoje em dia é achar que tão sendo foda demais/ O bagulho tá muito doido, meu 

mano, tu tá fodido/ Faz metade do que eu fiz, depois tu mete bronca comigo/”. O 

público grita, enquanto Jhony responde: “Aí, deixa eu te falar como é que é/ Mano, 

agora você vai voltar de ré/ Porque se liga, mano, agora é minha vez/ Eu sou sujeito 

homem, eu vou fazer o dobro que um dia tu fez”. 

 Orochi não demora em responder: “Aí, parceiro MC/ Quando você fizer, eu vou 

tá lá pra te aplaudir/ Vou te aplaudir de pé e tomar um Red Bull/ Mas, hoje em dia, eu te 

falo: tu é pau no cu”. A plateia reage gritando para as rimas e Jhony responde: “Aí, na 

moral, deixa eu te falar/ Você vai me aplaudir, mano, deixa eu te explicar/ Falou que 

Jhony é rei do Tanque
103

, esse é meu proceder/ Então aposto, sou rei do Tanque, ganhei 

em cima de você”. 

 O público grita novamente e Orochi emenda: “Tá ligado, irmão!/ Na moral, 

agora, papo de visão/ Eu vou perguntar, porque aqui tem vários parceiros/ Rei do 

Tanque é quem ganha uma batalha só ou quem se destaca o ano inteiro?”. Os gritos da 

plateia após a rima são mais intensos que os anteriores, sendo realçada pela reação de 

um dos integrantes do público, que bota a mão na cabeça, arregala os olhos e abre a 

boca, enfatizando a potência daqueles versos. A expressão exagerada do espectador 

presente no combate, apesar de parecer, ao primeiro olhar, uma manifestação 

corriqueira, é na verdade uma marca reconhecida em diferentes vídeos dos eventos. Um 

comportamento que passou a ser identificado pela sua teatralidade como um dos 

símbolos da Batalha do Tanque. Desde então, aquele que era mais uma testemunha do 

combate passou a também ser um dos protagonistas do espetáculo: o Negão da Reação. 

Um reconhecimento que seria impossível sem o registro das batalhas, como será 

discutido a seguir.  
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 Rei do Tanque é um evento anual da Batalha do Tanque que busca aferir quem foi o melhor MC do 

ano. O evento é uma edição especial da batalha que estabelece uma disputa entre os artistas que mais 

vezes venceram durante o período.   
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Figura 2. 189ª Batalha do Tanque, Negão da Reação, 2015. Fonte: YouTube (https://goo.gl/5TmspN) 

 

 Dando continuidade ao embate em meio aos gritos do público, Jhony rebate: 

“Aí, deixa eu te falar/ Aí, na moral, deixa o Jhony te falar/ Se destacou o ano inteiro? 

Deixa eu te falar/ Chegou a primeira edição do ano, o Jhony foi pra te aposentar”. 

 Orochi rebate: “Tá ligado, meu parceiro: tranquilão, mano/ Eu não levo isso a 

frente não, sem neurose/ Porque o bagulho é doido, o bagulho é tudo improvisado/ Cê 

sabe que mesmo perdendo, não vai passar de aprendizado”. 

Jhony ataca: “Não vai passar de aprendizado, escuta o que eu tô te falando/ 

Então começa a aprender que o Jhony tá te ensinando”. O próprio Orochi reage 

positivamente à rima do Jhony, levando a mão e fazendo a mão chifrada
104

 como 

aprovação ao impacto do verso. Então Jhony completa: “Bagulho é muito sério, não tem 

pra ninguém/ Tu pode ter o quer, mas humildade você não tem/”. 

Em resposta, Orochi versa: “Tá ligado, mano, tu tá de marola/ Quando eu quiser 

um professor de merda, eu vou pra dentro da tua escola/ O bagulho é doido, menor, se 

acostuma/ Prova pros menô, pra mim tu não é porra nenhuma”. 

                                                      
104

 Sinal popularizado a partir do Rock, bastante associado ao Metal, em que se estende o indicador e o 

mínimo enquanto os dedos médio e anular são segurados para baixo com o polegar. Via de regra, tem 

significado de positividade, aprovação e comunhão nesta subcultura. Tornou-se também comuns às 

batalhas para denotarem rimas impactantes. Em um ambiente digitalizado pela qual as cenas e referências 

musicais se misturam, é interessante notar essa interlocução entre vertentes de diferentes acontece.  
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 Por fim, Jhony encerra a batalha: “Aí, na moral, cê deve tá de brincadeira/ 

Porque, cê sabe, que eu rimo em plena quarta-feira/ Não adianta você gastar, você se 

fodeu/ Seu nariz foi a árvore que Luã Gordo
105

 se escondeu”. 

 Com o último verso, Jhony encerra o terceiro round, entrega o microfone 

exatamente para um dos dois membros da plateia que haviam expressado reações para o 

vídeo, durante toda a batalha. Os dois personagens destacam a rima final do MC, 

dizendo no microfone “gaxtou, gaxtou
106

!” e o apresentador assume novamente o 

comando do embate, solicitando ao público: “barulho pra quem gostou do terceiro 

round!”.  

 A plateia grita empolgada, enquanto o apresentador reintroduz o nome de cada 

MC e leva a decisão para o público: “barulho para quem gostou da rima do MC 

Orochi!”. E em sequência: “barulho para quem gostou da rima do MC Jhony!”. Os MCs 

se encaram e trocam algumas palavras, enquanto o apresentador repete seus nomes 

algumas vezes e verifica para quem a plateia grita mais alto. Após a verificação por 

meio dos gritos, ainda é realizada uma contagem de votos em que é falado o nome de 

cada rimador e o público levanta a mão para escolher seu favorito. No episódio, o 

próprio MC Orochi vota em MC Jhony, mas a escolha do público é outra: vence Orochi. 

 Com a descrição integral, detalhando as circunstâncias e os fatos da batalha, bem 

como articulando brevemente algumas de suas eventualidades, é possível aprofundar 

pontos centrais que saltam aos olhos durante este combate tendo como ponto de partida 

a discussão proposta neste trabalho. Os parágrafos a seguir buscam dar conta dessas 

questões.  

 Luz, câmera, mediação. Nos segundos que antecedem o combate, os MCs 

encaram a câmera como se fossem protagonistas de uma luta. O olhar de frente, 

opositivo, denota não somente o espírito, a disposição, sugerida para aquela batalha, 

mas também reforça a postura de enfrentamento particular ao RAP Nacional. Uma 

marra que segue conectada ao gênero musical e se acopla com primor às batalhas, ainda 

que se manifeste por meio de performances distintas. Mas o que parece chamar ainda 

mais atenção neste episódio é o papel desempenhado pela câmera e pelos sites de redes 

sociais. Ao estabelecerem contato, antes de qualquer coisa, com o objeto responsável 

pela captação de sons e imagens, os artistas asseguram a importância daquele artefato 

                                                      
105

 Um dos fundadores da Batalha do Tanque. A referência se conecta ao um episódio que, após certa 

desavença, Luã Gordo passou a não frequentar mais o evento.  
106

 Variação da gíria gaxtação. Neste caso, sinônimo de mandou bem, acertou.  
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para o combate a ser registrado. Demonstram ciência da filmagem, reforçando o lugar 

da gravação audiovisual para promoção daquele espetáculo. Esse quadro se confirma 

quando o mediador do evento, para autorizar o início do embate, confere com o 

responsável pelo vídeo: “Gaspary, tá filmando?”. A pergunta, que busca validar a 

operacionalidade da câmera, indica que a batalha só poderia começar com o pleno 

funcionamento do equipamento. Demonstra que aquele acontecimento não é somente 

um evento físico e está integrado a sua reprodução posterior. É uma validação evidente 

da importância dos registros para a Batalha do Tanque, confirmando que a transposição 

daquele combate para o universo digital é parte do acontecimento. O confronto de RAP 

improvisado, mesmo com suas marcas de instantaneidade, não se encerra ali.   

 Outra face notável do combate entre Jhony e Orochi pela 189ª Batalha do 

Tanque são as menções frequentes às plataformas digitais, como parte fundamental do 

diálogo estabelecido durante o embate. Os MCs citam o Facebook, o YouTube e o 

WhatsApp durante seus versos, colocando os sites, em certo momento, como ponto 

focal da controvérsia desenvolvida. As plataformas aparecem como representantes da 

popularidade conseguida pelos artistas, que discutem, por meio das rimas, sobre ego e 

humildade. Esta materialização dos sites, apresentados aqui como elementos basilares 

do combate, estabelece diálogo com a discussão articulada por Simone Pereira de Sá 

(2013), ao destacar aspectos da Teoria das Materialidades (GUMBRECHT, 2010) e da 

Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012) como parâmetros relevantes para os estudos de 

Comunicação e Música. A autora aponta que o espaço das plataformas digitais é um 

elemento central para a edificação da cena musical. Isso aconteceria porque, além 

desses suportes participarem da produção de sentido e interferirem, de uma forma ou 

outra, na mensagem, também atuam como coatores nas redes estabelecidas com 

humanos – integração que pode ser notada durante toda a batalha. Observar a menção 

evocada pelos rimadores às plataformas digitais durante seus improvisos, que circulam 

e ampliam sua relevância por meio delas, é conferir na prática aspectos dessa 

articulação. O que os versos do combate entre Jhony e Orochi parecem indicar são 

exatamente alguns dos impactos da cultura digital nas batalhas de RAP, a começar por 

seus efeitos até mesmo nas rimas. Um indício de que os objetos técnicos, neste caso, 

produzem sentido e ressignificam o evento até mesmo em seu produto elementar: os 

versos improvisados. 
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 Os impactos da alta visibilidade. A polêmica que guia a trama entre Jhony e 

Pelé no combate examinado aqui se configura a partir de um elo em comum: o êxito de 

ambos os MCs na Batalha do Tanque. Não é à toa que, além da mútua tentativa de 

desqualificação, seus versos giram em torno de uma divergência sobre quem seria, 

dentre os dois artistas, o soberano do Tanque. A controvérsia não é apenas alegórica: 

Jhony e Orochi, naquele momento, eram dois dos MCs que mais haviam vencido 

diferentes edições da Batalha do Tanque, estabelecendo, de fato, certa hegemonia no 

evento.  

Conectado a esse cenário, outro episódio relacionado aquele confronto servia 

como espectro para o debate: na 183ª Batalha do Tanque (seis edições anteriores ao 

combate examinado), em edição especial para definir o Rei do Tanque de 2015 (evento 

anual que reúne os MCs que mais venceram durante o ano), Jhony havia vencido 

Orochi, assumindo o trono temporário do evento. Assim sendo, as menções dos dois 

MCs a uma suposta superioridade, menções essas corroboradas pela ideia de reinado, 

estão, de fato, alicerçadas a uma disputa que na ocasião ainda era bastante viva. Mas, 

além da memória recente do acontecimento influir no combate, as rimas dos MCs 

durante o combate expõem outras tensões que cruzam aquela batalha. Uma palavra 

frequente (repetida por quatro vezes) durante os versos improvisados é o vocábulo ego, 

que naquele contexto parece estar relacionado a uma ideia de apreço excessivo sobre si 

mesmo, uma autoestima supostamente exagerada. E o que se afigura como indagação 

razoável a partir dessa observação é a seguinte questão: afinal de contas, qual seria o 

motivo de qualquer um dos MCs apresentar uma autoestima supostamente elevada? Por 

que os personagens principais daquela batalha de rimas desenvolvem seus versos 

questionando a autoavaliação e a humildade um do outro?  

Ainda que vetores pessoais possam exercer influência sobre esse tensionamento, 

o que parece ser fator determinante para o debate é o próprio reconhecimento público 

que aqueles artistas conquistaram a partir das batalhas. O que surge ali, em meio às 

rimas insultivas, é uma discussão sobre quem seria o maior MC do Tanque, ao mesmo 

tempo em que também é discutido qual deles, diante do sucesso alcançado por meio do 

evento, seria o mais humilde. É um conjunto de pequenas disputas próprias ao confronto 

improvisado – e exatamente por isso não necessariamente coerentes – conduzido pelo 

crescimento da Batalha do Tanque a partir da sua vinculação às plataformas digitais. 

Este é o ponto a ser reafirmado: a alta visibilidade possibilitada pela confluência de sites 
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como o YouTube, o Facebook e o WhatsApp, para mencionar os citados no combate, 

como elementos da rede sociotécnica que inclui as batalhas de rimas a partir do RAP 

brasileiro contemporâneo, produz efeitos não somente em como os eventos de RAP 

improvisado são estabelecidos, mas também agenciam questões comportamentais e 

discursivas que afetam e ganham vida por meio das performances.     

 O espectador protagonista. Após assistir algumas batalhas, percebe-se a 

importância da audiência como parte do espetáculo. As pessoas que compõe o público 

estabelecem muito das dinâmicas que conduzem os confrontos, aquecendo os MCs 

antes dos versos, legitimando ou não suas rimas, determinando os vencedores. Tudo 

isso em meio a gritos, elogios, reclamações e outras formas de manifestação verbal e 

corpórea. Nas batalhas de rimas, a audiência também expressa sua voz e ajuda a 

conduzir a trajetória do evento. O espectador ali não se apresenta somente como alguém 

que observa o espetáculo, que é somente uma testemunha passiva do acontecimento. 

Pelo contrário, a dinâmica exigida pelas batalhas é justamente a participação de quem as 

assiste: os rituais e os processos inscritos nesses eventos estimulam à ação, ainda que, 

no geral, quase todas sejam ações orais ou gestuais.  

 De todo modo, considerando que performance, segundo Zumthor (2014), se 

refere, em seu uso mais imediato e geral, a um acontecimento oral e gestual, é possível 

perceber como nas batalhas de rimas o público também performa. Há por parte da 

audiência um evidente reconhecimento do seu papel naquele espaço híbrido de 

realidade e ficção, que articula a teatralidade de um espetáculo por meio de elementos 

indissociáveis ao cotidiano. É neste entremeio que vemos emergir certas performances a 

partir do próprio público. Performances essas que, por apresentarem contornos 

exagerados, despertam atenção e ganham destaque exatamente por fugirem do comum, 

por excederem aquilo que seria esperado como reação habitual. E, ao mesmo tempo, por 

também ocuparem um lugar que deveria ser ocupado pelo público, um espaço de 

encantamento com as rimas, de plena absorção e deleite com a performance dos MCs. 

Um exemplo que se encaixa bem a esse panorama e vale ser reiterado é o que 

surge a partir do Negão da Reação. Um personagem que se tornou um dos símbolos da 

Batalha do Tanque, que aparece em destaque aqui reagindo às rimas no combate entre 

Jhony e Orochi. O fato de expressar reações intensas aos versos dos rimadores durante 

as batalhas, várias dessas reações engraçadas dialogando diretamente com a câmera, 

elevou o personagem a um considerável reconhecimento público. Assim como em 
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dezenas de batalhas em que é mencionado pelo sistema de comentários do YouTube 

como uma figura notável e benquista, o Negão da Reação também passou a adquirir 

outras formas de destaque no canal da Batalha do Tanque, ganhando espaço em dois 

vídeos exclusivos: um em que concede entrevista
107

 sobre como conheceu o evento e 

começou a fazer as caretas pelo qual é reconhecido, e outra com algumas das suas 

reações
108

 durante a 183ª edição da Batalha Tanque. O protagonismo alcançado por ele, 

que em alguns momentos dos combates (e afirmativamente durante os vídeos citados) 

adquire status de personagem principal, demonstra a realocação de posições 

possibilitada pela cultura digital, que potencializa mudanças e sacode os arranjos 

dispostos. Sem a gravação do evento, sem a edição e publicação dos vídeos no 

YouTube e sem a possibilidade de interação do público com aquele conteúdo é provável 

que o papel de destaque daquele espectador nunca fosse alcançado.  

Este é mais um dos impactos da cultura digital na cena musical do RAP 

brasileiro dos anos 2010, que além de apresentar novas possibilidades performáticas ao 

gênero musical a partir das batalhas de rimas, também introduz novas posições e novos 

personagens. Considerando a proliferação de reaction videos durante o mesmo período, 

em que youtubers gravam suas reações emocionais enquanto assistem, geralmente pela 

primeira vez, novas séries, trailers e videoclipes, prática também comum com as 

batalhas de rimas, contextualiza-se mais claramente o sucesso do Negão da Reação. Na 

análise subsequente, discutem-se outras performances, tensões e articulações 

sociotécnicas observadas nas batalhas. 

 

2.3.3 KRAWK VERSUS GUINHO: O PÚBLICO E AS PLATAFORMAS TAMBÉM 

RIMAM 

 Seguimos agora para o exame do vídeo
109

 da 78ª edição da Batalha da Aldeia, 

entre Krawk e Guinho, postado em 25 de janeiro de 2018. A obra audiovisual que 

retrata o combate a ser analisado aqui é a mais visualizada do canal
110

 da Batalha da 

                                                      
107

 Entrevista com o Negão da Reação no canal Batalha do Tanque: <https://goo.gl/CU9Dkk>. Último 

acesso: 03/01/2019. 
108

 Vídeo com expressões do Negão da Reação durante a 183ª edição da Batalha Tanque: 
<https://goo.gl/83nec5>. Último acesso: 03/01/2019. 
109

 Batalha entre Krawk e Guinho pela 78ª edição da Batalha da Aldeia: <https://goo.gl/wVjK7D>. 

Último acesso: 20/12/2018. 
110

 Canal da Batalha da Aldeia no YouTube: <https://goo.gl/G5wbZj>. Último acesso: 20/12/2018. 

https://goo.gl/CU9Dkk
https://goo.gl/83nec5
https://goo.gl/wVjK7D
https://goo.gl/G5wbZj
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Aldeia no YouTube, com mais de 5 milhões e 130 mil visualizações em 20 de dezembro 

de 2018. 

 O vídeo é iniciado com um trecho audiovisual do cypher Big Poppa
111

, lançado 

pela Aldeia Records em 24 de janeiro de 2018 – um dia antes da publicação do vídeo da 

batalha. A inserção de um trecho do cypher, durante os primeiros 20 segundos do vídeo, 

funciona explicitamente como ação publicitária destinada à divulgação deste produto 

audiovisual. É, portanto, uma tática promocional.  

 Observa-se aí, mais uma vez, não só o entrelaçamento entre as batalhas e os 

cyphers, como evidenciado no percurso deste estudo, principalmente no próximo 

capítulo, mas também certa sofisticação na estratégia comunicacional que visa 

promover esses produtos. A evidente tentativa de estabelecer um encadeamento entre 

eles (batalha e cypher) possibilita uma propulsão do produto divulgado (cypher), dos 

artistas relacionados àquele produto e do conjunto de conteúdos anexados ao canal que 

o hospeda, articulando o público por diferentes estímulos e perfis por intermédio da 

plataforma do YouTube. O trecho do cypher é encerrado com uma imagem dos seus 

MCs participantes
112

, até que um corte é estabelecido para o início do vídeo da batalha. 

 MC Guinho começa com o microfone, dando o tom do combate, com o 

tradicional “mata ele, mata ele!”, gritado com o apoio do público. Após algumas 

repetições da frase, o rimador dispara, dando início ao primeiro round:  

Ganhei e pedi pra começar, sua rima é preparada  

Se não cê ia vir com a diss
113

 decorada 

Aí, você é um infeliz, falei de diss 

Tem relação com louca, ela tem AIDS 

Aí, presta atenção: você tem AIDS 

Mas na próxima vez no mic
114

 não bebe relação
115

 

Aí, já era, no freestyle eu sou preciso 

Não ganha essa batalha, nem com diss do Nocivo
116

 

Esse é Krawk, rima igual um loki
117

 

De tanto tomar bota
118

, feat com o Flip e o Flop
119

 

Aí, não sei se vocês conhece 

Sai daqui camarada, vê se desaparece 

Cê tá entendendo, no freestyle eu vou fluindo 

Castelo Rá-Tim-Bum: homem, menino 

                                                      
111

 Cypher Big Poppa no YouTube: <https://goo.gl/bfNzzu>. Último acesso: 20/12/2018. 
112

 Gigante no Mic, LC, Bob 13 e Jafari. Bob 13 é o apresentador da Batalha da Aldeia.  
113

 Diss Track. Canção de insatisfação criada para insultar outro(s) artista(s). Prática comum no RAP.  
114

 Abreviatura para microfone, bastante utilizada no RAP.  
115

 Não foi possível aferir sentido no conjunto de palavras. Possível imprecisão transcritiva ou equívoco 

do MC ao rimar.  
116

 Nocivo Shomon, rapper paulista: popular pela autoria de diferentes diss tracks.  
117

 Gíria para louco, aquele que não pensa de forma racional.  
118

 O mesmo que tomar um fora; ser dispensado por alguém.  
119

 Possível imprecisão transcritiva.  

https://goo.gl/bfNzzu


83 
 

 

(Guinho, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Guinho, primeiro round, 2018). 

 

 

 Neste momento, Guinho gesticula apontando pra si mesmo quando fala a palavra 

homem e apontando para o adversário quando fala a palavra menino, levantando grito do 

público. Krawk esboça reação, fazendo a mão chifrada, como se comprovasse a 

potência da rima e Guinho finaliza a seção, referindo-se à Krawk: “Cê tá entendendo? 

Freestyle aqui caminha/ MC vegetariano. É o doutor abobrinha”. 

 Enquanto o público grita após as rimas de Guinho, Krawk assume o microfone 

chamando o público para o próximo round: “vem geral, vem geral!”. A audiência aceita 

o pedido, gritando repetidamente “vai morrer, vai morrer!”, como se estimulasse o MC 

a apresentar seus melhores versos. O rimador para por alguns segundos para pensar e 

começa sua resposta: 

Decorar pra quê, meu mano? Deixa eu te dizer 

Quem disse que você é importante pra eu pensar em você? 

Tá ligado, então, entende o que eu te digo agora 

Eu vou pesado, meu mano, com o verso que aflora 

Ainda bem que cê inventou que eu tomei bota, desiste 

Se inventasse que eu peguei, aí sim que eu ia ficar triste 

Tá ligado? Então escuta, né, meu mano 

Que eu sigo nessa fita aqui só te esculachando 

Envolve a própria mina só pra ganhar grito 

Depois chega na internet e pensa que é mito 

Iaê, boca de pelo! 

Cê tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro 

(Krawk, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Guinho, primeiro round, 2018). 

 

 O público grita intensamente com este último verso, deixando o próximo 

inaudível. Mas logo é possível ouvir o MC, enquanto a plateia grita “yo!” repetidamente 

no ritmo do instrumental que serve como base para o improviso. O rimador completa: 

“E tá ligado, mano, que eu sigo sem sequela/ Eu vou pesado, mano, estilo Marighela/ É 

isso memo, seu sequela/ Eu quero que você se foda, você e ela”.  

 Mesmo após o encerramento da resposta, a audiência continua gritando, 

celebrando as rimas de Krawk. Enquanto isso, Guinho se vira para a câmera e afirma: “a 

brecha que o sistema queria”. Krawk percebe a investida do adversário e responde, 

também para a câmera: “É isso memo, é isso memo”. E completa, agora olhando para 

Guinho: “Fala no mic, fala no mic”, sendo interrompido pelo apresentador que retira o 

microfone da sua mão. A plateia, empolgada, continua gritando, enquanto os MCs se 

encaram. Guinho ri, provocando Krawk. Krawk parece irritado. 
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 O vídeo, editado, sofre um corte, apresentando uma imagem que, agora, volta a 

focar no apresentador. O mediador da batalha diz ao microfone: “palmas para as rimas 

do Guinho”, sendo respondido timidamente pela plateia. Na sequência, faz a mesma 

solicitação para as rimas do Krawk, recebendo uma resposta mais efusiva. O 

apresentador declara: “um a zero Krawk, certo?”, concedendo o microfone novamente 

ao MC. Krawk segura o aparelho, agita a plateia e começa o segundo round: 

Falei da sua mina, o coitado fica louco 

Já diz o ditado, lek: ‘perdeu a linha Guioto
120

’ 

E tá ligado, então repara 

Que eu vou seguir pesado, meu mano, com a rima que nunca falha 

Olha só, tá ligado, vem mano, você é toddy 

Eu quero que se foda, você falha mais que o bigode 

E tá ligado, mano, por isso toma pinote 

Você é desses caras: só arroiza
121

, mas não fode 

(Krawk, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Guinho, segundo round, 2018). 

  

 O público grita e o MC continua:  

Olha só o que eu te digo, mano 

Eu sigo nessa fita, tá ligado, que eu vou sempre esculachando 

E aí Nono, pode crer:  

Qual é a sensação desse otário pegar resto de você? 

E eu quero entender  

É isso, né, meu mano, que vai se foder 

Deu certinho esse namoro, no truque 

Dois lixos que só falam no Facebook 

(Krawk, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Guinho, segundo round, 2018). 

  

 A reação instantânea da audiência, após o último verso, são gritos de aprovação 

à rima apresentada. Gritos esses que logo dão lugar ao tradicional “vai morrer, vai 

morrer”, até que Guinho comece sua resposta. O MC agita o público e logo depois 

sugere para o adversário – que neste momento cochichava com alguns dos presentes – 

para falar apenas no microfone. Krawk responde a provocação, afirmando que fala no 

microfone o que tem que ser falado. Guinho começa sua resposta: 

Demorô, agora ramelou 

Mas não é sua vez, então eu acho que no mic você não falou 

Aí, já era, agora cê foi quebrado 

Falou de Mahresias
122

, nada aqui é inesperado 

Ela é minha mina e você não sai imóvel 

O calor da nossa transa enche o tanque do seu automóvel 

(Guinho, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Guinho, segundo round, 2018). 

                                                      
120

 Referência não identificada.  
121

 Flertar com alguém; acompanhar uma pessoa excessivamente a fim de manter um relacionamento 

amoroso com ela, mas não concretizar a relação.  
122

 Aparentemente, até então, namorada de MC Guinho. 
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 O público se manifesta com intensidade, gritando, e acompanha o MC com 

gritos sequenciais, enquanto Guinho completa: 

Aí, saiu quebrado 

Nada de você eu tenho esperado 

Você falou mal da mina 

Nessa pegada, o Krawk desafina 

É feio cuspir no prato que comeu, eu causo seu enterro 

Imagina aquele que não pegou no talher e nem sentiu o cheiro 

Aí o que vai aqui acontecer: 

Desculpa camarada, agora você vai descer 

Cê tá nesse movimento por hype 

Eu vou falar o que ela falou pra mim aqui no mic  

O que esse cara tinha feito na batalha de trio: 

Vamos cê beijar na frente da câmera pra dar like? 

(Guinho, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Guinho, segundo round, 2018). 

 

 A audiência grita com força, mais uma vez, enquanto Krawk ri e gesticula 

negativamente com a mão, negando a afirmação apresentada no último verso de 

Guinho. Ao notar os gestos do adversário, Guinho responde imediatamente no 

microfone, dizendo: “tenho print
123

, hein!”, enquanto o público se manifesta 

paralelamente solicitando o terceiro round. Os MCs seguem rindo com a controvérsia, 

enquanto o apresentador assume o microfone. Neste momento, a câmera focaliza um 

membro da plateia que faz o número três com uma das mãos, sugerindo a realização de 

um terceiro round. O apresentador, por outro lado, brinca no microfone que só realizará 

o terceiro round se todas as pessoas do público derem um passo para trás, resmungando 

do pouco espaço que o grande número de pessoas presentes acabou por deixar para a 

roda de rimas, palco simbólico da batalha. A audiência atende a solicitação e o 

apresentador pergunta aos MCs qual deles começaria o terceiro round. Os rimadores, 

como de costume, decidem no par ou impar. Krawk ganha, sendo obrigado a começar, 

e Guinho comemora caçoando do adversário – de maneira geral, nas batalhas, os MCs 

preferem fazer rimas de resposta a começarem o round, já que assim podem se valer dos 

ataques promovidos pelo adversário para criar seus versos improvisados. Krawk começa 

o terceiro round, que ao contrário dos dois primeiros, como já observamos em outras 

batalhas, é mais dinâmico e apresenta estrofes intercaladas de quatro versos. 

                                                      
123

 Print screen; referente à uma das teclas/funções do sistema operacional Windows que, quanto ativada, 

produz uma imagem da tela do computador.  
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Antes do MC começar a plateia grita “explana, explana”, incentivando uma 

resposta às últimas rimas de Guinho. Krawk provoca o público com a clássica pergunta 

“o que vocês querem ver?” e dispara: “Calma, lek. Por que cê tá emocionado?/ Por isso 

que cê mente, depois eu que sou decorado?/ Calor da sua transa? Cê não é brabo!/ O 

calor de vocês eu só provei porque ela tem fogo no rabo”.  

 Guinho estimula o público a vir junto com ele e responde: “Fala que eu sou 

decorado, arruma treta/ Não fui eu que pegou rima do Jafari
124

 e pôs numa letra/ Cê tá 

entendendo? Cê é entediante/ Cê é um lixo com a rima dos outros e ainda acha isso 

gratificante”.  

  Krawk ataca novamente, se referindo a Guinho: “Mó engraçado esses MCs 

fodidos/ A mina tentou pegar todos os famosos, não deu, pegou o desconhecido”. A 

plateia responde de imediato à rima, gritando. Os gritos deixam os dois próximos versos 

de Krawk inaudíveis. Guinho responde novamente: “Eu falei de Jafari, seu cuzão/ Só 

que a microfonada é na cara, eu não vou por ele no chão/ Aí, cê tá entendendo, seu 

ramelão?/ Não fala da mina, tenha conduta e segura sua emoção”.  

 Krawk ataca: “Eu vou falar porque você falou primeiro/ Se você envolveu sua 

própria mina: segura o B.O
125

, parceiro/ É isso memo, mano, que eu te digo, pode crer/ 

Chama lá o Jafari, eu bato nele e em você”. O público grita efusivamente, enquanto a 

câmera foca no apresentador do evento – que olha para a câmera com os olhos 

arregalados e a boca aberta, fazendo graça. A participação do moderador do combate 

como um dos atores do espetáculo é notável nas batalhas, como observado em 

diferentes edições.  Guinho assume o microfone e responde: “É porque ele é frustrado, 

não pegou e quer difamar a favela/ A música dele é aquela: ‘dormi na praça pensando 

nela!’/ Aí, só que cê nunca pegou/ Comparecer? No caso, cê que quis aparecer.”  

 Krawk responde na sequência: “Eu falei da praça, escuta o free
126

/ E só com o 

IML pra sair daqui/ Se é que cê entende, mas você não vai sair/ Porque eu chuto sua 

bunda daqui pro Mandaqui
127

. Guinho ataca mais uma vez: “Cê tá entendendo, presta 

atenção/ A sereia virou favela e comigo começou a pular estação/ Cê tá entendendo? 

Aqui é Atena
128

/ Cê anda de HB20
129

, das suas rimas eu sinto pena”. Krawk parece 
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 MC participante da Batalha do Museu.  
125

 Acrônimo para boletim de ocorrência.  
126

 Neste caso, relativo a improviso; abreviação para freestyle. 
127

 Mandaqui é um bairro da cidade de São Paulo, a 30 km de Barueri – local de realização da batalha.  
128

 Provável referência a uma das ruas da cidade de Barueri.  
129

 Carro subcompacto da Hyundai.  



87 
 

 

irritado com o verso final de Guinho e diz: “É isso memo, HB20 monstra: 2017, otário”. 

Parte do público ri, e Guinho retruca para o adversário: “Fala só no mic! Bem 

lembrado”. 

 O apresentador assume o microfone novamente, interrompendo a discussão e 

diz: “me dá aqui essa porra, seus veadinhos”. Mas Guinho chama sua atenção de 

imediato: “E aí, Bob, conduta, caraio!”. O mediador, então, percebe o deslize e se 

desculpa, também imediatamente e para que todos possam ouvir no microfone. Em 

seguida, completa: “pelo menos eu peço desculpas quando eu acho que estou errado”. A 

breve altercação não vai à frente e o apresentador do combate solicita à plateia que 

escolha o vencedor. Krawk é quem recebe mais gritos do público e sai vitorioso. 

 A batalha estre Krawk e Guinho evoca, assim como os outros combates 

examinados aqui, diferentes questões e tensionamentos que poderiam ser alvo de 

discussões específicas mais aprofundadas. É possível perceber, por exemplo, como os 

MCs dialogam ao final do combate sobre a posse de um bem material (HB20), que 

demonstraria poder financeiro, sendo uma suposta evidência do pertencimento a classes 

mais altas. Esta hipótese enquadraria o MC detentor do bem como playboy, como 

alguém que, por supostamente não ser da periferia, não teria legitimidade para estar no 

RAP.  Outra questão que aparece como tensão é a chamada de atenção que um dos MCs 

faz ao apresentador, após o mediador da batalha proferir um insulto discriminatório se 

referindo aos rimadores, ao chama-los de veadinhos. Em ambos os casos, nota-se um 

diálogo atravessado pelas raízes formativas do RAP brasileiro, que valorizariam o 

tradicional, o periférico, a masculinidade dominante/autêntica, a conscientização 

política e social, dentre outros aspectos. Esta postura, ainda que possa ser incongruente 

ao ser esboçada em um evento da nova geração que concentra energias na troca de 

injúrias entre associados do movimento (e não em atacar a opressão do sistema, para 

utilizar uma formulação clássica do RAP), também reafirma como as performances 

guardam ambiguidades e não precisam apresentar plena ruptura com os modelos 

clássicos para se legitimarem. É assim, aliás, que vários dos acontecimentos das 

batalhas se apresentam, reunindo questões heterogêneas que se ligam a diferentes nós. 

Cabe insistir que o intuito deste trabalho não é discutir minuciosamente cada um deles, 

mas se valer da complexidade das batalhas para recortar aquilo que é realmente 

produtivo para nossa discussão. Dessa forma, nos parágrafos seguintes, articula-se o 

debate sobre a batalha examinada a partir do aprofundando de pontos-chaves.  
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 RAP é força, força é improviso. Como já vimos, a noção de masculinidade 

dominante aparece profundamente inscrita nas batalhas de rimas. A cada combate 

destrinchado é possível notar algumas de suas variações, que se agitam em torno de um 

mesmo conjunto de atributos. Como resultado dos dados apresentados a partir do 

confronto entre Orochi e Pelé, o primeiro combate discutido neste capítulo, foi possível 

observar como as características de um ideal masculino clássico – baseado em tradições 

machistas pouco conectadas ao debate contemporâneo emergente sobre gênero – 

acabam por definir aquele episódio. O mesmo quadro se repete durante o combate entre 

Jhony e Orochi, discutido em sequência. E a batalha entre Krawk e Guinho, alvo desta 

última discussão também aciona as mesmas questões. A razão desta reiteração 

performática que também poderá ser observada, em confirmação, na análise 

subsequente, parece estar associada a duas razões principais: o modo de batalha de uma 

batalha de sangue e formação histórica do RAP brasileiro como gênero musical. Como 

essas questões têm sido tratadas durante todo o capítulo, sendo inclusive alvo de 

articulações anteriores sobre os combates, destaca-se neste momento as marcas que 

reafirmam e ampliam suas colocações. 

 Uma tensão que abarca todo embate entre Krawk e Guinho pela 78ª edição da 

Batalha da Aldeia é a tentativa de intimidação de um MC a outro, uma busca ora por 

amedrontar o adversário ora por constrangê-lo. Essas investidas, comuns nas batalhas de 

sangue, aparecem neste episódio com frequência por meio de toques, elevação da voz, 

aproximações abruptas e principalmente ameaças verbais de agressão física. São 

tentativas claras de intimidação que objetivam diminuir a potência e inibir a reação da 

performance do oponente. Investidas que, unindo corpo e voz, buscam estabelecer um 

domínio físico e simbólico diante daquele espaço de combate, estando explicitamente 

relacionadas a uma ideia de dominação. É a partir dessa concepção que as abordagens 

se desenvolvem e vão além. Uma ofensiva recorrente no confronto entre Krawk e 

Guinho são os ataques à suposta namorada de um dos rimadores, que segundo a 

narrativa instaurada ali também já teria se relacionado com outros artistas. Essa 

colocação se articula como uma tentativa de desqualificar o oponente por meio de uma 

ação hipotética da sua namorada, que segundo a lógica argumentativa poderia ser 

considerada como uma mulher fácil. Um ataque notadamente machista, que nega à 

mulher as mesmas condições e direitos do homem – considerando que a masculinidade 

dominante valorizaria justamente aquele que se relaciona com várias mulheres. Este é 
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mais um recurso insultivo que reforça o modus operandi daquele ambiente, indo na 

direção oposta ao discurso feminista e solidificando traços do machismo presente no 

RAP brasileiro, que aparece nas batalhas de rimas com frequência (neste capítulo, pode 

ser observado em todos os combates examinados). 

 Por outro lado, a ideia de improvisação como habilidade fundamental aos 

participantes daquele embate também surge como elemento de disputa, aparecendo nas 

rimas e sendo motivo de controvérsia. Na batalha entre Krawk e Guinho pela 78ª edição 

da Batalha da Aldeia, o que aparece como tensão em um dos versos é a ideia de rima 

decorada, ou seja, uma rima previamente pensada que não é fruto espontâneo do 

combate. Por não se enquadrar na concepção de um improviso feito aqui e agora, e 

assim, ter sido pensada e até mesmo escrita antes da batalha, uma rima decorada não 

teria o mesmo valor que uma rima espontânea. Exatamente por isso não seria válida 

para uma batalha de RAP improvisado. No entanto, não é fácil aferir, sem escorregar 

em achismos e outras formas subjetivas de avaliação, especialmente no calor da batalha, 

quando uma rima é decorada ou não – exceto em situações em que o MC copia um 

verso de outro artista, usa frases de canções gravadas ou executa ações análogas a essas. 

Sendo assim, quando um rimador sugere durante uma batalha que seu oponente está 

usando rimas decoradas ou não sabe improvisar, sua intenção é diminuir e invalidar os 

esforços do adversário. É um modo de fazê-lo parecer menor, não digno de ser um dos 

participantes daquele combate. É uma forma de classificá-lo como falso MC.  

 Levando em conta a relevância que as batalhas de rimas alcançaram no RAP 

brasileiro dos anos 2010, tornando-se os principais eventos e espaços físicos de 

sociabilidade do gênero musical, adquirindo alta visibilidade em âmbito nacional por 

meio das plataformas digitais e trazendo à tona artistas fundamentais à nova geração da 

manifestação, refletir sobre o lugar do improviso como possibilidade performática no 

RAP parece ser produtivo para a discussão proposta neste trabalho. Se durante os anos 

1990 artistas altamente reconhecidos no gênero musical, como Mano Brown, GOG, 

Eduardo Tadeu, MV Bill, Marcelo D2 e Gabriel O Pensador, eram identificados por sua 

capacidade lírica e performática, acima de tudo, por meio de canções gravadas em 

estúdio, com letras previamente escritas e decoradas, as batalhas de rimas instituem o 

improviso, a rima aqui e agora, como uma habilidade desejável à nova geração do RAP. 
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É assim que a instantaneidade, a criação poética instintiva
130

, que não pode esperar e 

deve existir para já, passa a integrar a cena musical do RAP no Brasil de forma 

decisiva. O improviso torna-se uma performance aspiracional, por vezes indispensável, 

a essa nova geração. 

 Regras e cerimônias, performances do público. As batalhas de rimas possuem 

um conjunto de regras e cerimônias que devem ser cumpridas e repetidas a cada 

combate. Uma espécie de liturgia, que congrega um agrupamento de ações protocolares 

que demarcam as diferentes faces de um confronto. E é justamente a partir dessa 

demarcação, como em um espetáculo teatral em que a plateia detém o seu lugar especial 

e tanto pode quanto deve interagir com o show, que o público em um embate de RAP 

improvisado é convocado a se manifestar. A audiência é parte do preâmbulo do 

combate, interagindo com os comandos do apresentador e repetindo o slogan do evento; 

se faz presente no início da batalha. A audiência é o termômetro das rimas, avaliando, 

principalmente por meio de respostas orais, a qualidade dos versos; se faz presente 

durante em todo round, às vezes em cada verso, validando as melhores rimas. A 

audiência é, ao mesmo tempo, a escada e a motivação do MC, servindo como base e 

estímulo para os versos; se faz presente – mesmo que por meio de indivíduos 

específicos e não como coletividade – nos produtos primários dos combates, as rimas. E 

a audiência é a autoridade, tem o poder de resolver impasses e decidir; se faz presente 

na deliberação pela continuidade das batalhas (o amado terceiro round) e na 

determinação do vencedor.  

Como argumento que transpõe este diálogo e este texto em diferentes momentos, 

a conclusão é manifesta: a audiência também é protagonista do espetáculo e, portanto, a 

performance não é só do MC. Os gritos frequentes das batalhas, que introduzem 

repetições populares aquele contexto, como “sangue!” e “mata ele!”, além de 

salientarem as investidas semióticas referenciais para esses combates, evocam uma 

repetitividade bastante particular à performance. Uma ação cíclica que Zumthor (p. 35, 

2014) chama de reiterabilidade ou “comportamentos que são repetíveis indefinidamente 

sem serem sentidos como redundantes”. São reações e procedimentos incorporados ao 
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 Instinto aqui está relacionado a impulso. É enganoso acreditar que um bom improvisador nasce sem 

preparação. Até alcançar a habilidade de freestyling, um artista se vale de centenas de horas de rimas 

improvisadas, ensaios prévios não gravados, batalhas com amigos e outros exercícios que possibilitem 

uma boa improvisação.   



91 
 

 

show, dinâmicas que colorem os eventos e demonstram que os artistas não são os únicos 

a produzirem sentido nas batalhas de rimas.   

 Sistemas de interação, versos das plataformas. Dos diferentes acontecimentos 

passíveis de aprofundamento na batalha entre Krawk e Guinho pela 78ª edição da 

Batalha da Aldeia, a frequente citação às plataformas digitais, assim como acontece no 

combate anteriormente examinado entre Jhony e Orochi, denota como os sites de redes 

sociais também influem nos confrontos rimados. E mais que isso, revela ainda como as 

controvérsias que ganham vida na rede – sejam por meio de batalhas anteriores que 

voltam a repercutir a partir de tensões agenciadas pelo público ou mesmo publicações 

polêmicas de artistas, fãs ou outros associados aos eventos – também impactam no 

enredo dos combates. É como se uma rima, uma declaração ou uma batalha anterior 

aquele evento servisse de muleta, de insumo, para os versos produzidos ali. Esta é uma 

evidência de que a cena do RAP se articula com vigor pela rede, acompanhando tanto as 

flutuações decorrentes dos vídeos das batalhas passadas quanto as postagens que geram 

burburinho e viram motivo de debate. Neste sentido, muitas tretas contemporâneas do 

RAP são estabelecidas, antes de tudo, tendo as plataformas como referência e como 

mediadores fundamentais. Em suma, se durante os anos 1990 e parte dos anos 2000 as 

tretas do RAP precisavam ser estabelecidas necessariamente nas ruas, 

contemporaneamente, não é mais exatamente assim que acontece.  

  Um trecho particular do combate rimado entre Krawk e Guinho traz à tona outra 

controvérsia que ratifica a posição que as plataformas digitais ocupam nas batalhas de 

rimas, delimitando, neste caso, como o sistema de interação (curtidas, reações, views, 

comentários) e também produz sentido na cena do RAP. Durante uma troca de farpas, 

em meio ao segundo round da 78ª edição da Batalha da Aldeia, um dos rimadores acusa 

o adversário de ter sugerido a uma mulher (talvez a então namorada de Guinho) para 

que o rimador acusado e ela se beijassem em frente à câmera que registra o combate, a 

fim de alavancar a popularidade do registro após sua publicação na internet. Os versos 

reiteram e clarificam o episódio: “Cê tá nesse movimento por hype/ Eu vou falar o que 

ela falou pra mim aqui no mic/ O que esse cara tinha feito na batalha de trio:/ Vamos cê 

beijar na frente da câmera pra dar like?”.  

A ofensiva que acusa um dos artistas em supostamente estar interessado na 

participação das batalhas apenas para adquirir relevância social na internet, tentando 

diminuí-lo a partir de uma narrativa que condena sua autopromoção por meio de um 
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floreio romântico durante um combate (e não por meio das rimas improvisadas), ainda 

que possa ser um texto ficcional próprio aos confrontos, demarca mais uma vez a 

presença do digital no interior das performances nas batalhas de rimas. Este traço que se 

repete nos combates, joga luz sobre a discussão que compreende as cenas musicais 

como redes sociotécnicas (PEREIRA DE SÁ, 2013), principalmente a partir da 

consolidação da internet como ambiente determinante para transformações que 

impactaram na cadeia produtiva da música (HERSCHMANN, 2010), trazendo à tona a 

reflexão sobre os aspectos materiais, sobre a concretude, dos canais de comunicação 

(GUMBRECHT, 2010). Se um dos argumentos a serem destacados pelo debate está 

centrado na influência que um suporte material pode exercer sobre uma mensagem, é 

interessante notar como o suporte material e seu sistema interativo, neste caso, parecem 

influir tanto na mensagem que acabam se tornando a própria mensagem, ou ao menos 

parte significativa dela. Uma relação que enquadra novos signos ao gênero musical, 

deslocando e expandindo as intertextualidades que compõe seu conjunto semiótico. 

Aqui, as plataformas também rimam. 

 

2.3.4 KRAWK VERSUS LYA: PESSOALIDADES E GRAMÁTICAS DO RAP EM 

NOVOS ESPAÇOS SOCIAIS  

 O último combate examinado aqui, o segundo vídeo
131

 com mais visualizações 

no canal da Batalha da Aldeia no YouTube, com mais de 4 milhões e 100 mil 

visualizações em 20 de dezembro de 2018, também é da 78ª edição da Batalha da 

Aldeia e conta com a presença de Krawk, que neste combate enfrenta Lya. O vídeo 

postado em 24 de janeiro de 2018 também é iniciado com um trecho audiovisual do 

cypher Big Poppa, lançado pela Aldeia Records no mesmo dia. A inserção do cypher, 

exatamente do mesmo modo que apresentado aqui no vídeo anterior, funciona como 

propaganda para a obra audiovisual. Em síntese, o trecho é o mesmo e introduz os 

mesmos elementos já descritos. Por isso, pularemos para o início da batalha, que 

começa mais uma vez por volta dos 23 segundos.  

 O vídeo que retrata o embate entre Krawk e Lya é iniciado a partir de um recorte 

que sintetiza bem as batalhas que temos buscado pensar neste estudo, com o público 

gritando empolgadamente a sentença “sangue!”. Mais que uma concretização verbal da 
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 Batalha entre Krawk e Lya pela 78ª edição da Batalha da Aldeia: <https://goo.gl/rknnuW>. Último 

acesso: 03/01/2019. 

https://goo.gl/rknnuW
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modalidade pelo qual a Batalha da Aldeia está inserida (batalha de sangue), a 

manifestação da audiência reafirma o lema, a proposição elementar, daquele confronto 

de RAP improvisado, assegurando que os MCs deem seu máximo e não poupem os 

adversários de seus insultos rimados.  

 É a partir deste estímulo que Krawk chama a plateia para vir com ele em seus 

primeiros versos na batalha e inicia:  

Satisfação neste momento, mas eu amasso na parada 

Mostrando como minha rima é muito mais qualificada 

Cê pensa que tá bonita? Desculpa, mas num tá nada! 

Quem é você? A morena do Tchan judiada? 

Não tô te entendendo, aqui cê sai quebrada 

Que eu sigo mandando pesado, meu mano, cê sabe, chapa na levada 

Num adianta, cê é fraca no free 

Já que você tá de saia, por favor, saia daqui 

Porque na rima, mano, nada você vai arrumar 

Tá ligado que eu sigo aqui só pra te esculachar 

Feia pra caralho, escuta o som: não sabia que guaxinim usava batom. 

(Krawk, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Lya, primeiro round, 2018). 

 

 O público grita em resposta aos versos do MC e o apresentador assume o 

microfone dizendo: “Ô louco! É isso memo?”, emendando no tradicional “mata ele, 

mata ele!”, para estimular o público. A plateia acompanha o mediador, que abre 

caminho para a resposta de Lya. A MC dispara: “Eu sair hoje dessa batalha é o mínimo/ 

Mas antes de sair eu vou matar mais um playboy de condomínio”. O público grita 

intensamente quase deixando o próximo verso incompreensível, mas a leitura labial 

possibilitada pela imagem do vídeo, que foca a MC neste momento, permite decifrar a 

sequência: “Pra você parar de ser imbecil/ Pra ver você como eu te mando hoje pra 

ponte que caiu/ Até porque você é um vacilão/ Eu não sou bonita? Foda-se! Eu não vim 

pra agradar o seu padrão!”. O público grita intensamente mais uma vez, validando as 

rimas de Lya, que completa: “E você pra mim é só mais um ser/ E agora eu te ponho 

aqui abaixo do meu pé/ Bonito e feio: ‘ah, mas beleza faz parte’/ Do que adianta ser 

bonito e não ter caráter?”. A plateia responde empolgada, gritando. É possível perceber 

até o próprio Krawk, adversário de Lya no combate, levantando a mão em sinal de 

aprovação do verso. Lya finaliza: “Não adianta nada, ô imbecil/ Pra você ver como aqui 
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seus versos são muito fútil
132

/ Até porque, mano, eu sou freestyleiro
133

/ Eu não quero 

ser bonito
134

, apenas verdadeiro.” 

 O público se manifesta positivamente com o verso final de Lya do primeiro 

round e Krawk, imediatamente após o término da sequência, estende a mão e sorri para 

Lya, que responde o sorriso e o comprimento. Os adversários no combate se abraçam e 

Krawk diz para Lya: “É nós, caraio! Cê é foda!”. O apresentador da batalha assume o 

comando e solicita barulho para as rimas dos MCs. Primeiro, para os versos de Krawk 

e, que começou o round, e na sequência, para os versos de Lya. A resposta do público é 

significativamente maior para Lya, que é declarada vencedora do primeiro round. 

 O instrumental para a segunda rodada é liberado e o apresentador anima o 

público para a próxima sequência. Como Krawk foi quem começou o primeiro round, 

agora, Lya começa. A MC afirma com firmeza, rimando: “Aí, esse é só mais um 

playboy se passando por bandido”. Krawk gesticula negativamente, de imediato, 

negando o verso, mas Lya completa: “Mas até pra sair de casa tem que sair escondido!”. 

O público grita e a MC continua:  

Porque mamãe não deixa, ela paga sua conta! 

Quer fazer freestyle? A Lya sempre vai estar pronta 

Até porque não tô aqui com racismo 

E muito menos pra falar que eu vim batalhando com vitimismo 

Mas ó aqui, mano: esse é o pente 

E se for pra bater palavra com palavra, eu bato de frente 

Porque eu não tô nem aí pra essas paradas 

E se tiver que cair, nós cai nessa estrada 

Mas aqui eu vou te falar 

Eu sou diferente de você, porque quando eu caio eu sei me levantar! 

Tu é envolvido 

E diferente de você que é carregado por amigos 

(Lya, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Lya, segundo round, 2018). 

 

 

 O público reage gritando para as rimas de Lya. Krawk recebe o microfone da 

adversária e, respondendo ao último verso da MC, diz: “jamais!”. O MC se prepara para 

sua resposta, agita o público e versa:  

“Ó, é essas coisas que me dá estresse 

                                                      
132

 Discordância verbal proposital produzida pela MC, a fim de rimar com a frase anterior. Não é demais 

reafirmar que, nas batalhas de rimas, a concordância primária é baseada nos traços fônicos e nas 

repetições sonoras, não nos verbos.    
133

 Ou, em português brasileiro: fristaileiro; quem faz RAP improvisado. Ainda que o RAP Freestyle, 

como defendo neste trabalho, não esteja apenas baseado na improvisação, está é a associação mais 

evidente na cena do RAP brasileiro até 2018.  
134

 Novamente, aparente discordância proposital de gênero gramatical a fim de estabelecer coerência entre 

as rimas do verso apresentado.   
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Só sabe meu nome, chega aqui e acha que me conhece 

Então, na moral, pega a fita: 

O que eu tenho de carteira assinada, tu não tem de letra escrita 

Então, escuta só o que eu te digo 

Tu tá ligado, mano, olha só: sua cara, eu divido 

Cê quer bater de frente comigo, então 

Mas, com essa cara amassada, tu bateu num caminhão 

(Krawk, 78ª Batalha do Aldeia, Krawk x Lya, segundo round, 2018). 

 

 Lya sorri com o verso de Krawk, levantando a mão e fazendo a mão chifrada, 

em demonstração de aprovação da rima do adversário. O público mostra empolgação 

parecida, gritando para o verso do MC. Krawk segue versando: “Tá ligado, olha só o 

que eu te falo/ Vou pesado e te chuto de volta pra São Gonçalo
135

/ É foda, mano, escuta 

um free/ Melhor voltar pro RJ, otária, porque ninguém te quer aqui/ Tá ligado, Lya, sem 

patifaria/ Avalia: quem rima mal? Ah, vá: Lya!”. 

 O público e Lya riem com o último verso de Krawk, e antes mesmo do 

apresentador esboçar qualquer reação ao microfone, a audiência começa a solicitar o 

terceiro o round. A sugestão da plateia para o terceiro round deixa claro que, para ela, 

não só Krawk venceu a segunda rodada, empatando o embate em um a um, mas que 

aquele confronto merece continuidade exatamente pelo bom desempenho dos MCs. A 

performance empolgante dos rimadores parece ser um dos fatores determinantes para o 

engajamento da plateia.  

 Em meio aos gritos de “terceiro, terceiro!”, o apresentador assume o microfone e 

diz, com a câmera em close: “Pera aí! Eu sei que cês querem minha desgraça. Mas aí, 

mano, terceiro tem que ser geral naquele envolvimento do ladrão, certo? Que rouba a 

brisa de geral, mano!”. A solicitação do mediador é atendida com gritos mais intensos 

pelo terceiro round. A batalha segue.   

 Os MCs participantes decidem no par ou impar. Lya perde e é obrigada a 

começar o terceiro round, tradicionalmente intercalado: “Aí, você acha que tem dom/ 

Tem mil e uma letras, mas não bate de frente com só um som/ Um som que eu faço, 

você não faz/ Por isso que no verso, mano, pra você nunca foi eficaz”. Krawk responde: 

“Só que nessa aqui que cê fica em pranto/ Em 2017, eu lancei treze som e você lançou 

quanto?/ Então, me fala: é foda, escuta, eu sei/ É fácil falar de mim, difícil é chegar 

onde cheguei.” 

                                                      
135

 Menção à Batalha do Tanque de São Gonçalo – RJ, evento que Lya costuma participar.  
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 Lya ataca novamente: “Eu não lancei nada, só que eu não tenho minha mente tão 

lerda/ Eu prefiro pegar e não lançar nada, do que quando lançar pegar e fazer merda/ 

Até porque deixa eu te falar, irmão:/ Você compra todas as visualização”. Krawk rebate: 

“Como se tivesse como/ Tu tá ligado, mano, que eu sigo e sempre somo/ Não compro 

visualização, cê sabe, sem problema/ Economiza inveja, que no flow eu roubo a cena”.  

 O público grita e Lya dispara: “Ah, rouba cena nada!/ Não é você que compra, 

esqueci: tu pede e seu pai que paga”. A resposta de Lya leva a audiência a uma reação 

ainda mais intensa que a rima de Krawk e a MC completa: “Porque é isso aí que 

acontece/ Por isso que tu bate de frente com a Lya e ela te desmerece”. Krawk 

responde: “Que pai? De novo: mano, se assemelhe/ Diferente de você, nunca passei um 

dia com ele/ Então, cuidado, pra não falar o que cê não sabe/ Só rima mentira, é mais 

falsa que o Kassab”. 

 Lya rebate: “Você nunca passou com ele? Então deu pra entender/ Que nem ele 

tem orgulho de ter um filho igual você”. A audiência reage imediatamente, enquanto 

Krawk demonstra discordância de Lya. A MC completa: “Quem você acha que manda 

bem no free? Eu não tenho orgulho de ter você como MC”. A partir da última sequência 

de rimas, Krawk finaliza: “Eu quero que ele se foda. Então, olha e me entende/ Se 

minha mãe se orgulhar, pra mim já é o suficiente”. O público reage intensamente e o 

MC fecha: “Então, escuta só, o que eu digo após/ Beleza e caráter? Mas se não tem 

nenhum dos dois!”.  

 O terceiro round ainda termina com certa tensão entre os MCs, aparentemente 

incomodados com os insultos decorrentes da batalha. O apresentador assume o 

microfone e solicita que o público, após a repetição do nome de cada um dos rimadores, 

grite para aquele que apresentou o melhor conjunto de rimas improvisadas. A audiência 

demostra preferência pelas rimas de Krawk. O MC vence a batalha.   

 As entrelinhas do combate. Ainda que uma batalha de rimas seja um espetáculo 

de RAP, configurando-se como uma apresentação pública, e muitos dos rimadores 

façam do modo de batalha parte de sua perspectiva durante os confrontos rimados, 

compreendendo que os versos ofensivos estão associados a uma lógica de combate e 

não necessariamente são crenças dos oponentes, percebe-se durante o exame dos 

embates que algumas ofensas são realmente levadas a sério, passam a ser discutidas fora 

dos confrontos e voltam a ser reiteradas inclusive em novas batalhas. Cenário esse que 

parece ser sustentado pela própria dinâmica dos combates.   
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 A dinâmica dos combates, focada em agressões contra agressões a fim de 

decidir quem agride melhor, parece fortalecer essa tensão, ao passo que em um contexto 

de insultos contínuos, a partir de uma lógica em que é desejável ofender o adversário 

para vencer – precisando, por vezes, procurar, descobrir, inventar motivos para produzir 

um verso ultrajante – não é difícil com que os MCs realmente se sintam ofendidos. 

Assim, mesmo entendendo que os insultos fazem parte do jogo, que a teatralidade 

atravessa aquele debate, os confrontos também acabam por evocar conflitos reais: 

problemas pessoais que utilizam a roda como palco ou acabam adquirindo densidade 

justamente por sua causa. É o que parece acontecer em alguns episódios, como o entre 

Krawk e Lya, onde uma das controvérsias estabelecidas é o fato de um dos MCs não 

conhecer ou não estabelecer boas relações com seu pai. Assim como nesta batalha, não 

é incomum que pessoas relacionadas aos MCs e que não frequentam necessariamente os 

eventos sejam envolvidas nos versos, causando desconforto a alguns participantes. Foi a 

partir deste incômodo que tanto na Batalha do Tanque quanto na própria Batalha da 

Aldeia, os organizadores tentaram estabelecer como regra a não menção a parentes e 

pessoas ausentes ao combate em que as rimas são proferidas, a fim de evitar, ou ao 

menos amenizar, esse tipo de problema. Levando em conta que os vídeos dos eventos 

alcançam milhares de pessoas por meio das plataformas digitais, e nem todas essas 

pessoas estão cientes das dinâmicas daqueles combates, essa é uma regra que visa coibir 

difamações desnecessárias a terceiros e, por consequência, problemas ao próprio evento. 

Esta tensão, que articula uma tensão importante para o funcionamento dos combates, 

reafirma como a presença dos objetos técnicos que alinham as batalhas de rimas à 

cultura digital ordena uma reconfiguração de partes dos confrontos, reafirmando 

também que, naqueles eventos, nem todos os ataques são válidos. 

   Uma ação frequente por parte dos MCs durante os confrontos é a negação, por 

meio de manifestações orais e gestuais, de uma ofensa apresentada em meio ao 

combate. Sentenças como “jamais!” ou gesticulações negativas imediatamente após os 

insultos rimados por parte do adversário, como aparecem no último combate 

examinado, além de fazerem parte da lógica de descredibilização ao oponente particular 

aos duelos, demonstram a preocupação dos artistas em reafirmar suas posturas, posições 

e ideias. Delimitam que aquele confronto de RAP improvisado, ainda que seja 

alegórico, é uma disputa séria que envolve a reputação dos envolvidos na cena do RAP. 

As rimas trocadas ali não constituem somente uma brincadeira, que reúne gracejos e 
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produz divertimento aos envolvidos. Para os desafiantes, as batalhas se apresentam 

como uma possibilidade de ascensão na cena do RAP e, por isso, também são encaradas 

com seriedade. É daí que surge o impulso de negação a uma colocação vexaminosa ou 

equivocada, em especial diante de um espetáculo pelo qual os personagens mesclam o 

fictício com o real. Mistura essa que parece ter relação direta com a construção do RAP 

como gênero musical, em que os artistas, como já demarcado, deveriam estar calcados 

no discurso do real, daquilo que verdadeiramente existe, representa a realidade e é 

autêntico. 

 Os impactos de gênero. O contexto das batalhas de rimas, atravessado por uma 

masculinidade dominante associada diretamente tanto aos combates quanto às balizas 

formativas do RAP brasileiro, produz efeitos nos versos que evocam questões de gênero 

sexual (gender), gênero gramatical e gênero musical (genre). O combate entre Krawk e 

Lya pela 78ª Batalha da Aldeia é um bom exemplo. Logo a partir dos primeiros versos é 

possível observar a tentativa de desqualificação à MC participante pelo ataque direto a 

sua beleza física, que é colocada em xeque a partir das rimas do adversário. Os versos 

apresentados trazem à tona associações clássicas entre mulher e beleza, em oposição aos 

notáveis esforços contemporâneos, especialmente por parte de movimentos feministas, 

pela desestabilização desses argumentos históricos vinculados aos ideais de padrão. 

Esses versos que desvelam o machismo próprio às batalhas de rima, aparecem por dois 

motivos evidentes, já demarcados: a associação histórica do RAP brasileiro a uma 

noção de masculinidade dominante e a presença massiva, claramente majoritária, do 

público masculino nos eventos.  

 Este panorama se afirma de modo tão determinante que até mesmo o gênero 

gramatical suscitado nos versos é materializado no masculino. Os pronomes, os 

substantivos e os adjetivos que conformam as rimas, em síntese, as formas nominais e 

pronominais presentes nas batalhas e que também influem em seus traços semióticos, 

embora nem sempre estejam relacionadas a homens, são arquitetadas no gênero 

gramatical masculino. O vocativo “meu mano” aparece por incontáveis vezes nos 

eventos até mesmo quando o ataque rimado tem como referência uma mulher, como 

acontece neste episódio, com a MC Lya. Mas é um dos versos da rimadora, que vale ser 

reiterado, que concretiza esse contexto de modo singular. O encadeamento de rimas diz: 

“Não adianta nada, ô imbecil/ Pra você ver como aqui seus versos são muito fútil/ Até 

porque, mano, eu sou freestyleiro/ Eu não quero ser bonito, apenas verdadeiro.” 



99 
 

 

 As socioespacialidades em combate. Lya é uma MC que ganhou proeminência a 

partir da Batalha do Tanque, de São Gonçalo/RJ. Krawk é um MC que ganhou 

proeminência a partir da Batalha da Aldeia, de Barueri/SP. E o contexto que permitiu 

com que esses MCs, originários de cenas locais distintas, viessem a se enfrentar está 

diretamente relacionado a associação das batalhas de rimas à cultura digital. O 

confronto entre Krawk e Lya acontece pela 78ª edição da Batalha da Aldeia, em 

Barueri. Assim, uma pergunta que surge é: o que faz Lya batalhar em um evento local 

realizado fora do seu estado? A razão parece estar associada a três questões imediatas. 

Em primeiro lugar, o reconhecimento e a importância que as batalhas locais, 

sediadas em regiões metropolitanas relativamente distantes dos grandes centros, 

adquiriram por meio de sua associação às plataformas digitais, tornando-se também 

eventos virtuais acompanhados em todo país. Uma alteração que trouxe prestígio para 

esses eventos, fazendo com que MCs de outras regiões também quisessem participar 

deles; em segundo lugar, o cruzamento das cenas locais (que com a cultura digital 

também se tornaram cenas virtuais) por meio da internet, fazendo com que atores que 

não estavam conectados e não poderiam se conectar sem a grande rede viessem a 

estabelecer interligações, constituindo um circuito virtual em comum repleto de 

misturas e atravessamentos; e, por fim, a posição de destaque que tanto a Batalha do 

Tanque quanto a Batalha da Aldeia obtiveram diante desse circuito virtual, alcançando 

alta visibilidade e tornando-se dois dos principais eventos de RAP improvisado do país. 

Observam-se, então, a partir deste conjunto de fatores associados às batalhas de rimas, 

alterações consideráveis nas relações socioespaciais do RAP brasileiro, que passam a ter 

os espaços virtuais como ambientes fundamentais a sua circulação, conferindo 

rearticulações territoriais que tem o digital como base. O YouTube, neste contexto, 

funciona como um dos hubs que conecta diferentes cenas locais, que, antes fincadas em 

seus territórios físicos particulares, passam a ensaiar interlocuções nacionais, o que 

desestabiliza as hierarquias entre os eventos nacionais e locais no RAP brasileiro. 
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CAPÍTULO 3 

—— 

O RAP FREESTYLE NÃO IMPROVISADO: 

AS BATALHAS DE YOUTUBE E OS CYPHERS 

 

 Se a associação das batalhas de rimas ao YouTube fizeram da plataforma um 

novo espaço de circulação e consumo do RAP brasileiro e o reconhecimento público do 

Freestyle – ratificado pela alta popularidade de seus produtos audiovisuais e pela 

chegada de seus eventos ao mainstream – demonstrou a capacidade de sedução da 

modalidade a novas audiências, alguns atores começaram a identificar o potencial que 

as rodas de rimas apresentavam em sua vinculação ao digital. Surge assim, a partir de 

trajetórias claramente distintas, mas conectadas a um mesmo ambiente, duas vertentes 

de considerável relevância para pensarmos a circulação do RAP brasileiro dos anos 

2010: as batalhas de YouTube e os cyphers. 

  As batalhas de YouTube são produtos audiovisuais de RAP, geralmente 

produzidos por youtubers como conteúdo para seus próprios canais no YouTube, que 

apresentam combates de rimas não improvisadas entre youtubers, músicos profissionais 

e personagens fictícios. O termo é utilizado, neste estudo, para se referir aos diferentes 

tipos de combates fictícios de RAP produzidos para o YouTube (combates entre 

youtubers e artistas; combates entre personagens de desenho) e não somente para 

combates entre youtubers (criadores de conteúdo que possuem um canal no YouTube). 

 Os cyphers, por outro lado, são, no Brasil
136

, produtos audiovisuais de RAP 

produzidos por artistas, clãs
137

 e produtoras de RAP como conteúdo para seus próprios 

canais no YouTube, em que MCs se apresentam sequencialmente como se estivessem 

em uma roda de rimas, a partir de versos que não estão necessariamente conectados a 

um tema. 

 Ainda que as batalhas de YouTube e os cyphers sejam produtos distintos, 

produzidos por atores distintos, com o intuito de atingir públicos distintos, estas 

iniciativas concretizadas por meio de obras audiovisuais, além de estarem atravessadas 

                                                      
136

 Embora a designação cypher no Brasil esteja, até então, relacionada a uma modalidade de produto 

audiovisual de RAP, nos Estados Unidos ela também pode se referir tanto a uma roda de Break quanto a 

uma roda de rimas. 
137

 Em suma, agrupamento de artistas e produtores de RAP que compartilham um mesmo conjunto de 

afinidades e objetivos; também costumam ser denominadas de bancas. 
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por um mesmo contexto, apresentam consideráveis consonâncias quanto a seus 

elementos formativos (aqueles que serviram de base), quanto a seus objetivos de 

comunicação (os resultados almejados) e quanto a seus resultados alcançados (as 

consequências produzidas e experimentadas).  

 Tanto as batalhas de YouTube quanto os cyphers surgem, em meados da década 

de 2010 no Brasil, como produtos audiovisuais de RAP baseados nas rodas de rimas e 

produzidos para o YouTube, a fim de gerar conteúdo para os canais dos seus 

produtores, ampliar a circulação de seus trabalhos por meio do alcance de novas 

audiências e, como consequência, ampliar as possibilidades de monetização por meio da 

plataforma. Ao final da década de 2010, as batalhas de YouTube e os cyphers se 

apresentam como alguns dos produtos audiovisuais de RAP mais visualizados do 

YouTube, ultrapassando em número as batalhas de rimas e projetando novas 

configurações ao RAP Freestyle produzido no Brasil. 

 Conforme demarcado no primeiro capítulo, este estudo entende o RAP Freestyle 

como um subgênero do RAP que se manifesta a partir de dois modos principais: o RAP 

Freestyle improvisado, fundamental às batalhas de rimas e, justamente por isso, 

frequentemente encarado como sinônimo de RAP Freestyle no Brasil; e o RAP 

Freestyle não improvisado, caracterizado pelo verso livre a partir de um instrumental de 

RAP, em que o rimador apresenta rimas previamente pensadas que não estão 

necessariamente conectadas a um tema. Esta discussão adquire relevância no Brasil ao 

final da década de 2010, ao passo que é a primeira vez que o RAP Freestyle não 

improvisado passa a aparecer com clareza como um elemento do RAP produzido no 

país. As batalhas de YouTube e os cyphers articulam essa nova configuração. As 

páginas subsequentes evocam insumos para este debate. 

 

3.1 AS BATALHAS DE YOUTUBE 

 As batalhas de YouTube são quase integralmente baseadas nas batalhas de 

sangue, modalidade mais popular das batalhas de rimas, como evidenciado durante o 

capítulo anterior. São combates de RAP – mas, neste caso, a partir de versos não 

improvisados – em que os desafiantes apresentam rimas insultivas que buscam 

descredibilizar o adversário. A diferença fica por conta de uma aparente redução na 

apresentação de palavrões – provavelmente pela lógica produtiva da batalha, concebida 

para o compartilhamento.  
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 Outra diferença curiosa é como os desafiantes batalham. Muitos dos combates 

são estabelecidos por meio de uma videoconferência fictícia, em que um desafiante 

enfrenta o outro por intermédio da tela de um computador, em uma metalinguagem que 

evoca graficamente os objetos técnicos próprios à cultura digital.  

 As configurações das batalhas de YouTube conversam com as configurações das 

batalhas de rimas. Mas o arranjo, a disposição dos elementos, neste caso, é quase 

integralmente determinado pelo YouTube. O combate, para a audiência, acontece por 

meio do reprodutor de vídeo da plataforma. É atravessado pelos elementos que 

compõem seu ambiente. Pelo número de visualizações, pelo número de likes e deslikes, 

pelo número de inscritos, pelo título, pela descrição, pelos comentários. 

 A formatação dos combates, por outro lado, apresenta o mesmo padrão das 

batalhas de rimas: dois rounds de aproximadamente 30 segundos. E o público, embora 

não esteja presente durante a performance dos participantes, também pode interagir com 

as rimas apresentadas, avaliando a batalha a partir de likes e deslikes e opinando sobre o 

vencedor por meio do sistema de comentários – ainda que, tratando-se de um evento 

virtual, a decisão segue aberta pelo tempo em que o vídeo estiver online. 

 O número significativo de canais populares que passaram a produzir batalhas de 

YouTube, dentre eles 7 Minutoz, Desimpedidos e Esculhambation, revela que a difusão 

das batalhas de rimas por meio do YouTube influenciou o surgimento de um modelo de 

conteúdo a ser produzido para a plataforma. Dentre as diferentes formulações dos seus 

desafios, que apresentam combates entre youtubers; combates entre youtubers e artistas; 

combates entre youtubers e personagens de desenho; combates entre personagens de 

desenho; combates entre personagens de novelas; dentre outros; as batalhas de YouTube 

seguem promovendo o RAP Freestyle para um público que não estava conectado à cena 

do RAP brasileiro, ratificando o protagonismo das batalhas de rima na difusão do RAP 

durante os anos 2010 no Brasil. Os vídeos analisados a seguir corroboram com essa 

afirmação. 

 Ao digitar no YouTube os termos batalha de rimas ou batalha de rap, a partir de 

uma aba de navegação anônima
138

 e tendo como critério de classificação a contagem de 

visualizações, em 10 de janeiro de 2019, os dois primeiros resultados, em qualquer um 

                                                      
138

 Modo de navegação, presente nos principais navegadores de internet. Por ser uma navegação anônima 

não evoca cookies, dados de sites e outras informações fornecidas anteriormente aos sites durante outras 

navegações. Portanto, permite com que novas buscas não sejam afetadas pelas preferências já registradas. 
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dos termos, são de duas batalhas de YouTube do canal Mussa
139

. Um perfil com mais de 

7 milhões e 150 mil inscritos e mais de 850 milhões de visualizações, levando em conta 

todos os 125 vídeos do canal no período pesquisado. 

 Um breve exame pelo perfil revela batalhas de YouTube entre Mussoumano, o 

youtuber e artista de RAP proprietário do canal, enfrentando Peppa Pig, Whindersson 

Nunes, Léo Stronda, MC Bin Laden, Julio Cocielo, Felipe Neto, Cauê Moura, Mr. 

Catra, Bob Esponja, Celso Portiolli, dentre outros personagens de desenhos animados, 

youtubers, artistas e celebridades. 

 Considerando 1) a criação da batalha de YouTube como modelo de conteúdo 

para o YouTube; 2) o posicionamento de dois vídeos do canal nas primeiras posições 

dos resultados de busca no YouTube a partir dos termos batalhas de rimas e batalhas de 

rap; 3) e a relevância social dos personagens e artistas que integram as batalhas de 

YouTube; é possível olhar para as batalhas de YouTube como produtos centrais de um 

acoplamento e de uma estratégia de comunicação que se apresenta, ao mesmo tempo, 

como um desdobramento e uma confirmação da relevância que as batalhas de rimas 

adquiriram por sua associação ao YouTube. Examinar como esses produtos 

audiovisuais se configuram e articulam seus traços possibilita uma melhor compreensão 

sobre eles. As próximas páginas apresentam o exame de duas batalhas de YouTube 

altamente populares.  

  

3.1.1 PEPPA PIG VERSUS MUSSOUMANO: ENTRE O HOSTIL E O POPULAR 

 A primeira batalha de YouTube examinada aqui é o combate entre Peppa Pig e 

Mussoumano. A obra audiovisual publicada em 17 de novembro de 2014 é a mais 

visualizada do canal Mussa no YouTube, com mais de 69 milhões de visualizações em 

10 de janeiro de 2019. 

                                                      
139

 Canal Mussa no YouTube: <https://goo.gl/XnZksN>. Último acesso: 10/01/2019. 

https://goo.gl/XnZksN
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Figura 3. Peppa Pig x Mussoumano, 2014. Fonte: YouTube (https://goo.gl/CUV6kV). 

 

 O vídeo
140

 é iniciado a partir de uma cena que retrata Mussoumano – 

personagem principal do canal, criado a partir de uma mistura de elementos estéticos 

caricatos baseados nas imagens que evocam um árabe do Oriente Médio e um rapper – 

segurando um controle que, ao ser acionado em direção a uma televisão, ativa o 

aparelho diretamente na série de desenho animado Peppa Pig, destinado ao público 

infantil. De imediato, os contrastes chamam a atenção: de um lado, observa-se um 

jovem adulto, de boné para trás, lenço branco na cabeça como referência a um véu 

islâmico, óculos escuros, barba grande e roupas largas próprias ao RAP dos anos 1990; 

do outro, uma porquinha rosa, feminina, delicada e claramente infantil, um personagem 

de um desenho animado para crianças em idade pré-escolar. 

 É então que Peppa Pig, ao lado de uma caixa de som em um cenário rural de um 

desenho animado, pergunta: “Oi, pessoal! Vocês querem ouvir uma música?”. A 

personagem, então, aciona um dos botões do aparelho de som, fazendo com que um 

instrumental de RAP seja iniciado. Mussoumano, em frente à TV, demonstra surpresa 

pela aparição do desenho e pela ativação do instrumental, mas é imediatamente sugado 

para dentro do televisor. O youtuber reaparece no cenário rural em frente à Peppa Pig. A 

personagem demonstra um semblante fechado, em notável referência à expressão de 

antipatia própria ao RAP (e a muitos MCs durante as batalhas de rimas). É assim que a 

                                                      
140

 Batalha de YouTube entre Peppa Pig e Mussoumano: <https://goo.gl/CUV6kV>. Último acesso: 

10/01/2019. 

https://goo.gl/CUV6kV
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porquinha começa a rimar, enquanto Mussoumano balança a cabeça negativamente e 

aponta para a personagem demonstrando desaprovação. As rimas de Peppa Pig dizem: 

Eu sou a Peppa Pig, mas quem é você? 

Cê faz vídeo pro YouTube ou programa na TV? 

Veio invadir meu desenho, agora vai se arrepender 

Eu vou chamar meu pai, ele vai brigar com você 

Uma boneca minha vale mais que o seu canal 

Eu tô em todo lugar, até me vendem no sinal 

Com seis anos de idade, meu sucesso é mundial 

Sou o presente preferido das crianças no Natal 

(Peppa Pig, Peppa Pig x Mussoumano, primeiro round, 2014).  

 

 Imediatamente após os versos da personagem, Mussoumano inicia as sua 

resposta, ora encarando a adversária, ora olhando para a câmera enquanto apresenta suas 

rimas. Neste momento, é possível constatar mais claramente que o youtuber veste uma 

camisa preta com a inscrição “RAP!”. Mussoumano versa: 

Mas que coisa bizarra, maluco: eu devo tá ficando louco! 

Esse boneco tosco era pra ser um porco 

Eu tive que entrar aqui só pra acabar com essa palhaçada 

Se tu chegar mais perto, eu te apago com a borracha 

O cara que fez o desenho, só pode ter zoado 

Ao invés de fazer um porco, desenhou um piru de lado 

Pega mal falar isso, vamo mudar de assunto 

Acho melhor você correr se não tu vai virar presunto 

(Mussoumano, Peppa Pig x Mussoumano, primeiro round, 2014).  

 

 Peppa Pig demonstra expressões de discordância durante todas as rimas 

proferidas por Mussoumano, cerrando os olhos e cruzando os braços. Mussoumano, por 

outro lado, gesticula a fim de realçar seus versos, inclusive se aproximando e rodeando 

a personagem. É então que Peppa Pig ataca, agora pelo segundo round: 

Olha quem tá falando, me dê paciência 

Veio aqui me atrapalhar só pra roubar minha audiência 

Eu sou original, meu nome é Peppa Pig 

Você é falsificado de óculos xing ling 

Eu posso ser uma porca, mas tu parece um bode 

Corta logo essa barba, tira logo esse bigode 

Se liga Mussoumano, já dei o meu recado 

Você foi humilhado por um desenho animado 

(Peppa Pig, Peppa Pig x Mussoumano, segundo round, 2014).  

 

 Mussoumano responde, novamente, em sequência: 

Cadê tua família? Não adianta fugir agora, tá sozinha 

Sem graça, prefiro ver Galinha Pintadinha 

Essa porca cor-de-rosa só pode estar com gripe suína 

A cara toda torta, é fabricada na China 

Mais uma moda passageira, vaza estrangeira! 

Vem aqui, vou te colocar na minha frigideira 

(Mussoumano, Peppa Pig x Mussoumano, segundo round, 2014).  
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 Com a finalização das rimas, Mussoumano segue caçoando da adversária no 

combate, dizendo: “Bacon. Hum, bacon! Gostei de você, hein! Vem cá...”. A 

personagem, por outro lado, demonstra expressões de medo, levando as mãos à boca e 

se retirando rapidamente do cenário. A batalha chega ao fim dando a entender a vitória 

de Mussoumano. Ao final do vídeo, um corte rápido apresenta novamente o televisor 

que deu origem ao combate, agora demonstrando ausência de sinal como se a 

programação estivesse fora do ar. Um ruído sonoro evidencia o problema. Mussoumano 

aparece novamente em destaque, dormindo. O youtuber encara a TV, percebe que o 

episódio foi apenas um sonho e volta a dormir. 

 O embate fictício entre Peppa Pig e Mussoumano destaca sobre várias das 

questões que temos discutido no percurso deste texto. Elementos que articulam 

transposições entre as batalhas de rimas, a cultura digital, o YouTube e o RAP brasileiro 

como gênero musical. Os próximos parágrafos jogam luz sobre os pontos principais.  

 Sem plataforma, sem batalha. Se nas batalhas de rimas é possível que os 

combates aconteçam somente com a presença física dos MCs, rimando sem microfones, 

sem aparelhos de reprodução sonora, sem caixas de som, sem computadores, sem 

câmeras, enfim, sem nada, nas batalhas de YouTube os embates ganham vida apenas 

com a presença desses equipamentos. Em outras palavras, as batalhas de YouTube 

precisam dos objetos técnicos para acontecer – dentre eles, fundamentalmente do 

YouTube. Neste caso, o meio é um elemento ainda mais importante para a 

comunicação, porque sem sua existência a mensagem também não existe. É a partir 

desse contexto que as discussões sobre a Teoria das Materialidades (GUMBRECHT, 

2010) e sobre a Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012) voltam a ser relevantes para este 

trabalho: permitem pensar, mais uma vez, sobre as plataformas digitais como 

ambiências centrais para a produção, a circulação e o consumo dos produtos musicais 

contemporâneos, ao influírem nas mensagens e ao desempenharem funções de coautoria 

com os humanos.  

 Um exemplo notável é como as batalhas de YouTube chegam à cena do RAP 

brasileiro. Embora esses produtos audiovisuais pareçam adquirir popularidade a partir 

de outros circuitos, e não exatamente a partir da cena do RAP – provavelmente por seu 

caráter fictício e sua indissociável ligação ao virtual que colocam em jogo 

tensionamentos sobre autenticidade – ainda assim vários dos artistas, produtores e fãs 



107 
 

 

do gênero musical acabam por conhecer as batalhas de YouTube. Como as batalhas de 

YouTube utilizam algumas das principais palavras-chave (batalhas de RAP; batalhas de 

rimas) utilizadas para identificar os vídeos das batalhas de RAP improvisado, batalhas 

essas consolidadas na cena como observado no capítulo anterior, e o YouTube ainda 

interliga vídeos similares por meio de seu sistema de recomendação, os aparatos 

técnicos do site acabam por também influir nessas conexões. 

 A hostilidade não improvisada. Logo nos primeiros versos de Peppa Pig a 

manifestação de rivalidade é materializada no combate. A performance dos desafiantes, 

durante toda a batalha, reafirma o lugar do oponente como inimigo, como alguém que 

precisa ser combatido. A disposição em insultar é corroborada tanto pela desvalorização 

do outro, por meio de ataques à aparência e diferentes formas de ameaça, quanto pela 

autovalorização, pela atribuição a si mesmo de qualidades que o outro não possuiria. Os 

gatilhos utilizados são idênticos aos vistos nas batalhas de rimas, demonstrando a 

consolidação do modelo de combate apresentado nesses eventos. Até mesmo as 

manifestações corpóreas que abarcam as performances buscam estabelecer um domínio 

físico e simbólico a partir do espaço de combate, também estando relacionadas a uma 

ideia de dominação. Considerando que a batalha de YouTube é um combate não 

improvisado, previamente arquitetado para reverberar traços específicos que possam 

conversar com as sensibilidades estéticas do público, é interessante notar que a 

apresentação de características similares às batalhas de rimas por parte das batalhas de 

YouTube ratificam (e ajudam a cristalizar) as marcas performáticas e semióticas 

promovidas por esses eventos.  

 A questão da popularidade. Peppa Pig é um personagem popular, sucesso de 

audiência em diferentes plataformas. Em 2014, ano de publicação da batalha examinada 

aqui, a veiculação do desenho no Discovery Kids alcançou um resultado tão positivo 

que fez com que o canal fosse o mais assistido
141

 da TV paga. Mas o êxito da série não 

se limita à televisão. No YouTube, o canal
142

 em português do desenho também 

demonstra amplo alcance, com milhões de visualizações
143

 que reafirmam sua 

relevância social. O fato da personagem infantil afirmar, em um dos versos do combate, 

que Mussoumano só estaria ali para roubar sua audiência obedece a esse contexto, e 

                                                      
141

 Matéria do Na Telinha do UOL sobre o sucesso do programa: <https://goo.gl/jcpcqF>. Último acesso: 

10/01/2019. 
142

 Canal em português brasileiro da Peppa Pig: <https://goo.gl/e2oMnG>. Último acesso: 10/01/2019. 
143

 Mais de 610 milhões em 10/01/2019.  

https://goo.gl/jcpcqF
https://goo.gl/e2oMnG
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ainda volta a jogar luz sobre uma controvérsia que aparece com frequência nas batalhas 

de rimas: a questão da popularidade.   

 É possível dizer que popularidade de um trabalho está regularmente associada ao 

seu reconhecimento público. A uma suposta estima social elevada, que concederia 

prestígio àquela obra. Este é um senso comum bastante difundido em algumas cenas 

musicais, sendo, exatamente por isso, um ativador de tensionamentos. Neste sentido, se 

para certos atores a circunstância da popularidade de uma obra é uma condição 

desejável, que revelaria seu alto valor, para outros atores a popularidade se apresenta 

justamente como um problema. Este é o caso de diferentes subculturas desviantes, que 

buscam estabelecer oposição explícita aos padrões culturais dominantes, como pode ser 

observado em diferentes cenas associadas ao movimento Hip-Hop ao redor do mundo, 

como demarca Trícia Rose (1994). A cena de RAP do Brasil dos anos 1990, que serviu 

como base para muitos dos elementos formativos do gênero musical, é um exemplo 

contracultural reconhecido, estabelecendo seu posicionamento antissistema ao criticar a 

elite cultural, instituir afastamento à mídia mainstream e emoldurar modos de pensar e 

agir dissonantes aos modos convencionais instituídos até então.  

 A primeira geração do RAP brasileiro não vê a popularidade exatamente como 

um valor positivo. Pelo contrário, as raízes do gênero parecem apontar justamente para 

uma valorização do underground, para uma atribuição de legitimidade não aos 

modismos e modelos comerciais e sim às ambiências, linguagens e práticas alternativas. 

Valorização essa que encara a efemeridade das modas e o excesso de foco comercial 

como possíveis desestabilizadores da cena musical – que ao ser atravessada por novos 

signos, pessoas e ideais poderia perder seu foco inicial. Uma noção bastante ligada à 

dimensão da distinção e da iniciação em uma cena musical, alvo de outros debates 

importantes nos estudos de Comunicação e Música (POLIVANOV, 2014; PEREIRA 

DE SÁ; DE MARCHI, 2005). 

 Se nem sempre a popularidade foi um valor para o RAP e as batalhas de 

YouTube são produzidas justamente para serem populares, como evidencia 

pontualmente a autocrítica presente no ataque de Peppa Pig à Mussoumano, é possível 

identificar aí uma das principais tensões ativadas pela batalha de YouTube em relação à 

cena padrão do RAP. Neste caso, o que aparece implícito a partir da ação discursiva de 

Peppa Pig é o debate sobre as visualizações. Levando em conta que as visualizações são 

a materialização da audiência de um vídeo – revelando sua popularidade (ou não) e 
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possibilitando com que o detentor dos direitos sobre aquele produto audiovisual possa 

monetizar sua obra – elas passam a ser o alvo primário das investidas estabelecidas a 

partir do YouTube, configurando-se como um componente adicional da plataforma que 

influi na estrutura de ação dos atores humanos, produz sentido e, especialmente neste 

caso, se estabelece como controvérsia. Se um vídeo é supostamente produzido para 

roubar audiência, intencionando assim alcançar popularidade, e a popularidade é 

aferida acima de tudo por meio das visualizações, as visualizações também se tornam, 

assim, motivo de tensionamento. 

 

3.1.2 WHINDERSSON NUNES VERSUS MUSSOUMANO: CONTROVÉRSIAS 

TRANSVERSAIS 

 A segunda batalha de YouTube examinada aqui é o combate entre Whindersson 

Nunes e Mussoumano. A obra audiovisual publicada em 11 de agosto de 2014 é a 

segunda mais visualizada do canal Mussa no YouTube, com mais de 26 milhões de 

visualizações em 10 de janeiro de 2019.  

 O vídeo
144

 é iniciado a partir de uma vinheta que apresenta um logotipo, 

destacando a inscrição batalha de youtubers, acompanhado de uma assinatura sonora 

que diz “batalha de youtubers, batalha com o Mussoumano!”, enquanto um instrumental 

de RAP serve como base sonora. É a partir daí que, após um rápido corte, é apresentado 

um novo enquadramento que introduz uma composição, própria aos jogos de luta 

clássicos de videogame, com a foto do youtuber Mussoumano em oposição a do seu 

desafiante neste combate, o youtuber Whindersson Nunes. Uma voz ao fundo apresenta 

os participantes da batalha, até que o embate é iniciado a partir da expressão “fight!”. 

 A imagem subsequente apresenta Whindersson Nunes em seu quarto, com a 

televisão ligada e com um computador em cima da cama. O youtuber ri e fala sozinho: 

“Doido, doido. Mussoumano me desafiando”. Um novo corte apresenta Mussoumano 

em seu estúdio, assistindo o adversário pelo monitor de um computador. Whindersson 

Nunes volta à tela segurando uma espada e dizendo: “Cara, não faz eu enfiar essa 

espada no seu cu, não”. E completa: “Então, vamos lá, né!”.  

 Whindersson Nunes começa a rimar:   

Aqui no meu canal ninguém se mete 

Se tu quiser eu batalho com sete 

                                                      
144

 Batalha de YouTube entre Whindersson Nunes e Mussoumano: <https://goo.gl/HdhzVZ>. Último 

acesso: 10/01/2019 

https://goo.gl/HdhzVZ
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Eu não sou Mussoumano, eu sou cabra da peste 

Aqui não tem frescura, aqui é Nordeste 

Essa tua rima só fala asneira 

Tu fala umas merda sem eira nem beira 

Então cala essa boca, deixa de besteira 

Se tu vacilar eu te meto a peixeira 

Bonde do Nordeste! Tá vacilando? 

O cara vem e me desafia. Quem é esse Mussoumano? 

Tá querendo uma faminha, então porque você não faz? 

Pega os fera do YouTube, só porque eles têm mais 

Com esse tanto de batalha, já ganhou fãnzinho demais 

Eu sustento meu sucesso só com meu boné pra trás 

(Whindersson Nunes, Whindersson Nunes x Mussoumano, primeiro round, 

2014).  

 

 Com o fim da primeira sequência de Whindersson, Mussoumano aparece 

novamente em destaque. O youtuber é retratado mais uma vez ao lado do monitor que 

estabelece a videoconferência do combate. Mussoumano desdenha do oponente, 

fingindo não saber o seu nome: “Ah tá, esse aí é o tal Cleber...Weber...”. E sem 

demorar, responde Whindersson olhando para a câmera e gesticulando como é próprio 

dos MCs durante o RAP improvisado: 

Quando ninguém te dava moral, dei like no vídeo pra te ajudar 

Então fica ligado, não vai se enganar 

Os caras querem te usar, eu quero te derrotar 

Não obrigo ninguém pra vir batalhar 

Eu te convidei, era só não aceitar 

Então cala essa boca, para de chorar 

Mano, chegou a hora deu te humilhar 

Eu sou das Arábias, tu é do nordeste 

Teus vídeos parece que são tudo teste 

Então pelo menos faz algo que preste 

Pega o adsense e vê se investe 

Não adianta correr, vai se arrepender porque veio 

Maluco, quer que eu te ensine como se faz uma thumbnail? 

(Mussoumano, Whindersson Nunes x Mussoumano, primeiro round, 2014).  

 

 Whindersson Nunes rebate de imediato, olhando para a câmera. Mussoumano 

segue assistindo à resposta do oponente pelo monitor, demonstrando expressões de 

discordância enquanto confere as rimas. Whindersson afirma: 

Camelo blindando. Quibe tunado? 

Isso é porque não viu o meu jumento equipado 

Freio a disco, todo rebaixado 

Uma cela maneira e a Latifa do lado 

Eu ostento de jumento até com ar condicionado 

Não adianta Mussoumano pra que tanta apelação? 

Tu sabe que nesse YouTube eu que sou ostentação 

Deixa de ser punheteiro, sai desse Redtube 

Antes de desafiar o lampião do YouTube 

(Whindersson Nunes, Whindersson Nunes x Mussoumano, segundo round, 

2014).  
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 Enquanto introduz o último verso, Whindersson Nunes apresenta uma pequena 

faca afiada, olhando e apontando para a câmera. O youtuber diz ao oponente: “Pega 

essa, Mussoumano”. Mussoumano aparece novamente, balançando a cabeça para um 

lado e para o outro em sinal de discordância, e logo apresenta sua resposta:  

Tu faz vídeo com TekPix, mano? Que imagem escrota! 

Com 1 milhão de inscritos não conseguiu comprar outra? 

Não vou nem zoar teu nome porque eu tô na correria 

Mas quando fui lá digitar no Word, maluco, deu erro de ortografia 

Faz vídeo sem camisa, olha o cara, ele acha que é forte 

Mano que sorte, ainda bem que metade que assiste é tudo BOT 

Meu RAP é pesado, Mussoumano não dá trégua 

Paga de apaixonado, com musiquinha mela cueca 

(Mussoumano, Whindersson Nunes x Mussoumano, segundo round, 2014).  

  

 

 Ao lançar seus versos, Mussoumano segura uma filmadora TekPix para ilustrar 

sua manifestação sobre a baixa resolução do vídeo de Whindersson. O youtuber segue 

gesticulando para câmera, apontando vez ou outra para o monitor que retrata o 

oponente, a fim de indicar o alvo dos seus ataques. Whindersson, pelo monitor, 

desdenha dos versos.  

 Com o fim da resposta de Mussoumano, é apresentada uma composição com a 

mesma identidade visual da vinheta que inicia o vídeo, apresentando agora, a partir de 

dois quadros sequenciais e uma voz ao fundo, a seguinte pergunta: “Quem será o 

próximo da batalha de youtubers?”. É assim que o combate chega ao fim e 

Mussoumano volta à cena, olhando para a câmera e dizendo: 

E aí, seus maluco? Curtiu a batalha? Então deixa um gostei aqui embaixo, 

que ajuda demais. E pra você não perder a próxima batalha, é muito fácil: é 

só você clicar aqui na tela e se inscrever no canal, se você ainda não é 

inscrito. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais que tá aqui na 

descrição. Tamo junto! É nós! Até a próxima! (Mussoumano, Whindersson 

Nunes x Mussoumano, 2014).  

 

 O vídeo é encerrado com uma tela de recomendações para outros dois vídeos do 

canal, bem como com um botão do YouTube em destaque, com o imperativo “Inscreva-

se”. Os endereços dos perfis do Facebook, Twitter e Instagram de Mussoumano também 

são evidenciados. A ratificação da importância em curtir a batalha e se inscrever no 

canal, assim como a introdução do endereço para páginas em outras plataformas, 

reafirma o lugar dos sistemas de interação e de inscrição do YouTube como 

fundamentais ao ciclo de consumo do site, delimitando ainda as conexões estabelecidas 
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a partir da plataforma a outras redes. Outros pontos evocados pelo vídeo também são 

importantes para nosso debate. 

 O veículo das insatisfações. O teor dos versos apresentados pelos artistas em 

suas colocações nas batalhas de YouTube, assim como acontece nas batalhas de rimas,  

reforça o lugar do RAP como válvula de escape para os descontentamentos que 

circundam as relações. Os combates jogam luz exatamente sobre as contrariedades, as 

discordâncias, as diferenças dos oponentes, já que são elas que balizam os 

enfrentamentos. Este jogo de oposições se articula com as balizas formativas do RAP 

brasileiro, centrado na crítica social e na oposição afirmativa, como destacado no 

primeiro capítulo. E destaca ainda como as controvérsias funcionam como elemento de 

atratividade em uma batalha de YouTube, assim como nas batalhas de rimas. São as 

rivalidades, as disputas e as polêmicas (e não as afinidades e as concordâncias) que 

chamam atenção e parecem despertar o interesse do público, ao colocarem em jogo 

oposições específicas que movimentam diferentes agrupamentos de pessoas. Se o RAP 

aparece aqui como veículo das insatisfações (JANOTTI JUNIOR, 2003), a controvérsia 

ganha destaque exatamente como atração principal. 

 A plataforma como controvérsia. Já no primeiro verso do combate, 

Whindersson Nunes apresenta uma posição de enfrentamento, afirmando sua autonomia 

em seu canal no YouTube. O youtuber tanto assegura a própria independência na 

criação de conteúdos quanto inicia uma discussão que permeia todo o embate: o lugar 

do YouTube e de seus objetos técnicos em propiciar e moldar aquela batalha. O nome 

da plataforma é mencionado por três vezes durante as rimas dos desafiantes, mas são os 

componentes associados a ela que aparecem como fundamentais ao confronto. Tanto 

Whindersson quanto Mussoumano rimam sobre a popularidade alcançada por meio da 

plataforma, questionando os produtos audiovisuais do oponente por meio de uma 

avaliação sobre qualidade conceitual e técnica. É assim que dialéticas sobre fama versus 

conteúdo e base de fãs versus monetização passam a fazer parte das rimas, jogando luz 

sobre questões envolvendo números de fãs, vídeos em baixa resolução, exibição de 

anúncios publicitários (adsense), imagens em miniatura de vídeos (thumbnail), câmeras 

de gravação (TekPix), dentre outros. Até mesmo a questão das visualizações falsas 

permeia o debate, quando Mussoumano caçoa da alta audiência alcançada pelos vídeos 

de Whindersson ao afirmar que metade do público do adversário seria, na verdade, 

formado por robôs de internet que simulam ações humanas (bot). Esse conjunto de 
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invocações evidencia como o universo do YouTube e suas múltiplas possibilidades de 

tensionamento aparecem como essência do combate. 

 A reafirmação do modo de batalha. Whindersson Nunes e Mussoumano são 

produtores de conteúdo para o YouTube. Estabelecem parcerias entre si não somente a 

partir do vídeo que apresenta o combate examinado aqui, mas também em outras 

colaborações
145

 que, inclusive, envolvem o RAP. Assim sendo, a rivalidade demarcada 

durante a batalha de YouTube é claramente fictícia, embasada nas referências 

performáticas evocadas pelo conteúdo a ser produzido. O modo de batalha, o estado 

atualizado pelo MC para agir como age durante uma batalha de rimas, também está 

presente nas batalhas de YouTube. Os desafiantes compreendem que aquele espaço-

tempo, atravessado pelo contexto que abarca o combate, exige e permite 

performatizações específicas. Especialmente neste caso, os insultos são figurativos.  

 O poder da transversalidade. A alta visibilidade alcançada por Mussoumano, a 

partir da circulação das batalhas de YouTube, possibilitou com que o rapper e produtor 

de conteúdo abrisse diálogo com diferentes artistas, incluindo outros rappers. Por meio 

da série audiovisual Mussoumano convida, postada em seu próprio canal, o youtuber 

articulou colaborações que, mais tarde, deram vida ao álbum musical Mussa Convida, 

Vol. 1
146

, constituído apenas por parcerias com artistas de RAP. Considerando que 

Mussoumano é um rimador que emergiu a partir do YouTube (e não das ruas), 

produzindo batalhas de rimas virtuais e não improvisadas com humoristas e 

personagens infantis, em considerável dissonância às balizas e práticas consagradas no 

RAP, o artista parece estabelecer interlocução com outros atores do gênero a fim de 

ampliar sua credibilidade, desestabilizar preconceitos e assegurar uma posição mais 

legítima na cena. Uma investida possível especialmente por sua filiação ao YouTube, 

que possibilita uma articulação transversal de diferentes cenas musicais que se 

encontram e se misturam por meio da plataforma (PEREIRA DE SÁ, 2013; PEREIRA 

DE SÁ, 2017). Neste sentido, é interessante observar que, da mesma forma que as 

batalhas de RAP improvisado são utilizadas pelos MCs como um meio para atingir 

relevância na cena do RAP, as batalhas de YouTube funcionam, neste caso, como 

chamariz para o trabalho sério do artista, articulando-se como parte de uma notável 

estratégia de comunicação em que a transversalidade é fundamental.  

                                                      
145

 Bastidores da gravação da canção Cabra Macho (2015), disponível na descrição do vídeo, entre 

Mussoumano e Whindersson Nunes: <https://goo.gl/TcxpXY>. Último acesso: 10/01/2019  
146

 Mussa Convida, Vol. 1 no YouTube: <https://goo.gl/A9xXFo>. Último acesso: 15/01/2019. 

https://goo.gl/TcxpXY
https://goo.gl/A9xXFo
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3.2 CYPHERS: AS RODAS DE RIMAS PARA O YOUTUBE 

 Entre 2016 e 2017, um novo fenômeno ganhou lastro na cena do RAP brasileiro, 

movimentando MCs, DJs, produtores musicais, instrumentistas, videomakers, dentre 

outros profissionais ligados à concepção de produtos audiovisuais. Acontecia a 

emergência dos cyphers brasileiros, que não se apresentam a partir da mesma roupagem 

consolidada nos Estados Unidos.   

 Ainda que um cypher não seja somente um produto audiovisual e o arranjo 

oferecido por ele esteja associado ao movimento Hip-Hop antes mesmo da solidificação 

do RAP, os cyphers se desenvolveram no Brasil como obras de som e imagem criadas 

para a internet. Surgem a partir do anseio de artistas, clãs e produtoras de RAP em 

ampliar a visibilidade dos seus trabalhos e produzir conteúdo para seus perfis nas 

plataformas digitais.  

 Se o primeiro
147

 cypher de considerável destaque na cena do RAP brasileiro vem 

à tona em 2014, é durante os anos de 2016 e 2017 que a proliferação da modalidade é 

desencadeada, fazendo emergir um cypher após o outro. Alguns dos principais 

exemplos são: TheCypherDeffect (2014), The Caverna Cypher (2014), Favela Vive 

(2016), Cypher Respect (2016), TheFakeCypher (2016), Poetas no Topo (2016), 

CypherBox (2016), Cypher DVersos (2016), Cypher Reza Sincera (2017), CyphAir 

(2017) e Cypher Língua dos Campeões (2018). Investidas essas que, mesmo dentro das 

suas distinções, reúnem um mesmo conjunto de características. 

 Para compreender melhor como os cyphers se configuram e como eles parecem 

estar relacionados ao panorama traçado neste trabalho, examina-se, nas próximas 

páginas, dois dos cyphers mais populares do RAP brasileiro durante a segunda metade 

da década de 2010: o  TheCypherDeffect e o Cypher Reza Sincera. As obras foram 

selecionadas a partir da pesquisa do termo cypher no YouTube em 15 de janeiro de 

2019, em aba de navegação anônima e tendo como critério de classificação a contagem 

de visualizações. Os vídeos ocupam as duas primeiras posições de mais visualizados do 

Brasil no período da pesquisa e, além disso, apresentam conexões notáveis com as 

batalhas de rimas analisadas no capítulo anterior. 
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 TheCypherDeffect, analisado nas próximas páginas.  
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3.2.1 THECYPHERDEFFECT: AS CONEXÕES DO YOUTUBE E O RAP 

FREESTYLE NÃO IMPROVISADO 

 O primeiro cypher examinado é o TheCypherDeffect, publicado pelo grupo 

Costa Gold em 01 de outubro de 2014 em seu canal no YouTube. O cypher é a obra 

audiovisual mais visualizada do canal, com mais de 64 milhões de visualizações em 15 

de janeiro de 2019. 

 

Figura 4. TheCypherDeffect, 2015. Fonte: YouTube (https://goo.gl/EJZcZU). 

 O vídeo
148

 é iniciado a partir de uma breve divulgação do lançamento do álbum 

Posfácio (2014) do próprio Costa Gold (Nog e Predella), agendado à época para 20 de 

novembro de 2014. Em sequência, apresenta três logotipos de marcas aparentemente 

associadas à criação do cypher e então introduz pela primeira vez os cinco MCs 

participantes (Nog, Predella, Don Cesão, Chayco e Spinardi). Os rimadores estão 

reunidos em um espaço similar a um estúdio, enquanto um DJ (EB) aparece ao fundo. 

Um instrumental de RAP começa a tocar, Nog é o primeiro a rimar.  

Se pá tô na mema nóia há vários dia 

Tretado com a minha tia 

Porque ela me viu na pia 

Dando uns beijo de língua na minha prima 

Nesse ringue, meu mic é pique estilingue 

Te acerto com as rima bilíngue, o Costa não é NSync 

E quem ouve NSync 

Não conhece a raça DAMASSA, dos parça 

Das calça larga, só na caça das vagina 

Não se indigne e indicie 
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 TheCypherDeffect no YouTube: <https://goo.gl/EJZcZU>. Último acesso: 15/01/2019. 

https://goo.gl/EJZcZU
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Ninguém resigne flow digne 

Digue, antes que designe 

Num bang bang de gang 

Fuck putas! E nunca espanque putas 

DAMASSA, máfia pesada igual Frank Lucas 

Yeah! É um maluco no pedaço em Bel Air 

Rimando sem meu couvert 

Te guio igual um chofer, hell yeah! 

Fiz de freestyle e cê gastou uma folha, duas 

Meu verso é rola dura 

Pra calar essa boca, sua 

DAMASSA é fumaça, é uma raça 

É uma praga, é o enxame, é a zika, porra 

(Nog, TheCypherDeffect, Costa Gold, 2014). 

 

 O MC rima, durante todos os versos, em direção à câmera, gesticulando a cada 

linha a fim de realçar seu sentido. Os versos são dublados, como em um videoclipe, 

demonstrando que a voz foi previamente gravada. O vídeo, integralmente em preto e 

branco, apresenta o rimador ora em primeiro plano ora em plano americano – padrão 

que acaba por ser repetir em todas as participações. Os outros MCs se mantêm ao fundo, 

movimentando-se livremente de modo informal. Com o fim do verso de Nog, Predella 

assume a sequência seguinte. As rimas dizem: 

Pompeia, bica de pedra! 

Costa Gold, as mina afeta 

Terrorista rimador com sensor de falso poeta 

Na levada ketamina, eu odeio mina quieta 

Alucina igual teu sangue sobre anfetamina, meta 

Disseram: ‘boom’, eu disse: ‘fya’! 

Foda-se o Tyler! Dois triplos e um chicken jr. é o melhor estilo de life 

Na Globo é manipulation, deixam o Thiago Laifert 

Na Fox, o Adam Sandler garguela a Michelle Pfeiffer 

Passa lo pipe, é o Marcola de snipper 

Predella não é Tiger Woods não, Predella é Weed Tiger 

Odeio o Tyga 

Salva no salve que eu salvo na rima 

Levada flipada. No flow? Disciplina! 

E cê vê que isso aí deu mais brisa que sálvia 

Náusea, sinto a minha barriga vazia 

Eutanásia. Enfermeira oriental, eu tô na Ásia? 

Tô com azia, na asa 

Zona oeste, made in Braza 

DAMASSA, uma família da pesada, muchas gracias! 

(Predella, TheCypherDeffect, Costa Gold, 2014). 

 

 Predella também gesticula a cada linha versada, interagindo com Nog em 

algumas rimas. Nog demonstra saber a letra do parceiro, também dublando certas 

passagens. Os MCs se movimentam juntos até o final da participação. Don Cesão é o 

próximo a apresentar seus versos.    

Ya-ba-da-ba-duh, Don! Fat Flintstone 

Bad rock, Cracolândia, down town! 
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São Paulo, capital: na moral, é sem fuga 

Flow de navalha, me chame de Fat Krueger! 

Falem, falem, falem de nós, mas não falem demais 

Amigo vira inimigo, se preocupa comigo e não faz 

Metade do que eu faço, mas me chama de cuzão 

Talvez pro seu fracasso eu já tenha explicação 

Sou Don Cesão, mas você não! 

Como você se sente quando aperta minha mão? 

Luz, câmera e ação, sem bilu e tetéia 

Serginho Malandro se achando com suas rimas de tia velha 

Viu a gostosa na plateia e perguntou: será que fode? 

Aí não pode, essa é a rainha do blowjob 

Naquela buceta tem mais rappers do que meu iPod 

Hahaha, oh my God! 

(Don Cesão, TheCypherDeffect, Costa Gold, 2014). 

  

 Antes sentado próximo à mesa do DJ, Don Cesão se levanta para apresentar as 

rimas. Em pé, o artista segura um colar em direção à câmera, a fim de destacar um 

pingente com seu nome. Já durante as rimas, gesticula continuamente, enquanto vez ou 

outra confere a letra versada em seu celular, como se não soubesse o conteúdo de cor. É 

assim que estabelece sua participação. Chayco emenda logo após. 

Boa noite! Mais um sonâmbulo 

Tag, esse é meu símbolo 

Sample no beat pede meu RAP, nesse eu tô vândalo 

Tô peso búfalo, com identidade, ou vira réplica 

Subversivo a rótulos ou mentes sem metas e pá 

No pique do flash ou no apetite do cash, o ritmo é sem fya 

Mais secreto que meu supplya 

24 por 7, esperto, ripo quieto, isso é Charasguaya, tamo on fire 

É o núcleo, ela móca em baixo da saia 

Mocado igual Saigon, 5 de 20 cypher 

Só no meu som, vou ter o que interessa nocaute no Mike Tyson 

My nigga, foi só um grão. Eu sei que eu sou loco pelas rima que eu flexiono 

Aqui que eu seleciono, dezembro a janeiro eu não decepciono 

Você quer que eu faça o quê? Faço o que eu sei fazer, sem imitar você 

Tenta entender, chega pra conhecer, mas sem se intrometer 

Cê quer saber? Eu assimilo as tracks ao córtex 

Escuta: eu levo a sério, lek! Viso o cash, um duplex. Tey! 

(Chayco, TheCypherDeffect, Costa Gold, 2014). 

 

 DJ EB faz scratches durante todos os intervalos dos versos. Não é diferente 

antes da participação de Chayco. O rapper, de modo similar aos outros MCs, se 

movimenta em direção à câmera enquanto rima. Predella interage com a performance, 

interpretando alguns versos juntamente com Chayco. Assim que o MC encerra seus 

versos, Spinardi caminha à frente para apresentar os seus. 

Mais um rap de estímulo, num é novidade, meu dedo pras câmeras 

Ideia forte vem que explode cerâmicas 

Num baba meu ovo, que eu tô na ativa de novo 

E é o papo reto: palavras que incendeiam suas flâmulas 

Ranzinza num é bicudo, com RAP me escuto 
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Minha vitória que calando a boca de quem deveria ter nascido mudo 

E eu vou correr mais um pouco e no meu futuro 

Vou comprar um chocolate e um cigarrão bem gordão, barrigudo 

Chuto essa pedra, me afogo dentro da cerva 

Meu camarada releva o olhar vazio da minerva 

Respeita essa leva de MCs que se preza, seu arrombado 

Eu te apresento meu saco malhado 

Dá licença aqui, minha levada continua acelerada 

Na base eu posso sentir que 

Vagabundo fala muito, ele chora e não aguenta o pique: há, só que não! 

Comédia fala que é vacilação minha situação 

Bota fita, volta. Volta a fita, jão 

Esticaria o braço inteiro pra você se me desse a mão lá atrás, cuzão 

Desculpa seu ato de quem não fode 

Evite blábláblá, prefiro o som do Costa Gold 

Nessa track é dois tipos de MC 

Aqueles que aprenderam algo comigo e aqueles com quem aprendi 

(Spinardi, TheCypherDeffect, Costa Gold, 2014). 

 

 Spinardi segue o padrão do grupo, gesticulando em direção à câmera. Ao fim de 

suas rimas, todos os participantes do cypher estão de pé, próximos uns aos outros. Os 

MCs conversam descontraidamente por alguns segundos até o vídeo ser encerrado. O 

produto audiovisual joga luz sobre diferentes elementos, alguns deles importantes para 

nossa discussão.  

 RAP Freestyle não improvisado. Observando os versos apresentados por cada 

um dos MCs no TheCypherDeffect, nota-se que o conteúdo das rimas não estabelecem 

necessariamente uma conexão entre si. As estrofes são introduzidas livremente, sem 

uma regra fixa, e funcionam independentemente umas das outras. Algumas das rimas 

são esboçadas, inclusive, somente para produzir efeito estilístico, ao privilegiarem a 

repetição de fonemas consonantes ao invés da clareza sobre o conteúdo. As narrativas 

evocadas pelas performances dos MCs giram em torno de supostos acontecimentos 

cotidianos, ambições pessoais, processos criativos e disputas. Seus contornos ganham 

vida a partir de diferentes formas de autoafirmação, menções a outras personalidades, 

filmes e veículos de comunicação, invocando uma multiplicidade de referências a partir 

de uma abordagem que tem a masculinidade dominante como base. Em síntese, cada 

rimador parece ter a liberdade para rimar sobre o que deseja. Neste momento, o que 

interessa demarcar a partir dessa observação é como os cyphers se articulam como outra 

possibilidade performática do RAP Freestyle, em complemento às batalhas de rimas.  

 Como já delimitado, nem sempre o termo freestyle foi sinônimo de RAP 

improvisado. Durante a década de 1980 nos Estados Unidos, antes da consolidação das 

batalhas de rimas, o sentido atribuído a designação freestyle era de um RAP free of style 
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(em tradução literal, livre de estilo), ou seja, um RAP escrito em estilo livre, sem 

comprometimento com um modo de expressão, uma forma ou um tema específico e, 

muitas vezes, com um MC rimando sobre si mesmo (EDWARDS, 2009; DEE, 2003). O 

rapper estadunidense Kool Moe Dee destaca que “até 1986, todos os freestyles no RAP 

eram escritos”
149

. Foi apenas a partir dos anos 1990, com o desenvolvimento e a 

popularização do RAP improvisado nos Estados Unidos, que a noção de estilo livre 

também passou a ser atribuída ao improviso. O resgate desse contexto, que demarca 

duas possibilidades de apresentação do RAP Freestyle (o improvisado e o não 

improvisado) começa a fazer sentido para a cena brasileira do RAP a partir dos anos 

2010 pelo compartilhamento e pela interligação de um mesmo conjunto de elementos 

semióticos (símbolos e sentimentos), dinâmicas e performances (arranjos dos atores e 

modos de apresentação) e endereçamento dos produtos musicais (públicos-alvo, canais 

de comunicação e formas de consumo), entre as batalhas de rimas e os cyphers.  

 Franco Frabbri (1981) pensa um gênero musical como um conjunto de 

acontecimentos musicais regidos por regras socialmente aceitas. O autor usa a 

concepção de conjunto das ciências exatas e tem a noção de pertinência como 

fundamental a sua analogia. Assim, quando um objeto (uma música ou expressão 

musical) é um dos elementos que pertencem a um conjunto (um gênero musical), pode-

se dizer que esse objeto é pertencente a este conjunto. Esta relação também se 

estabelece para os subgêneros. Na teoria matemática dos conjuntos, quando um 

elemento do conjunto A também é um elemento do conjunto B, afirma-se que A é um 

subconjunto em B: ou seja, A também é parte de B. Desta forma, as múltiplas 

consonâncias apresentadas pelas batalhas de rimas e os cyphers nos permitem enquadrar 

ambas as modalidades como parte de um mesmo subconjunto do RAP: o RAP 

Freestyle. São os signos de conexão social, rebeldia e divertimento; evocados por um 

agrupamento de pessoas centradas no compartilhamento de ideias; em uma performance 

coletiva, sequencial e/ou circular; sempre autoafirmativa e frequentemente atravessada 

por uma masculinidade dominante; em que o flow aparece como elemento sonoro de 

destaque e controvérsia; ativado por meio de produtos audiovisuais de alta circulação; 

consumidos e debatidos por adolescentes e jovens adultos brasileiros a partir das 

plataformas digitais; que situam as manifestações dentro de um mesmo subgênero 

musical. 
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 Kool Moe Dee (2003, p. 306): “until 1986, all freestyles were written”.   
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 Rodas de rimas para o YouTube. Os círculos atravessam o Hip-Hop desde sua 

fundação. Estão associados à subcultura tanto a partir de elementos simbólicos quanto a 

partir de elementos funcionais. As rodas de breakdance e as rodas de rimas são dois 

exemplos que se conectam a esse contexto. No movimento Hip-Hop estadunidense, 

tanto as rodas de breakdance quanto as rodas de rimas recebem o nome de cyphers. Isso 

acontece porque o vocábulo cypher, proveniente da língua inglesa
150

, significa zero e foi 

frequentemente utilizado no Hip-Hop para designar um arranjo circular em que pessoas 

se reúnem informalmente para dar vida a algumas das práticas relacionadas à 

manifestação cultural, como propriamente as rodas de breakdance e as rodas de rimas.  

 Neste sentido, a noção de cypher está historicamente atrelada nos Estados 

Unidos às rodas de rimas físicas, em que um conjunto de MCs se reúne pra rimar, sem 

ser necessariamente de improviso e sem estabelecer necessariamente um confronto 

direto (como é obrigatório nas batalhas de rimas). Foi a partir dessa prática que, com o 

desenvolvimento da internet, os cyphers também começaram a ser compartilhados nas 

plataformas digitais. O que acontece a partir da emergência dos cyphers brasileiros é um 

ressignificação desse processo.  

 Os cyphers produzidos no Brasil a partir de 2014 não nascem como eventos 

físicos, mas eventos virtuais: são produtos audiovisuais de RAP não improvisado, em 

que os rimadores se reúnem somente para gravar a obra que será disponibilizada nas 

plataformas digitais. Isso não quer dizer que as rodas de rimas físicas e informais não 

aconteciam previamente no país. Isso quer dizer que os cyphers emergem e se difundem 

no Brasil, não como rodas de rimas físicas, mas rodas de rimas virtuais, materializadas 

como produtos audiovisuais para as plataformas digitais. Este é o caso do 

TheCypherDeffect, primeiro cypher a causar considerável impacto na cena do RAP 

brasileiro: os MCs dublam rimas previamente gravadas a partir de um cenário que se 

assemelha a um estúdio. A obra é análoga a um videoclipe que retrata os bastidores de 

uma gravação musical. 

 Ao mesmo tempo, é interessante notar como os cyphers se difundem no Brasil 

exatamente após a consolidação das batalhas de rimas por meio do YouTube. E ainda 

como as duas modalidades compartilham marcas similares. Tanto as batalhas de rimas 

quanto os cyphers são reuniões de artistas de RAP que se revezam ciclicamente (de 
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 Cypher, por sua vez, parece se originar do vocábulo árabe sayfr. Esta relação teria sido estabelecida a 

partir da organização afro-americana Five-Percent Nation, grupo político e religioso, associado ao 

islamismo, que reunia alguns rappers como seus membros.   
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modo circular, a partir de certo ritmo que se repete) para apresentar rimas 

autoafirmativas (que não estão conectadas a um tema, mas competem entre si a partir de 

performances atravessadas por uma noção de masculinidade dominante) a fim de 

adquirir novas audiências para seus trabalhos individuais com a publicação da gravação 

dessas performances no YouTube.  

 Neste entremeio, considerando que as batalhas de rimas exigem a habilidade da 

improvisação como elemento fundamental, é interessante observar como os cyphers, 

análogos às batalhas, não requerem necessariamente a capacidade de improviso. Apesar 

de também ordenarem a apresentação de boas rimas, os cyphers se apresentam como 

alternativas para os MCs que não são improvisadores, discordam ideologicamente das 

batalhas de sangue e/ou não desejam se expor em combates de RAP improvisado.  

 A materialização de algumas dessas questões, que também aparecem como 

controvérsias, pode ser sintetizada a partir de um dos versos de Predella durante o 

TheCypherDeffect: “Fiz de freestyle e cê gastou uma folha, duas”. A frase 

autoafirmativa joga luz sobre dois pontos discutidos durante o texto: em primeiro lugar, 

de modo evidente, como o termo freestyle ainda é utilizado como sinônimo de 

improvisação no RAP brasileiro; em segundo, como o improviso é uma habilidade 

diferenciadora entre os MCs da nova geração do gênero musical, sendo utilizado 

inclusive como elemento de autoafirmação. 

 RAP Freestyle em rede. Na primeira batalha de rimas analisada no capítulo 

anterior, entre Orochi e Pelé pela 176ª edição da Batalha do Tanque, o vídeo que retrata 

o combate é iniciado a partir de uma vinheta que apresenta a canção Sem Graça (2013) 

do grupo Haikaiss. O interessante aqui é que Spinardi, o MC responsável pelo último 

verso do TheCypherDeffect, é exatamente um dos membros do Haikaiss. Aliado a este 

fato, é interessante notar que todos os outros três vídeos examinados no capítulo 

anterior apresentam trechos de cyphers como parte das suas vinhetas introdutórias. Em 

outras palavras, os quatro vídeos das batalhas de rimas examinadas neste trabalho 

estabelecem, de uma forma ou outra, conexão direta com os cyphers. Essa interligação 

evidencia como a rede produzida pela associação das batalhas de rimas ao YouTube 

transpõe fios que chegam até outras modalidades, como os cyphers, produzindo 

misturas e interseções. Este cenário adquire contornos ainda mais claros ao observamos 

a presença de Pelé, MC da Batalha do Tanque, no cypher examinado a seguir.  
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3.2.2 CYPHER REZA SINCERA: O CRUZAMENTO DOS FLOWS 

 O segundo cypher examinado neste capítulo é o Cypher Reza Sincera, publicado 

pelo coletivo 1Kilo em 01 de abril de 2017 em seu canal no YouTube. O cypher é a 

quinta obra audiovisual mais visualizada do canal, com mais de 55 milhões de 

visualizações em 15 de janeiro de 2019. 

 O vídeo
151

 é iniciado a partir de uma silhueta de um homem sentando em uma 

escada, enquanto um contrabaixo estabelece a introdução sonora. A câmera se aproxima 

e revela que o homem sentado é Pablo Martins, primeiro artista a apresentar seus versos 

durante o cypher. A imagem do produto audiovisual apresenta o nome do cantor em 

letras grandes. A partir de um flow melodioso, Pablo rima: 

Na estrada pro Paraguai 

Me diz, meu mano: quanto sai 

Confiro a rota e o meu retorno é tenso 

Entoca, some com o carro 

Aparelhos da rodovia rastreiam cada passo 

E hoje tem plano de dia 

Até lhe apresentaria 

Mas os meus sócios não curtem condutas estranhas 

1Kilo na linha de frente, poucos entendem 

Depois de tantas histórias quem se comprometeu 

(Pablo Martins, Cypher Reza Sincera, 2017). 

 

 Antes sentado, o artista se levanta e começa a subir as escadas, assim que 

profere as primeiras rimas. Apresenta todos os versos em direção à câmera, gesticulando 

com o objetivo de ressaltar as rimas. Encerra sua participação individual apertando a 

mão do próximo participante, que começa imediatamente. MZ rima: 

Grana, coca. Planta, entoca. Investe que o lucro é bom 

A fama troca. E o resultado é o rendimento do meu som 

A posição em que se coloca determina a relevância 

Dois replays da sua vida não é um terço da minha infância 

Conta pro pai a sensação de viver puto 

Criticando a minha escolha e degustando meu produto 

Quiseram ser Escobar, mas acabaram usando tudo 

E saíram derrotados dessa guerra dos canudos 

Tenha cuidado com a mão que te serve 

É muito caminho essa meta que segue 

O teu adianto rendendo pro chefe 

Soma o dinheiro que paga a PF 

Nós somos alquimistas transformando o seu modo de visão 

Corta, separa, contando a carga 

Não tá na mala, pode procurar 

São 30 balas, trava e destrava 

Acerta o comédia que atravessar 

Não é bonito, mas a vida é assim 

E o que tu faz só me interessa se for pra me render din 

Dólar por dólar, nota por cada 

                                                      
151

 Cypher Reza Sincera no YouTube: <https://goo.gl/X7t8Fk>. Último acesso: 15/01/2019. 

https://goo.gl/X7t8Fk
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E eu vejo minha grana se multiplicar 

Eu gasto com joia, torro em noitada 

E deixo tua mina querendo me dar 

Por isso que teu dedo me aponta 

Porque o que prendeu teu pai foi o que duplicou minha conta 

(MZ, Cypher Reza Sincera, 2017). 

 

 Assim que MZ inicia os versos ao apertar a mão de Pablo, a imagem do vídeo 

demarca o nome do participante, como acontece no início dos versos de cada rimador 

até o fim do vídeo. O MC se apresenta sem camisa e com uma lata de cerveja em mãos, 

de modo bastante informal como sugere a ambiência do cypher. Além disso, gesticula 

com frequência e se movimenta em direção a parte central do espaço que serve de 

locação para o vídeo. É possível verificar, então, que o local se trata de um terraço. Os 

outros artistas aparecem ao fundo, interagindo com as rimas do MC vez ou outra. 

Próximo ao final dos versos do participante, Xamã se aproxima para assumir as rimas.   

Direto da Zona Oeste, atitude no mic, camisa larga 

Moleque fazendo RAP na rua sem medo da madrugada 

Dropando do bow, abrindo show nos eventos de calçada 

Tem branco, tem pardo, tem preto, na mesma farofa, na mesma levada 

No beco tem espaço pro crente, pro teco, pra puta, labuta e mamada 

Ki suco da fruta, cachaça, varejo, um racha na guacha intocada 

Xamã te chamando lá fora, rimando na hora e tampando na porrada 

Bonde da 1Kilo é quem patrocina oficina da rima articulada 

Direto da rua de barro, churrasco na laje e cerveja regada 

Domingo tem feira, segunda começa o boêmio operário de sua saga 

Marmita virada na bolsa, licença pra moça que passa posuda, arrumada 

Faz força pra descer na próxima e o trem pra central não esvazia por nada 

Meu bonde me segue no skate, no rap, no reggae, no samba e no ragga 

Quem olha já fala na hora é o bonde da 1Kilo, esses cara é uma praga 

Quem olha já fala na hora é o bonde da 1Kilo, esses cara é uma praga 

Quem olha já fala na hora é o bonde da 1Kilo, esses cara é uma praga 

(Xamã, Cypher Reza Sincera, 2017). 

 

 Ao se aproximar da câmera, Xamã se abaixa e introduz, assim, os primeiros 

versos. Após a apresentação de algumas rimas, os outros participantes cercam o MC 

enquanto ele se apresenta, até que todos, juntos, articulam uma dancinha. Xamã exibe 

ainda mais alguns versos até Knust dar continuidade ao cypher. 

O bonde atravessou a fronteira 

Com 30 quilos de carga no caminhão 

Só pra chegar segunda feira 

Com o preço que paga a liberdade dos irmãos 

A carga da coca que fornece Michael Caine 

A cocaine quem compra é o assessor da Karol Con... 

E ele vem comprar, eu só não sei com quem 

Eu não posso te falar de onde vem 

Não mantém contato, só mantém o contrato 

Uma pessoa de confiança pra confirmar o trato 

Sua mãe tá com o trato, Xamã tá com o trato 

E o que vai te falir é aquele pó branco no prato 



124 
 

 

E não pense em passar a perna que em terra 

De mercenários se ganha quem paga o preço mais alto 

É só comparar nossas vidas, nossos atos 

Nós tem conta na Suíça e tu ainda tá fazendo assalto 

(Knust, Cypher Reza Sincera, 2017). 

 Knust gesticula com frequência para ilustrar suas rimas, do mesmo modo que 

fazem os outros participantes. Apesar dos movimentos corpóreos nos cyphers não 

estabelecerem a mesma potência que nas batalhas de rimas – ao passo que, nelas, eles 

funcionariam como intimidação direta, além de ilustração provocativa dos versos – é 

possível perceber aqui, durante todo o vídeo, como a expressão corpórea é parte 

fundamental das performances. Corpo e voz aparecem como indissociáveis nas 

manifestações apresentadas, reafirmando um traço particular ao RAP: a utilização de 

uma grande quantidade de gestos. É assim que Knust desenvolve e finaliza sua 

participação. Pelé é o próximo a rimar.  

Tá achando que tá no topo, desculpa, amigão 

Tô por aqui por muito tempo e nunca te vi 

Eu sei que o que eu faço, ele quer fazer 

O que eu tenho, ele quer ter 

Desculpa: porra, acorda neguin! 

Eu faço RAP desde sempre, teu título é de boyband 

Faz som pra menor de 15 anos e quer ter moral 

Eu tô trancado no meu quarto com cigarro e baseado 

E a mina que tu queria chupando meu pau 

Quem vai dominar essa porra, toma cuidado 

Quem fala muito, sem saber, acaba sendo amassado 

1Kilo, brutal nesse bagulho, mostrando que ainda tem 

RAP de verdade do outro lado 

(Pelé, Cypher Reza Sincera, 2017). 

  Durante os versos, Pelé encara e caminha em direção à câmera, movimentando 

o corpo e as mãos para realçar as frases apresentadas. Próximo ao final da sequência de 

rimas, ao pronunciar o verso “quem fala muito, sem saber, acaba sendo amassado”, 

desfere alguns socos no ar em direção à câmera. O MC finalizada sua participação, 

enquanto Rafael Sadan se aproxima para fechar o cypher.  

Mas a vida tá louca, é cada um no teu corre 

Tô na visão da boca, de atravessar a ponte 

Fui convocado em uma fita há miliano 

Chamei o mano Du para executar o plano 

Tudo formado, as malas no carro, no coldre 

Fazer a missão pra ver se eu fico rico hoje 

Eu chamei o Xamã, se ligou 

Que a fita tá firmada hoje 

Eu filmei o meu clã, sou Sadan 

E a DOF tá sinistra, oh man! 

Atividade na pista, uma tonelada não é um fino, nem uma tripa 

Mas é missão terrorista, cadeia não é brinquedo, perde metade da vida 

Pega a sua função, pega a sua visão 
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Vai pra casa do Romário, tu é reserva de Magrão 

Eu tenho disposição, meu bonde tá formado 

Convocado à seleção, 1Kilo, disposição, primo 

(Rafael Sadan, Cypher Reza Sincera, 2017). 

 Rafael Sadan apresenta suas rimas em direção à câmera, de modo bastante 

similar aos outros participantes do cypher. Com o término dos seus versos, todos os 

rimadores se unem novamente em frente à câmera, enquanto repetem, cada um por vez, 

uma frase que funciona como refrão final do produto audiovisual. A sentença diz: “Mas 

é que tu não percebeu/ Meu carro, tu que me deu. Minha casa, tu que me deu”. A frase é 

repetida, assim, por seis vezes até o fim do vídeo, e acaba se estabelecendo como uma 

materialização da autoafirmação própria às batalhas, aos cyphers e ao próprio RAP 

como gênero musical, como tem sido demarcado em parte deste estudo. 

 Das batalhas para os cyphers. A presença tanto de Knust quanto de Pelé no 

Cypher Reza Sincera, ambos crias da Batalha do Tanque, clarifica o cruzamento entre as 

batalhas de rimas e os cyphers por meio do YouTube. Ademais, os versos apresentados 

por Pelé aqui desvelam ainda uma controvérsia interessante relacionada aos combates 

de RAP improvisado – principalmente levando em conta a primeira batalha analisada no 

capítulo anterior. Quando Pelé inicia seu verso afirmando “Tá achando que tá no topo, 

desculpa, amigão/ Tô aqui por muito tempo e nunca te vi”, o MC estaria articulando aí 

uma indireta a Orochi, que havia participado de outro
152

 cypher de sucesso meses antes. 

Na ocasião, como Orochi também teria articulado uma indireta a Pelé, o MC estaria 

estabelecendo ali uma resposta. Para além da possível altercação entre os artistas, que 

não é de interesse específico deste estudo, o que aparece como relevante para nossa 

discussão é a utilização dos cyphers, neste caso, como extensão das rivalidades 

estabelecidas nas batalhas, a partir de uma interlocução fundamentalmente atravessada 

pelo digital. O YouTube adquire um lugar singular nessa controvérsia, ao passo que 

além dos cyphers serem produzidos, sobretudo, como conteúdo para a plataforma, a 

treta entre Pelé e Orochi parece ter sido potencializada após MC Jhony, outro rimador 

que aparece aqui no segundo capítulo, ter comentado durante um react
153

do Cypher 

Reza Sincera em seu próprio canal que o verso de Orochi parecia ser uma indireta para 

Pelé. Este conjunto de acontecimentos reforça o lugar central da ambiência digital na 

                                                      
152

 O cypher referido é o Poetas no Topo 2, também disponível no YouTube: <https://goo.gl/9r2nnd>. 

Devido à outra controvérsia entre a produtora do cypher e um dos MCs participantes, este produto 

audiovisual foi respostado em 26/07/2017. Sendo assim, a data original de publicação do vídeo é anterior 

a apresentada pelo YouTube. Último acesso 15/01/2019.  
153

 React de Jhony ao Cypher Reza Sincera: <https://goo.gl/xN3QF6>. Último acesso: 15/01/2019. 

https://goo.gl/9r2nnd
https://goo.gl/xN3QF6
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reconfiguração de uma nova rede de circulação do RAP, em que diferentes modalidades 

e controvérsias próprias ao gênero musical se articulam e influem na estrutura de ação 

de diferentes atores da cena, em um modo análogo ao apresentado pela noção de Rede 

de Música Brasileira Pop Periférica (PEREIRA DE SÁ, 2017), que denota os vínculos e 

as reconfigurações que se constroem entre diferentes expressões musicais a partir da 

ambiência digital. 

 A roda de rima como videoclipe. Os cyphers são originalmente rodas de rimas 

em que os MCs apresentam seus versos, sejam eles improvisados ou não. Esta é a 

concepção clássica da modalidade, particular às primeiras décadas de desenvolvimento 

do RAP nos Estados Unidos. Com a emergência dos cyphers brasileiros, o que desperta 

a atenção é associação imediata dessas iniciativas à ambiência digital e, sobretudo, sua 

modelação como uma espécie de videoclipe. Todos os dois cyphers examinados aqui, 

do mesmo modo que vários outros exemplos do gênero, são filmes ou vídeos musicais 

curtos com o áudio previamente gravado em estúdio em formato de música. São 

produtos audiovisuais criados para o YouTube a fim promover, sobretudo, os artistas 

musicais presentes neles. Este cenário demonstra de maneira bastante evidente um dos 

impactos da cultura digital na cena musical do RAP brasileiro, também jogando luz 

sobre a posição do YouTube como ator e agenciador dos deslocamentos socioespaciais 

do gênero musical. Uma iniciativa produtiva para os próximos anos é observar como os 

cyphers acabam por influir na concepção dos novos videoclipes de RAP. 

 Flow como ingrediente da performance. O RAP é um gênero musical de 

origem negra e latina. É o resultado de um processo histórico atravessado por diferentes 

influências, principalmente por parte da black music que serviu como base para a 

criação do movimento Hip-Hop. Falar coisas engraçadas no microfone e apresentar 

diferentes entonações e levadas é uma performance afro-americana histórica, conforme 

demarcado no primeiro capítulo. Por outro lado, a geração dos anos 1990 do RAP 

brasileiro, inspirada principalmente pelo boombap, delimitou contornos razoavelmente 

claros quanto ao padrão das levadas do gênero musical: geralmente não cantadas, sem 

grandes variações quanto ao modo de se encaixar as rimas no ritmo. Neste sentido, se a 

geração dos anos 2000 começa a inserir novas cadências ao RAP brasileiro, a geração 

dos anos 2010 diversifica ainda mais as formas pelas quais as rimas podem ser 

conduzidas em uma performance de RAP. Esta pluralização dos flows no gênero 
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musical também parece estar associada tanto às batalhas de rimas quanto aos cyphers, 

ao instituírem novas possibilidades performáticas. 

 Paul Edwards (2009, p. 63, tradução nossa) introduz uma definição pouco exata 

sobre flow, ao afirmar que o flow em uma canção de RAP seria “simplesmente os ritmos 

e as rimas que ela contém”
154

, ao passo que, na verdade, a noção de flow está mais 

associada à fluidez pelo qual um MC encaixa suas rimas em um ritmo. Assim, o flow 

não seria simplesmente um conjunto constituído por ritmos e rimas em uma canção de 

RAP, mas o modo pelo qual as rimas se encaixam no ritmo. O flow no RAP pode ser 

encarado como a levada vocal em outros gêneros musicais: o canto melódico que 

conforma a letra da canção. Portanto, o flow não está obrigatoriamente relacionado à 

agilidade ou ao número de rimas apresentadas por um MC, mesmo que, como a 

consonância dos fonemas articula um traço sonoro fundamental ao RAP, a presença de 

rimas é determinante em como um flow é percebido.  

 Embora apresente uma definição discutível sobre a noção de flow, Edwards 

(2009) faz uma observação interessante: afirma que à medida que o RAP progride, os 

flows parecem se tornar mais sofisticados, articulando novas nuances se comparado às 

técnicas mais simples dos seus primeiros anos. Mesmo que essa afirmação possa 

transmitir uma ideia de evolução (e não exatamente de transformação, que seria mais 

adequada), ela tanto ratifica como um gênero musical está sempre passível a rearranjos 

(JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018) quanto ilustra o contexto pelo qual o 

RAP brasileiro parece se enquadrar durante os anos 2010. Enquanto a geração dos anos 

1990 apresentava levadas mais simples, sem grandes variações vocais, a geração dos 

anos 2010 parece não só introduzir novos modos de apresentação das rimas, mas 

também intensificar essas novas experimentações a partir de uma preocupação 

específica em se diferenciar pela criação de novas levadas. 

 Se nas batalhas de rimas analisadas no segundo capítulo, o flow aparece como 

um elemento performativo que impacta em como o desempenho dos MCs é percebido 

pela audiência (como acontece com Pelé, no combate contra Orochi) ou mesmo como 

um elemento discursivo pautado na autoafirmação (por parte de Krawk, na batalha 

contra Lya), nos cyphers examinados neste capítulo o flow é ratificado como um 

componente estético exaltado pelo RAP brasileiro contemporâneo. É assim que a 

utilização de um flow ágil, com a presença de um grande número de rimas, a fim de 
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 Edwards (2009, p. 63): “the flow of a hip-hop song is simply the rhythms and rhymes it contains”. 
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estabelecer uma proposta sonora distintiva, tensiona a possibilidade de compreensão da 

letra apresentada pelo MC (como acontece nos versos de Predella no 

TheCypherDeffect), ou mesmo um flow mais melodioso (como apresentam Pablo 

Martins e Knust no Cypher Reza Sincera) introduz novas possibilidades de apresentação 

das rimas no RAP. 

 Este panorama joga luz não somente sobre um dos actantes que moldam as 

sonoridades do gênero musical, sugerindo o debate sobre novos contornos sonoros do 

RAP brasileiro que esticam gramáticas anteriormente estabilizadas, mas também 

indicam como os múltiplos atravessamentos produzidos pela cultura digital podem 

influir na configuração de novas sonoridades ao afetar as performances dos artistas. 

Como a sonoridade de um gênero musical é o resultado de combinações instrumentais e 

vocais, e as classificações da música popular também são concebidas a partir desses 

aspectos (TROTTA, 2011), continuar observando como o aparecimento de novas 

sonoridades no RAP chacoalham as classificações próprias ao gênero musical é um 

olhar produtivo para trabalhos futuros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como sinalizado a partir do título que designa esta pesquisa, a proposta 

apresentada busca olhar para as performances (flows) e para a circulação (views) do 

RAP brasileiro, sobretudo, a partir da associação das batalhas de rimas ao YouTube. 

Nesta direção, e com base nas discussões propostas durante os três capítulos, foi 

possível elencar um conjunto de conclusões que jogam luz sobre as principais 

reconfigurações estabelecidas pela cultura digital à cena do RAP Nacional. 

 Em primeiro lugar, as análises dos combates apontam para um tensionamento 

das performances clássicas do RAP. A abordagem explícita de diferentes temáticas, 

inclusive as mais polêmicas, por meio de insultos, palavras de baixo calão e gracejos, 

em considerável dissociação à crítica social e a oposição ao sistema particular a geração 

dos anos 1990, estica as possibilidades performáticas do gênero musical, sugerindo uma 

expansão do que pode ou não servir como referência comportamental. Esta expansão 

também abarca os flows, que passam a contar com mais variações melódicas. Tanto o 

improviso quanto os múltiplos atravessamentos produzidos pelo YouTube à cena 

musical parecem corroborar com essa transição. 

 Paralelamente, é com a elevação dos combates de RAP improvisado a uma 

posição de destaque que a rima feita na hora se constitui como uma habilidade 

desejável à nova geração de MCs. Com efeito, a improvisação torna-se uma 

performance aspiracional no RAP brasileiro, sugerindo novos parâmetros às balizas 

técnicas e formais do gênero musical.  

 Por outro lado, as plataformas digitais produzem tanto sentido nas batalhas de 

rimas que passam a fazer parte dos versos. Com a mediação da cultura digital na cena 

musical do RAP brasileiro, os sites de redes sociais adquirem alta relevância na 

organização e promoção dos eventos, também moldando as performances dos MCs. É 

assim que algumas controvérsias sobre a popularidade dos rimadores, sobre os posts 

realizados no Facebook e sobre o número de visualizações dos vídeos acabam 

conformando as rimas.  

 Uma evidência do protagonismo do YouTube nesse contexto é a influência da 

plataforma na criação de novas modalidades de RAP. O sucesso das batalhas de rimas 

no YouTube produz uma reação criativa que evoca a emergência das batalhas de 

YouTube e dos cyphers. Os novos estilos, materializados por meio de produtos 
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audiovisuais, são produzidos, sobretudo, como conteúdo para o site de 

compartilhamento de vídeos. Assim, as batalhas de YouTube e os cyphers acabam 

articulando outra face do RAP Freestyle: a sua versão não improvisada. Com a 

emergência dessas modalidades não improvisadas, que guardam múltiplas consonâncias 

com as batalhas de RAP improvisado, a definição de RAP Freestyle como sinônimo de 

improvisação começa a ser tensionada.  

 Portanto, a associação das batalhas de rimas ao YouTube faz da plataforma um 

novo espaço de circulação e consumo do gênero musical. Desta maneira, o 

desenvolvimento da cena virtual do RAP por meio do site evoca novas cenas locais. O 

protagonismo nacional de eventos como a Batalha do Tanque (de São Gonçalo/RJ) e a 

Batalha da Aldeia (de Barueri/SP), baseados fisicamente em regiões metropolitanas, 

delimitam os contornos desse cenário e apontam para o destaque das cidades no novo 

circuito do RAP Nacional. A cultura digital produz deslocamentos socioespaciais no 

gênero musical.  

 Com os rearranjos produzidos por esse novo cenário, outros atores passam a 

adquirir status de personagem principal. Apresentadores das batalhas, produtores 

culturais, videomakers, youtubers e até mesmo membros da audiência alcançam 

reconhecimento público. O protagonismo não é mais somente dos MCs. É assim que a 

alta visibilidade atinge os atores associados às batalhas em todos os níveis, projetando 

jovens oriundos da periferia a posições que não costumavam ocupar. Este cenário 

possibilita a elevação de novos personagens à cena e conduz o RAP a novos espaços, 

estremecendo as posições anteriormente estabelecidas. Esses são alguns dos aspectos 

que se sobressaem nessa investigação, jogando luz sobre uma rede heterogênea que 

envolve o RAP a partir da cultura digital.  

 Os estudos brasileiros de música em perspectiva comunicacional têm articulado 

debates produtivos nas últimas duas décadas em torno das múltiplas práticas musicais 

que abarcam a contemporaneidade. Embora essas investigações reflitam sobre 

manifestações distintas e se valham da noção de gênero musical como baliza 

fundamental (JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018), o RAP segue como uma 

expressão cultural pouco explorada. Paralelamente, ainda que pesquisadores de outras 

áreas das Ciências Humanas, para além da Comunicação, também tenham estabelecido 

esforços notáveis em direção ao movimento Hip-Hop e ao RAP brasileiro, as 
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especificidades tanto da subcultura quanto do gênero musical em tempos de cultura 

digital não são contempladas nessas investigações. 

 Em vista disso, se a expansão da internet produziu sérios impactos na cadeia 

produtiva da música ao longo das últimas décadas (DE MARCHI, 2005; 

HERSHMANN, 2010; HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY, 2011), o RAP, como 

expressão musical, também foi atravessado por essa conjuntura. A contribuição deste 

trabalho é mapear os atores e as reconfigurações do RAP a partir da cultura digital. 

 A proposta em analisar as batalhas de rimas associadas ao YouTube permite 

pensar a cena musical para além das suas dimensões concretas nos espaços urbanos 

(STRAW, 1991), olhando para a experiência de produção, circulação e consumo do 

RAP brasileiro mediante suas diferentes articulações nas plataformas digitais. Este novo 

desafio, colocado pela contemporaneidade aos pesquisadores de Comunicação e 

Música, possibilita pensar a cena musical como uma rede sociotécnica (LATOUR, 

2012), compreendendo que os sites de redes sociais, como o YouTube, também 

participam da produção de sentido (GUMBRECHT, 2010) e influem nos processos 

comunicativos da música, em que tanto atores humanos quanto objetos técnicos atuam 

na construção da cena musical (PEREIRA DE SÁ, 2013).  

 O ineditismo desta pesquisa está em olhar para objetos técnicos fundamentais à 

cultura digital como parte das batalhas de RAP improvisado, observando como as 

balizas semânticas, fonéticas, formais e contextuais que acomodam as performances 

nesses eventos passam a também ser modeladas pela presença de atores não humanos. O 

mapeamento da rede sociotécnica que se forma a partir dos rastros deixados pela 

associação das batalhas de rimas ao YouTube, multiplicando pontos de conexão entre 

diferentes faces do RAP brasileiro e produzindo, exatamente por isso, novas 

controvérsias, configura-se como um primeiro passo para outros estudos que também 

desejem olhar para o mesmo tecido. É diante do panorama estabelecido aqui que a 

concepção de um modo de batalha, a partir principalmente das noções de competência 

(ZUMTHOR, 2014) e teatralidade (FÉRAL, 2002), mostra-se útil para a compreensão e 

a análise das performances nos combates de RAP improvisado. 

 Uma outra contribuição dessa pesquisa é o exame de dois desdobramentos 

emergidos a partir do sucesso das batalhas de rimas no YouTube: as batalhas de 

YouTube e os cyphers. Essas novas modalidades não improvisadas de RAP, produzidas 

exclusivamente para as plataformas digitais, reforçam o lugar do YouTube como agente 
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fundamental à articulação do RAP brasileiro contemporâneo, demonstrando que a 

mediação da cultura digital na cena musical é tão significativa que acaba por influir no 

surgimento de novos modos de apresentação do gênero musical. Deste modo, as 

batalhas de YouTube e os cyphers evidenciam o protagonismo dos objetos técnicos na 

produção de novos atravessamentos, atualizações e fluxos ao RAP brasileiro.  

 É neste sentido que este estudo também dialoga com a noção de Rede de Música 

Brasileira Pop Periférica (PEREIRA DE SÁ, 2017), ao denotar os vínculos e as 

reconfigurações que se constroem entre diferentes expressões musicais (neste caso, 

dentro do próprio RAP) a partir da ambiência digital. Com efeito, artistas e práticas que 

há poucos anos não seriam conciliáveis passam a ser concretizadas, desarranjando 

posições anteriormente estabelecidas (ainda que essa movimentação não apague as 

distinções específicas desses atores). Este é o caso, por exemplo, da associação de um 

rapper que produz vídeos de humor para o YouTube (Mussoumano) a artistas de RAP 

consolidados na cena brasileira (MV Bill, Rashid, Haikaiss). Em uma perspectiva linear 

ilustrativa, esta associação é resultado do sucesso das batalhas de rimas no YouTube, 

que estimulam a criação das batalhas de YouTube, que articulam uma nova rede de 

circulação do RAP, que incentiva a criação de novas misturas dentro do gênero musical. 

O presente estudo demonstra, portanto, como articulações assentadas na cultura digital 

conformam uma manifestação originalmente periférica (inclusive nos estudos 

acadêmicos), jogando luz sobre a desestabilização que a ubiquidade própria à cultura 

digital produz sobre as noções de centro e periferia. 

 Por outro lado, este trabalho também possui limitações. Ainda que o cuidado 

tenha sido uma inquietação presente durante toda a pesquisa, que partiu de um interesse 

em observar e fazer falar elementos fundamentais ao RAP brasileiro em tempos de 

cultura digital, nem todas as frentes puderam ser contempladas. Embora as batalhas de 

rimas, as batalhas de YouTube e os cypher sejam artefatos essenciais à expressão 

musical nos anos 2010 no Brasil, os videoclipes tradicionais também poderiam ser 

observados, assim como as centenas de canções que emergem a todo o momento em 

plataformas de streaming como o Spotify. Ademais, embora as analises apresentadas 

aqui revelem a presença do Facebook e do Instagram como parte do discurso verbal dos 

MCs, este estudo não se ocupou das especificidades dessas plataformas, que por si só 

apontariam para outras questões notáveis.  
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 Ao olhar para as performances do RAP brasileiro dos anos 2010, este estudo 

introduz uma incursão sobre os efeitos das batalhas de rimas e dos cyphers sobre os 

flows do gênero musical, indicando uma mudança em curso influenciada pelo 

esticamento ou a pluralização das performances. Assim, considerando que a noção de 

gênero musical (FABBRI, 1981; FRITH, 1996; JANOTTI JUNIOR, 2003; NEGUS; 

PICKERING, 2004) aponta para um conjunto de aspectos sonoros, extramusicais e 

performativos que são alvo de múltiplos estudos sobre som e música no Brasil 

(JANOTTI JUNIOR; PEREIRA DE SÁ, 2018), esta pesquisa também poderia 

estabelecer uma interlocução e um aprofundamento a partir de outras abordagens. Uma 

delas, utilizada brevemente aqui (e exatamente por essa brevidade ainda merece ser 

ampliada) é a reflexão sobre os elementos sonoros do RAP brasileiro. Como as 

sonoridades são o resultado de combinações instrumentais e vocais, que em sua 

recorrência acabam por servir como balizas para uma prática musical (TROTTA, 2011), 

olhar para as características sonoras específicas do RAP Nacional durante seu 

desenvolvimento também pode ser produtivo para pensar as reconfigurações do gênero 

em tempos de cultura digital. 

 Por ser uma incursão inaugural, as novas modalidades clarificadas por este 

trabalho (as batalhas de YouTube e os cyphers) também devem continuar sendo 

aprofundadas, a fim de superar as limitações que essa abordagem pode apresentar. Uma 

delas é o desenvolvimento histórico dos cyphers antes de aportarem no Brasil, ao passo 

que nos Estados Unidos, conforme demarcado, a modalidade não se configura somente 

como um produto audiovisual para a internet. Um estudo comparativo sobre as práticas 

nos dois países pode ser útil para ampliar essa compreensão.  

 Assim, esta investigação também abre caminho para novas pesquisas. Um mapa 

sobre as sonoridades do RAP brasileiro nos primeiros 30 anos do gênero musical (1988-

2018), pensando os vínculos sonoros e contextuais das diferentes gerações da 

manifestação, é uma investida produtiva que amplia este estudo. Outra possibilidade 

interessante é a investigação da representação do negro nas batalhas de rimas, tendo 

como referencial o aparecimento de insultos raciais como parte das performances dos 

rimadores, ou mesmo o lugar da mulher nos combates, considerando o baixo número de 

rimadoras e a presença de uma masculinidade dominante como elemento central das 

batalhas de rimas e do próprio RAP. 
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 A circulação do RAP a partir do YouTube possibilita com que o gênero musical 

alcance novos públicos, como evidencia ainda mais claramente as articulações 

propostas pelas batalhas de YouTube. Este novo cenário estimula com que novas 

pessoas, para além dos grupos originários do RAP (principalmente negros e periféricos), 

passem a experimentar o gênero musical, inserindo novos agrupamentos étnicos e 

sociais à sua cena. Parece ser assim, também, que pessoas brancas e provenientes das 

classes mais altas começam a desfrutar e participar ativamente das práticas musicais 

próprias ao RAP. A reflexão sobre esses novos atores que passam a integrar o gênero 

musical, de modo cada vez mais intenso a partir da cultura digital, também pode se 

apresentar como uma investida produtiva. 

 A expansão dos cyphers brasileiros para além da cena nacional é outro objeto 

notável. A criação do Cypher Língua dos Campeões (2018), que reúne artistas de 

diferentes países falantes da língua portuguesa, incluindo MCs oriundos das batalhas de 

rimas brasileiras, é mais um desdobramento que surge a partir da rede sociotécnica 

delimitada neste estudo. Partindo da premissa de que a cultura digital estimula as 

comunidades lusófonas a instituírem trocas mais frequentes e que as cenas brasileiras e 

portuguesas de RAP começaram a intensificar seus laços nos últimos anos, uma 

abordagem interessante é o exame de como essas articulações estabelecidas por meio 

das plataformas digitais articulam cambiações identitárias e hibridações culturais entre 

os países lusófonos. Esta é uma abordagem que pretendo dedicar atenção especial. 

 Mediante esses múltiplos apontamentos e novas questões, é possível perceber 

que pensar o RAP em sua relação com a cultura digital foi uma investida absolutamente 

produtiva, que possibilitou muitos aprendizados pessoais e acadêmicos. Este trabalho é 

uma sistematização de alguns deles, concebida a partir de um limite específico de 

espaço e tempo. Como alguém que sempre está em busca de fazer mais e melhor, a cada 

nova leitura que realizo deste texto acabo por anotar uma ou outra contribuição que 

também poderia integrar a redação final. Esta é uma natureza do fazer acadêmico, 

sempre em aberto. Compreender esta pesquisa como uma contribuição aos estudos de 

Comunicação e Música sempre passível de anotação é um olhar produtivo que estimula 

a reflexão contínua sobre o RAP brasileiro. 
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