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RESUMO 

 

O Hip-hop desde seu surgimento é visto como uma cultura juvenil urbana predominantemente 

masculina e/ou masculinizada, porque, ainda que existam mulheres, a participação delas ainda 

é inferior aos dos homens. Nesse sentido, as relações desiguais de gênero e as imagens criadas 

a respeito do papel da mulher na sociedade têm provocado discussões acerca do discurso sexista 

não só no Hip-hop, como também na ciência geográfica. Assim, esta dissertação discute 

questionamentos acerca dos temas gênero e feminismo no Hip-hop nas cidades de Campos dos 

Goytacazes e Macaé, norte do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, consideramos as formas de 

apropriação dos espaços nas cidades e a influência das redes sociais virtuais para articulação 

dessas jovens. Ressaltamos a importância dos estudos de gênero na geografia, que propõe a 

articulação entre raça, classe e sexualidade para uma metodologia que contemple a pluralidade 

dos sujeitos. Assumimos o método qualitativo de pesquisa, onde foi realizado o estudo 

netnográfico e a utilização de entrevistas semiestruturadas realizadas com as minas do rap, bem 

como a observação participante abrolhada da convivência junto aos coletivos pré-selecionados.  

 

Palavras-Chave: Gênero; Hip-hop; Feminismo; Redes sociais.  

 

 

ABSTRACT 

 

Hip-hop since its emergence is seen as an urban youth culture predominantly masculine and / 

or masculinized, because, although there are women, their participation is still lower than that 

of men. In this sense, unequal gender relations and images created regarding the role of women 

in society have provoked discussions about sexist discourse not only in Hip-hop, but also in 

geographic science. Thus, this dissertation discusses questions about the themes of gender and 

feminism in Hip-hop in the cities of Campos dos Goytacazes and Macaé, in the north of the 

state of Rio de Janeiro. Therefore, we consider the forms of appropriation of spaces in cities 

and the influence of virtual social networks for the articulation of these young women. We 

emphasize the importance of gender studies in geography, which proposes the articulation 

between race, class and sexuality for a methodology that contemplates the plurality of subjects. 

We assume the qualitative method of research, where the netnographic study was carried out 

and the use of semi-structured interviews carried out with the rap mines, as well as the 

participant observation of the coexistence with the pre-selected groups. 

 

Key-words: Genre; Hip hop; Feminism; Social networks. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa se amparou no estudo realizado anteriormente 

durante a pesquisa desenvolvida e fomentada pela FAPERJ, nível de iniciação científica, 

intitulada “Mexer os quadris, para mexer a mente: centralidade urbana de lazer e a 

territorialidade do Hip-hop em Macaé”. Em seu primeiro ano foi estudado a territorialização 

dos sujeitos ligados ao Hip-hop e o espaço-tempo em Macaé; no segundo ano, em Campos dos 

Goytacazes. 

Essa pesquisa tornou possível uma comparação das formas de apropriação e da 

territorialidade do Hip-hop em ambas as cidades do Norte Fluminense. Nesse sentido, produziu-

se o Trabalho de Conclusão de Curso em Bacharelado em Geografia, da Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de ciências da sociedade e desenvolvimento regional, intitulado: “Mexer 

os quadris, para mexer a mente: centralidade urbana de lazer e a territorialidade do Hip-hop em 

Macaé/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ”. 

Em suma, a pesquisa citada nos possibilitou maior aproximação com a temática Hip-

hop na Geografia e também nos mostrou que a territorialidade das mulheres dentro do 

movimento na região Norte Fluminense está em expansão e possui extrema importância para 

as questões de gênero, debate que ganha destaque não só na Geografia e sim nas Ciências 

Humanas.  

Nesse sentido, a presente pesquisa se propôs a realizar um estudo sobre a apropriação 

do espaço urbano e a interação do mesmo através das mulheres ligadas ao Hip-hop, onde 

selecionamos previamente as conexões das jovens com o território Hip-hop nas cidades de 

Campos dos Goytacazes e Macaé, o que nos possibilitou uma melhor compreensão das formas 

que as relações se desenvolvem, como são desenvolvidas no espaço urbano e como modificam 

a cidade pelas territorialidades que exercem. 

Me adianto afirmando que esta pesquisa possui traços de minha formação enquanto 

geógrafa. A graduação que foi bastante voltada ao marxismo pós-estruturalista e estruturalista; 

e durante minhas pesquisas de iniciação cientifica debrucei-me na geografia cultural clássica; e 

que atualmente me encontro seguindo caminhos de pesquisa que me levam ao decolonialismo.   

Esta pesquisa nos permitiu o estudo dos aspectos culturais, identitários, e as novas 

formas de sociabilidades contemporâneas exercidas pelos sujeitos ligados ao Hip-hop. Assim 

como, pudemos perceber as dialéticas acerca das relações de poder existentes nas múltiplas 

territorialidades produzidas no território. 
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No decorrer da pesquisa, diversas inquietações foram surgindo quanto a influência do 

feminismo para essas mulheres emergidas no Hip-hop. Minhas próprias inquietações de mulher 

negra feminista e lésbica influenciaram muito o teor do desenvolvimento deste trabalho, no 

sentido da conexão entre prática e teoria.  

Foi uma pesquisa que já fazia parte do meu cotidiano muito antes de entrar na 

Universidade, pois tenho envolvimento com o Hip-hop desde a infância, por ter sido criada 

envolta da black music. E, por ter me formado enquanto pessoa em um bairro do subúrbio 

carioca conhecido pelos encontros de música negra e bailes de Charme.   

Evidentemente que o processo de pesquisar os sujeitos pertencentes ao Hip-hop desde 

a graduação ampliou minhas percepções quanto ao movimento como um todo. Assim como, 

poder ter tido envolvimento com os sujeitos do Hip-hop de outras cidades, que não a minha de 

origem. Porque o Hip-hop, mesmo sendo um movimento que nasce globalizado como afirma 

Rodrigues (2005), se modifica, pois, as especificidades de cada lugar atribuem novas 

características ao movimento. Onde, “os responsáveis por essa especificação do movimento são 

os rappers locais, que recebem influências do Hip-hop desde sua origem no Bronx e agregam 

a esse movimento a realidade do seu lugar. ” (SOUZA, 2017, p.22).  

Dessa forma, não esperamos com essa pesquisa fornecer nenhuma resposta pronta, 

acreditamos que não conseguiríamos tal fato, mas sim, esperamos através deste estudo, apontar 

possibilidades e/ou trazer mais inquietações e questões.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora tenha ganhado notoriedade nos Estados Unidos da América, o Hip-hop foi 

criado e desenvolvido na década de 1960, na Jamaica por Kool Herc. Ele se trata de um Disc 

Jockey (DJ) que foi morar em Nova York, nos Estados Unidos da América, em busca de 

melhores condições de vida. Herc, em viagens pelo Caribe e África, teve contato com um ritmo 

musical derivado do Reggae e trouxe esse canto falado para os guetos de Nova York.  

Com a musicalidade criada por Herc, começaram a se desenvolver as sound-systems, 

que eram festas de rua com equipamentos sonoros e comandadas por DJ’s nos guetos de Nova 

York. As músicas com características jamaicanas e sul africanas, promoviam a sociabilidade 

entre os jovens do Bronx1. A partir disso, o DJ Afrika Bambaata, introduziu ideias vinculadas 

aos direitos sociais e aos jovens negros a essas festas e a denominou como Hip-hop.   

O Hip-hop se difundiu e rapidamente abarcou territórios, tanto, que no fim da década 

de 1970, gangues juvenis ligadas ao movimento já ocupavam a maioria dos guetos da cidade 

de Nova York. Os jovens se sentiam excluídos da cidade e enxergavam nessas gangues uma 

forma de socialização. O Hip-hop abarcou diferentes territórios nos Estados Unidos da 

América, depois ganhou outros países (GOMES, 2012).  

O Hip-hop ao se difundir pelo mundo agregava ao seu discurso cantado, dançado – 

Break – e pintado – Grafite – as especificidades políticas e sociais dos locais, notadamente o 

Rap – a expressão musical do Hip-hop. Essa particularização do movimento estava a cargo dos 

MC´s locais, que recebendo influências do Hip-hop, desde sua origem no Bronx, agregavam 

em seus discursos as particularidades do seu lugar.    

O Hip-hop chega ao Brasil nos anos 1980, a dita década perdida, um período de recessão 

financeira e instabilidade política. O país ainda sofria com a ditadura militar e a população em 

sua maioria era urbana e o inchaço das cidades acarretava o surgimento de periferias e de áreas 

pobres (HERSCHMANN, 2000).  

É nesse contexto socioeconômico e político, que possuía suas expressões espaciais nas 

favelas, periferias das cidades e em conjuntos habitacionais, que o Hip-hop e suas diferentes 

vertentes artísticas – Rap, break e grafite – ganham notoriedade. Segundo Herschmann (2000), 

o break rapidamente se popularizou e suas competições se apropriaram de espaços públicos 

como, por exemplo, o metrô São Bento na cidade de São Paulo. A região já era ocupada por 

                                                           
1 Bairro periférico de Nova York, Estados Unidos da América.  
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punks e skatistas, agora era também territorializada pelos b. boys2 e b. girls3. As coreografias 

de break também ocuparam os programas de TV da época, ganhando notoriedade pelo país.  

Para Herschmann (2000) o Hip-hop começou a ser difundido no Brasil através de toca-

discos, vestimentas, encontros de crews4 e MC´s em locais públicos, primeiramente, na cidade 

de São Paulo e depois na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, ele foi difundido para outras 

metrópoles e grandes cidades brasileiras. Com isso, percebemos a enorme capacidade do Hip-

hop, mais especificamente de seus integrantes, de disseminar informações e sua ideologia. 

Atualmente, mais de 40 anos depois de seu surgimento, o Hip-hop passou a ter maior 

projeção e está nas residências das pessoas que não são das periferias, se tornando um objeto 

de consumo da indústria fonográfica e cinematográfica (HERSCHMANN, 1997). Popularizou-

se entre os jovens das mais diversas classes sociais, está em boates de luxo, mas também, não 

deixa de estar nas ruas das periferias das cidades.  Todavia, mesmo o Hip-hop tendo passado 

por certa massificação nos últimos anos, ele ainda se caracteriza como um movimento cultural 

urbano juvenil que possui como uma de suas principais características a luta pelos direitos 

sociais de jovens periféricos das cidades. Os questionamentos quanto à exclusão social e as 

desigualdades presentes em nossa sociedade são discutidas no Hip-hop e o colocam como um 

movimento social urbano contemporâneo. 

Ao longo dos anos estudando o Hip-hop pudemos perceber que os locais 

territorializados por ele foram apropriados e territorializados por outros atores sociais, o que 

nos remete as relações de poder. Esses locais na cidade são carregados de significações sociais, 

econômicas, políticas e simbólicas. Trata-se de locais que há a multiterritorialidade, porque 

possuem um conjunto de territorialidades em desenvolvimento. “O território e a 

territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações – que é também 

e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos sujeitos 

envolvidos [...]” (HAESBAERT, 2007, p.22). 

Assim, podemos afirmar que Hip-hop não só indica uma multiterritorialidade, mas 

também nos mostra que existe múltiplas territorialidades, porque um mesmo local apropriado 

e territorializado como pertencente a um determinado segmento social pode também nos 

denotar outras territorialidades desenvolvidas por outros atores sociais pela discussão das 

                                                           
2 B-Boy = Abreviação para “Break Boy”, “Beat Boy” ou “Bronx Boy”. A palavra B-Boy foi primeiramente usada pelo DJ 

jamaicano radicado nos Estados Unidos, Kool Herc. Ele deu esse nome a todos os dançarinos do início dos anos 70, e “B-Boy” 

passou a ser uma designação a um grupo de elite de dançarinos que participavam nas festas organizadas por ele. 
3 Mesmo sentido de B-Boy, porém praticado por mulheres.  
4 Grupos de B-boys ou B-girls.  
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relações de poder em diversas escalas, variando entre as simbólicas até as econômicas e 

políticas. 

“A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito 

também às relações econômicas e culturais, [...]” (HAESBAERT, 2004, n.p.), ou seja, podemos 

afirmar que o território e territorialidade são concepções que indicam além das relações de 

poder, abrangendo as dimensões políticas, socioculturais e econômicas, o modo como os 

sujeitos utilizam e organizam o espaço e como atribuem significados a este, pois está 

“intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam 

no espaço e como elas dão significado ao lugar” (HAESBAERT, 2004, n.p.).  

O Hip-hop transforma as cidades em espaços mais diversificados quando consideramos 

que coletivos e sujeitos se apropriam, transformam, atribuem novas significações, assim, novas 

territorialidades nas cidades. Apropriam-se dos espaços e vão lhes atribuindo novas 

significações pelas cores e desenhos dos grafites, pela sonoridade dos DJ's e dos MC´s ou pela 

dança do Break. Com isso, transformam certas áreas das cidades, assim como a própria cidade, 

em um espaço de múltiplas referências e de múltiplas territorialidades. 

O presente estudo buscou entender como jovens mulheres compõem as espacialidades 

do Hip-hop na contemporaneidade. Pois, ainda que as mulheres tenham se feito presente no 

Hip-hop desde seu surgimento no Brasil (LIMA, 2005), diversas autoras como Magro (2003), 

Weller (2005), Said (2008) e Souza (2008) argumentam sobre a invisibilidade das mulheres nos 

estudos de culturais juvenis, destacando nessa perspectiva, o Hip-hop.  

Herschmann (1997) argumenta que por muito tempo as integrantes do Hip-hop 

assumiram posturas e vestuários menos femininos para conseguirem serem inseridas no 

movimento por conta da postura machista dos sujeitos.  Herschmann (1997, p. 204) afirma que 

“nenhuma delas usa roupas provocantes, com medo justamente de ser estigmatizada por isso. 

Sua indumentária lembra roupas pesadas e largas dos homens.”.  

Ao dissertar a respeito da identidade construída pela mulher dentro do Hip-hop, Lima 

(2014) afirma que “deve-se levar em consideração que há uma reivindicação feminina nesse 

contexto não só pelo fato de ser mulher, mas também por ser da periferia, ser negra [...].” 

(LIMA, 2014, p. 1376). Partindo desse pressuposto, a identidade da mulher dentro do Hip-hop 

é construída através de suas experiências vivenciadas enquanto mulher negra de periferia.  

Sendo assim, trata-se de uma pesquisa qualitativa no qual tivemos como foco o estudo 

das batalhas de MC´s que, de forma geral, ocorrem nas áreas centrais das cidades de Macaé e 

Campos dos Goytacazes. Devido a estas concentrarem as atividades de comércio e serviços, 

são também nestas áreas onde há a infraestrutura de rede de Internet e de telefonia móvel 
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celular, as quais possibilitaram as relações sociais virtuais, tão comum as jovens mulheres 

ligadas ao Hip-hop. 

 O presente trabalho está organizado em sete capítulos. No capítulo um, encontra-se a 

introdução do trabalho. No capítulo dois, há uma síntese da metodologia aplicada na pesquisa. 

O capítulo três “Culturas juvenis urbanas” discorremos sobre o conceito de juventude, assim 

como, discutimos as culturais juvenis e a invisibilidade das mulheres nos estudos dessas 

culturas. Fazemos também um breve relato sobre a desigualdade de gênero dentro do Hip-hop 

e como a partir dessa questão, as mulheres pertencentes ao Hip-hop constroem suas identidades. 

Nesse capítulo, discorre um importante apanhado sobre as mulheres que emergem no Hip-hop 

desde seu surgimento.  

 No capítulo quatro “ Feminismo e juventude” dissertamos a respeito do surgimento do 

movimento feminista de forma totalizante e no Brasil. Problematizamos o fato do feminismo 

ter buscado por bastante tempo uma forma universalizada das mulheres, discutimos também a 

emergência de um feminismo que abarque a pluralidade de mulheres existentes em nossa 

sociedade. Trazemos a questão da mulher negra para o feminismo e na sociedade em geral 

problematizando as questões identitárias negras e de gênero. 

 O capítulo cinco “Geografia e Gênero” buscou-se uma breve discussão sobre as 

questões de gênero e sexualidade na ciência geográfica. Como também, uma contextualização 

da emergência da Geografia Feminista nos estudos culturais. Dissertamos acerca da 

corporeidade, importante conceito que a geografia traz ao abarcar as questões de gênero e 

sexualidade nas relações socioespaciais.  

 O capítulo seis “ O rap das minas” apresentamos o estudo empírico da pesquisa, 

primeiramente dissertamos a respeito da Liga Feminina de MC’s e suas possíveis contribuições 

para as mulheres pertencentes ao Hip-hop no Brasil. Discutimos a representatividade das 

mulheres nos eventos de batalhas de MC’s em Campos dos Goytacazes e Macaé, assim como 

examinamos suas experiências cotidianas no contexto social em que vivem a partir da criação 

do coletivo de mulheres ligadas ao Hip-hop do Norte Fluminense, Delas 22. Além de 

discorremos sobre o projeto acerca de um aplicativo para smartphone de localização de eventos 

ligados ao Hip-hop.  

 Por fim, encontram-se as considerações finais, onde pudemos refletir quanto as 

necessidades de incentivo à cultura e ao reconhecimento dos trabalhos essas jovens mulheres. 

Como as formas contemporâneas de sociabilidade possibilitam a articulação dessas mulheres 

pelo território e as fazem produzir uma territorialidade feminina no Hip-hop de Campos dos 

Goytacazes e Macaé.  
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2. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa buscou enquanto objetivo geral entender como jovens mulheres 

compõem o Hip-hop. Em primeiro momento, pensamos na identificação de uma inter-relação 

entre a Liga Feminina de MC’s com as mulheres inseridas no Hip-hop do Norte Fluminense. 

Visto em trabalhos de campo que não haviam conexões entre esse coletivo e as mulheres 

atuantes no Hip-hop de Campos dos Goytacazes e Macaé, apareceu um novo objetivo de 

pesquisa, entender como se davam as sociabilidades juvenis e territorialidades dessas jovens 

nas cidades pré-selecionadas.  

Então objetivou-se especificamente entender como essa dinâmica social poderia 

desenvolver sociabilidades virtuais através das redes sociais e territorialidades nas cidades de 

Campos dos Goytacazes e Macaé. 

Foi proposto como imprescindível para essa pesquisa, selecionar locais em área central 

das cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé, que tivessem atreladas a atividades de batalha 

de MC’s e que disponibilizassem boa infraestrutura de Internet, já que buscávamos entender 

como as redes sociais virtuais poderiam reforçar as dinâmicas produzidas no território por essas 

jovens.  

Partindo desse pressuposto, adotamos a netnografia como contribuição metodológica da 

presente pesquisa. Pois, através do método netnográfico foi possível selecionar os coletivos que 

realizavam eventos em espaços públicos em área central das cidades de Campos dos Goytacazes 

e Macaé, e que utilizavam as redes sociais como ferramenta de articulação.  

Sendo assim, entendemos a netnografia como “uma metodologia para estudos na 

Internet (HINE, 2000) e como um método interpretativo e investigativo para o comportamento 

cultural e de comunidades on-line (KOZINETS, 1997) ” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, 

p. 34).  

Amaral, Natal e Viana (2008) discorrem que  

 

A etnografia é um método de investigação oriundo da antropologia que reúne técnicas 

que munem o pesquisador para o trabalho de observação, a partir da inserção em 

comunidades para pesquisa, onde o pesquisador entra em contato intra-subjetivo com 

o objeto de estudo. [...] A transposição dessa metodologia para o estudo de práticas 

comunicacionais mediadas por computador recebe o nome de Netnografia, ou 

etnografia virtual e sua adoção é validada no campo da comunicação pelo fato de que 

“muitos objetos de estudo se localizam no ciberespaço” (MONTARDO & ROCHA, 

2005, p. 01) e demandam instrumental apropriado para sua análise. Assim, a partir de 

um determinado entendimento inicial, observamos a netnografia como um dos 

métodos qualitativos que amplia o leque epistemológico dos estudos em comunicação 

e cibercultura. 
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 Assim, podemos afirmar que foi realizada a netnografia ao longo desta pesquisa. Tendo 

feita somente a observação das redes sociais no período de janeiro a março de 2018, e 

posteriormente sendo realizadas as observações concomitantemente as outras etapas da 

pesquisa.  

A tentativa de fazer uso da observação sistemática5 no decorrer deste trabalho foi 

bastante ineficiente. Visto que, a questão do gênero no decorrer de um trabalho de campo é um 

fator determinante. Ou seja, o fato do pesquisador ser uma mulher já não permite que a 

observação sistemática ocorra. Sendo assim, percebemos que o método de observação 

sistemática só tem eficácia quando pensamos em uma ciência masculina e branca.  

Nesta pesquisa, trabalhamos com o método de observações participantes, que se trata 

“de estabelecer uma adequada participação dos pesquisadores dentro dos grupos observados de 

modo a reduzir a estranheza recíproca. ” (MARTINS, 1996, p. 270). A relevância desse método 

para a pesquisa está na “experiência direta do observador com a vida cotidiana do outro, seja 

ele indivíduo ou grupo, é capaz de revelar na sua significação mais profunda, ações, atitudes, 

episódios, etc… que, de um ponto de vista exterior, poderiam permanecer obscurecidas ou até 

mesmo opacas. ” (MARTINS, 1996, p. 270). 

 Assim, podemos afirmar que a observação participante exige um envolvimento do 

pesquisador com os sujeitos que estão sendo pesquisados. Pois trata-se de 

 

[...] um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social 

com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação 

face-a-face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário natural, 

colhe dados. Assim, o observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo 

tempo modificando e sendo modificado por este contexto (SCHUARTZ & 

SCHUARTZ, apud CICOUREL, 1980, p. 89). 

 

Turra neto (2011, p. 353) salienta  

 

[...] que esta metodologia não oferece um conjunto de regras fixas, ou um guia de 

percurso para o pesquisador em campo. O que se apresenta, nos autores e autoras que 

a discutem, são sugestões, a partir de experiências já realizadas, relatos de como cada 

um/a foi se deparando com problemas no campo e os resolvendo. Por isso, observação 

participante, como afirma Becker (1999), é um tipo de metodologia que exige certo 

grau de improvisação. Nesse sentido, concordo com Diógenes (1998) quando afirma 

que há alguns indícios dos caminhos a serem seguidos, alguns sinais, mas é no 

caminhar que cada um constrói seu próprio trajeto, que é único, porque cada realidade 

estudada é única e apresentará seus próprios problemas, que demandarão soluções 

originais.  

  

                                                           
5 Promove a necessidade de um planejamento para registrar os fenômenos que são observados e anotados em 

documentos elaborados previamente (RUDIO, 2002).  
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Turra neto (2011) ao dissertar sobre a aceitação e entrada do pesquisador no grupo que 

se pretende pesquisar, argumenta sobre as dificuldades dessa inserção, o que no caso dessa 

pesquisa já havia sido superado, principalmente na cidade de Macaé, pelo fato de já me 

encontrar inserida nos grupos e frequentar os eventos ligados ao Hip-hop nas cidades escolhidas 

para estudo, além de já ter contato com a maior parte desses sujeitos desde 2013.  

As observações participantes foram realizadas no período de março a dezembro de 2018, 

em eventos de batalhas de MC’s dos coletivos Rap da Ponte (Macaé), Manifestação Cultural 

de Rimas (Campos dos Goytacazes) e nos eventos promovidos pelo coletivo Delas 22 em ambas 

as cidades.  

A partir da observação participante fizemos a utilização de diários de campo, que são 

de suma importância no processo de construção da pesquisa. Pois, como afirma Turra Neto 

(2011) é nele que estão descritas as conversas informais que quase sempre nos mostram 

informações espontaneamente, que poderão ser de extrema importância para a pesquisa. Afinal, 

o “diário de campo permite que informações consideradas irrelevantes, num primeiro momento, 

possam se tornar chaves interpretativas da pesquisa, a partir de sua contextualização na 

totalidade dos relatos, dimensão que só se atinge quando o campo chega ao fim. ” (TURRA 

NETO, 2011, p. 357).  

Nesse sentido, Turra Neto (2011, p. 357) afirma que 

 

Winkin (1998) atribui três funções principais ao diário de campo: 1 - função catártica, 

emotiva, pela qual o pesquisador deposita seus pensamentos e sentimentos mais 

íntimos sobre sua experiência no campo, sua relação com as pessoas, suas visões sobre 

elas etc., o que explica a necessidade do diário ser algo privado; 2 - função empírica, 

pela qual se anota tudo, mesmo aquilo que parecer insignificante; 3 - função reflexiva 

e analítica, na qual o diário se constitui fonte de consulta. 

 

Assim, podemos afirmar que o diário de campo é “o instrumento que reflete o processo 

de aproximação com o grupo estudado, bem como o deciframento mútuo, pela consideração de 

como as questões que se tornaram relevantes foram aparecendo e sendo respondidas. ” (TURRA 

NETO, 2011, p. 358). Nesse sentido, foi através da observação participante que pude mergulhar 

no universo dos sujeitos pesquisados e entender suas especificidades, conflitos, dinâmicas e 

territorialidades nas cidades.  

As observações participantes permitiram a identificação dos ditos sujeitos-chave da 

pesquisa. Com isso, foi possível realizar entrevistas com as mulheres que entendemos serem as 

mais relevantes para a presente pesquisa. As mulheres selecionadas para as entrevistas fazem 
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parte do coletivo Delas 22 e possuem árduo envolvimento com o Hip-hop em Campos dos 

Goytacazes e Macaé.  

A relevância de realizar essas entrevistas está em Turra Neto (2011), quando o autor 

discorre, 

 

As entrevistas são um meio de captar informação e, como tal, devem estar sempre 

sobre “controle metodológico”, ou seja, o pesquisador deve refletir constantemente 

sobre seus pressupostos teóricos e suas fontes de distorção. Trata-se de uma técnica 

de relacionamento, de comunicação entre investigador e investigado/a (THIOLLENT, 

1980). Uma comunicação controlada por um problema de pesquisa, pois, por mais 

livre que ela seja, é sempre o pesquisador que está no comando da atividade. A 

entrevista supõe uma conversação continuada e dirigida. A captação dos dados 

decorre da maior ou menor capacidade do pesquisador de orientar o/a informante a 

discorrer sobre o tema, e isso acaba sendo um fator de perturbação para o/a informante 

(QUEIROZ, 1991), sempre submetido a uma “imposição da problemática” 

(THIOLLENT, 1980), que marca a relação social da entrevista. (TURRA NETO, 

2011, p. 349-350).  

 

 As entrevistas foram realizadas com dez integrantes do Delas 22, no período de julho 

de 2018 a janeiro de 2019, tiveram em média 30 minutos de duração. As entrevistas foram do 

tipo semi-estruturadas, que “está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um 

roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. ” (MANZINI, 2003, p.2).  

 Nesse sentido, foi elaborado um roteiro de entrevista, disponível no Apêndice A. Assim, 

“o roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como um meio para o 

pesquisador se organizar para o processo de interação com o informante. ” (MANZINI, 2003, 

p. 2).  

A justificativa de não terem sido entrevistadas todas as integrantes do coletivo está em 

que as quarto não consideradas fazem parte do Delas 22 como fotógrafas, dançarinas e 

empreendedoras no segmento de vestuário.  Priorizamos para as entrevistas as mulheres 

ligadas ao coletivo Delas 22 que são MC’s, Freestyleras e DJ’s, pois entendemos que essas 

estão diretamente ligadas aos eventos de batalhas de MC’s nas cidades de Campos dos 

Goytacazes e Macaé. Obviamente não foram descartadas as participações das demais 

integrantes, através de conversas informais durante os trabalhos de campo, as contribuições 

dessas mulheres são evidenciadas neste trabalho.  

Cabe salientar, a importância do formulário de consentimento de entrevista, Turra Neto 

(2011, p. 385) afirma: 

 

Uma última questão a abordar é relativa ao “formulário de consentimento informado” 

que, segundo Bogdan e Biklen (1994), faz parte dos procedimentos éticos da pesquisa 
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com informantes. Trata-se de um documento informando a natureza da pesquisa e 

solicitando autorização do/a entrevistado/a para uso da sua entrevista. Esse termo deve 

ser lido e devidamente assinado pelo pesquisador e pelo/a entrevistado/a. 

 

No Apêndice B, pode ser observado o formulário de consentimento elaborado para a 

presente pesquisa, que foi assinado por todas as mulheres entrevistadas.  

Afim de diagnosticar o perfil das mulheres que frequentam os eventos da Delas 22, 

foram aplicados questionários, que Marconi e Lakatos (2003, p. 100) afirmam ser “instrumento 

de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito”. A aplicação dos questionários se deram no “Delas 22 – o Baile”, realizado em 14 de 

julho de 2018 e, tiveram uma média de 12 minutos cada.  

O questionário que se encontra no Apêndice C, foi elaborado com perguntas fechadas, 

que “são aquelas que o informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim e não. ” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 204), perguntas de fato, “dizem respeito a questões 

concretas, tangíveis, fáceis de precisar; portanto, referem-se a dados objetivos: idade, sexo, 

profissão, domicílio, estado civil ou conjugal, religião etc.” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

208) e perguntas de ação, “referem-se a atitudes ou decisões tomadas pelo indivíduo. ” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 208).  

Foram realizados trinta questionários, que de acordo com Bernard (2000) estudos como 

da presente pesquisa indicam um tamanho amostral ideal entre 30 e 60 questionários para 

levantamento de informações em um dado estrato populacional.   

Por fim, Turra Neto (2011, p. 388-389) argumenta que: 

 

Ao final da pesquisa empírica, a partir destas metodologias qualitativas, o pesquisador 

dispõe de uma grande variedade de informações ricas e muito pouco sistematizadas. 

O grande desafio é organizar o material num texto coerente, que tenha credibilidade 

científica e que, ao mesmo tempo, expresse, em uma linguagem clara, a dialogicidade 

(entre pesquisador, entrevistados/as e informantes em campo) que envolveu todo o 

processo. 

   

3. ESPAÇO URBANO E CULTURAS JUVENIS 

 

Quanto aos estudos acerca das culturas juvenis urbanas, observamos uma deficiência no 

que diz respeito das mulheres que compõem esses grupos. Questionamos a ausência dos estudos 

sobre as mulheres nos trabalhos sobre juventude. Onde estão as jovens nas culturas juvenis? O 

Hip-hop, sendo um movimento masculino e/ou masculinizado (HERSCHMANN, 2000), existe 

espaço para as mulheres? Como se dá a inserção das mulheres nessa cultura juvenil urbana em 
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específico? Neste capítulo, propusemos uma discussão sobre a invisibilidade das mulheres nas 

culturas juvenis, mais especificamente no Hip-hop.  

 

3.1 A Juventude e a invisibilidade das meninas nas culturas juvenis 

  

 A juventude tem sido constituída a partir de um espaço em que os jovens são percebidos 

como uma problemática da sociedade, atrelados comumente as questões de violência, doenças 

sexualmente transmitidas - DST’s, consumo de substancias ilícitas, gravidez precoce e outros 

(MAGRO, 2003). Para além dessas questões, Said (2008) afirma que a juventude é percebida 

como o período de curtição da liberdade, experimentações, erros e acertos. Said (2008) salienta 

que a juventude não é vista como a relação dos sujeitos em construírem e desconstruírem 

identidades.  

Dessa forma, Said (2008) disserta que:  

 

As categorias de idade são construções culturais e que mudam historicamente não 

significa dizer que elas não tenham efetividade, mas significa compreender que essas 

categorias operam recortes no todo social, estabelecendo direitos e deveres 

diferenciais em uma população, definindo relações entre gerações e distribuindo poder 

e privilégios. (SAID 2008, p. 25-26). 
 

 Nesse viés, Magro (2003) afirma que por diversas vezes as culturas juvenis são 

negligenciadas no campo social.  Magro (2003, p. 41-42) argumenta que a cultura juvenil,  

 

[...] tem a função de transição para a condição social adulta, por meio do 

desenvolvimento de rituais, símbolos, modas e linguagens próprios, que marcam uma 

identidade distintiva de outros grupos etários (ABRAMO, 1994), e também forma um 

mosaico que cria espaços sociais nos quais os adolescentes podem expressar-se, 

engajar-se e transformar o meio onde vivem, às vezes como resistência ao racismo, 

sexismo e à exclusão social, às vezes como seus reificadores, revelando a sua própria 

pluralidade.  

 

“As culturas juvenis são formações que se desenvolvem a partir da necessidade de 

adolescentes e jovens - colocados em estado de moratória social - de se posicionarem no mundo 

e colocarem suas questões diante da realidade com a qual se deparam. ” (MAGRO, 2003, p. 

42). Sendo assim, podemos afirmar que a juventude caracteriza de certa forma a busca dos 

jovens por ambientes de aceitação, de pertencimento e reconhecimento. Através desses 

ambientes os jovens se sociabilizam, dão significado para esses espaços, compartilham suas 

experiências, se identificam com o grupo.  
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Criadas do intercruzamento de lazer, consumo, arte, cultura e mídia, as culturas 

juvenis delimitam espaços onde grupos de jovens constroem estilos próprios e 

específicos para diversão e ação social, por meio de linguagens, roupas, música, 

símbolos, que os distinguem um dos outros e de diferentes grupos etários. (MAGRO, 

2003, p. 42). 

 

 Magro (2003) argumenta que os estudos sobre a juventude desde meados do século XX 

caracterizam as culturas juvenis como manifestações rebeldes. Segundo a autora, nas décadas 

de 1960 e 1970 com o surgimento de diversos grupos juvenis que se reuniam por conta do lazer, 

consumo, sexualidade e política abrolha “uma grande complexidade, fundada em diferentes 

manifestações e estilos de cada um desses grupos, cria um grande mosaico de culturas juvenis” 

(MAGRO, 2003, p. 44).  

 Magro (2003) afirma que essa multiplicidade de culturas juvenis foi intensificada nas 

décadas de 1980 e 1990, particularmente motivadas pelos processos de globalização e o alcance 

que os meios de comunicação passam a ter nessas décadas. Magro (2003, p. 44) afirma que essa 

multiplicidade transforma “a sociedade contemporânea em um território globalizado onde 

“tribos” de adolescentes e jovens ainda se multiplicam e outras se mantêm, com estilos, 

ideologias, objetivos às vezes comuns, às vezes divergentes.”.  

 

As culturas juvenis têm-se constituído como um fenômeno globalizado sobre o qual 

as avançadas tecnologias de comunicação têm exercido o papel de aumentar a sua 

complexidade e acelerar o seu processo. Por essa razão, manifestações juvenis, como 

o punk, o clubbers, os góticos e o hip hop, mesmo tendo sido criadas na Europa ou 

nos EUA, podem estar se desenvolvendo nas mais diferentes regiões e nas mais 

diversas culturas. A transmissão local e pessoal das culturas juvenis cede cada vez 

mais espaço para uma transmissão transcultural, via satélite ou internet, que tende, à 

primeira vista, a padronizar ou homogeneizar a juventude, transformando os símbolos 

das culturas juvenis em bens de consumo. (MAGRO, 2003, p. 44-45). 

 

 Quanto ao processo de globalização e sua ideologia homogeneizante dos espaços, é 

inegável que ao disseminar essas culturas juvenis pelo o globo, emergem os questionamentos 

acerca da padronização das culturas juvenis. Cabe aqui salientar que as especificidades de cada 

lugar caracterizam de forma diferenciada essas culturas juvenis, ou seja, ainda que “a mídia crie 

uma identidade transnacional em nível simbólico, isso não quer dizer que cada cultura juvenil 

se manifeste da mesma forma em todo o mundo. ” (MAGRO, 2003, p. 45). 

Dessa forma, podemos afirmar que a apropriação das tecnologias pelos sujeitos 

pertencentes a uma cultura juvenil tem características próprias. A medida faz uso da tecnologia 

e para que utilizam elas são específicas para cada grupo. Assim, “o uso da mídia está em função 

também das diferenças culturais e individuais, das oportunidades econômicas, do contexto 
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sociopolítico, promovendo diferenças locais e regionais das culturas juvenis. ” (MAGRO, 2003, 

p. 45). 

Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que “a cultura juvenil é criada a partir das 

experiências vividas de adolescentes e jovens, em contextos sociais determinados, como um 

modo de expressar suas necessidades e aspirações. ” (MAGRO, 2003, p. 45). Por se tratar de 

uma sociedade patriarcal, pouco percebemos o protagonismo das jovens mulheres nas culturas 

juvenis. Na contemporaneidade vemos diversos trabalhos acadêmicos que abordam as culturas 

juvenis, porém pouquíssimos desses trazem a representatividade da mulher. Quando são citadas 

a maioria das vezes são em plano secundários, como afirma Magro (2003). 

 

Nos estudos sobre culturas juvenis, pouco se tem abordado sobre a participação das 

meninas. Elas estão praticamente ausentes dos trabalhos etnográficos, nas matérias 

jornalísticas e nos relatos de pesquisa. Mesmo quando elas aparecem nesses trabalhos, 

a categoria de gênero é colocada em segundo plano, como mais uma variável a ser 

analisada, mas pouco problematizada.  (MAGRO, 2003, p. 49). 

 

 “Essa constante ‘invisibilidade’ das mulheres nos trabalhos sobre culturas juvenis 

parece evidenciar uma perspectiva de que elas não possuem um papel ativo e crucial na 

produção dessas culturas. ” (MAGRO, 2003, p. 49). Desse modo, salientamos para a urgência 

de ser levado para a pesquisa as dimensões de gênero e sexualidade, para que assim seja possível 

perceber outros espaços, diferentes relações e olhares de uma cultura juvenil. 

 

Se essas dimensões estiverem incluídas nas análises dessas culturas, as 

meninas/mulheres alcançarão maior visibilidade como agentes de negociação de 

outros espaços, oferecendo tipos diferentes de resistência às concepções de 

subordinação feminina. (MAGRO, 2003, p. 49). 

 

A invisibilidade gerada acerca da temática de gênero nos estudos de cultura juvenis nos 

mostra a emergência de retirar as mulheres dessa “marginalidade”, repensar o papel e a 

importância das mulheres na estrutura e nos processos desses grupos. Mais que isso, entender 

quais são os vetores que admitem e insistem em pôr as mulheres à margem.  

Nesse sentido, se faz necessária uma análise que abarque além das questões de gênero 

e sexualidade, os meandros que perpassam pelas questões de classe e raça. Afinal, as 

experiências de meninas/mulheres brancas e de classe média são uma, enquanto as de 

meninas/mulheres negras e de classe baixa são completamente diferentes, como afirma Magro 

(2003, p. 50): 
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[...] a importância de estar-se atento aos meandros das experiências diferenciadas de 

classe social que estão presentes na participação das meninas, nas mais diferentes 

culturas juvenis. [...] uma maior participação (e também visibilidade), nas culturas 

juvenis, das meninas de classe média do que das de classe baixa, o que nos chama a 

atenção para a importância de se colocar em questão a categoria classe social quando 

se pesquisam não apenas as culturas juvenis, mas também as relações de gênero, 

evitando as armadilhas da universalização das experiências. (MAGRO, 2003, p. 50). 

 

 Nesse sentido, dentre as diversas culturas juvenis existentes no espaço urbano, a priori 

desta presente pesquisa está em analisar uma cultura juvenil urbana em especifico, o Hip-hop, 

que é um movimento periférico que se especializa na cidade, e que Said (2008) salienta para a 

lacuna da participação e representatividade das mulheres nos estudos do Hip-hop. Weller 

(2005) concorda com Said (2008) quando afirma que “tanto nos trabalhos sobre o Hip hop como 

nas pesquisas sobre juventude em geral, existe uma grande lacuna no que diz respeito à presença 

feminina nas manifestações político-culturais. ” (WELLER, 2005, p. 107).  

 Para Weller (2005) muitas vezes a ausência das meninas/mulheres no Hip-hop são 

justificadas pela entrada dessas no mercado de trabalho e/ou vida doméstica e maternidade. Ou 

seja, as atividades atreladas ao Hip-hop para elas são muitas vezes interrompidas pelas 

atividades ligadas a família.  

 

O pequeno número de grupos femininos ou o curto período de existência dos mesmos 

está associado ao ingresso das jovens no mercado de trabalho, ao casamento ou à 

maternidade, impossibilitando-as de continuarem a exercer suas atividades artístico 

musicais. (WELLER, 2005, p. 115).  

 

 Said (2008) afirma que é um processo desafiador enfrentado pelas mulheres ligadas ao 

Hip-hop de serem reconhecidas como parte integrante do movimento pelos demais sujeitos 

pertencentes ao Hip-hop. Weller (2005) por sua vez, argumenta que por mais que sejam 

plausíveis os argumentos ligadas as atividades da mulher ligadas a família, devemos realizar 

“novos estudos empíricos e de análises que focalizem essas temáticas. ” (WELLER, 2005, p. 

115). Pois como Weller (2005) afirma, ao acolhermos essas justificativas como únicas 

“estaríamos nos precipitando na busca de respostas e deixando de analisar outros aspectos 

relativos à participação feminina nas culturas juvenis” (WELLER, 2005, p. 115). 

 Para tanto, devemos considerar o que Bourdieu (1999) define como a influência 

dominação masculina. Bourdieu (1999) afirma que a dominação masculina é responsável pelas 

formas como são representadas as mulheres em nossa sociedade, ou seja, o papel da mulher, o 

que ela deve ou não fazer e como deve se comportar é ditada pela dominação do homem em 

nossa sociedade.  
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 Desse modo, Weller (2005) disserta sobre outras formas de perceber as culturas juvenis 

e ampliar as formas de análise. Weller (2005, p. 115) afirma: 

 

Esse olhar diferenciado sobre as culturas juvenis amplia as perspectivas de análise e 

de compreensão dos significados construídos no interior desses movimentos. 

McRobbie & Garber (1975) apresentam pelo menos três possibilidades de estudo das 

culturas juvenis, com o objetivo de superar as lacunas existentes nesse campo de 

estudos: 1) uma releitura crítica dos estudos ‘clássicos’ sobre juventude devido à 

eliminação da perspectiva de gênero ocorrida nessas pesquisas; 2) uma sensibilização 

maior em relação às adolescentes e jovens pertencentes às culturas juvenis 

predominantemente masculinas (skinheads, hip hop, entre outras); 3) uma atenção 

maior às ‘culturas alternativas’ desenvolvidas por grupos femininos, por exemplo, o 

movimento teeny-bopper de adolescentes e jovens que se interessam por grupos ou 

personalidades do universo pop. 

 

 Partindo desse pressuposto, pretendeu-se nessa pesquisa uma análise a partir da 

perspectiva de gênero no Hip-hop, mais especificamente nas batalhas de MC’s, onde o elemento 

que mais emerge é o Rap. Desse modo, buscou-se entender e identificar como determinadas 

mulheres reconhecem no Hip-hop a possibilidade de construir e/ou reconstruir valores. Novas 

formas de se verem no mundo, aprenderem individualmente e coletivamente novos saberes. 

Assim, as mulheres reproduzem, através dos elementos do Hip-hop, diferentes maneiras “ser 

mulher” que contrapõem o papel imposto pela sociedade patriarcal.  

 Para tanto, se faz necessário o entendimento das identidades produzidas por essas 

mulheres a partir do Hip-hop. Said (2008) argumenta que as identidades no Hip-hop são 

deliberadas de forma física através de simbologias visíveis e de forma simbólica.  

 

A construção de um estilo não é somente a apropriação de um conjunto de elementos 

midiáticos que os (as) jovens consideram representativos da sua identidade individual 

e coletiva. Isto porque um estilo implica também a organização ativa de objetos com 

atividades e valores que produzem e organizam uma identidade de grupo [...] O hip 

hop constitui um território no qual os símbolos identitários são fundamentais para a 

construção de sua identidade enquanto movimento (SAID, 2008, p. 127). 

  

3.2 Hip-hop, identidade e gênero 

 

 De acordo com Silva (2000) podemos afirmar que as identidades são múltiplas e são 

construídas sócio culturalmente, podem ser transitórias e em sua maioria fragmentadas. A 

identidade depende de onde o sujeito se insere ou está inserido, porque ela se produz do 

cotidiano e das experiências individuais e coletivas dos sujeitos.  

 

Identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja da natureza, seja da 

cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A 

identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por 
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outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um processo 

de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, 

fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas 

discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 

identidade tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2000, p. 96). 

  

 Para Silva (2000) a identidade é uma relação social. Nesse sentido, Castells (2002) 

afirma que as identidades têm valor simbólico para os sujeitos, ao passo que as atribuições desse 

mesmo sujeito é norteado por instituições. Desse modo, Castells (2002) diferencia identidades 

de papéis sociais, mas salienta que algumas vezes os papéis sociais transforma-se em 

identidades, quando por exemplo o sujeito se identifica com o papel que exerce na sociedade.  

 Nesse viés, ao falarmos sobre Hip-hop, sendo este um movimento “com a característica 

de assumir também uma atitude de repúdio à discriminação e à exclusão social na qual se 

encontram os jovens negros e imigrantes que vivem nas periferias urbanas” (TAVARES, 2009, 

p. 82). Devemos trazer a questão do negro para a discussão que abarcar as identidades. Porque 

as identidades negras são construídas como resistência e enfrentamento da discriminação racial.  

 

A construção dessa unidade, dessa identidade dos excluídos supõe, na perspectiva dos 

movimentos negros contemporâneos, o resgate de sua cultura, do seu passado 

histórico negado e falsificado, da consciência de sua participação positiva na 

construção do Brasil, da cor de sua pele inferiorizada etc... Ou seja, a recuperação de 

sua negritude, na sua complexidade biológica, cultural e ontológica (MUNANGA, 

2006, p. 110).  
 

 Partindo desse pressuposto, Castells (2002) argumenta sobre os tipos de identidades 

existentes. O autor afirma existir três identidades: a identidade legitimadora, que é dominante 

e caracterizada pela imposição das instituições. A identidade de resistência, que é composta 

pelos sujeitos que são deslegitimados pelas instituições, e que sofrem segregação, exclusão e 

que se consolidam a partir da oposição que fazem a identidade dominante. E por fim, a 

identidade de projeto que se faz através do papel social que o sujeito exerce.  

 Nesse contexto, a identidade dos negros se constroem através da resistência, ou seja, 

emerge da identidade de resistência de Castells (2002). Negros e negras que são muitas vezes 

invisibilizados pelo racismo compreendem nessa identidade novas formas de sociedade e papéis 

sociais. Desse modo, percebemos o Hip-hop como uma ferramenta que faz os jovens negros 

perceberem suas identidades de resistência. Uma vez constituída,  

 

A identidade consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição de negro, em 

dizer, cabeça erguida: sou negro. A palavra foi despojada de tudo o que carregou no 

passado, como desprezo, transformando este último numa fonte de orgulho para o 

negro (MUNANGA, 1986, p. 44). 
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 Construir identidades é um processo desafiador ao mesmo tempo enriquecedor e quando 

nos deparamos com as questões de gênero dentro desse contexto, percebemos que pode ser 

ainda mais enigmática a procurar por locais e/ou grupos de aceitação e reconhecimento. Ao 

passo que, quando falamos na mulher negra é notória uma lacuna maior quanto aceitação e 

legitimação dessas mulheres na sociedade.  

 Por tanto, entendemos que a dominação masculina (BOURDIEU, 1999) faz com que 

mulheres sejam invisibilizadas por conta do machismo existente em nossa sociedade. Mas, se 

levarmos em consideração as questões de raça e gênero, percebemos que além do machismo, o 

racismo vai nortear esse processo de invisibilidade da mulher (CARNEIRO, 1993). Desse 

modo, se faz necessária uma discussão de gênero no plural, para que possamos perceber essas 

mulheres em suas especificidades, como no caso das mulheres negras.  

 A opressão histórica que as mulheres negras sofreram, principalmente no Brasil, nos 

mostra que “as mulheres negras fazem parte de um contingente de mulheres que não são rainhas 

de nada, que são retratadas como as anti-musas da sociedade brasileira, porque o modelo 

estético de mulher é a mulher branca”. Carneiro (1993, p. 10).  

 Carneiro (1993, p. 10) afirma que as mulheres negras “advém de uma experiência 

histórica diferenciada, e o discurso clássico sobre a opressão da mulher não dá conta da 

diferença qualitativa da opressão sofrida pelas mulheres negras e o efeito que ela teve e tem 

ainda na identidade das mulheres negras. ”. Desse modo, podemos afirmar que a identidade da 

mulher negra é uma identidade de resistência (CASTELLS, 2002), na verdade, podemos 

argumentar que seria a resistência da resistência, por serem mulheres e mais por serem negras.  

 A identidade da mulher negra é carregada de “resgate histórico da condição de mulher 

negra, a reafirmação da história de resistência, daquelas que, durante séculos, foram reduzidas 

à condição de força de trabalho e objeto sexual” (PIRES, 2010, p. 1).  Para Giacomini (1988) a 

mulher negra é vista como “coisa”, e se é “coisa” não tem história, não tem vontades, não tem 

identidade. A mulher negra é invisibilizada pelos sujeitos de identidade dominante e não se 

pode negar que muitas vezes também é invisibilizada pelos sujeitos de identidade de resistência. 

Por isso, Giacomini (1988) afirma que a resistência da identidade negra negou e/ou nega as 

identidades e a legitimidade das mulheres negras. 

 

Ser mulher e negra é viver um processo de construção identitária que rompe com 

tendências naturalizantes, essencializantes e racializantes. Ao mesmo tempo, é 

escapar dos múltiplos e difusos elementos que determinam uma “performance 

cultural” estigmatizante, que, assimila a mulher negra a uma “lógica de mercado” e a 

um espaço restrito que a reduz e desqualifica (PIRES, 2010, p. 2). 
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 Nesse viés, ainda que o Hip-hop seja um movimento de contestação quanto as exclusões 

sociais existentes na cidade, o movimento é predominantemente masculino e em sua maioria 

das vezes machista, tornando-se em muitos momentos um ambiente hostil para as mulheres, 

principalmente as negras. “A constatação de que as mulheres compõem, uma população 

consideravelmente menor que a dos homens no cenário do rap, demonstra uma relação desigual 

no campo de gênero e, portanto, das relações de poder entre homens e mulheres nesse cenário 

musical no nosso país. ” (SANTOS, [2012?], p. 4).  

 Nesse sentido, Herschmann (2000) afirma:  

 

Na realidade, a mulher no mundo do Hip-hop carioca ou paulista ocupa um papel 

secundário, apesar de nenhum de seus membros admitir isso nas várias entrevistas 

realizadas. Além de enfrentarem um machismo velado, que se expressa no uso 

frequente da expressão “vadia” nas músicas e discursos, elas enfrentam o pouco 

espaço que existe para que artistas do sexo feminino — cantoras, dançarinas ou 

grafiteiras — possam se manifestar. Ao contrário das mulheres do funk, as do Hip-

hop não podem usar explicitamente o erotismo como estratégia para subverter esse 

universo predominantemente masculino. Nenhuma delas usa roupas provocantes, com 

medo justamente de ser estigmatizada por isso. Sua indumentária lembra as roupas 

pesadas e largas dos homens. Sua estratégia é fazer uso da palavra, em um discurso 

que se aproxima muito do “feminista” tradicional. Respondem ao discurso dos 

homens com mais discursos, ou melhor, diante da verborragia masculina, produzem 

mais verborragia (HERSCHMANN, p. 203-204). 

 

 Desse modo, podemos perceber que as mulheres que gostam e se identificam com o 

Hip-hop têm desafios constantes no sentido de construir e/ou ressignificar papéis sociais dentro 

do próprio movimento. Construir identidades dentro do Hip-hop para essas mulheres é um 

enfrentamento não só aos seus colegas do grupo, como da sociedade em geral. Said (2008) 

afirma que o período que essas mulheres frequentam e se sentem como parte pertencentes do 

Hip-hop são os fatores que potencialmente contribuem para estruturação e fortalecimento das 

suas identidades.  

Embora as mulheres sejam afetadas cotidianamente pelo machismo em nossa sociedade, 

pode-se afirmar que muitas buscam o enfrentamento as normatividades do patriarcado. Nesse 

viés, destacamos as mulheres inseridas no Hip-hop, que promovem uma forma de construir 

projetos de inclusão das mulheres nessa cultura juvenil.  

 Concordamos com Said (2008) quando afirma que a construção e enriquecimento das 

identidades produzidas por mulheres no Hip-hop contribui para um enfrentamento mais 

estruturado. Se pensarmos mais especificamente na identidade da mulher negra, entendemos 

que essa identidade não se mostra suficiente no combate do machismo e do racismo 

predominante em nossa sociedade (CARNEIRO; SANTOS; COSTA, 1985).  
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Pois a identidade é fragmentada em detrimento das experiências vividas pela mulher 

negra. O machismo, sexismo e o racismo fragmentam essa identidade como afirmam carneiro, 

Santos e Costa (1985).  

 

O racismo, o sexismo atua como componente da subalternidade de expressivo 

contingente da população negra que são as mulheres negras. Decorre daí as 

desigualdades existentes entre homens e mulheres negras, gerando entre outras 

condições, a fragmentação da identidade racial (CARNEIRO; SANTOS; COSTA 

1985, p. 37). 

 

 Essa carga de estereótipos impressas na mulher negra nos faz entender as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres negras ligadas ao Hip-hop. Desse modo, Carneiro, Santos e Costa 

(1985, p. 48) afirmam que “a conjugação das discriminações de raça, sexo e classe implica em 

tríplice militância, visto que nenhuma solução efetiva para os problemas que nos afligem pode 

advir da alienação de qualquer destes três fatores”. 

  

3.3 Onde estão as meninas do Rap? 

 

 “O Hip-hop tem aspectos que o caracterizam como um movimento masculinista diante 

da majoritária presença de homens que expõem determinados símbolos, modos de 

comportamento, linguagens e entre outros que são reconhecidos pelo estilo Hip Hop de ser.” 

(FREIRE, 2011, p. 72). De acordo com Magro (2003), de forma geral, as mulheres do Hip-hop 

ocupam papéis secundários e que se faz necessária uma luta constante para romper esses papéis 

impostos as mulheres.  

 

Portanto, diante da história do grafite, assim como na própria história do movimento 

Hip-hop, observa-se uma constante ausência ou poucas citações sobre participações 

femininas nessa prática; além de serem colocadas como secundárias nas análises 

elaboradas, [...] revelam-se subordinadas às produções masculinas. (MAGRO, 2003, 

p. 65).  

 

 Nesse sentido, podemos perceber que mesmo o Hip-hop tendo seu surgimento nos anos 

de 1970 (HERSCHMANN, 2000), a aparição de mulheres nas ruas nos EUA e principalmente 

nas mídias se dão nos anos de 1980 (Figura 1). De acordo com o GWS6, especificamente nos 

anos 1986, foi lançada a música que seria uma da mais conhecidas do Hip-hop no mundo 

                                                           
6 O GWS é site que se denomina como um espaço online e offline de desenvolvimento pessoal e profissional de 

mulheres. Nosso conteúdo, produtos e serviços são focados no empoderamento, amor próprio e autoestima. 

Acreditamos que toda garota tem algo incrível para mostrar para o mundo e queremos ajudá-las a enxergar isso. 

Disponível em: http://www.gwsmag.com/a-historia-do-hip-hop-e-rap-femininos 
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inteiro, “Push it”7, do grupo Salt-n-Pepa, um trio feminino de Nova Iorque. Em 1989, MC Lyte 

foi a primeira mulher a lançar um álbum completo somente com rap. Carregada de vestimentas 

largas facilmente comparadas a roupas masculinas, MC Lyte buscava através das letras do rap 

uma visibilidade a mulher.  

 Nos anos de 1990, Queen Latifah se torna uma das MC’s mais marcantes do Hip-hop 

nos EUA. Seu primeiro rap lançado fora o U.N.I.T.Y8 de cunho feminista, pode-se afirmar que 

foi o rap que marcou a chegada das mulheres no Hip-hop.  

 

Figura 1 - Mulheres no movimento Hip-hop anos de 1980 e 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fim dos anos 1990, pode-se destacar as MC’s Lauryn Hill e Missy Elliot, conforme 

Figura 2. Mrs. Lauryn Hill é reconhecida como a maior diva do Hip-hop9, iniciou sua carreira 

no grupo misto de soul e reggae The Fugees em 1994. Em 1997, o grupo chegou ao fim e 

Lauryn Hill seguiu em carreira solo, tendo como um de seus maiores sucessos, o rap Doo-

Wop10. 

 Missy Elliott, compositora e produtora musical, integrou um grupo de mulheres MC’s 

chamado Sista, com o fim do grupo, lançou-se em carreira solo. Segundo informações do seu 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=vCadcBR95oU&feature=youtu.be 
8 https://www.youtube.com/watch?v=f8cHxydDb7o 
9 Matéria sobre Lauryn Hill, disponível em: https://uolmusica.blogosfera.uol.com.br/2015/05/25/lauryn-hill-40-

anos-entenda-por-que-ela-e-a-maior-diva-do-hip-hop/ 
10 https://www.youtube.com/watch?v=T6QKqFPRZSA 

Fonte: GWS 
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próprio site11, ficou conhecida por uma série de hits como "The Rain (Supa Dupa Fly)", "Hit 

'Em Wit Da Hee", "Get Ur Freak On", "One Minute Man", "Work It" e "Lose Control". Recebeu 

reconhecimento como uma das mais bem-sucedidas compositoras na música moderna.  Nas 

paradas músicas dos anos 2000, emplacou diversos sucessos midiáticos, tendo recebido 

importantes prêmios de música.  

Figura 2 - Missy Elliott e Lauryn Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O início dos anos 2000, foi a época de sucesso de grupos ligados ao Hip-hop na vertente 

mais midiática, ou seja, não haviam letras de contestação nesses raps, que em verdade buscavam 

batidas mais dançantes para atender a demanda de consumo, o dito Pop rap12.  

Nesse ponto, percebemos também uma objetificação da mulher, não só por parte dos 

MC’s como também pelas vestimentas das mulheres MC’s dessa época. Grupos como, TLC13 

e Destiny’s Child14, exemplificam bastante as mulheres na cena Hip-hop desse período como 

podemos perceber na Figura 3.  

 

Figura 3 - Destiny's Child e TLC. 

                                                           
11 http://www.missy-elliott.com/# 
12 O Pop Rap é a junção do Rap com o Pop esse tipo de Rap não utiliza de algumas características principais do 

gênero que é contestação e a denúncia das injustiças nas periferias. O Rap Pop é mais comercial fala mais sobre 

festividades. 
13 https://www.youtube.com/watch?v=FrLequ6dUdM 
14 https://www.youtube.com/watch?v=sQgd6MccwZc 

Fonte: Google. 
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Contudo, as girls bands citadas 

possuem letras que exaltam o empoderamento feminino e que denunciam a forma como a 

mulher era percebida pela sociedade. “No Scrubs”, do TLC, disserta sobre o assédio cometido 

pelos homens.  

 

Não, eu não quero nenhum babaca/ Um babaca é o cara que não consegue o meu amor 

/ Fica no banco do passageiro / Do carro do seu melhor amigo / Tentando mexer 

comigo. (BRIGGS; COTTLE; BURRUSS, 1999).15  

 

Já a música “Independent Women”, do Destiny’s Child, exaltam a independência 

financeira da mulher. Desse modo, colocando em pauta a entrada da mulher no mercado de 

trabalho. 

 

Diga como você se sente sobre isso / Faço o que eu quero, vivo como eu quero viver 

/ Eu trabalhei duro e me sacrifiquei para conseguir o que consegui / Mulheres, não é 

nada fácil ser independente / Pergunta: Como é este conhecimento que eu trouxe / 

Gabando-se daquele dinheiro que ele lhe deu é o cúmulo / Se for se gabar esteja certa 

que é seu próprio dinheiro que você ostenta / Não dependa de ninguém mais para lhe 

dar o que você quiser. (KNOWLES; BARNES; OLIVIER; ROONEY, 2000).16  

 

Nos anos de 2005, a M.I.A. que é rapper e ativista inglesa, entra no cenário midiático 

internacional com batidas de Funk carioca e letras mais características ao rap contestatório. 

Bucky Done Gun17, foi sua música de maior sucesso até hoje, e M.I.A continua a fazer raps 

                                                           
15 Tradução da letra da música extraída do site Letras, disponível em: 

https://www.letras.mus.br/tlc/40335/traducao.html 
16  Tradução da letra da música extraída do site Letras, disponível em: https://www.letras.mus.br/destinys-

child/10596/traducao.html 
17 https://www.youtube.com/watch?v=VNJ96imMskk&feature=youtu.be 

Fonte: Google.  
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acerca de temas polêmicos, como por exemplo, letras que falam sobre os refugiados e violência 

contra a mulher.  

Na última década, percebemos a acessão de mulheres ligadas ao Hip-hop que tem uma 

característica em suas músicas que nos remete as letras de raps dos anos 2000 dos rappers que 

glamourizam o estilo PIMP18 (Cafetão/Proxeneta). Muitas contendo palavras de baixo calão, 

batidas “pesadas” e muitas letras associadas a dinheiro, bebidas alcoólicas e sexo. 

Representantes desse segmento são rappers como Nicki Minaj, Azealia Banks, Iggy Azalea e 

Rihanna19, como podemos observar na Figura 4.   

 

Figura 4 - Mulheres no Hip-hop que glamoriza o estilo PIMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe salientar aqui, que embora a Rihanna tenha sido categorizada no estilo gangsta 

PIMP, a mesma em seus últimos álbuns, priorizou as músicas de exaltação a mulher. As 

questões da mulher negra estão presente na maior parte de seus trabalhos atuais, tendo assim, 

                                                           
18 O PIMP é o estilo gangsta na versão século XXI, que renovou e reatualizou a linhagem iniciada nos fins dos 

anos 1980 por Ice-T, ampliada por 2 Live Crew, aprofundada por N.W.A., aprimorada por Dr. Dre e Snoop Dog, 

tomando um caminho sem volta com 2Pac e Notorious Big. O estilo PIMP foi muito bem defendido por 50Cent 

em seu disco de estreia de 2003, Get Rich or Die Tryin' (Fique rico ou morra tentando), e ele conseguiu, é o típico 

self made man - 50Cent na Forbes. 
19 https://www.youtube.com/watch?v=B3eAMGXFw1o 

Fonte: GWS 
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criado uma linha de cosméticos, a Fenty Beauty, que possui maquiagens para mulheres negras20  

e nos últimos anos tem sido considerada uma ativista humanitária.21 

Já no Brasil, desde a chegada do Hip-hop, nos anos de 1980, era possível perceber a 

presença de mulheres a cena (LIMA, 2005). “A rapper Sharylaine, [...] é considerada a pioneira 

das mulheres dentro do Hip Hop nacional. ” (LIMA, 2005, p. 18). 

 

Sharylaine Sil é a pioneira do rap feminino em Sampa, a capital paulista, sétima cidade 

mais populosa do mundo. Foi ela quem montou o primeiro grupo formado só por 

mulheres, em 1986, o “Rap Girl’s” e participou da “Coletânea Consciência Black 

Vol.1”. O hip hop da Zona Leste, onde nasceu, conta há mais de três décadas com as 

suas rimas.  Ela criou e consolidou o Fórum Nacional de Mulheres do Hip Hop e vem 

construindo e consolidando a atuação da mulher nesse gênero musical 

predominantemente masculino. (BLOG PRIMEIROS NEGROS, 2017).  

 

Sharylaine, Figura 5, combate o machismo existente dentro do Hip-hop desde a década 

de 1980. Com vestimentas cor-de-rosa, letras de rap que denunciam a invisibilidade das 

mulheres e a ideia de que mulheres só podem desempenhar determinados papéis na sociedade.  

 

Figura 5 - Sharylaine a pioneira do rap feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

Lima (2005) salienta para o papel indireto da mulher no Hip-hop nacional afirmando 

que muitas vezes a mulher aparece nas letras de rap, exemplificando dessa forma como é vista 

a imagem da mulher dentro do movimento.  

 

                                                           
20 “É graças a gama de cobertura de tons de pele que a maioria das mulheres agora tem a possibilidade de se 

maquiar sem medo. Depois de décadas com a indústria de maquiagem priorizando peles claras, e quando peles 

escuras não eram levadas em conta, Rihanna foi uma das poucas artistas negras que se inseriu na indústria de 

cosméticos e conseguiu mudar o jogo. ” Trecho do site: Café Radiotivo. Disponível em: 

http://www.caferadioativo.com/2018/03/fenty-beauty-rihanna-mulheres-negras/ 
21 Rihanna é nomeada ativista do ano de 2017 pela Universidade de Harvard. Disponível em: 

https://g1.globo.com/musica/noticia/rihanna-e-nomeada-ativista-do-ano-de-2017-pela-universidade-de-

harvard.ghtml 

Fonte: Google 
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Há também, no Hip-hop, a participação “indireta” das mulheres no papel de mães, 

irmãs, companheiras atuantes dos bastidores da vida dos homens rappers. Essa 

presença, em especial a das mães, é bastante enfatizada em algumas composições. São 

raras as referências aos pais nos raps, mostrando uma figura com quem se tem um 

vínculo distante, com pouca riqueza de relação como acontece com as figuras das 

mães. (LIMA, 2005, p. 18-19).  

 

 Apesar dessa importância atribuída a figura materna nas letras de rap, não se deve deixar 

de lado as diversas letras que ao citar as mulheres de forma geral, denigrem a imagem dessas. 

Como destaca Santos (2015) quando analisa letra do rap “Vida Loka” do grupo Racionais 

MC’s.  

 

Ao lado dessa sonoridade a letra nos traz determinados significados, como por 

exemplo, “vagabunda”, “uns tipos de mulher”, “mulher ingrata”, “vadia”, 

“mentirosa”, “espírito do mal”, “cão”, para se referir a um perfil de mulher, que para 

o compositor é uma mulher que faz intriga e prejudica a harmonia entre os homens. É 

devido ao uso desses termos que pessoas denominam o rap de “machista”. (SANTOS, 

2015, p. 56).  

 

Nos anos 2000, podemos citar no cenário do rap nacional, a MC Negra Li, que teve seu 

início de carreira22 em um grupo de rap denominado RZO. Negra Li, Figura 6, posteriormente 

seguiu carreira solo, tendo feito diversas parcerias com MC’s e outras figuras artísticas de 

diversos estilos musicais. Como também é atriz, Negra Li se tornou um dos nomes mais 

conhecidos por conta de sua ampla aparição na mídia.  

 

Figura 6 - Negra Li. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Informações extraídas do site Superlistas. Disponível em: http://assuperlistas.com/2017/03/02/as-mulheres-no-

rap-nacional/ 

Fonte: Catraca Livre. 
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Negra Gizza, Figura 7, de acordo com a sua fanpage no Facebook, é apresentadora, 

locutora, rapper, produtora e co-fundadora da Cufa23. “Após a perda de seu irmão, Márcio, 

morto pela polícia aos 27 anos, MV Bill a “adotou” como irmã, convidando para participar de 

sua banda como backing vocal. ” (FACEBOOK, 2018a). Foi a primeira locutora de rádio de 

rap, venceu o Prêmio Hutúz24 e teve seu primeiro cd lançado em 2002, destacando a música 

“Prostituta”, no qual dissertava acerca da prostituição no país. (URBAN VOICES, 2014).  

“Em Na Humildade, CD lançado em 2002, Nega Gizza veio mostrar que as mulheres 

também podem ter espaço num mercado dominado por rappers do sexo masculino e sua voz 

forte pode abrir os caminhos para toda uma nova geração de novas vozes femininas. ” 

(FACEBOOK, 2018a).  

 

Figura 7 - Nega Gizza.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainda se tratando dos anos 2000, temos talvez a mais importante mulher MC brasileira, 

Dina Di, Figura 8. A MC foi vocalista do grupo Visão de Rua nos anos 2000 e 2001. Esse grupo 

ganhou o prêmio Hutúz de melhor grupo feminino. Dina Di, seguiu carreira solo e seguia com 

letras que buscavam denunciar as problemáticas vivida pelas mulheres, principalmente as 

mulheres periféricas. 

 

Dina Di, sempre de roupas largas, subia no palco pra denunciar a sequência de 

tragédias que teve em sua vida. Seu rap era sobre as dificuldades diárias dos que vivem 

nas ruas, sobre drogas, sobre ser uma mulher nessas ruas e sobre o que era ser esposa 

de presidiário e passar horas na porta de cadeia por amor. O que ela realmente queria 

era viver da música, do rap, sem se vender e sem deixar de cantar as verdades em que 

acreditava. (VALKIRIAS, 2017).  

 

 

 

                                                           
23 Organização não-governamental cuja forma de expressão predominante é o Hip-hop e que visa promover a 

produção cultural das favelas brasileiras, através de atividades nos campos da educação, esportes, cultura e 

cidadania. 
24 O mais importante prêmio de rap da América Latina - na categoria de "melhor demo de rap". 

Fonte: Fanpage Nega Gizza no Facebook, 2018. 
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Figura 8 - Dina Di. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MC falava abertamente sobre o machismo dentro do movimento “afirmava não 

respeitar Mano Brown porque ele chamava as mulheres de vadias. Em várias entrevistas, dizia 

que mulheres podem ser o que quiserem se acreditarem nelas mesmas. ” (VALKIRIAS, 2017). 

Dina Di, em 2009, ganhou o prêmio Hutúz de maior cantora de rap do século XXI e em 

2010 veio a falecer por conta de uma infecção hospitalar adquirida depois de ter parido seu 

segundo filho.   

 

Se hoje temos Karol Conka e Thássia Reis, o mérito é quase todo de Dina Di — a voz 

feminina mais importante do rap nacional, a primeira mulher a alcançar 

reconhecimento nacional fazendo rap. Até hoje, o estilo é majoritariamente dominado 

por homens e poucas mulheres conseguem se destacar; no entanto, apesar de Dina Di 

ser lembrada por vários rappers e sua influência no cenário nacional ser inegável, seu 

nome tem ficado meio ofuscado nesse bom momento do rap nacional. (VALKIRIAS, 

2017). 

 

Em verdade, as mulheres MC’s só começaram a aparecer com maior relevância na mídia 

brasileira com a popularização da Internet. MC Lívia Cruz em seu rap exemplifica bastante a 

dificuldade encontrada antes da popularização da Internet e a modificação do cenário quando a 

Internet, principalmente as redes sociais, passam a ser utilizadas por maior número de pessoas, 

trazendo, de certo modo, uma democratização dos conteúdos através das redes.  

 

[...] 98 nos fazia som num tinha nem beat / Mó treta prum vinil chegar em Recife / 

Sem essa de cap, de jaco / Eu tô no kit, cês quer me copiar / Mano sem chilique / 

Chegando a Internet pra ampliar a visão / Lady rap no k7 eu não tô só nesse mundão 

/ E nós pode muito mais que segurar refrão / A nos ninguém segura jão, hã / Não que 

cês não tenham tentado / Quem que cê chamou de puta ai seu arrombado? [...] (CRUZ, 

2016) 

 

Fonte: Google. 
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A facilidade de criação de conteúdo acrescida da retomada de discussão das pautas 

feministas nos anos de 2011 nas redes de Internet, emergiram diversas MC’s das mais diferentes 

cidades do país, Figura 9. Nomes como os de Karol Conka (Curitiba), Flora Matos (Brasília), 

Lívia Cruz (Recife) Drik Barbosa (São Paulo), Tássia Reis (São Paulo), Brisa Flow (Belo 

Horizonte), Priscilla Feniks (Porto Alegre), Stefanie MC (Santo André) passaram a ser 

conhecidos pelo grande público.  

 

Figura 9 - Mulheres MC's brasileiras da atualidade. (Stefanie MC, Karol Conka e Tássia Reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karol Conka tornou-se a mais influente rapper brasileira e trouxe visibilidade para 

pautas não ditas até então pelo rap nacional. Com músicas dançantes, a rapper traz em suas 

letras o ativismo negro e o feminismo. Pode-se afirmar que Conka abriu espaço na mídia para 

outras rappers brasileiras, como a mesma afirma em uma entrevista à revista Rollingstone.  

 
Vivo da cultura do rap, foi o rap que me trouxe até aqui e me botou na capa da Rolling 

Stone. Mas foi o meu rap, não o rap nacional. Porque, para o rap nacional, é uma 

afronta que uma mulher faça rap do jeito dela e atinja patamares que ninguém 

alcançou. Sei que cheguei por ser eclética e gostar de falar com as pessoas, de ser 

articulada. Mas reconheço que sou a primeira mulher na história do Brasil a fazer 

realmente uma grande diferença no rap. Mulher fazendo rima, ganhando destaque, um 

dinheiro bom, servindo de exemplo, é a primeira vez. Temos Dina Di, Negra Li, Nega 

Gizza, mas todas pararam em um degrau. Hoje temos a Karol Conka. E é confortável 

perceber isso, porque eu não quero nem vou ser a única. Tratamos sempre mulher 

como uma raridade: a Karol no rap, a Pitty no rock. E não é assim. Temos a Tássia 

[Reis], a Flora [Matos], a Lurdez da Luz, a MC Carol. (REVISTA ROLLINGSTONE, 

2017).  

 

A rapper Karol Conká ocupando os espaços, nos revela a importância da 

representatividade da mulher negra no Hip-hop. Sua música “Tombei”, que se encontra na 

íntegra no Anexo B, tornou-se uma espécie de hino para as mulheres e sucesso midiático.  

Fonte: Coluna Suburbana, 2016.  
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Karol ficou conhecida nacionalmente depois do lançamento de Batuk Freak (que 

entrou para a lista da Rolling Stone Brasil de melhores álbuns de 2013) e após “Boa 

Noite” entrar na trilha do game Fifa 14, mas, quando o canal do gigante do funk no 

YouTube, Kondzilla, publicou o vídeo de “Tombei”, sua figura ganhou outras 

proporções. Primeira parceria com o Tropkillaz, a faixa incorporou o sentimento 

contemporâneo de autoconfiança e serviu como hino feminino, somando dialética 

precisa às batidas de trap do duo. O clipe cristalizou a imagem de Karol com os 

cabelos entre o rosa e o vermelho e a postura ousada e desenvolta. Além das mais de 

20 milhões de visualizações do vídeo, “Tombei” rendeu jargões – “tombamento”, 

“mamacita fala, vagabundo senta” –, um Prêmio Multishow e a abertura da série 

Chapa Quente, da Globo. (REVISTA ROLLINGSTONE, 2017).  

 

Ao falar sobre a música “Tombei”, a rapper disserta sobre as experiências machistas 

que já enfrentou com outros sujeitos ligados ao Hip-hop.  

 

Era um absurdo eu não conseguir subir no palco sem ser chamada de vagabunda”, 

conta sobre o começo da carreira. “Nunca mais participei de batalha de rap porque 

uma vez um menino me disse uma coisa tão chula – para variar, mandando ir lavar 

louça – que minha vontade foi de agredir. Não enxerguei aquilo como algo que 

poderia me derrubar. Tomei como combustível para reeducar essa galera. (REVISTA 

ROLLINGSTONE, 2017). 

 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que as mulheres MC’s brasileiras da atualidade tem em 

suas letras de raps contestações quanto ao lugar da mulher na sociedade patriarcal, denúncia ao 

machismo, erotização dos corpos femininos e assédio. Podemos afirmar que essas mulheres 

MC’s buscam a exaltação da mulher através de suas letras, algo que ao longo dos anos foi tão 

estigmatizado pelos homens MC’s. 

Para exemplificar esse estigma dos homens no rap nacional trazemos o caso ocorrido 

em 2016, onde uma banda de rap denominada Costa Gold lançou o rap “Quem tava lá? ”, de 

letra extremamente agressiva as mulheres e classificada por várias MC’s como misógina. Em 

resposta, a MC Lívia Cruz, fez o rap “Eu estava lá”, afim de combater o machismo tantas vezes 

velado nos raps.  

 

Eu não tô pra disputa é pela luta / É pela nossa ascensão / Sei nem quem cês são / Eu 

tava lá, sim, eu tava lá / Eu tava lá e não te vi / Mas eu vi Kalyne e Gizza no palco do 

Hutuz / Melhores da década junto / Com a sua tia Livia Cruz / E eu voltei só com beat 

boladão / Cris Efx nas quadradas fechado e na contenção / 2011 vem pra perto de mim 

/ Na tela da mix tv e do sangue b mtv / 2012 eu vi que não foi em vão / E eu vi que 

tamo junta não é só uma frase / Que essa nossa labuta construiu a base / Solo fértil pra 

essas mina vim monstra / Com as rima que consta / Encosta se cê tem coragem / 2013 

toneladas na bagagem / Questionei o meu valor / Cresci com a dor, veio muito mais 

amor / Entre compromissos e viagens / Traíras e miragens / Quiseram me domar, eu 

fiquei mais selvagem / Aumentei a voltagem / Na selva de concreto não se cria bonsai 

/ Quem não tem raiz cai / Ok, ok, respeita o pai / Mas não esquece que suas tia tão 

aqui, carai! (CRUZ, 2016) 
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Mais do que exaltar a mulher, o que fica bastante evidenciado são as letras que buscam 

representar a força da mulher negra que é tão invisibilizada em nossa sociedade, sendo na maior 

parte do tempo, minimizada a sexualização dos corpos negros. Nesse sentido, a MC’s Tassia 

Reis coloca em discussão o empoderamento de mulheres negras com sua música 

“afrontamento”.  

 

Quer saber o que me incomoda, sincero / É ver que pra noiz a chance nunca sai do 

zero / Que se eu me destacar é pura sorte jão / Se eu fugir da pobreza / Eu não escapo 

da depressão / Um quadro triste e realista / Na sociedade machista /As oportunidades 

são racistas / São dois pontos a menos pra mim / É difícil jogar quando as regras / 

Servem pra decretar o meu fim /Arrastam minha cara no asfalto /Abusam, humilham, 

tiram a gente de louco / Me matam todo dia mais um pouco / A cada claudia morta, a 

cada alan morto / Se não bastasse essa injustiça e toda dor / Transformam adolescentes 

em um / Filho da puta de um mal feitor / É complicado essa anedota, não acha? / Mas 

hoje ouvirão verdades vinda dessa racha / No rap, ego inflado, os cara se acha / Mas 

ninguém se encontra e geral arrasta / À margem de tudo a gente marcha / Pra manter-

se vivo respirando nessa caixa / Eu quero mais, eu vou no desdobramento / Nem que 

pra isso eu tenha que / Formar um movimento / Agora é a preta no comando, no 

empoderamento / E eu vim logo de bando, vai vendo / Com o afro alaranjado, 

chegando no talento / Gritando mãos ao alto / E atirando argumento, pow! / Da zona 

de conforto pra zona de confronto / Vai vendo / Sumemo, me chame de afrontamento! 

(REIS, 2016).  

 

Desse modo, podemos perceber a dessemelhança das letras de rap entre homens e 

mulheres. Magro (2003) ao dissertar sobre a diferença entre os temas abordados por homens e 

mulheres no Hip-hop, afirma: 

 

Nessa perspectiva, o foco temático pode ser considerado como a principal diferença 

entre as realizações culturais das mulheres negras rappers e dos homens rappers. 

Enquanto os homens fazem uma crítica social que denuncia os modos de policiamento 

e violência sofridos pelos homens negros de classe social baixa, os temas das mulheres 

rappers fazem suas contestações principalmente na arena da política sexual. 

(MAGRO, 2003, p. 66).  

 

 Nesse sentido, há uma dicotomização do rap por parte da mídia, ao passo que as 

mulheres ao exporem seus raps se mostram antissexistas e os homens como sexistas. Magro 

(2003) alerta para a problemática no entorno disso. 

 

As mulheres rappers, ao colocarem, como temas centrais de suas músicas, as suas 

experiências de mulheres e de negras, tornaram-se sujeitas a serem representadas, 

uniformemente, como “vozes antisexistas da música rap”. Por outro lado, essa 

representação proporcionou um enfoque problemático da mídia para os homens 

rappers, que passaram a ser representados como completamente opostos às mulheres 

rappers e descritos como uniformemente sexistas, atraindo um policiamento ainda 

maior sobre eles. (MAGRO, 2003, p. 66).  
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“A representação que posiciona as mulheres e homens do rap como opostos oculta as 

possibilidades efetivas de um processo de diálogo entre os homens e mulheres no rap e não dá 

conta da natureza complexa e contraditória do diálogo sexual no rap. ” (MAGRO, 2003, p. 67). 

Nesse viés, se faz necessário um intenso diálogo entre homens e mulheres para a promoção de 

rap que não objetifique mulheres, que não tenha cunho machista em suas letras e performances. 

Desse modo, se faz importante o posicionamento crítico ao machismo de MC’s renomados, 

como por exemplo, Mano Brown25.  

 

Fui criado de maneira machista, mas o mundo está mudando – e para melhor. Não 

podia continuar errado desse jeito. Não faz nenhum sentido o homem ser beneficiado 

só por ser homem; é injusto. Eu acompanho esse processo dentro de casa, com minha 

esposa, minha filha – vivo cercado de mulheres. No momento em que entendi que, se 

eu não respeitar uma mulher, não vou respeitar ninguém, aí ficou fácil. Então mudei 

como pessoa, minha música mudou, minha abordagem, o entendimento do mundo... 

O homem tem tendência a narrar o que está em volta dele. Minhas canções têm essa 

força das ruas, das gangues. Parei para analisar que esse universo masculino também 

provoca o sofrimento das mulheres. Só que todo movimento de mudança encontra 

resistência. E hoje há dois grupos muito opostos: uma juventude conservadora e outra 

completamente libertária. Mesmo assim, as mulheres estão entrando com força total 

em todos os espaços, inclusive no rap. Esse frescor e essa abertura são essenciais para 

a sobrevivência do gênero, dos sons, das ideias. Por isso que a gente tem que, cada 

vez mais, cantar as mulheres, colocá-las nos palcos, até para fazer esse movimento 

contrário à resistência. Eu sei que, quando olhamos, ainda não há mudanças muito 

significativas, mas elas virão, é inevitável. (REVISTA CLÁUDIA, 2018).  

 

 Dialogando com a fala de Mano Brown, Magro (2003) argumenta sobre a importância 

do diálogo entre homens e mulheres para que se chegue em um denominador comum que 

priorize a valorização da mulher, afim de que não sejam mais vistas como algo subalternizado 

ao homem. Dessa forma, pensar o Hip-hop como um espaço de reflexão quanto as práticas 

machistas e sexistas não só dentro do movimento, e sim, na sociedade como um todo.  

 

Um aspecto importante ressaltado por Rose neste seu estudo sobre as mulheres negras 

no rap americano é que tais mulheres estabelecem um diálogo, tanto com homens, 

como com mulheres de classe baixa, criando um espaço público de reflexão, 

especialmente para as negras, que põem em questão os padrões dominantes da 

sexualidade feminina negra, uma vez que estes as submetem ao papel de meros objetos 

sexuais. (MAGRO, 2003, p. 67). 

 

Cabe salientar que o Hip-hop se popularizou entre os jovens das mais diversas classes 

sociais, está em boates de luxo, mas também, não deixa de estar nas ruas das periferias das 

cidades. Desse modo, não podemos simplificar que no Hip-hop de forma totalizante só 

existiram representações femininas como as citadas a cima. Pelo contrário, acredita-se que por 

                                                           
25 Entrevista de Mano Brown, concedida a Revista Cláudia em março de 2018, encontra-se no Anexo A.  
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se tratar de um movimento que tem em sua essência as reivindicações periféricas e por conta 

da sua pluralidade, diversas MC’s que promovem o rap de forma contestatória não foram 

citadas nesta pesquisa por conta da falta de visibilidade atrelada a essas MC’s ao longo dos anos 

e/ou pelo poder da mídia só atrelarem valor a determinadas MC’s e não a outras.  

Por fim, o que se pretendeu com esse apanhado da representatividade das mulheres no 

rap é mostrar como, desde o surgimento do Hip-hop, as mulheres sempre estiveram presentes, 

ainda que em minoria e invisibilizadas a maioria das vezes. Importante destacar que a indústria 

fonográfica priorizou destacar apenas determinadas MC’s, ou melhor dizendo rappers26, que 

se encaixavam com os padrões estabelecidos pela indústria do consumo.  

Através desse apanhado podemos perceber as modificações quanto a representatividade 

das mulheres no Hip-hop ao longo dos anos. Como os discursos foram se transformando, cada 

vez mais buscando o empoderamento das mulheres, assim como, o importante diálogo dessas 

MC’s com o movimento feminista para a construção de um Hip-hop que não seja sexista.   

 

4. FEMINISMO E JUVENTUDE  

 

Considerando que são as mulheres feministas pertencentes ao Hip-hop o maior foco 

desta pesquisa, é oportuno dissertamos brevemente sobre a historicidade do movimento 

feminista, suas respectivas ondas e como o movimento se manifesta na contemporaneidade. 

Assim como, entender a emergência do feminismo negro, como está arrolado ao 

empoderamento de mulheres e ao lugar de fala.  

  Visto que para Butler (2003), é de suma importância para o entendimento de gênero as 

questões de raça/etnia, classe, contextos históricos e outros, por tanto podemos afirmar que 

gênero não está indissociado das relações de poder e contexto cultural. Neste capítulo 

contextualizamos o movimento feminista e suas nuances.  

 

4.1 Movimento feminista: que história é essa? 

 

Segundo Rangel (2012), pode ser percebido ao longo da história humana que as 

mulheres sempre de alguma forma lutaram contra as subordinações que as eram impostas. 

Zanetti (2009, p. 18) afirma que “na Roma Antiga, as mulheres lutavam, por exemplo, pelo 

                                                           
26 Segundo Xavier (2005) o caráter midiático que a música tem fez com que o rap se tornasse rapidamente 

comercializado, primeiro pelos Estados Unidos e depois pelo resto do mundo. Logo os MC’s viraram rappers, 

nome e diferenciação atribuído pela indústria fonográfica. Assim, o MC passa a ser um dos elementos do Hip-hop 

e tem a função de animar as festas, o outro é o cantor. (SOUZA, 2017, p. 41).  



47 

 

direito de usar o transporte público, até então privilégio dos homens; na Idade Média, tiveram 

que enfrentar a inquisição que queimou milhares de mulheres sob a acusação de bruxaria.”.  

Há 500 anos foram elaborados os primeiros escritos ligados a temática feminista, mas a 

organização desse grupo enquanto movimento político se deu há mais de 150 anos (RANGEL, 

2012). De acordo com Rangel (2012, p. 42) “ os movimentos de maior propagação da atividade 

feminista acompanharam as grandes transformações da humanidade: Revolução Americana, 

Revolução Francesa, abolição da escravatura, mobilização por sufrágio universal.”.  

Após a participação nas Revoluções citadas a cima, Zanetti (2009) afirma que as 

mulheres ficaram de fora das conquistas alcançadas, e isso desencadeou uma articulação própria 

de luta das mulheres por cidadania.  

 

Depois de participar da Revolução Francesa, assim como outras mulheres, Olympe de 

Gouges se desencanta ao descobrir que suas conquistas não incluíam as mulheres, ao 

que reage em 1791, publicando Os Direitos da Mulher e da Cidadã, em que 

parafraseava o discurso revolucionário incluindo as mulheres e suas demandas por 

igualdade de direitos. Essa iniciativa a levou à guilhotina em 1793 sob a acusação de 

ter querido ser um homem de Estado e ter esquecido as virtudes próprias do seu sexo. 

(ZANETTI, 2009, p. 18).  

 

 Desse modo, Rangel (2012, p. 42) argumenta que: 

 

 

No final do século XIX e início do XX, a identidade das mulheres passou a ser integrar 

de elementos políticos. Os acontecimentos históricos, acompanhados das gêneses dos 

movimentos feministas, permitiram mudanças na situação legal dessas atrizes sociais 

e a consequente eliminação progressiva de barreiras jurídicas à igualdade entre os 

sexos.  

 

Chanter (2011, p.15), afirma que “os primeiros argumentos feministas enfocavam a 

injustiça do fato de as mulheres serem excluídas de algumas atividades centrais, fundamentais 

da humanidade, às quais os homens pareciam estar destinados por alguma ordem natural”. 

Desse modo, podemos afirmar que o movimento feminista se preocupou em desmantelar a ideia 

que a diferença biológica existente entre homens e mulher justificavam as desigualdades entre 

os mesmo na sociedade.  

 

É, portanto, à luz de um contexto ontológico, econômico, social e psicológico que 

teremos de esclarecer os dados da biologia. A sujeição da mulher à espécie, os limites 

de suas capacidades individuais são fatos de extrema importância; o corpo da mulher 

é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa neste mundo. Mas não é ele 

tampouco que basta para a definir. Ele só tem realidade vivida enquanto assumido 

pela consciência através das ações e no seio de uma sociedade; a biologia não basta 

para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa: por que a mulher é o Outro? 

Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história; trata-se de saber 

o que a humanidade fez da fêmea humana. (BEAUVOIR, 1980, p.57).  
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 Sendo assim, Tomazetti e Brignol (2015, p. 2) afirmam que “em sua trajetória, 

percebemos a configuração de diferentes momentos e demandas de luta que incidem em 

configurar o feminismo enquanto uma vertente política e ideológica atenta às transformações 

estruturais e microespaciais da sociedade e da cultura.”. Nesse sentido, Rangel (2012) afirma 

que é comum a classificação do feminismo em três ondas. Sendo a primeira onda, nos séculos 

XVIII, XIX e início do XX, onde temos um feminismo pautado pela luta por direitos de 

cidadania, como direito ao voto, a educação e condições de trabalho.  

A ascensão do movimento sufragista nos Estados Unido da América e na Inglaterra 

demarcam essa onda. “A primeira onda feminista pode ser caracterizada como um movimento 

sufragista, no qual as mulheres se organizaram para lutar por seus direitos políticos: votarem e 

serem votadas. ” (RANGEL, 2012, p. 43).  

 Rangel (2012) busca explicar a primeira onda do feminismo debruçada em autores como 

Pateman (1983), Dietz (1994) e Avelar (2007). Assim, Rangel (2012, p. 42) discorre que “para 

Pateman (1983), o feminismo compartilha a mesma origem do liberalismo e da democracia [...]. 

Ele surge quando o individualismo [...] alcança o nível de desenvolvimento de uma teoria 

universal de organização social.”.  “A primeira onda, contudo, foi bastante inspirada por ideias 

socialistas” (RANGEL, 2012, p. 42). Rangel (2012, p.42) afirma que: 

 

Dietz (1994), considerava o Estado burocrático, o capitalismo e a família patriarcal 

como os três lados do triângulo de ferro da opressão às mulheres. A família figura não 

como refúgio, mas como reprodutora do capitalismo no lar, subordinando e oprimindo 

a coletividade feminina cotidianamente.  

 

 Rangel (2012, p. 42) argumenta que para “Avelar (2007b), as mulheres, historicamente, 

participavam ativamente nos movimentos de trabalhadores e no socialismo, buscando a 

ampliação de direitos e a melhoria de suas condições de vida, além da alteração do status das 

mulheres.”. Porém, os homens que participavam desses movimentos não consideraram a luta 

das mulheres (RANGEL, 2012). Por tanto, as mulheres tiveram que criar autonomia a sua luta 

como argumenta Rangel (2012, p. 42): 

 

Foi necessário que o próprio movimento feminista, ao providenciar autonomia aos 

movimentos das mulheres, destacasse sua atuação e apontasse que o argumento dos 

antigos parceiros de esquerda (fazer a revolução antes, lutar pelas mulheres depois) 

era enganadora e desvalorizava a contribuição política das mulheres. 
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 Zanetti (2009) afirma que as décadas de 1930-1940 foram marcadas por diversos 

“refluxos da organização feminista” (ZANETTI, 2009, p. 19), em diferentes pontos e em 

diferentes países. Zanetti (2009, p. 19) afirma: 

 

No final da década de 1940, Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo, 

denunciando as raízes culturais das desigualdades sexuais e analisando os 

condicionamentos sofridos pelas mulheres no seu processo de socialização. Apesar de 

ser uma voz isolada naquele período, o livro de Beauvoir torna-se um marco para o 

ressurgimento do movimento nos anos de 1960, conhecido como segunda onda 

feminista, servindo de base para o livro A Mística Feminina, de Betty Friedan. Outra 

referência para a nova fase do feminismo, o livro de Friedan detecta a existência de o 

mal que não tem nome, ou seja, a insatisfação com o papel tradicionalmente atribuído 

às mulheres (ALVES e PITANGUY, 2003). 

 

 A segunda onda do feminismo, foi marcada pelo período de ebulição política e cultural 

dos anos de 1960. Rangel (2012) afirma que a segunda onda veio para atender as demandas por 

igualdade quanto a sexualidade da mulher, a violência e mercado de trabalho.  

 

A segunda, ocorrida nas décadas 1960-1980, corresponde à demanda pela igualdade 

no campo dos costumes, com especial foco na sexualidade, na violência e no mercado 

de trabalho. Foi um movimento de liberação, no qual as mulheres discutiam a sua 

sexualidade e as relações de poder entre homens e mulheres. É nesse momento que 

emerge a luta organizada pelas mulheres que ficou conhecida no senso comum como 

o feminismo. (RANGEL, 2012, p. 43) 

 

 Nesse mesmo viés, Zanetti (2009, p. 19-20) afirma: 

 

Dessa forma, na década de 1960, marcada nos Estados Unidos e Europa pelas lutas 

das chamadas “minorias”, o feminismo retoma fôlego com outras reivindicações, 

como o direito das mulheres de decidir sobre o próprio corpo, de acessar o mercado 

de trabalho nas mais diferentes profissões e do reconhecimento do mundo privado 

como um espaço político também. 

 

 O debate que pautou a segunda onda do feminismo foi a respeito da igualdade e da 

diferença. De um lado haviam as feministas da igualdade, que embora muitas das vezes fossem 

de correntes políticas diferentes tinham em comum a desmitificação do patriarcado. Porém o 

discurso de igualdade foi bastante criticado por acabar reproduzindo o sexismo existente na 

sociedade. Dessa forma, do outro lado, haviam as feministas da diferença que pregavam a 

feminilidade, e por isso, receberam muitas críticas fundamentadas em que a promoção da 

feminilidade acarretava o retorno do essencialismo biologicista.   

 

Essa segunda onda do feminismo foi marcada pelo debate “igualdade x diferença”. 

De acordo com Ochy Curiel (2003), embora composto por diversas correntes políticas 

(liberais, socialistas, materialistas), as feministas da igualdade feministas têm como 
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ponto comum a estratégia de desmascarar o patriarcado como sistema, demonstrando 

a construção social, cultural e econômica das diferenças sexuais que são assumidas 

como biológicas e naturais. Esse grupo é criticado por tomar como base o paradigma 

masculino e se submeter às suas normas e regras, pois ao assumir a igualdade como 

princípio negariam a diferença sexual feminina em benefício de um sujeito que se 

pretende universal: o masculino, reproduzindo o sexismo, ao invés de abolí-lo. O 

feminismo da diferença, por sua vez, afirma a cultura da “feminilidade”, que agrega 

elementos para a paz, o cuidado e torna o mundo mais humano. Esse grupo é acusado 

de, ao defender a diferença, promover um retorno a um essencialismo biologicista e à 

idealização da feminilidade das mulheres. (ZANETTI, 2009, p. 20).  

  

 Houveram também críticas de que o movimento feminista estava cada vez mais 

excludente, porque ao tentar construir um movimento homogêneo desconsideravam que não 

existiam mulheres de uma só identidade. Com isso diversos grupos sociais de mulheres 

acabavam não sendo representados por esse movimento feminista, como afirma Zanetti (2009, 

p. 20): 

 

[...] outra grande discussão ocorrida em torno da crítica feita por lésbicas, negras, 

latinas, a um feminismo cada vez mais excludente. Elas sustentavam que assumir 

“mulheres” como identidade homogênea limitava as possibilidades de abordar o 

racismo, a lesbofobia e o classismo como sistemas de opressão e exclusão que 

atingiam muitas mulheres e se manifestava inclusive dentro do movimento feminista. 

 

 Ainda com todas as divergências dentro do próprio movimento feminista, nos anos de 

1970-1980 a mobilização das mulheres se torna tão intensa que “em 1975 a ONU promove uma 

grande conferência internacional, na Cidade do México, e institui esse como Ano Internacional 

da Mulher e declara o período entre 1975 e 1985 como a Década da Mulher. ” (ZANETTI, 

2009, p. 20).  Nos anos 1980, a grande contribuição ao movimento feminista foi a construção 

da categoria gênero. Com as discussões de gênero em pauta o movimento passa a ter uma 

política de importância das identidades diversas.  

 

Nos anos de 1980, a história do pensamento feminista, que é uma história da recusa 

da construção hierárquica entre masculino e feminino e uma tentativa de reverter ou 

deslocar seus funcionamentos, é marcada pelo desenvolvimento da categoria gênero. 

Muitas vezes utilizada de forma análoga a classe e raça, essa é entendida como um 

elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos e um modo de dar significado a relações de poder (SCOTT, 1990). 

(ZANETTI, 2009, p. 22) 

 

 A terceira onda do movimento feminista teve seu início nos anos 1990, que fora um ano 

caracterizado pela contração dos movimentos sociais e isso inclui o movimento feminista 

(ZANETTI, 2009). “O movimento já não tinha mais a mesma expressividade, tendo que 

enfrentar inclusive manifestações antifeministas. ” (ZANETTI, 2009, p. 22). Rangel (2012) 
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disserta sobre a terceira onda do feminismo: “Esta onda teria surgido da crítica às feministas da 

segunda onda, as quais teriam substituído uma concepção androcêntrica de sujeito universal por 

uma concepção ginocêntrica de mulher universal. ” (RANGEL, 2012, p. 43).  

 Assim, “podemos dizer que Problemas de gênero de Judith Butler é um dos principais 

marcos teóricos da chamada ‘terceira onda feminista’, cuja temática central é explicitar a 

invisibilidade de certos grupos de mulheres dentro do próprio movimento feminista. ” 

(RIBEIRO, 2015, p. 28). A terceira onda também denominada por alguns autores como 

feminismo contemporâneo perpassa pelos dias atuais (TOMAZETTI; BRIGNOL, 2015). “Este 

feminismo contemporâneo é configurado a partir da multiplicidade e alastramento do 

movimento pelo mundo enquanto filosofia política, pela definição heterogênea das opressões e 

das identidades das mulheres, institucionalização e forte produção acadêmica. ” 

(TOMAZETTI; BRIGNOL, 2015, p. 3). 

 Podemos afirmar que nas três ondas do feminismo, os movimentos de mulheres sempre 

foram numerosos, mas sem expressão de fato na sociedade como um todo (RANGEL, 2012).  

O que de fato ganha expressividade são “as demandas das quais as mulheres em movimento 

são portadoras, uma vez que atingem toda a população e todos os sexos, postos de saúde, entre 

diversos outros temas. ” (RANGEL, 2012, p. 43). Para Rangel (2012), o movimento feminista 

se apresenta com Donna Haraway define como “objetividade feminista” e “saberes 

localizados”.  

 Haraway (1995, p. 18) afirma que “objetividade feminista significa, simplesmente, 

saberes localizados. ”  Ao dissertar a respeito de “saberes localizados”, Haraway propõe a 

possibilidade de um diálogo localizado, onde o sujeito aponta sua argumentação de onde ele vê 

o mundo e a partir disso agrega elementos para analisar os discursos. Ou seja, não se trata mais 

de “uma objetividade transcendente como aquela proposta pela ciência positivista, que trata do 

real enquanto objeto fixo. ” (RANGEL, 2012, p. 43).  

 

Assim, de modo não muito perverso, a objetividade revela-se como algo que diz 

respeito à corporificação específica e particular e não, definitivamente, como algo a 

respeito da falsa visão que promete transcendência de todos os limites e 

responsabilidades. A moral é simples: apenas a perspectiva parcial promete visão 

objetiva. [...] A objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento 

localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo 

podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver. 

 

 Partindo desse pressuposto, o movimento feminista contemporâneo trata de levar para 

a prática a objetividade feminista de Haraway (1995). Impulsionando inquietações de quem tem 

direito à voz numa sociedade heteronormativa, patriarcal e branca.  Nesse viés, “o lugar de fala” 
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de Ribeiro (2017), se faz importante para desestabilizar as ideias de um movimento universal 

que tem uma voz única e realça a importância de multiplicidade de vozes.  

 Feito esse sucinto apanhado do movimento feminista, a priori está em perceber que 

essas ramificações não são excludentes, ou seja, essas ondas do feminismo não devem serem 

vistas de forma linear, em verdade, elas coexistem no espaço. Na atualidade, devemos 

considerar que o movimento feminista se amplificou e com isso diversos ramos coexistem.  

 O movimento feminista contemporâneo já não tem mais como sujeito somente a mulher 

branca, de classe média, que luta por direitos à cidadania. O movimento também é composto 

por mulheres negras, mulheres que são mães, mulheres jovens, mulheres periféricas, mulheres 

lésbicas.  

 Em suma, podemos afirmar que o feminismo, de forma geral, sempre produziu seus 

espaços de comunicação como afirmam Tomazetti e Brignol (2015). Assim, percebemos o 

feminismo contemporâneo utilizando a Internet como ferramenta de articulação do movimento, 

disseminando informações e ideias, buscando conscientizar as pessoas quanto a urgência das 

pautas feministas.  

 

Na perspectiva de criar espaços alternativos de visibilidade, no qual as mulheres 

poderiam protagonizar posicionamentos ao converterem-se no papel de autoras, 

produtoras e transmissoras de conteúdo, já nos anos 1990, diversos grupos feministas 

se lançam na disputa pelo terreno comunicativo da Internet (TOMAZETTI, 

BRIGNOL, 2015, p.38). 

 

Embora os meios de comunicação tradicionais ainda ajam de forma excludente as 

feministas, as novas formas de tecnologia da contemporaneidade trazem a possibilidade de 

alastramento do movimento, ainda que limite o alcance as pessoas que tem acesso a rede de 

Internet. (TOMAZETTI; BRIGNOL, 2015). 

 

Assim, através da necessidade de se construir com um discurso próprio, provocar 

mudanças e empoderar as mulheres, o movimento feminista passa a organizar 

sistematicamente a produção de seus espaços de comunicação. [...] De acordo com 

levantamento de Woitowicz, é possível observar, no período pós-1990, com o 

feminismo concentrado em ONGs e em grupos de pesquisa, o fomento de novas 

produções que tematizam significativamente questões políticas, de saúde e demandas 

sociais das mulheres como: “os jornais Fêmea, do Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria; Fazendo Gênero, do grupo Transas do Corpo; Jornal da Rede, da Rede 

Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; e Folha Feminista, da 

Sempreviva Organização Feminista” (WOITOWICZ, 2012, p.06). [...] Na medida em 

que travou o esforço para elaborar novas mídias, o feminismo passou a conferir às 

ferramentas e espaços comunicacionais um enlace estratégico de primeira ordem para 

sua causa. E, assim, com o avançar dos processos tecnológicos, o advento da Internet 

vem ampliar a relação do movimento com suas políticas de comunicação e gênero. 

Outros canais, espaços e plataformas vão possibilitar às ações feministas o 

alastramento de informações, demandas, organização e a criação de conteúdos, 
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habitualmente ignorados pelos meios de comunicação mais tradicionais, ou restritos 

aos meios alternativos, importantes, porém de limitada abrangência.  (TOMAZETTI; 

BRIGNOL, 2015, p. 4).  

 

 Já no contexto brasileiro, a luta das mulheres de forma organizada se dá no mesmo 

período em que ocorre a vitória das sufragistas nos Estados Unidos da América e na Inglaterra 

nos anos de 1920-1930. Na década de 1930, durante o governo Vargas, as mulheres tiveram 

seu direito a voto assegurado e também nessa época era possível perceber grupos de mulheres 

articulados no país.  

 

Entre o final do século XIX e o início dos anos de 1930, é possível identificar três 

principais vertentes dentro do movimento (PINTO, 2003). A primeira, mais forte e 

articulada, atua no campo dos direitos políticos das mulheres e tem como destaque o 

direito ao voto. Na segunda, denominada pela mesma autora de feminismo difuso, 

mulheres cultas se expressam nas múltiplas manifestações da imprensa feminista 

alternativa, abordando temas como educação da mulher, dominação dos homens, 

sexualidade e divórcio. Por fim, a terceira defende a libertação da mulher de forma 

radical, tendo como foco a questão da exploração do trabalho, articulando as teses 

feministas aos ideários anarquistas e comunistas. (ZANETTI, 2009, p. 18-19) 

 

 De acordo com Zanetti (2009), nessa época não era possível falar sobre movimento 

feminista no Brasil porque “apesar das mulheres terem permanecido organizadas [...], não se 

pode dizer que fossem iniciativas feministas, pois não pretendiam questionar a condição de 

opressão das mulheres, nem a lutar pela transformação dos papéis socialmente atribuídos a 

elas”. (ZANETTI, 2009, p.19).  

 Como já abordado no tópico anterior, o movimento feminista organizado teve origem 

nos Estados Unidos da América na década de 1960, posteriormente propagou-se pelos países 

do Ocidente. Com isso, as ideias feministas chegam ao Brasil na década de 1970 através de 

mulheres que com o Regime Militar foram exiladas nos EUA e na Europa tendo dessa forma 

acesso aos ideais feministas. Quando retornam ao Brasil começam a disseminar essas ideias 

pelo país.  

 

No Brasil, apesar do contexto de ditadura militar, esses acontecimentos internacionais 

provocam grandes repercussões. Muitas mulheres exiladas nos Estados Unidos e na 

Europa têm contato com os ideais feministas, que trazem na bagagem em seu retorno 

do exílio. Assim, com algumas parcerias e a partir de estratégias como a criação de 

grupos autônomos, realização de debates públicos, elaboração de documentos, edição 

de jornais específicos, entre outros, as feministas de todo o país se organizam para 

discutir questões da condição feminina, mas também para enfrentar aquele momento 

político nacional. (ZANETTI, 2009, p. 20) 
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Segundo Sarti (2004), as pautas do movimento feminista quanto a emancipação das 

mulheres em contextos políticos, socioculturais, históricos e econômicos, chegaram até as 

brasileiras, que por sua vez, lhe atribuem pautas especificas da realidade do país.  

 

Argumenta-se que, embora influenciado pelas experiências europeias e norte 

americana, o início do feminismo brasileiro dos anos 1970 foi significativamente 

marcado pela contestação à ordem política instituída no país, desde o golpe militar de 

1964. Uma parte expressiva dos grupos feministas estava articulada a organizações de 

influência marxista, clandestinas à época, e fortemente comprometida com a oposição 

à ditadura militar, o que imprimiu ao movimento características próprias.  (SARTI, 

2004, p. 36). 

 

 De acordo com Sarti (2004), por esta vivenciando uma Ditadura Militar, as mulheres 

brasileiras atribuíram ao movimento feminista especificidades do momento político que ocorria 

nos anos de 1970. Sarti (2004, p. 36) atenta para essas particularidades do movimento no Brasil: 

 

Embora o feminismo comporte uma pluralidade de manifestações, ressaltar a 

particularidade da articulação da experiência feminista brasileira com o momento 

histórico e político no qual se desenvolveu é uma das formas de pensar o legado desse 

movimento social, que marcou uma época, diferenciou gerações de mulheres e 

modificou formas de pensar e viver. Causou impacto tanto no plano das instituições 

sociais e políticas, como nos costumes e hábitos cotidianos, ao ampliar 

definitivamente o espaço de atuação pública da mulher, com repercussões em toda a 

sociedade brasileira.  

 

 Sarti (2004, p. 37) disserta sobre o posicionamento das mulheres nos dito “anos de 

chumbo”: 

 

A presença das mulheres na luta armada, no Brasil dos anos 1960 e 1970, implicava 

não apenas se insurgir contra a ordem política vigente, mas representou uma profunda 

transgressão ao que era designado à época como próprio das mulheres. Sem uma 

proposta feminista deliberada, as militantes negavam o lugar tradicionalmente 

atribuído à mulher ao assumirem um comportamento sexual que punha em questão a 

virgindade e a instituição do casamento, ‘comportando-se como homens’, pegando 

em armas e tendo êxito nesse comportamento 

 

 Nos anos de 1980, com a vagarosa retomada da democracia no Brasil, as pautas das 

feministas brasileiras permeavam a participação política institucional das mulheres. 

(ZANETTI, 2009). De acordo com Zanetti (2009, p. 21) “as feministas que se inseriram nos 

partidos políticos se dividiram em basicamente em dois desses: o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT).”. As feministas se 

articularam em partidos políticos, porém poucas de fato se candidataram a um cargo político, e 

ainda em menor número se elegeram nas eleições de 1982 (ZANETTI, 2009). Mesmo não 
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conseguindo a representatividade política que esperavam, conseguiram através de 

reivindicações a criação de conselhos de direitos das mulheres.   

 

Porém, tendo permanecido a pressão do movimento feminista, foram criados no ano 

seguinte os primeiros Conselhos Estaduais da Condição Feminina em São Paulo e 

Minas Gerais [...]. E em 1985, o governo federal cria o Conselho Nacional dos 

Direitos das Mulheres, vinculado ao Ministério da Justiça, sendo a primeira política 

pública para as mulheres fora da área da saúde. (ZANETTI, 2009, p. 21). 

 

Na década de 1990, ocorre uma desagregação entre o pensamento do movimento 

feminista e a operacionalidade do movimento por meio das organizações não governamentais 

– ONGs, conforme argumenta Zanetti (2009, p. 22-23): 

 

Pinto indica duas questões importantes para entender esse novo momento: a 

dissociação entre o pensamento e o movimento feminista e a profissionalização do 

movimento por meio do aparecimento de organizações não governamentais - ONGs 

– voltadas para as questões das mulheres. Afirma ela que nesse momento, enquanto o 

pensamento feminista se generaliza, o movimento, por meio das ONGs, se especializa 

(2003: 91).  

 

 De forma geral, embora tenham ocorrido diversas manifestações de mulheres 

reivindicando seus direitos nos anos de 1990 a 2000, Zanetti (2009) afirma que as ONGs foram 

tidas como o aparecimento mais público do feminismo nessa época. Podemos perceber esse 

fato ao analisarmos a agenda feminista na época vinculada a atividades de ONGs, como disserta 

Alves e Alves (2013, p. 118).  

 

Na ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, as mulheres participaram do Fórum das 

ONGs com o Planeta Fêmea, que resultou na Agenda 21 das Mulheres. 

Posteriormente, houve duas importantes Conferências: uma sobre Direitos Humanos, 

em Viena, no ano de 1993 e outra sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, em 

1994, momentos estes em que foram pautadas e debatidas temáticas feministas. Esse 

processo resultou na IV Conferência Mundial da Mulher, realizada em Pequim, no 

ano de 1995. 

   

Ainda que na virada dos anos 2000, as mulheres tenham adquirido algumas vitórias na 

esfera das políticas públicas, o movimento feminista não tinha a expressividade de períodos 

anteriores (ZANETTI, 2009).  

 

Nos anos de 1990 e de 2000, algumas conquistas se destacam no contexto nacional, 

tais como a criação de leis como a de Cotas, que assegura um mínimo de 25% das 

candidaturas de mulheres por partido ou coligação para concorrer às câmaras 

legislativas, a que pune o assédio sexual e, mais recentemente, a Lei Maria da Penha 

; a criação em 2003 da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e a 

realização das I e II Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres (2004 e 
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2007), que deram origem aos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres; e, por 

fim, o retorno do aborto à pauta das discussões públicas. (ZANETTI, 2009, p. 23). 

 

 

 De acordo com Zanetti (2009), podemos afirmar que as conquistas no âmbito nacional 

foram de fato a criação de mecanismos de proteção para as mulheres vítimas de violência, com 

a Lei Maria da Penha e o surgimento das Delegacias da Mulher.  

 

Além da criação das Delegacias Especiais da Mulher a partir também de campanhas 

como “Quem ama não mata”, em 2006, é sancionada no Brasil a Lei Maria da Penha 

(Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006), sendo esta uma das conquistas mais 

importantes para o movimento no Brasil, criada para coibir os diferentes casos de 

violência contra a mulher, mas, sobretudo, a doméstica e familiar. (MENDES; VAZ; 

CARVALHO, 2015, p. 94).  

 

 Para Mendes, Vaz e Carvalho (2015) é inegável a importância do movimento feminista 

para as conquistas das mulheres no âmbito nacional. As autoras afirmam que mesmo com 

políticas públicas mais evidentes, a desigualdade de gênero continua sendo uma mazela social 

na sociedade contemporânea. “Sendo um aspecto que podemos observar de maneira bastante 

clara, fazendo com que desta forma o movimento feminista siga lutando em prol da mudança” 

(MENDES; VAZ; CARVALHO, 2015, p. 95). 

Mendes, Vaz e Carvalho (2015) afirmam que em 2011, no Canadá, um policial afirmou 

após um caso de assédio sexual que “os estupros acontecem porque as mulheres se vestem como 

sluts ou vadias e enquanto vestirem-se dessa forma, os estupros ocorrerão. ” (MENDES; VAZ; 

CARVALHO, 2015, p. 97). As Slutwalks27, em resposta a afirmativa do policial, promoveram 

diversos protestos pelo país e “a grande repercussão que teve contribuiu para a 

internacionalização do movimento. ” (MENDES; VAZ; CARVALHO, 2015, p. 97). 

 “Dessa maneira, [...] protestos sob o nome de Marcha das Vadias aconteceram em mais 

de 200 cidades e 40 países em torno do mundo, incluindo: Espanha, Hungria, Finlândia, 

Noruega, Coréia do Sul, [...] Brasil, Índia, Indonésia, Alemanha, [...]” (TOMAZETTI, 2015, p. 

101). Nesse sentido, podemos afirmar que o movimento feminista brasileiro retoma forças e 

ganha novas adeptas através da Marcha das Vadias.  

 Em 2012, a Marcha das Vadias ganha mais expressividade no Brasil, sendo realizada 

não só nos grandes centros urbanos como também em cidades do interior de diversos estados 

do país (TOMAZETTI, 2015).  “Com organização própria, a Marcha das Vadias brasileira 

foram adquirindo novas expressões. ” (TOMAZETTI, 2015, p. 102).  Cabe aqui, destacarmos 

                                                           
27 Conhecido no Brasil como Marcha das Vadias.  
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o papel fundamental da Internet para a disseminação desse movimento, desde seu surgimento 

no Canadá, até seu crescimento em especifico no Brasil, como afirma Tomazetti (2015, p. 102) 

“a organização de quase todas as Marchas é feita principalmente através do Facebook”.  

 

Além de se organizarem através da Internet, as Marchas se utilizam deste espaço para 

produzir campanhas de conscientização e visibilidade, como a série fotográfica: 

“Feministas Por quê? ”, da Marcha das Vadias do Distrito Federal, e as correntes 

fotográficas textos e vídeos das Marchas que circulam em suas páginas nas redes 

sociais e em sites como o “Blogueiras Feministas”. Com um número passível de 

mudança, é possível verificar, a partir de 2013, a existência de mais de cinquenta 

Marcha das Vadias no Brasil. (TOMAZETTI, 2015, p. 102) 

 

 Desse modo, Tomazetti (2015) afirma que a Marcha das Vadias é um dos movimentos 

que mais agrega atenção para o movimento feminista contemporâneo, tanto na perspectiva da 

mídia, tanto da sociedade como um todo. Mendes, Vaz e Carvalho (2015), por sua vez, nos 

salienta para os enfrentamentos que esse movimento passa por conta do conservadorismo. As 

autoras afirmam que “realizar a marcha é um grande desafio, principalmente em cidades 

pequenas com características tradicionais e conservadoras. ” (MENDES; VAZ; CARVALHO, 

2015, p. 97).  

 Tomazetti (2015) argumenta que diferentemente das gerações feministas anteriores, as 

gerações contemporâneas, principalmente as das últimas décadas, são emergidas de 

movimentos sociais e declaram que a enunciação do corpo deve ter significância mais 

amplificada, para além, das questões de políticas públicas de saúde.  

 

Como afirmam Gomes e Sorj (2013, p. 438), como fenômeno, a Marcha das Vadias é 

um movimento que provoca continuidades e descontinuidades ao feminismo. Ao 

contrário de gerações feministas anteriores, que buscavam reclamar a autonomia do 

corpo no entorno de políticas públicas de saúde e reprodução, as gerações 

contemporâneas, fruto de movimentos sociais como a Marcha das Vadias, assumem 

que a enunciação do corpo deve ter um significado mais amplo: e “passa a ser referir 

principalmente a um modo de experimentação do corpo que, embora não prescinda 

das transformações na política, na cultura e nas relações interpessoais, é vivenciado 

como subjetivo”. (TOMAZETTI, 2015, p. 103).  

 

 Partindo desse pressuposto, Coruja (2017) afirma que o surgimento de movimentos 

sociais e ativismos sociais entre outros, articulando-se através de blogs, grupos no Facebook e 

através de manifestações como o ciberfeminismo28, atribui ao feminismo um revigoramento. 

                                                           
28 Ao contrário do que muita gente pensa, ciberfeminismo não surge por causa de um ativismo feminista na internet, 

mas em função de um movimento de experimentação artística, entre o sujeito feminino (não necessariamente 

feminista), corpo e virtualidade, que surge na década de 1990 (MIGUEL, BOIX, 2013). A inspiração clara vem 

do Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway, publicado pela primeira vez em 1984 (LEMOS, 2009). Porém, com 

a expansão do uso de sites de redes sociais e do desenvolvimento de um ciberativismo (MALINI, ANTOUN, 
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Também é possível perceber, “um crescente desenvolvimento de um discurso feminista 

bastante difuso, desvinculado de movimentos sociais, e que, a exemplo do que já acontecia na 

década de 1990, reconhece as conquistas feministas. ” (CORUJA, 2017, p. 91-92).  

 Nesse viés, Coruja (2017, p. 91) discorre: 

 

Com o passar dos anos, essa difusão não leva apenas a um reconhecimento e 

incorporação de direitos das mulheres no discurso, ou à quebra de atitudes machistas, 

mas a uma forma de recolocar o debate feminista em rodas de discussão, sejam elas 

físicas, ou através de sites de redes sociais e outras formas de comunicação facilitadas 

pela internet. É a partir desse feminismo difuso que faz com que muitas meninas 

comecem, principalmente ao questionar o machismo, a se interessar de alguma forma 

pelo pensamento feminista. 

 

 Dissertando a respeito do desenvolvimento do discurso feminista na Internet, Coruja 

(2017, p. 92) afirma: 

 

Vemos que esses sujeitos são capazes de identificar retrocessos nessas conquistas e, 

mesmo com total desvinculação de movimentos sociais ou da institucionalidade das 

ONGs, partidos políticos ou órgãos de governo, se autoproclamarem feministas. 

Muitas vezes, essa retomada é articulada a partir de valores políticos considerados 

feministas, que buscam subverter toda a cultura de opressão contra as mulheres. 

 

4.2 A minoria dentro da minoria: o feminismo negro 

 

 Na década de 1970, pensadoras negras como Angela Davis, Alice Walker, Audre Lorde 

e Patrícia Hill Collins romperam o silêncio e possibilitaram discussões a partir da mulher negra 

na sociedade. Collins (2017, p. 3) afirma que “as mulheres negras usaram esse ponto de vista 

para responder à representação das mulheres negras nos discursos dominantes (Hooks, 1989).”.  

 Por conta disso nas décadas de 1980 e 1990 “as ideias e experiências das mulheres afro-

americanas conseguiram uma visibilidade impensável em comparação ao passado. ” 

(COLLINS, 2017, p. 3). Collins (2017) afirma que o desenvolvimento da auto definição de 

mulheres negras é de suma importância para rebater a ideia da mulher negra pela ótica do 

colonizador.  

 Nesse viés, Berth (2018, p. 74) afirma que “o Feminismo Negro, [...], visa trazer 

estratégias de superação das opressões estruturais, como ampliar o conceito de humanidade.”. 

Dessa forma, podemos afirmar que “o Feminismo Negro não é uma complementação ou adição 

ao Feminismo dito universal, mas parte de uma perspectiva de se pensar projetos e abordagens 

                                                           
2013), podemos falar também em ciberfeminismo nesse sentido (ou em ciberfeminismos, no plural, representando 

a mesma pluralidade de pensamentos que envolvem o feminismo). (CORUJA, 2017, p. 91).  
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que deem conta de pensar opressões estruturais, a partir de formulações políticas de mulheres 

negras. ” (BERTH, 2018, p. 73-74).   

 Collins (2017) nos traz uma discussão acirrada acerca dos termos Feminismo Negro e 

Mulherismo. A autor afirma que “muitas mulheres afro-americanas veem pouca diferença entre 

os dois termos, uma vez que ambos apoiam uma agenda comum de auto definição e 

autodeterminação das mulheres negras. ” (COLLINS, 2017, p. 5). 

 Segundo Collins (2017), o termo Mulherismo é utilizado por Alice Walker que “o define 

como sendo diferente e superior ao feminismo, uma diferença supostamente decorrente das 

diferentes histórias de mulheres negras e brancas com o racismo americano. ” (COLLINS, 2017, 

p. 6). Collins (2017) nos atenta para as contradições do uso do Mulherismo, quando afirma que 

 

A definição de Walker consegue, assim, evocar três perspectivas filosóficas 

importantes, ainda que contraditórias, que enquadram o pensamento social e político 

negro, ou seja, o nacionalismo negro, com suas pretensões de superioridade moral e 

epistemológica das mulheres negras, via o sofrimento da opressão racial e de gênero; 

o pluralismo pela integridade cultural demonstrada pela metáfora do jardim; e a 

integração/assimilação, por meio de suas afirmações de que as mulheres negras são 

“tradicionalmente universalistas” (Van Deburg, 1992). Assim como o nacionalismo 

negro coexiste em parceria desconfortável com a integração racial, com o pluralismo 

ocupando o terreno contestado entre os dois, as definições de mulherismo de Walker 

demonstram contradições comparáveis. Por fundamentar o mulherismo nas 

experiências concretas de mulheres afro-americanas e por também generalizar sobre 

o potencial de realizar uma visão humanista de comunidade a partir das experiências 

de mulheres afro-americanas, Walker descreve o potencial de pessoas oprimidas 

possuírem uma visão e um ponto de vista moral sobre a sociedade que se baseia na 

sua situação de opressão. Esse ponto de vista também surge como uma base incipiente 

para uma sociedade apenas mais humanista e justa. Em geral, esses usos do termo 

“mulherismo” de Walker criam um espaço conceitual que reflete diferenças 

filosóficas que de fato existem entre as mulheres afro-americanas. (COLLINS, 2017, 

p. 9-10).  

 

 Collins (2017) busca na ativista feminista negra Cleage, as justificativas para a 

utilização do termo Feminismo Negro. Primeiramente Collins (2017) afirma que para Cleage o 

feminismo é “a crença de que as mulheres são seres humanos plenos, capazes de participação 

e liderança em toda a gama de atividades humanas – intelectuais, políticas, sociais, sexuais, 

espirituais e econômicas. ” (COLLINS, 2017, p. 11).  

 Logo para Collins (2017, p. 12) “usar o termo ‘feminismo negro’ posiciona as mulheres 

afro-americanas para examinar como a constelação particular de questões que afetam as 

mulheres negras nos Estados Unidos faz parte de questões de emancipação das mulheres 

globalmente (Davis, 1989; James; Busia, 1994). ”.  

 Collins (2017) disserta sobre a dificuldade que as mulheres negras encontram no 

feminismo, pois o mesmo, “é muitas vezes visto por ambos, negros e brancos como a 
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propriedade cultural de mulheres brancas (Caraway, 1991). ” (COLINS 2017, p. 13). Nesse 

sentido, Collins (2017, p. 13) afirma que 

 

Apesar do apagamento na mídia, muitas mulheres afro-americanas têm lutado muito 

contra esse feminismo excludente e têm participado de atividades feministas que 

parecem ser somente para brancas. Em alguns casos, algumas mulheres negras têm 

desafiado diretamente o racismo dentro das organizações feministas controladas por 

mulheres brancas. 

 

Ribeiro (2015) nos traz exemplo dessa luta das mulheres negras contra o feminismo 

excludente quando descreve o discurso Sojourner Truth “e eu não sou mulher? ”, de 1851, na 

Convenção dos Direitos da Mulher, nos Estados Unidos da América.  

 

“Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa deve estar 

fora da ordem. Penso que espremidos entre os negros do sul e as mulheres do norte, 

todos eles falando sobre direitos, os homens brancos, muito em breve, ficarão em 

apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? 

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é 

preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os 

melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por 

cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou uma mulher? Olhem para mim! 

Olhem para meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem 

nenhum conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer 

tanto quanto um homem - quando tinha o que comer - e também agüentei as 

chicotadas! E não sou uma mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida 

como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me 

ouviu! E não sou uma mulher? 

E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é mesmo que chamam? 

(Uma pessoa da plateia murmura: "intelecto"). É isto aí, meu bem. O que é que isto 

tem a ver com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca 

não está cheia nem pela metade e se sua caneca está quase toda cheia, não seria 

mesquinho de sua parte não completar minha medida? 

Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos 

direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher! Mas de onde é que vem seu 

Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher! O homem não teve 

nada a ver com Ele. 

Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o 

mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres, juntas, conseguirão mudar a 

situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima! E agora elas estão pedindo 

para fazer isto. É melhor que os homens não se metam. 

Obrigada por me ouvir e agora a velha Sojourner não tem muito mais coisas para 

dizer. ” (RIBEIRO, 2015, p. 36).  

 

 Assim, para Collins (2017, p. 13-14): 

 

Usar o termo “feminismo negro” desestabiliza o racismo inerente ao apresentar o 

feminismo como uma ideologia e um movimento político somente para brancos. 

Inserindo o adjetivo “negro” desafia a brancura presumida do feminismo e interrompe 

o falso universal desse termo para mulheres brancas e negras. Uma vez que muitas 

mulheres brancas pensam que as mulheres negras não têm consciência feminista, o 

termo “feminista negra” destaca as contradições subjacentes à brancura presumida do 
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feminismo e serve para lembrar às mulheres brancas que elas não são nem as únicas 

nem a norma “feministas”. 

 

Além disso, Collins (2017) nos alerta para a dificuldade que as próprias mulheres negras 

têm em se sentirem pertencentes ao feminismo. “[...] Um grande número de mulheres afro-

americanas rejeita o termo “feminismo”, pois elas percebem sua associação com a brancura. ” 

(COLLINS, 2017, p. 14). Nesse sentindo, “as mulheres negras rotineiramente escolhem a ‘raça’ 

e deixam a questão menor de ‘gênero’ de lado. Nessa situação, as mulheres negras que se 

identificam com o feminismo têm de ser recodificadas como sendo ou não negras ou menos 

autenticamente negras. ” (COLLINS, 2017, p. 14). 

Para Collins (2017, p. 17), 

 

Efetivamente, o feminismo negro é obrigado a lidar com uma agenda feminista branca 

incapaz de ver o seu próprio racismo e também uma agenda nacionalista negra 

resistente a enfrentar seu próprio sexismo (Branco, 1990). Encontrar um lugar que 

acomoda essas agendas aparentemente contraditórias permanece indefinido 

(Christian, 1989). 

  

Por fim, Collins (2017) afirma que nenhum dos termos é capaz de representar de forma 

adequada os diversos grupos de mulheres negras. “Talvez seja o momento de ir além de 

nomenclatura, aplicando as ideias principais advindas de mulheristas e feministas negras para 

a questão mais abrangente de analisar a centralidade de gênero na formação de uma gama de 

relações dentro das comunidades afro-americanas” (COLLINS, 2017, p. 18).  

Collins (2017, p. 18) nos salienta que “é importante ter em mente que o debate 

mulherismo/feminismo negro ocorre principalmente entre as mulheres negras relativamente 

privilegiadas. ”. Ou seja, nos indica que além das questões raciais devemos considerar as 

questões de classe dentro do feminismo.  

 Nesse sentido, Ribeiro (2018) nos alerta pela emergência de um feminismo 

interseccional, isto é,  

 

[...] Dar voz e representação às especificidades existentes no ser mulher. Se o objetivo 

é a luta por uma sociedade sem hierarquia de gênero, existindo mulheres e que, para 

além da opressão de gênero, sofrem outras opressões, como racismo, lesbofobia, 

transmisoginia, torna-se urgente incluir e pensar as intersecções como prioridade de 

ação, e não mais como assuntos secundários. (RIBEIRO, 2018, p. 47).   

 

Silva (2010) concordando com Ribeiro (2018), afirma que, “os desafios teóricos e 

metodológicos enfrentados pelas ciências sociais para construir inteligibilidades da sociedade 
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contemporânea colocam o conceito de interseccionalidade como um caminho a ser 

desenvolvido” (SILVA, 2010, p. 51).  

Nesse sentido, a autora afirma que “o termo interseccionalidade passa a ser utilizado 

como uma atitude metodológica de articular as diferentes categorias sociais vivenciadas pelos 

seres humanos e evidenciar que estas articulações resultam em diferentes experiências. 

(SILVA, 2010, p. 51). Assim, podemos entender a partir do conceito de interseccionalidade que 

as relações de gênero não se constituem de forma isolada ao racismo, a LGBTfobia e as 

vantagens de classe, como ilustramos no esquema abaixo.  

 

 

Elaboração: Autora.  

 

 O presente esquema nos mostra a importância de entendermos a não essencialização da 

mulher, ou seja, devemos perceber “que não há uma única identidade capaz de abrigar todos os 

corpos passíveis de serem classificados como femininos [...]” (SILVA, 2010, p. 50-51). Nesse 

viés, Silva (2010, p. 50-51) afirma que “ a pluralidade presente nas performances de gênero, 

compreendido agora como representação e a emergência das críticas dos movimentos sociais 

envolvendo raças e sexualidades constituem uma busca intelectual de contemplar as 

complexidades sociais”.  

 Por isso, devemos “considerar as identidades como fluidas, instáveis, complexas e em 

estado permanente de construção / desconstrução. ” (SILVA, 2010, p. 51), porque “qualquer 

Relações de gênero

Racializadas 
Produzidas em contextos 
onde a situação de classe 

vão influênciar

A sexualidade constituem 
as posições das mulheres 

no espaço

são permanentemente 

Gráfico 1 - Fluxograma da Interseccionalidade 
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pessoa vivencia simultaneamente múltiplas categorias sociais como gênero, raça, religião, 

classe, idade, opção sexual etc.” (SILVA, 2010, p. 51).  

 

4.3 O Empoderamento das Mulheres 

 

 “Empoderar, pode-se dizer, é um verbo da moda. ” (CORUJA, 2017, p.88). “O conceito 

surgiu com os movimentos de direitos civis nos EUA nos anos setenta, através da bandeira do 

poder negro, como uma forma de auto valoração da raça e conquista de uma cidadania plena. ” 

(COSTA, 2000, p. 42).  

 “O termo começou a ser usado pelo movimento de mulheres ainda nos anos setenta. 

Para as feministas o empoderamento compreende a alteração radical dos processos e estruturas 

que reduzem a posição de subordinada das mulheres como gênero. ” (COSTA, 2000, p. 42). Se 

refere a relação das mulheres com o poder. A emancipação de cada mulher, de seu poder 

individual e de seu próprio destino. “As mulheres tornam-se empoderadas através da tomada 

de decisões coletivas e de mudanças individuais. ” (COSTA, 2000, p. 42). 

 

Para nós, feministas, o empoderamento de mulheres, é o processo da conquista da 

autonomia, da autodeterminação. E trata-se, para nós, ao mesmo tempo, de um 

instrumento/meio e um fim em si próprio. O empoderamento das mulheres implica, 

para nós, na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão 

patriarcal. Para as feministas latino-americanas, em especial, o objetivo maior do 

empoderamento das mulheres é questionar, desestabilizar e, por fim, acabar com a 

ordem patriarcal que sustenta a opressão de gênero. Isso não quer dizer que não 

queiramos também acabar com a pobreza, com as guerras, etc. Mas para nós o objetivo 

maior do “empoderamento” é destruir a ordem patriarcal vigente nas sociedades 

contemporâneas, além de assumirmos maior controle sobre “nossos corpos, nossas 

vidas. (SARDENBERG, 2006, p. 2). 

  

 Sendo assim, podemos afirmar que emponderar-se é enaltecer a si mesma e conquistar 

seus espaços. De acordo com Costa (2000, p. 44) empoderamento “significa uma mudança na 

dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se 

refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir [...]”. Nesse 

sentido, Sardenberg (2006, p. 3) afirma que “é certo que dentro do pensamento feminista 

também existem divergências em relação ao que venha a ser empoderamento”. Mas afirma que 

há um consenso em pontos importantes:  

  

Parece haver consenso em torno de alguns pontos importantes, delineados por Sarah 

Mosedale (2005, p.243-244), cujas palavras tomo aqui a liberdade de parafrasear:  

a) para se “empoderar” alguém ter que ser antes “desempoderado” - ex. as mulheres 

enquanto um grupo;  
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b) ninguém “empodera” outrem –isto é, trata-se de um ato auto-reflexivo de 

“empoderar-se”, ou seja, a si própria (pode-se, porém, “facilitar” o desencadear desse 

processo, pode-se criar as condições para tanto); 

c) empoderamento tem a ver com a questão da construção da autonomia, da 

capacidade de tomar decisões de peso em relação às nossas vidas, de leva-las a termo 

e, portanto, de assumir controle sobre nossas vidas;  

d) empoderamento é um processo, não um simples produto. Não existe um estágio de 

empoderamento absoluto. As pessoas são empoderadas, ou desempoderadas em 

relação a outros, ou então, em relação a si próprias anteriormente. (SARDENBERG, 

2006, p. 3). 

 

 Sardenberg (2006) destaca que a chave do conceito está nas relações de poder: 

 

Há concordância também em que a questão do poder é central à noção de 

empoderamento, mas pensando o “poder” de formas distintas, como nos aponta 

Mosedale (2005, p.249), a quem tomo a liberdade de novamente parafrasear:  

a) poder sobre – como no caso de A tem poder sobre B, referindo-se à dominação, 

subordinação, dominação/resistência;  

b) poder de dentro - que se refere à auto-estima, auto-confiança;  

c) poder para - em relação à capacidade para fazer algo; trata-se do poder que alarga 

os horizontes do que pode ser conquistado por uma pessoa, sem necessariamente 

estreitar, invadir, os limites de outras pessoas (ex., aprender a ler); d) poder com - o 

poder solidário, que se compartilha numa ação coletiva. (SARDENBERG, 2006, p. 

4). 

 

Desse modo, podemos afirmar que as mulheres buscam através do empoderamento a 

igualdade de gênero na sociedade, de modo que assim consigam reconfigurar as estruturas e 

processos que subalternam a mulher desde sempre. Batliwala (1994 apud SARDENBERG, 2006) 

afirma que empoderamento  

 

[...] se refere a uma gama de atividades, da assertividade individual até à resistência, 

protesto e mobilização coletiva, que questionam as bases das relações de poder. No 

caso de indivíduos e grupos cujo acesso aos recursos e poder são determinados por 

classe, casta, etnicidade e gênero, o empoderamento começa quando eles não apenas 

reconhecem as forças sistêmicas que os oprimem, como também atuam no sentido de 

mudar as relações de poder existentes. Portanto, o empoderamento é um processo 

dirigido para a transformação da natureza e direção das forças sistêmicas que 

marginalizam as mulheres e outros setores excluídos em determinados contextos. 

(BATLIWALA apud SARDENBERG, 2006, p. 6). 

 

 Sardenberg (2006) afirma que o empoderamento é resultado e resultante do processo, 

onde a autora afirma que no caso das mulheres existem três objetivos no decorrer do processo. 

“ (1) questionar a ideologia patriarcal; (2) transformar as estruturas e instituições que reforçam 

e perpetuam a discriminação de gênero as desigualdades sociais; e (3) criar as condições para 

que as mulheres pobres possam ter acesso e controle sobre recursos materiais e informacionais. 

” (SARDENBERG, 2006, p. 6). Nesse sentido, Stromquist (1984 apud COSTA, 2000, p. 43) 

esquematizou o processo de empoderamento conforme a Figura 10, onde é possível perceber 
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que para a mulher questionar a sua situação enquanto oprimida, deve tomar consciência e 

reconhecer a ideologia que legitima a dominação do homem na sociedade e como isso 

fundamenta a opressão exercida por ele.  

Para Sardenberg (2006, p. 8) “o processo de empoderamento, portanto, tem que ser 

desencadeado por fatores ou forças induzidas externamente. As mulheres têm que ser 

convencidas, ou se convencer do seu direito à igualdade, dignidade e justiça.”. Sardenberg 

(2006,) vai adiante e afirma que o processo não é individual, mas sim coletivo. Onde, “com o 

apoio do grupo e de uma facilitadora, as mulheres podem desenvolver uma consciência crítica 

e se mobilizar para a ação. A ação também conduz ao empoderamento. ” (SARDENBERG, 

2006, p. 6). 

“Portanto, o processo de empoderamento não é linear, mas sim espiral. A espiral do 

empoderamento afeta todo mundo: o indivíduo, a facilitadora, o coletivo, a comunidade. ” 

(SARDENBERG, 2006, p. 6). Por fim, Sardenberg (2006) disserta sobre as transformações nas 

estruturas que requerem um movimento continuo em várias escalas, isto é, do individual ao 

coletivo, do privado ao público. Em outras palavras, “transformação das estruturas requer 

movimento em várias frentes: de ações individuais as coletivas, de negociações no âmbito 

privado à públicas, e da esfera informal para as arenas formas de lutas nas quais o poder é 

exercido legitimamente. ” (KABEER apud SARDENBERG, 2006, p. 6). 

 

Figura 10 - esquema sobre o processo de empoderamento de Stromquist, 1984 

 

 Fonte: COSTA, 2000.  
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Para Costa (2000), o empoderamento de mulheres não libera somente as mulheres, visto 

que os homens também sofrem com os estereótipos de gênero. Os homens empoderando-se de 

suas experiências emocionais seriam então uma experiência libertadora psicologicamente.  

 

[...] o empoderamento das mulheres libera e empodera também aos homens no sentido 

material e o psicológico, já que a mulher logra ter acesso aos recursos materiais em 

benefício da família e da comunidade, a compartir responsabilidades, e também 

devido a que se permitem novas experiências emocionais sara os homens e os libera 

de estereótipos de gênero. (COSTA, 2000, p. 44).  

 

 Desse modo, podemos afirmar que “o processo de empoderamento da mulher traz à tona 

uma nova concepção de poder, assumindo formas democráticas, construindo novos 

mecanismos de responsabilidades coletivas de tomada de decisões e responsabilidades 

compartidas. ” (COSTA, 2000, p. 44). 

 

4.4 Lugar de fala no feminismo 

 

Ribeiro (2017) afirma que todo sujeito está localizado espacialmente, e por tanto esse 

fala a partir de um local social. Nesse sentido, Ribeiro (2017) argumenta sobre a relevância da 

fala dos sujeitos ao dialogarmos sobre um determinado assunto. Ou seja, entendermos a 

importância de ouvir uma pessoa negra periférica ao discutirmos a respeito da desigualdade 

social, ou de uma mulher negra quando falamos sobre assédio.  

Para Ribeiro (2017) todo sujeito tem uma posição social e essa é espacializada de forma 

diferente, afinal o espaço é apropriado por grupos sociais com poderes desiguais. Logo, Ribeiro 

(2017) destaca a importância de entendermos os discursos a partir da localização social desses 

sujeitos/grupos.  

Assim, Ribeiro (2017) popularizou o termo “lugar de fala” em âmbito nacional, e hoje 

comumente é possível notar atores sociais em rodas de discussões acerca de se tal posição é ou 

não “lugar de fala” de determinado sujeito. A simplificação do conceito nas redes de Internet e 

rodas de amigos tem direcionado a diversas críticas quanto à eficácia da utilização do termo. 

Tiburi (2018, p. 115) afirma que 

 

O lugar de fala é fundamental para expressar a singularidade e o direito de existir. 

Deturpado, ele também é reivindicado por muitos cidadãos autoritários que desejam 

expressar preconceitos e o fazem democraticamente. Esquecem que o que destrói a 

democracia não pode ser considerado democrático.  
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 Nesse sentido, devemos entender que o “lugar de fala” não deve ser pensado a partir da 

singularidade dos sujeitos. O conceito pressupõe primeiramente o diálogo como o 

reconhecimento do outro (TIBURI, 2018). Tiburi (2018, p. 115) argumenta que “se 

confundimos o lugar de fala com a expressão de uma verdade pessoal à qual não deveríamos 

reduzir a singularidade, sempre podemos usá-lo para fins autoritários. Por meio dele, podemos 

interromper a luta, como um fascista o faz.”.  

 Tiburi (2018) vai mais adiante, afirmando que o lugar de dor é singular, “individual, e 

em relação a ele só podemos ter escuta. ” (TIBURI, 2018, p. 115). Ao passo que, o lugar de fala 

emerge do diálogo, “é o lugar democrático” (TIBURI, 2018, p. 116). Assim, podemos entender 

que se o lugar de fala silencia o outro, não pode mais ser visto como democrático. 

“Se o lugar de fala é abstrato e silencia o outro quando deveria haver diálogo, ele já não é 

mais um lugar político, mas um lugar autoritário que destrói a política – no sentido das relações 

humanas que visam ao convívio e à melhoria das condições de vida em sociedade. ” (TIBURI, 

2018, p. 116).   

 Nesse sentido, quando pensamos sobre a definição do conceito de “lugar de fala”, 

Ribeiro (2017) disserta: 

 

Em comunicação, o conceito lugares de fala, [...] serviria para analisar que o lugar de 

fala da imprensa popular seria diferente do lugar de fala do que eles chamam de jornais 

de referência, [...]. Para além dessa conceituação, é preciso dizer que não há uma 

epistemologia determinada sobre o termo lugar de fala especificamente, ou melhor, a 

origem do termo é imprecisa, acreditamos que este surge a partir da tradição de 

discussão sobre feminist stand point – em uma tradução literal “ponto de vista 

feminista” – diversidade, teoria racial crítica e pensamento descolonial. (RIBEIRO, 

2017, p. 57-58).  

 

 Assim, podemos perceber que o termo “lugar de fala” foi sendo inserido através do 

movimento feminista negro, onde um dos objetivos sempre fora entender e analisar realidades 

fora da normatização dos poderes hegemônicos (RIBEIRO, 2017). Devemos entender que todos 

têm lugar de fala (RIBEIRO, 2017), afinal estamos todos localizados socialmente. Sendo assim, 

mulheres brancas podem contribuir para a luta do feminismo negro, falando a partir do seu lugar 

social, sobre o privilégio de mulheres brancas em detrimento das negras, por exemplo. A 

construção de diálogos sobre as relações de poderes desiguais existentes em nossa sociedade é 

de suma importância e, por tanto, “lugar de fala” deve ser pautado no debate.  

A questão que emerge desse termo, falando especificamente da ciência geográfica, está 

no conceito lugar. Lugar é um dos importantes conceitos da geografia e isso torna o termo 

“lugar de fala” bastante problemático para a ciência em questão. Não que haja discordância do 
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sentido do termo e a relevância que o mesmo trás para as discussões socioespaciais na 

contemporaneidade, apenas o que se refuta seria a utilização do conceito lugar.  

Pois, lugar como categoria de análise na ciência geográfica, está atrelada a discussões 

promovidas pela geografia humanista e pela geografia crítica. Assim, no viés humanista o lugar 

é percebido como a experiência vivida, ou seja, o lugar enquanto significado subjetivo e 

experiência pessoal humana.  

 

Em nossa relação primordial com o mundo, ao nos abandonarmos às virtudes 

protetoras do lugar, firmamos nosso pacto secreto com a terra, expressamos por meio 

de nossa própria conduta, que nossa subjetividade de sujeito se encolha sobre a terra 

firme, se assente, ou melhor, repouse. É desse lugar, base de nossa existência, que, 

despertando, tomamos consciência do mundo e saímos ao seu encontro, audaciosos 

ou circunspectos, para trabalhá-lo. (DARDEL, 2011, p. 40-41). 

 

 Nesse sentido, Lopes (2012) argumenta: 

 

[...] para os humanistas a essência do lugar mediatizado pelo espaço através das 

experiências é a essência, é o centro onde são experimentados os eventos mais 

expressivos de nossa seleta vida, ou seja, o viver e o habitar, o uso e o consumo, o 

trabalho, o entretenimento, o lazer, o prazer e etc. Para isso se fazer, o fundamento 

onde se desenrola tudo isso é o lugar, que assume, além da ação e da percepção em 

sua experiência concreta ou simbólica, outros estamentos: o lar (casa, ou qualquer 

local considerado como lar), o vilarejo ou bairro, a cidade, o país e o mundo. 

 

 Sob influência do fenômeno da globalização, os autores ligados a geografia crítica 

percebem o conceito de lugar a partir das fragmentações dos espaços. Dessa forma, para essa 

vertente o lugar é lido considerando as relações entre o local e o global.  Santos (1999, p. 273) 

afirma que “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, 

convivendo dialeticamente”. Nesse sentido, o lugar não é mais visto como limitado (como na 

geografia humanista), “[...] não é uma coisa fechada, com uma identidade essencial, é uma 

articulação específica de relações globais, e é esta articulação de relações mais amplas que 

apresenta a sua particularidade”. (MASSEY, 2012, p. 2).  

  Partindo desses pressupostos, consideramos o conceito de lugar a partir de Massey 

(2000), que propõe uma visão mais progressista de lugar, na qual o percebemos na 

contemporaneidade como múltiplo. Conceber o lugar pela multiplicidade é entender que 

 

O que dá a um lugar sua especificidade não é uma história longa e internalizada, mas 

o fato de que ele se constrói a partir de uma constelação particular de relações sociais, 

de movimentos e comunicações na mente, então, cada lugar pode ser visto com um 

ponto particular, único, dessa interseção. [...] Trata-se, na verdade, de um lugar de 

encontro. Assim, em vez de pensar lugares como áreas com fronteiras ao redor, pode-

se imaginá-los como momentos articulados e redes de relações e entendimento 
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sociais. [...] Isso, por sua vez, permite um sentido do lugar que é extrovertido, que 

inclui uma consciência de suas ligações com o mundo mais amplo, que integra de 

forma positiva o global e o local. (MASSEY, 2000, p. 184).  

 

 Disto isto, talvez no campo geográfico poderia ser mais apropriado a utilização do termo 

“saberes localizados” (HARAWAY, 1995) ao invés de “lugar de fala” (RIBEIRO, 2017). Ou 

ainda, devemos considerar na epistemologia feminista, a noção de “conhecimento situado” que 

para Anderson (2001) é o conhecimento que reflete a posicionalidade dos sujeitos.   

Haraway (1995) propõe a possibilidade de um diálogo localizado, onde o sujeito aponta 

sua argumentação de onde ele vê o mundo e a partir disso agrega elementos para analisar os 

discursos. Ou seja, não se trata mais de “uma objetividade transcendente como aquela proposta 

pela ciência positivista, que trata do real enquanto objeto fixo. ” (RANGEL, 2012, p. 43). 

Partindo desse pressuposto, devemos levar para a prática a objetividade feminista de 

Haraway (1995), mas não se deve descartar a relevância de localizar saberes de Ribeiro (2017). 

Pois, para a presente pesquisa e para quem escreve a mesma, seria contraditório deixar de 

abarcar um conceito desenvolvido por intelectuais negras, em detrimento de um conceito 

desenvolvido por intelectuais brancas.  

Concordamos com Xavier (2018), quando argumenta que se faz necessário fazer ciência 

partindo dos lugares de fala de intelectuais negras:  

 

“Você pode substituir Mulheres Negras como objeto de estudo por Mulheres Negras 

contando suas próprias histórias” não é uma interdição às pessoas brancas. É sobre 

nós. É sobre a importância de localizar saberes e fazer ciência partindo dos lugares de 

fala de intelectuais negras. (NEXO, 2018).  

 

Nesse sentido, ao considerar nesta pesquisa a relevância de lugar de fala, não se pretende 

agir com desrespeito a história do pensamento geográfico, mas sim, busca-se impulsionar 

inquietações para desestabilizar as ideias de uma academia universal que tem uma voz única e 

realça a importância de multiplicidade de vozes. “Ao promover multiplicidade de vozes o que 

se quer, a cima de tudo, é quebrar o discurso autorizado e único, que se pretende universal. 

Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper com o regime de autorização discursiva. ”  

(RIBEIRO, 2017, p. 70). Por fim, deve-se pensar “como refutar a historiografia tradicional e a 

hierarquização de saberes consequente da hierarquia social” (RIBEIRO, 2017, p. 64). 

  

5. GEOGRAFIA E GÊNERO 
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Gênero e sexualidade tem sido objeto de interesse dos mais diversos pesquisadores em 

todo o mundo, a partir disso percebemos que não se faz diferente na Geografia essa discussão. 

Em diversos países os estudos que têm as temáticas de gênero e sexualidade como objeto são 

crescentes. Apesar disso, no Brasil podemos afirmar que esses temas ainda não ganharam a 

importância necessária, apresentando no âmbito da produção científica brasileira poucos 

estudos que privilegiem as temáticas em questão.  

Defendemos a hipótese de estudar gênero na Geografia para que pudéssemos abarcar as 

mais diferentes possibilidades existentes que tal temática fosse conduzir nossa pesquisa. Nesse 

capítulo priorizamos uma discussão sobre gênero na ciência geográfica, suas emergências e 

suas possibilidades. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos temas de 

gênero, sexualidade, Geografia Feminista e Teoria Queer. Nos debruçamos em autores como 

Susana Maria Veleda da Silva, Joseli Maria Silva e Marcio Ornat. Através dessa revisão 

bibliográfica buscamos entender um pouco sobre esse complexo tema que tem se mostrado 

bastante atual e pertinente a Geografia. Sendo assim, buscou-se analisar para onde o 

pensamento geográfico pode levar essa discussão. Objetivou-se uma compreensão do Queer 

para então entendermos e interpretarmos a totalidade urbana.  

 

5.1 Uma discussão sobre gênero e sexualidade na Geografia 

 

Silva (2014) afirma que as questões ligadas a gênero e sexualidade são pertinentes a 

Geografia porque elas ocorrem no espaço. A respeito do estudo de gênero e Geografia Silva 

(2014, p. 98) afirma que:  

 

Desde que o espaço foi legitimado no campo cientifico como uma ciência social, como 

afirmou Santos (1978, 1979,1985,1994), e que a sociedade se compõe de homens e 

mulheres, logicamente o gênero pode ser um elemento de análise do espaço. É 

impossível negar no campo da Geografia que a sociedade é dividida em diferentes 

classes sociais e, apesar da resistência, também não se pode esquecer que esta mesma 

sociedade também está ordenada a partir de uma lógica de gênero que hierarquiza e 

divide a sociedade entre universos masculino e feminino. Por tanto, gênero tem sim 

muito a ver com a Geografia! 

 

Partindo desse pressuposto Silva (2014) disserta que: 

 

[...] Se todas as experiências vividas pelas pessoas possuem uma dimensão espacial e 

as pessoas experienciam o mundo com seus corpos e seus corpos estão organizados 

socialmente pelo gênero, podemos afirmar que compreender as fórmulas como 

homens e mulheres experienciam a vida e, por consequência, o espaço, é com toda a 

certeza profundamente geográfico. (SILVA, 2014, p. 98). 
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Disserantando sobre a importancia do corpo Silva (2010) destaca o pensamento de 

Butler (1990), no qual a autora discorre sobre a importancia do corpo para além de um objeto 

no território, mas sim, do corpo ser o próprio território, e assim o gênero territorializa esse 

corpo.  

 
Butler (1990) argumenta que o efeito do gênero se produz através da estilização do 

corpo e que esta é a forma de fabricar a “ilusão” da permanência do ser sexuado. O 

corpo na obra de Judith Butler não é uma superfície sexuada e pré-existente, sujeitado 

à inscrição cultural da sociedade heteronormativa, mas é ativo no processo 

representacional e pode atuar de forma a subverter o gênero performático. Isso porque, 

enquanto representação, o gênero não existe em sua concretude, mas em atos corporais 

que jamais podem ser vivenciados de forma genuína. Esta idéia está presente na obra 

da geógrafa Linda McDowel (1999) que compreende ambos, corpo e conduta sexual, 

como construções sociais em constante transformação, tencionadas pelas relações de 

poder, constituídos em uma história e uma geografia. (SILVA, 2010, p. 45). 

 

Nesse sentido, Silva (2010) afirma que ao longo do tempo os estudos geográficos de 

forma geral vêm passando por alterações se debruçando cada vez mais nas abordagens ligadas 

as questões de gênero e sexualidade.  Na contemporaneidade os mais diversos grupos sociais 

têm sido objeto de estudo geográfico, damos destaque assim aos grupos sociais que são 

invisibilizados pela sociedade. Desse modo, “a Geografia hegemônica passou a ser interpretada 

quase que pelo avesso, numa perspectiva de compreender a produção de invisibilidades do 

discurso geográfico, [...] assim como sua visão de mundo e sua posição de poder. ” (SILVA, 

2010, p. 40).  

No contexto dos grupos invisibilizados pela sociedade, podemos afirmar que mesmo 

que diversos grupos sociais ocupem o espaço concomitantemente, notamos a existência de 

espaços restritos para determinados grupos, sendo assim, podemos afirmar que os diferentes 

grupos sociais existentes não ocupam igualitariamente os espaços e com isso concordamos com 

Silva (2014) quando afirma que:  

 

Embora o espaço teoricamente seja acessível a todas às pessoas, sabemos que 

culturalmente há espaços impróprios para mulheres, negros, ou ainda para pessoas 

que apresentam sexualidades dissidentes (gays, lésbicas, transgêneros, travestis, 

transexuais). O espaço constrange certos grupos sociais. (SILVA, 2014, p. 108).  

 

Podemos afirmar que a invisibilidades atribuída a alguns grupos sociais muitas vezes 

faz com que em diversos estudos geográficos esses grupos não são percebidos. Parecendo dessa 

forma que esses corpos não existam no espaço. Trazer visibilidade a esses sujeitos é de 

responsabilidade da Geografia, pois é a ciência geográfica que analisa as relações sociais 
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existentes no espaço. Como se dão e de que forma ocorrem, identificando as espacialidades dos 

diferentes grupos, fazendo com que esses corpos sejam percebidos.   

 Silva (2010) disserta sobre a importância da Geografia Feminista para os debates atuais 

que permeiam a ciência geográfica. De acordo com Silva (2010, p. 43) “a reunião de esforços 

da Nova Geografia Cultural, da Geografia Feminista Pós-Estruturalista e da Geografia da 

Sexualidade se constitui em forte crítica teórico-metodológica da ciência geográfica, e a noção 

desconstrucionista sobre a sexualidade”. O autor vai mais adiante e afirma que as alterações 

que o próprio movimento feminista teve ao longo do tempo possibilitou uma aproximação aos 

pesquisadores. Para Silva (2010, p. 43) “as (os) feministas identificadas (os) com esta última 

vertente compreendida pela abordagem desconstrucionista do gênero performativo e as (os) 

geógrafas (os) que produziam estudos sobre a sexualidade e espaço.”.  Silva (2010) afirma que 

os esforços para compreender as novas relações sociais e culturais existentes nos faz perceber 

“a emergência da chamada Geografia Queer” (SILVA, 2010, p. 43).  

 Silva (2010) discorre a respeito da Geografia Queer, afirmando que esta emerge da 

necessidade de desconstrução de pensamentos que abrangem a sexualidade e gênero. Silva 

(2010) afirma que as iniquidades cotidianas ocorridas por conta dos conflitos de relações de 

poder na sociedade, nos conduz para uma reflexão de como pensar a Geografia, de que forma 

esta ciência pode contribuir para as discussões dessas temáticas. Dessa forma, pensar uma nova 

forma de produção da ciência geográfica afim de acompanhar as transformações das relações 

sociais na contemporaneidade.  

 O pensamento Queer de acordo com Knopp (2007) possibilitou avanços significativos 

aos estudos sobre sexualidade e gênero. Knopp (2007), afirma que relação da Geografia Queer 

com outras ciências agregou ao campo de estudos de sexualidade, mais especificamente a 

repensar a significação social da sexualidade. Nesse viés, Knopp (2007) disserta sobre os 

movimentos sociais que atuam e lançam estratégias territoriais políticas e culturais que 

promovem uma mobilização de determinados grupos no espaço geográfico.  

 Para (Silva 2010), a Geografia vai agregar aos estudos sobre gênero e sexualidade a 

importância do espaço e do tempo para entender as possibilidades de conflito de gênero em 

nossa sociedade heteronormativa. Segundo Silva (2010) a ciência geográfica adota a suas 

análises a construção social e sexo, gênero, desejos e relações de poder.  

 Conforme disserta Silva (2010), o crescimento de uma pluralidade de conhecimentos e 

desconstrução de pensamentos que fazem emergir analises de grupos invisibilizados agregaram 

a Geografia estudos relacionados as questões de gênero tendo como ponto de partida as 
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Geografias Feministas. Nesse viés, fora incorporado a Geografia Cultural debates acerca da 

sexualidade.  

 Silva (2011) afirma que mesmo com a resistência de alguns geógrafos, determinados 

pesquisadores brasileiros e ativistas têm apresentado trabalhos enriquecedores sobre a temática 

de gênero e sexualidade. “As discussões geográficas envolvendo a relação entre as temáticas 

gênero, espacialidade e sexualidade colocam-se no Brasil num conjunto de esparsos trabalhos. 

” (ORNAT, 2008, p. 311). Apesar disso, é necessário que entendamos as perspectivas que esses 

estudos podem levar o saber geográfico.  

 Através do gênero e sexualidade podemos ter uma visão ampliada da “possibilidade de 

compreensão da ação humana sobre/através da superfície da Terra. ” (ORNAT, 2008, p. 320). 

Com isso podemos de acordo com Ornat (2008) maximizar “as possibilidades de sairmos de 

nossos pequenos mundos, estruturados a partir das nossas normas ocidentais de gênero e 

sexualidade, para um mundo repleto de diversidade e complexidade.” (ORNAT, 2008, p. 320). 

Desse modo, Ornat (2008, p. 321) afirma que se “ampliam as possibilidades de percebermos 

que a própria diversidade se encontra ao lado.”.  

 

5.2 Geografia Feminista  

 

 De acordo com Silva (1998, p. 107) “a Geografia de gênero não é ‘Geografia das ou de 

mulheres’, pois assim pareceria que só estudaríamos a metade da humanidade e que somente 

as mulheres poderiam fazer uma Geografia feminista.”. Nesse sentido, Silva (1998) argumenta 

que diversos autores diferenciam a Geografia de Gênero da Geografia Feminista, afirmando a 

primeira “trata o género como uma dimensão da vida social que deve ser incorporada nas 

estruturas existentes”. (SILVA, 1998, p. 108). Já a Geografia Feminista seria “aquela que busca 

uma transformação não só da Geografia, mas também da forma como vivemos e trabalhamos” 

(SILVA, 1998, p. 108). 

 Silva afirma que a Geografia Feminista “é aquela que incorpora as contribuições 

teóricas do feminismo à explicação e interpretação dos fatos geográficos e o gênero é um dos 

resultados dessas contribuições, ou seja, uma categoria útil de análise geográfica. ” (SILVA, 

1998, p. 108). Nesse sentido, Ornat (2008, p. 318) afirma que “a Geografia Feminista tem 

produzido uma compreensão da geografia cultural contemporânea através da incorporação da 

identidade ao gênero na representação social do espaço. ”.  

 Tanto para Silva (1998), quanto para Ornat (2008) a Geografia de uma forma totalizante 

sempre percebeu a sociedade como um conjunto de neutralidades e homogêneo. Ao longo da 
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história do pensamento geográfico é possível perceber o quanto a ciência geográfica é percebida 

a partir de uma visão branca, masculina e de classe média (ORNAT, 2008).   

 Nesse sentido, Ornat (2008, p. 317) afirma que “as incursões geográficas que avaliam a 

dimensão espacial da cultura tem notado inicialmente a ausência do gênero enquanto um tema 

colocado em questão.”. Dessa forma, Silva (1998) argumenta sobre a importância das questões 

de gênero nas análises, pois “o espaço não é neutro do ponto de vista do género, torna-se 

necessário incorporar as diferenças sociais entre mulheres e homens e as diferenças territoriais 

nas relações de gênero. ” (SILVA, 1998, p. 108).  

Silva (2017, p. 13) afirma então que:  

 

A geografia feminista parte do pressuposto de que a ciência é produzida por seres 

humanos em seu cotidiano e, portanto, o conhecimento gerado é relacional ao tempo 

e espaço próprios do cientista. Sendo assim, uma das grandes críticas da corrente 

epistemológica feminista é sobre o mito da existência de um olhar que tudo vê, que 

tudo explica e que não pode ser visto, produzindo uma espécie de verdade universal 

[...].   

 

 Desse modo, Silva (1998, p. 108) entende que “a Geografia feminista ou de gênero ‘têm 

como objetivo fundamental completar a parcialidade dos enfoques tradicionais’ (MARTÍNEZ, 

1995:19). Para tanto, a interação entre gênero, diferenças territoriais e nível socioeconômico é 

fundamental.”. Concordando com esse pensamento, Ornat (2008, p. 317) afirma que: 

 

Compreendendo que o gênero possui conectividades transversais com classe, etnia, 

idade e sexualidade, e que estas se colocam como estruturas dominantes das relações 

de poder, a metodologia feminista direciona atenção à diversidade, à reflexão crítica 

dos sujeitos investigados e à própria responsabilidade com estas vozes e suas vidas 

[...].  

  

 Nesse viés, Silva (2017, p. 13) argumenta: 

 

As geografias feministas reconhecem a ciência geográfica por meio da análise da ação 

de pessoas, de seus instrumentos de pesquisa, ideologias, culturas, e assim por diante. 

Os princípios e enunciados jamais são considerados como fora de embates e medição 

de forças e interesses, ou seja, o científico é sempre político. A ação de conhecer 

baseia-se nas epistemologias escolhidas que estão nas entranhas dos processos de 

pesquisa e isso precisa ser assumido, discutido e colocado de forma transparente em 

uma perspectiva feminista. 

 

 Na perspectiva da metodologia, Ornat (2008, p. 316) afirma que “a metodologia 

feminista se tem estruturado na crítica a objetividade e ao privilégio à certas formas de produção 

de conhecimento, naturais ao positivismo.”. Não só isso, “mas também fazendo uma crítica aos 

preconceitos sexistas e androcêntricos na investigação geográfica. ” (ORNAT, 2008, p. 316).  
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 Sendo assim, “as relações entre poder e epistemologia são centrais nas discussões 

epistemológicas, pois o simples fato da percepção distinta entre homens e mulheres da 

organização espacial já tem criado distintas aproximações ou possibilidades de produção de 

conhecimento (NAST, 1994). ” (ORNAT, 2008, p. 316).  

Nesse viés, Silva (1998, p. 108) afirma que:  

 

A ciência é androcêntrica, isto é, tem sido parcial desde os seus primórdios, uma vez 

que desconsiderou a mulher e as relações de gênero. Por isso os primeiros enfoques 

feministas buscavam a visibilidade da mulher, privilegiando estudos sobre mulheres 

como forma de conhecer a outra metade da humanidade. Talvez em alguns lugares e 

em alguns momentos esse enfoque ainda seja necessário. Mas penso que a ciência 

caminha no sentido de explicitar os valores ocultos que estão contidos na escolha de 

um objeto (MANNHEIM,1950). E, nesse caminho, não quero privilegiar o gênero 

feminino tanto quanto não quero teorias patriarcais que ocultam o valor dado ao 

gênero masculino na ciência social. 

 

 Nesse sentido, Silva (2017, p. 14) salienta que “uma pesquisa feminista está 

comprometida metodologicamente com a reflexibilidade sobre: (1) a força da epistemologia, 

(2) as fronteiras e limites, (3) as relações e as (4) múltiplas dimensões da localização do 

pesquisador e suas interações no processo de pesquisa.”.  

 Ornat (2008) afirma que a Geografia deve buscar o entendimento das questões 

metodológicas acerca das questões culturais, identitárias e espacialidades do corpo e da 

sexualidade, pois:  

 

Estas perspectivas ampliam a possibilidade de compreensão da ação humana 

sobre/através da superfície da Terra. Ampliam as possibilidades de sairmos de nossos 

pequenos mundos, estruturados a partir das nossas normas ocidentais de gênero e 

sexualidade, para um mundo repleto de diversidade e complexidade. Ampliam as 

possibilidades de percebermos que a própria diversidade se encontra ao lado. 

(ORNAT, 2008, p. 320).  

 

 

 Para Silva (2017, p. 14) “A força da tradição da epistemologia é um dos aspectos a 

serem enfrentados por aqueles que realizam pesquisas geográficas feministas. O corpo teórico 

e metodológico deve ser cuidadosamente refletido e desafiado”, pois 

 

É o corpo teórico e metodológico de um campo científico que cria as invisibilidades 

de certos fenômenos e grupos sociais e não a realidade em si. As mulheres, negros, 

indígenas, homossexuais e assim por diante vivem espacialmente na vida cotidiana. 

Portanto, a abordagem feminista precisa duvidar das bases epistemológicas que criam 

e sustentam a invisibilidade e recriar conceitos e métodos que possibilitem a análise 

geográfica desses grupos e não apenas aceitar sua ausência na geografia porque não 

são considerados seres geográficos, conforme argumenta Silva (2009). É preciso 

desconfiar que um campo científico seja de tal forma por causa de uma essência 

qualquer, mas entender que foi assim constituído porque é fruto de forças e privilégios 

que são mascarados por conceitos e métodos aparentemente neutros, objetivos e 
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imparciais. Uma geografia feminista questiona conceitos e métodos que podem 

mascarar diferenças, desigualdades e dominações, e luta contra as universalizações. 
 

Por fim, podemos afirmar que “as geografias feministas devem estar atentas para 

encontrar as lacunas e as razões das ausências, reinventando formas de conceber a realidade 

espacial por meio do tensionamento dos conceitos e métodos já concebidos. ” (SILVA, 2017, 

p. 15). Assim como, Silva (2017) nos alerta para que entendamos nossa posição de privilégio 

enquanto pesquisador, que façamos sempre reflexões sobre nossas posições sociopolíticas e, 

como isso atribui especificidades para a dinâmica com os outros/as participantes da pesquisa, o 

que gera um saber coletivo. 

Nesse sentido, é importante entender que “a pesquisa feminista considera que o 

conhecimento é sempre situado, a reflexibilidade é uma prática indispensável (ROSE, 1997). ” 

(SILVA, 2017, p. 15).  

  

5.3 “O corpo fala”: corporeidade e relações de gênero 

 

 De acordo com Silva et al (2013) embora nos últimos anos tenham aumentado os 

trabalhos que possuem discussões através da temática de gênero e sexualidade na geografia 

brasileira, ainda há uma grande lacuna de pesquisas que abordem o estudo do corpo.  

 

O tema corpo apareceu pela primeira vez em um periódico científico nacional em 

2008, com o artigo “A cidade dos corpos transgressores da heteronormatividade”, de 

Joseli Maria Silva, publicado na revista GeoUERJ. Em 2010, a mesma autora 

publicou, na Revista Espaço e Cultura, o texto “ Geografias feministas, sexualidades 

e corporalidades: desafios às práticas investigativas da ciência geográfica. (SILVA et 

al, 2013, p. 112).  

 

 Para Silva et al (2013) essa falta de valorização dos estudos que abordam o corpo na 

geografia se dá por conta das desigualdades de gênero existentes em nossa sociedade atreladas 

as justificativas pautadas na biologia, das diferenças corporais que legitimaram por muito tempo 

a inferioridade das mulheres em relação aos homens.   

 

A tradição de negar o corpo nas análises de geografias feministas esteve fundamentada 

na supremacia da cultura na construção dos papéis de gênero, e o corpo era entendido 

até então como algo estático, biológico, essencializado. Tratava-se de uma barreira ao 

avanço das lutas sociais, na medida em que os argumentos sobre a inferioridade 

feminina em relação aos homens estiveram em grande parte sustentados pelo discurso 

médico e biológico a respeito das características corporais. (SILVA et al, 2013, p. 89) 
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 Nesse sentido, entendemos a importância de trazer a temática do corpo para a ciência 

geográfica pois, “o corpo é um importante elemento do espaço geográfico que, 

indissociavelmente, transforma e é transformado por esse” (NUNES, 2014, p. 6). Ao trazermos 

as questões ligadas ao corpo se torna possível entender “as minúcias e singularidades próprias 

do corpo, como o desejo, o amor e os hábitos, rastreando o corpo como uma complexa teia de 

saberes e poderes” (SILVA et al, 2013, p. 93).  

 Silva et al (2013) salienta para percebermos os “corpos como objetos discursivos que se 

diferenciam em cada espaço-tempo” (SILVA et al, 2013, p. 92). Através disso, podemos deixar 

de essencializar o corpo, para compreendê-lo por meio das relações sociais e espaciais que se 

constitui. Desse modo, afirma-se que  

 

Nos estudos geográficos o corpo jamais pode ser compreendido fora de um 

determinado espaço e tempo, ele é móvel, fluido, ativo e sua materialidade está em 

eterna negociação com a exterioridade e, nesse sentido, o corpo é sempre posicionado 

socialmente e geograficamente. (SILVA; ORNAT, 2016, p. 62). 

 

 “Os corpos fazem diferença em nossas experiências espaciais. O tamanho, a forma, a 

saúde, a aparência, a vestimenta, o comportamento, a sexualidade e as práticas sexuais afetam 

como nós interpretamos e somos interpretados pelos outros. ” (SILVA; ORNAT, 2016, p. 62). 

Partindo desse pressuposto, entendemos que as relações entre corpo, gênero e sexo são 

arroladas por relações de poder.   

 Quanto as relações de poder existentes entre os corpos e espaços, Silva e Ornat (2016) 

debruçam em Pile (1996) para argumentar que: 

 

[...] o corpo é territorializado, desterritorializado e reterritorializado por modalidades 

de identificação, por mecanismos psíquicos de defesa, pela autoridade internalizada, 

por sentimentos intensos, por fluxos de poder e significados. Os corpos assim, são 

constituídos dentro de uma constelação de relações de objetos (como a família, o 

estado, a arte, a nação e assim por diante). Os corpos não espaços passivos sobre os 

quais o poder de outros espaços se realiza. Pelo contrário, os corpos também 

produzem espaço, seus próprios mapas de desejo, gosto, prazer, dor, amor e ódio. Os 

corpos em permanente processo de negociação com outros espaços ajustam suas 

posições no mundo, sendo, também eles lugares de aglutinação de negociações 

externas e internas do poder. (SILVA; ORNAT, 2016, p. 64). 

 

 Dessa forma, podemos afirmar que “o corpo é lugar social, político e geográfico e, além 

disso, o corpo se constitui na maneira como as pessoas se conectam com outros espaços e 

experimentam o espaço. ” (SILVA; ORNAT, 2016, p. 63). Nesse contexto, Scott (1995, p. 86) 

afirma que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
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percebidas entre os sexos e [...] uma forma primária de dar significado às relações de poder”. 

Para Silva (2009, p. 84), gênero 

 

[...] não é uma realidade em si mesma, mas um ideal exercitado cotidianamente por 

diferentes tipos de corpos que, ao agirem pautados pela representação, superam a mera 

reprodução de papéis e recriam continuamente a própria representação de gênero. 

Assim, o gênero é um eterno movimento que se faz na ação humana criativa, e como 

toda ação implica uma espacialidade, o caráter performático do gênero é 

simultaneamente espacial e temporal. 

 

Silva et al (2013, p. 95) argumenta que “[...] gênero e sexo são aqui compreendidos 

como construção sociais permanentes que vão muito além da mera representação de papéis a 

serem desempenhados por corpos de homens e mulheres sob a hegemonia da 

heteronormatividade.”.  

 Partindo do pressuposto que a presente pesquisa tem como objeto as mulheres inseridas 

no Hip-hop do Norte Fluminense, devemos nos atentar que a relação do corpo no espaço e como 

espaço para as mulheres têm particularidades que Silva e Ornat (2016, p. 68-69) destacam 

 

[...] as mulheres são atravessadas por outras categorias identitárias para além do 

gênero, como a sexualidade, cor da pele, a classe social e tantas outras que são 

imbricadas em localizações, adquirindo sentidos particulares. O corpo para ela, além 

de ser geopoliticamente marcado, constitui-se também da política de conexão e 

desconexão de direitos sobre o corpo, do corpo como um lugar de luta social.   

 

 Nesse sentido, Silva e Ornat (2016, p. 67) afirmam 

 

Outra importante contribuição para análise do corpo como espaço foi desenvolvida 

por Adrienne Rich para estabelecer uma crítica à universalização das mulheres. Ela 

não é geógrafa, mas uma poetiza e militante feminista norte-americana que 

desenvolveu a expressão ‘Geography closest in- the body’ / ‘Geografia mais próxima 

– o corpo’. Tal expressão passou a ser bastante útil para a Geografia que analisa o 

corpo como lugar. Ela também cria a ideia de ‘políticas de localização’, argumentando 

que seu corpo de mulher, branca, judia e lésbica se constitui em relações espaciais 

variadas. Ela considera seu corpo geopoliticamente localizado, na medida em que as 

mesmas características materiais de seu corpo, dependendo de sua localização, podem 

estabelecer diferentes subjetividades. 

 

 Sendo assim, podemos afirmar que o corpo com suas especificidades experienciam e 

têm relações diferentes com e no espaço. No caso desse estudo, podemos afirmar que mulheres 

ligadas ao Hip-hop, que são brancas vão desenvolver relações e conflitos diferentes das 

mulheres negras.  

 Por tanto, entender como esses corpos se relacionam é um objetivo da geografia 

feminista, pois sabemos que “a inclusão do corpo como um um lugar, teve o engajamento da 
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geografia cultural, feminista e queer como pode ser visto nas obras de Bell e Valentine (1995), 

Pile (1996), Bell et all (2001), Longhurst (2001 e 2008). ” (SILVA; ORNAT, 2016, p. 69). 

 Em suma, devemos entender que a partir do momento que é percebido que o corpo não 

é universal, mas sim plural, e que essa pluralidade de corpos agrega especificidades as relações 

pelo e no espaço, consideramos que a corporeidade se torna objeto da ciência geográfica. Nas 

palavras de Silva e Ornat (2016, p. 72) “a superação da ideia do corpo neutro universal (em 

geral expresso pela palavra ‘homem’) a partir da consideração de corpos marcados pela raça, 

sexualidade e gênero, tem trazido a corporeidade para o centro da discussão geográfica.”.  

 Tuan (1983) argumenta que a corporeidade é produto da experiência intima do sujeito 

com o seu corpo e em interação com outros quando buscam estabelecer seus lugares. Nesse 

viés, percebemos a relação do corpo enquanto espaço. Emerge nessa ideia o entendimento de 

que a partir da ação, dos diferentes fluxos espaciais dos corpos que são produzidas as 

corporeidades.  

 Haraway (2000) também defende a ideia de que corpo e espaço são indissociáveis 

quando afirma que partes constituintes dos corpos se propagam nas mais variadas dimensões 

da realidade incluindo as formas espaciais. Guattari (1998) também corrobora desse 

pensamento quando disserta sobre a necessidade de um enfoque fenomenológico do espaço e 

do corpo vivido.  

 Nesse sentido, “[...] afirmamos que um corpo que é geopoliticamente marcado é um 

‘corpo-espaço’ na medida em que o corpo não é compreensível fora do lugar de sua própria 

constituição. ” (SILVA; ORNAT, 2016, p. 72). Sendo assim, concordamos com Silva e Ornat 

(2016) quando os autores argumentam que “mais do que a ideia de corpos no espaço, é sim 

possível ampliarmos nossa imaginação geográfica a partir da ideia do corpo como espaço. ” 

(SILVA; ORNAT, 2016, p. 72).  

 

6. O RAP DAS MINAS E SUAS ESPACIALIDADES 

 

No presente capítulo, buscou-se identificar e entender como se dão as articulações de 

mulheres no Hip-hop. Através da Liga Feminina de MC’s conjecturamos uma análise do 

movimento de mulheres dentro do Hip-hop em escala nacional. A partir disso, entendemos que 

seria importante perceber se haviam conexões entre eventos de escala nacional à eventos locais 

e/ou regionais.  

Desse modo, o que se fez mais importante, foi diagnosticar e entender as especificidades 

dos eventos locais, mais especificamente, da articulação das mulheres inseridas no Hip-hop de 
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Campos dos Goytacazes e Macaé. Identificar a interação entre as duas cidades, as sujeitas-chave 

do movimento, como essas promovem as mulheres na cena e como ao resistirem dentro do 

movimento criam uma rede de mulheres.  

 Através das redes criadas por essas mulheres percebemos a importância de uma análise 

a partir da multiescalaridade, afinal, “as redes demandam, de imediato, um pensamento 

multiescalar. E mais: não há dicotomia entre redes e espaços contínuos, euclidianos, pois não 

só os segundos não desaparecem, como, ainda por cima, tendem a estar associados às primeiras. 

” (SOUZA, 2016, p. 175).  

 Assim, quando tratamos das mulheres pertencentes ao Hip-hop em Campos dos 

Goytacazes e Macaé, percebemos a relevância de “uma escala ou várias escalas de ação, que 

podem ou devem ser tomadas igualmente como escalas de análise relevantes pelos 

pesquisadores. ” (SOUZA, 2016, p. 192). 

Nesse sentido, Souza (2007) argumenta sobre a necessidade do pesquisador (em uma 

pesquisa qualitativa) se tornar parte, vivenciar o que realmente busca-se entender em sua 

essência, em verdade realizar uma imersão.  

Souza (2007), afirma que não é de costume essa imersão do pesquisador na ciência 

geográfica, por conta da influência positivista ao logo da história do pensamento geográfico. O 

que se é rotineiro então, é a prática da “visão de sobrevoo” (SOUZA, 2007), onde o pesquisador 

mantém um distanciamento dos objetos e/ou sujeitos da pesquisa. Souza (2007) salienta que a 

visão de sobrevoo tem sua importância obviamente, ainda mais quando pensamos em ver o 

coletivo/conjunto. O problema para Souza (2007), está em só se utilizar da visão de sobrevoo, 

não emergindo para entender em diferentes escalas o seu objeto.  

Para tanto, Souza (2007) propõe a solução pela ótica escalar, que seria uma combinação 

dos olhares, de maneira que o pesquisador consiga colocar-se de perto e também de longe dos 

objetos e/ou sujeitos da pesquisa.  

 

6.1 Liga Feminina de MC’s: mulheres no front  

  

 Herschmann (1997) afirma que o Hip-hop desde seu surgimento é um movimento 

predominantemente masculino e/ou masculinizado porque, ainda que existam mulheres, a 

participação delas ainda é inferior aos dos homens, e, além disso, muitas mulheres pertencentes 

ao movimento são diversas vezes são hostilizadas. Por muito tempo as integrantes do Hip-hop 

assumiram posturas e vestuários menos femininos para conseguirem serem inseridas no 

movimento por conta da postura machista dos sujeitos.  
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 Para Lima (2014, p. 1380) “o Hip-hop, em se tratando de questões femininas ainda vem 

dando seus primeiros passos para a inserção da mulher como protagonistas.”. Essa segregação 

de gênero dentro do movimento ocorre há bastante tempo, porém em 2014 a discussão pautada 

na reprodução do machismo pelo Rap foi permanente e fez com que diversas mulheres que não 

participavam ativamente do Hip-hop começaram a se encorajar e tornaram-se mais 

participativas, seja rimando, dançando ou grafitando. 

 Partindo do pressuposto que há uma segregação de gênero dentro do Hip-hop, que em 

2014, diversas MC’s de batalha de freestyle criam a Liga Feminina de MC’s, que trouxe 

questões relacionadas ao machismo para serem debatidas dentro do Hip-hop.  

 A liga Feminina de MC’s teve início no Rio de Janeiro e já promove eventos em diversos 

Estados, além de ter como missão descobrir e mapear o trabalho das mulheres do Hip-hop 

nacional. Composto por diversas produtoras culturais e artistas, empresárias, DJs, grafiteiras e 

b-girls, a Liga foi definida primeiramente como uma batalha de freestyle feminina, mas suas 

idealizadoras afirmam que além das batalhas, os eventos promovidos pela Liga sempre são 

compostos de pocket show e de debates acerca do Hip-hop. Sarah Guedes, uma das 

idealizadoras da Liga em Belo Horizonte, afirma que: 

 
O objetivo é justamente ter uma formação mais ampla e consciente do hip hop. Fazer 

freestyle onde os caras sobem ao palco para chamar a mina de vagabunda, não dá. Ao 

invés do cara provar seu flow, ele prefere te desmoralizar como mulher. (O TEMPO, 

2015).  

 

 O maior objetivo da Liga Feminina de MC’s segundo as idealizadoras é fazer com que 

diversas mulheres que não participavam ativamente do Hip-hop comecem a se encorajar e 

tornarem-se mais participativas, seja rimando, dançando ou grafitando. Barbara Sweet, 31 anos, 

MC de Belo Horizonte e coordenadora regional da Liga, argumenta: 

 
Vamos ensiná-las sobre tempo, temáticas, estrutura básica de uma batalha. Na Bahia, 

haverá workshop de dança, de grafite e de rima, para só depois rolarem batalhas. 

Então, queremos promover o diálogo e a formação da cultura, além da própria batalha 

(O TEMPO, 2015).  

 

 Sweet ficou famosa através das redes sociais em 2014, quando foi divulgado um vídeo29 

de um trecho de uma batalha de MC’s de Santa Cruz, ocorrida em São Paulo, onde fica explicita 

a dificuldade enfrentada pelas mulheres MC’s em batalhas de freestyle. No vídeo é possível ver 

ofensas de cunho machista do MC contra Sweet, que duela com seu oponente sem se abater as 

rimas ofensivas destinadas a ela. Nesse sentido, Sweet afirma: 

                                                           
29 https://www.youtube.com/watch?v=eBobhhXqf3M 
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Por mais que não seja negada a participação de mulheres, muitas se inibem pelas 

ofensas. Muitos MCs acreditam que é isso mesmo, ninguém vai para o freestyle trocar 

elogio. Mas é diferente para uma mulher ser chamada de gorda e um homem ser 

chamado de gordo. Não queremos catequizar nenhum dos MCs, apesar de achar que 

eles têm que sair dessa caixinha. E o jeito de fazer isso foi treinando as mulheres numa 

liga própria. O que queremos é ensiná-las a responder esses caras, sem medo ou 

afetação, para aí sim eles perceberem que isso não dá certo. (O TEMPO, 2015).  

 

 Sobre a Liga Feminina de MC’s, Sweet afirma que ocorrem batalhas de freestyle 

eliminatórias em oito estados (Espirito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, 

Distrito Federal, São Paulo, Bahia e Minas Gerais) e posteriormente um grande evento contando 

com as finalistas dessas eliminatórias. Nesse sentido, se faz importante as coordenações 

regionais da Liga, para oferecer auxílio técnico e didático para as mulheres criarem suas 

próprias eliminatórias estaduais.  

 Abaixo temos no Mapa 1 a localização das cidades onde ocorrem eventos ligados a Liga 

Femininas de MC’s.  
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Mapa 1 - Localização de atividades da Liga Feminina de MC's. 
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 As eliminatórias regionais começaram a serem articuladas nos anos de 2015 e 2016, e 

nesse ponto foi de extrema importância as redes sociais para promoção desses eventos, assim 

como, inscrição das candidatas, conforme ilustrado nas Figuras 11 e 12.  

 

Figura 11 - Print screen do evento no Facebook da eliminatória da Liga Feminina de MC em SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Print screen da ficha de inscrição na eliminatória estadual da Liga Feminina de MC's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018.  

Fonte: Autora, 2018.   
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As fanpages vinculadas a Liga feminina de MC’s tem importante papel de articulação 

de eventos ligados ao Hip-hop que tenham a participação de mulheres pelo país. Publicações 

de lançamento de músicas e CD’s de MC’s, assim como trabalhos de mulheres vinculadas ao 

grafite e break. Segundo informações adquiridas pela fanpage da Liga Feminina de MC’s no 

Facebook, a ideia é visibilizar as diversas mulheres existentes no Hip-hop nacional. Assim 

realizar eventos para unificar as mulheres representantes de todos os elementos do Hip-hop e 

com isso objetivam trazer mais pariedade de gênero ao Hip-hop. 

 O primeiro evento nacional da Liga Feminina de MC’s, que ocorreu em setembro de 

2016, também foi amplamente divulgado nas redes sociais como podemos perceber nas Figuras 

13 e 14. 

 

Figura 13 - Print screen do evento da Final da Liga Feminina de MC's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14 - Folder de divulgação do evento 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Fonte: Fanpage Liga Feminina de MC’s São Paulo no Facebook, 2018. 
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O evento ocorreu em parceria com a realização do V Fórum Nacional de Mulheres no 

Hip-hop30, promovido pelo Portal de Mulheres no Hip-hop31. Tendo como vencedora da 1ª Liga 

Feminina de MC’s, a MC baiana Janaina Noblat (Noblah).  

De forma geral, embora a Liga Feminina de MC’s tenha tido início no Rio de Janeiro, 

tem na atualidade maior expressão nas cidades de São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG. Nesse 

sentido, Pereira (2014) disserta sobre a questão das mulheres MC’s no estado fluminense, 

afirmando que: 

 

No Rio de Janeiro, podemos observar essa disparidade no fenômeno das Rodas de 

Rima no Estado, sendo raro ver uma mulher rimando no microfone. A participação 

das mulheres é muito reduzida nas batalhas de MC’s, para citar só um exemplo, na 

Roda Cultural do Engenho do Mato, em Niterói, com mais de 30 batalhas realizadas, 

é um acontecimento inédito. Foi calculada uma média de 150 vagas abertas em 

batalhas e nenhuma mulher inscrita. 

A Liga Feminina de MC’s reúne algumas das poucas que se aventuram nesse universo 

dominado pelos homens. No circuito das rodas de rima no Estado, contamos nos dedos 

Bebel du Guetto, Negra Rê, Sistah, Taz Mureb, Lola Sallez, Yasmin Medina, para 

citar algumas. Ainda assim nem sempre o tema da discriminação é abordado de 

maneira contundente. Entre quem trata da questão com toda a seriedade que exige, a 

rapper Mabu apresenta em suas letras a realidade do universo feminino como um todo 

marcado por machismo e preconceitos. (PEREIRA, 2014).  

 

                                                           
30 O V Fórum nacional de Mulheres no Hip-hop é um encontro promovido pelo Portal de Mulheres no Hip-hop, 

através do sistema Proac - Secretária de Estado da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo.  

No quinto ano de sua existência o evento reúne diversos atuantes dos quatro elementos, profissionais 

relacionados ao conhecimento e empreendedorismo.  

O Fórum tem como principal objetivo criar um espaço de acolhimento através de apresentações artísticas, 

workshops, rodas de conversas e oficinas para todas as mulheres da região. Desta forma, é possível identificar, 

dar visibilidade e apoio a estas mulheres que tem interesse em se fazer mais presente dentro do Hip-hop. 

31 O Portal Mulheres no Hip Hop, é referência para busca de informações sobre as mulheres que produzem e 

participam da cultura Hip Hop. O Portal Mulheres no Hip Hop organizou o I Fórum de Mulheres no Hip 

Hop em 2010 na Aldeia de Carapicuíba. Este Forum foi o marco inicial para a formação da Frente Nacional 

de Mulheres no Hip Hop, coletivo que hoje conta com representações em mais de 15 estados brasileiros e 

está expandindo para fora do país. Em 2011 ocorreu o II Fórum de Mulheres no Hop Hop na quadra dos 

bancários em São Paulo. Foi o ponta pé inicial para pensar e desenvolver o projeto “Livro Perifeminas” no 

intuito de dar visibilidade as mulheres que produzem a cultura Hip Hop no país, o livro está em seu 2º volume 

que inclui também participação de outros países. Já em 2013, no III Fórum Nacional de Mulheres no Hip 

Hop, foi realizado formação cultural e política com todas as participantes, fortaleceu parcerias, e iniciou a 

construção do “I Festival FNMH2” que em 2014 contou com participantes de várias mulheres da América 

Latina. No ano seguinte (2015), o IV Fórum de Mulheres no Hip Hop se expandiu por quatro cidades, 

oferecendo pela primeira vez, os Fóruns Regionais de Mulheres no Hip Hop. Disponível em: 

http://mulhereshiphop.wixsite.com/forumnacional 
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 Dessa forma, percebemos que no cotidiano do estado do Rio de Janeiro não uma 

influência significativa da Liga Feminina de MC’s, o que se torna controverso já que a Liga foi 

criada na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado. Assim, partimos da inquietação que se na 

capital, onde normalmente em campo percebemos ser o local onde há mais MC’s e eventos, 

também se tornou o espaço de maior visibilidade do Hip-hop fluminense, não têm forte atuação 

da Liga, seria bastante difícil que no Norte Fluminense esse coletivo estivesse desenvolvendo 

forte interação.  

 Afim de identificar as mulheres integrantes do Hip-hop nas cidades de Campos dos 

Goytacazes e Macaé, ambas situadas no Norte Fluminense, e diagnosticar se há influência da 

Liga Feminina de MC’s na articulação dessas mulheres no cenário Hip-hop do Norte do estado 

do Rio de Janeiro, é que realizamos observações sistemáticas nas redes sociais e nos eventos de 

batalhas de MC’s das cidades citadas.  

 Nesse sentido, percebendo a falta de alcance da Liga Feminina de MC’s, colocou-se um 

novo objetivo de pesquisa, entender e analisar como essas mulheres criam suas próprias 

relações para se inserirem e resistirem dentro do Hip-hop de Campos dos Goytacazes e Macaé. 

Assim, a seguir entenderemos como se dão as articulações dessas mulheres nos coletivos e 

eventos ligados ao Hip-hop nas cidades supracitadas.  

 

6.2 Representatividade das mulheres no cotidiano do Hip-hop do Norte Fluminense 

6.2.1 Campos dos Goytacazes 

 

 Durante a pesquisa na graduação, em Campos dos Goytacazes estudamos o coletivo 

Roda Cultural Rima Cabrunco32, tendo ao fim da pesquisa, diagnosticado o surgimento de 

outros grupos ligados ao Hip-hop campista.  

 

Em Campos dos Goytacazes percebemos que depois dos eventos promovidos pelo 

Rima Cabrunco outros grupos ligados ao movimento Hip-hop começaram a se 

articular pela Internet, principalmente no Facebook, a fim de promoverem novos 

eventos de batalhas de MC’s na cidade.  

Diferentes grupos promovem eventos de batalhas de MC’s nos mesmos lugares, na 

área central da cidade de Campos dos Goytacazes, como por exemplo, na quadra de 

esportes Hugo Oliveira Saldanha, embaixo do Viaduto da Rosinha. Esses grupos 

dialogam uns com os outros e almejam eventos cada vez maiores e que tragam mais 

visibilidade para a cultura de rua. (SOUZA, 2017, p. 109-110).  

                                                           
32 O Rima Cabrunco, uma Roda Cultural que é para ser um local de encontro, de troca de informações, de 

divertimento. Primeiramente, a Roda surgiu com intuito de agregar os MC’s locais, porém, com o passar dos 

encontros, os organizadores perceberam que a cultura urbana tem diversas tribos diferenciadas e começaram a 

dialogar com outros grupos, como por exemplo, os skatistas e os seguidores do Rock underground. Assim, o Rima 

Cabrunco se transformou, segundo seus organizadores, em um palco aberto para a cidade que todos podem expor 

sua arte. (SOUZA, 2017, p. 90). 
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Nesse sentido, sabemos que o Rima Cabrunco não realiza mais eventos semanais pela 

cidade, tendo ocorrido o seu último evento recente em novembro de 2016, conforme Figura 15. 

Desse modo, na presente pesquisa buscamos identificar os novos33 eventos ligados ao Hip-hop, 

mais especificamente as batalhas de MC’s, que ocorrem em Campos dos Goytacazes e que 

tenham a presença de mulheres.  

 

Figura 15 - Print screen do evento no Facebook da Rima Cabrunco, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, realizamos uma pesquisa prévia pelas redes sociais das batalhas de MC’s 

que ocorrem pela cidade. Dos eventos selecionados para observação sistemáticas in locus foram 

considerados como características principais os que tivessem impreterivelmente realização de 

batalhas de MC’s, assim como, a articulação pelas redes sociais através de fanpages e grupos 

de discussão do Facebook.  

 Identificamos a realização cotidiana de quatro eventos ligados a batalha de MC’s, sendo 

dois realizados em área central da cidade e, os outros dois em áreas periféricas. As observações 

sistemáticas das batalhas ocorreram nos meses de março e abril de 2018. A Tabela 2 mostra as 

principais características observadas. 

 

 

 

 

                                                           
33 Me refiro aos eventos que tiveram início após o surgimento do Rima Cabrunco.  

Fonte: autora. 
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Tabela 1 - Características dos eventos em Campos dos Goytacazes, 2018.  

 

 

 

Elaboração: Autora. 

 

Como o intuito da presente pesquisa era diagnosticar os eventos que ocorrem em área 

central da cidade, ademais, os eventos que tivessem presença de mulheres, percebemos que 

somente um evento na cidade de Campos dos Goytacazes possuía tais características. Com isso, 

a Manifestação Cultural de Rimas foi o evento escolhido para ser estudando em Campos dos 

Goytacazes na presente pesquisa.  

Nesse sentido, foram realizadas observações sistemáticas dos eventos da Manifestação 

Cultural de Rimas que tinham duração média de 4 horas, durante o período de maio a julho de 

2018.  Sendo assim, partindo da observação sistemática em direção àquela participante foi 

possível uma melhor inserção no grupo para poder entendê-las, interpretá-las, e assim, foi 

possível realizar entrevistas com as mulheres pertencentes ao Hip-hop.  

 Partindo desse pressuposto, os organizadores da Manifestação cultural de Rimas 

afirmam que o objetivo do evento é promover o encontro dos amigos, assim como, expor “o 

melhor que o rap Goitacá tem! ” (FACEBOOK, 2018c). As batalhas ocorrem desde dezembro 

de 2014, mas começou a ter forte adesão dos sujeitos do Hip-hop campista no ano de 2015. No 

Mapa 2, podemos observar a localização da Quadra de Esportes Hugo Oliveira Saldanha, 

localizada embaixo do viaduto Leonel Brizola. A Manifestação Cultural de Rimas ocorre nessa 

quadra de esportes.  
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Mapa 2 - Localização da Ponte Leonel Brizola e da Quadra de Esportes Hugo Oliveira Saldanha 
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 Desde seu surgimento até o fim de 2017, os encontros ocorriam todas as sextas-feiras 

as 19 horas. Em 2018, os organizadores modificaram o formato do evento, que passou a ter 

batalhas três sextas-feiras e no último sábado do mês ocorreria, uma hora mais cedo com DJ, 

os tradicionais duelos de MC’s agora com premiação para o MC Campeão, Mic aberto34 e 

pocket35 show. 

 Esses eventos no último sábado de cada mês (Figura 16) ocorreram em parceria com 

organizadores de outras batalhas que acontecem pela cidade de Campos dos Goytacazes, como 

por exemplo, a Batalha de São Salvador36. Essa batalha ocorre todas as quartas-feiras a partir 

das 18:30 horas, na Praça São Salvador, localizada no centro da cidade.  

 

Figura 16 - Batalha de São Salvador conexão Manifestação Cultural De Rimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 No segundo semestre de 2018, a Manifestação Cultural de Rimas sofreu nova alteração 

com o intuito de melhorar a infraestrutura e a organização dos eventos. As batalhas passaram a 

ocorrer quinzenalmente as sextas-feiras. Na primeira edição, após essas modificações, o evento 

                                                           
34 Microfone aberto, expressão utilizada pelos sujeitos do movimento Hip-hop. Significa que os artistas podem 

expor seus trabalhos para o público, seja uma poesia, uma rima ou uma música. 
35 Uma apresentação curta, em média 40 minutos, ou, em caso de bandas com muitos membros, uma apresentação 

com número reduzido de músicos ou mesmo um ensaio aberto para convidados. 
36  Fanpage da Batalha de São Salvador,  

https://www.facebook.com/pg/BatalhaDoSalvador/about/?ref=page_internal 

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 
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contou com a participação do coletivo Mãos Negras37, que também são responsáveis por parte 

da organização da Manifestação Cultural de Rima. O mestre de cerimonias foi o PH e a DJ do 

evento é a Selecta Simone. Abaixo as Figuras 17 e 18 são os folders dos eventos onde podemos 

perceber o novo formato articulado pela organização.  

 

Figura 17 - Folder do evento destacando a participação do coletivo Mãos Negras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Folder do evento destacando o Mic Aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Segundo seus idealizadores, é uma organização focada na realização de conteúdo Hip-hop. Produzem MC’s 

locais, como também conteúdo para o YouTube.  

 Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 
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Podemos destacar que as mulheres são presença constante nos eventos da Manifestação 

Cultural de Rimas. Não somente como frequentadoras, mas também na organização do evento, 

conforme Figura 19, e a frequente participação de mulheres MC’s no Mic aberto (Figura 20). 

Assim como, a DJ residente é uma mulher, a Selecta Simone, na Figura 21.  

Simone é uma das organizadoras da MCR e disserta sobre como é a cena para ela.  

 

Então quando eu comecei a colar na rima rolava uma distância de certa forma dos 

MC’s pra mim. Porque era eu que botava as batidas, mas eles tinham vergonha de 

conversar comigo. Então ficava tipo assim, geral chegava e falava comigo meio de 

longe, mas aos poucos eles foram entendendo que eu fazia parte disso aqui, que eu 

gostava dessa cultura tanto quanto eles, tá ligado? Por mais que eu não saiba rimar, 

porque é uma coisa que eu não sei fazer. Mas tem outras minas que rimam por 

exemplo, então eles foram tipo se sentindo mais à vontade comigo e eu com eles 

também. Mas a princípio realmente rolou uma, não necessariamente uma 

discriminação, mas uma distância, eles achavam meio estranho eu estar ali presente, 

entendeu? Mas com o tempo foram se acostumando e hoje em dia é tranquilo. 

(SELECTA SIMONE, 2018). 

 

Quanto ao Hip-hop como um todo, Simone discorre: 

 

Então eu acho interessante o movimento por conta de uma questão política. O 

movimento Hip-hop querendo ou não é um movimento político porque as pessoas que 

vem participar desse evento aqui muitas das vezes são estudantes do ensino médio 

ainda, então tem muita gente que vem de uniforme escolar direto pra cá e que nas 

rimas conseguem ter acesso ao debate político muito maior do que o que a gente tem 

dentro da escola por exemplo. Então também cola muita gente que é de Guarus aqui 

pra batalha, por mais que role um distanciamento de Guarus com o resto de Campos 

assim de certa forma, sendo que é so a gente atravessar a ponte é ali do lado. Então 

rola essa aproximação aqui na batalha, não tem essa diferença do que é Guarus para 

lá e do que é Campos para cá, ta ligado? Então isso é muito interessante e o acesso a 

muita informação porque tem muita gente que é da Universidade, tem eu e mais outras 

pessoas organizando que fazem faculdade ao mesmo tempo que tem outras pessoas 

que não tem acesso a faculdade e a gente roca ideia, então a gente consegue fazer uma 

troca e debates de assuntos muito interessantes e eu acho isso fundamental.  

 

Já a MC Mari argumenta sobre as dificuldades que a MCR tem no cenário da cidade 

como um todo quando afirma que: 

 

A nossa roda na visão da cidade é muito marginalizada, ta ligado? Porque a gente fica 

aqui e a galera faz consumo de drogas ilícitas e a polícia ultimamente tem colado e 

fitado. Mas, para mim por ser mulher eu enfrento umas questões, não com os 

indivíduos que a gente sabe que é um problema além de ser cultural, uma questão 

cultura e construção. A galera daqui é de uma outra realidade, a galera não é 

“politizada” entre aspas, porque para mim eles entendem muito mais da vida do que 

muita gente que estuda e tal. E, é complicado assim, sabe? A gente agora está tentando 

se aproximar de outros movimentos de cultura da cidade. Porque a galera não quer se 

aproximar porque acham que a gente é muito libertino, tem uma visão um pouco moral 

porque a cidade é conservadora. (MARI, 2018) 
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 Quanto a inserção dela no Hip-hop campista ela é categórica e argumenta: 

 

Então a questão do respeito, eu vejo que os meninos me respeitam muito e não foi 

uma parada de impor, ah eu estou aqui organizando, porque por a gente ser de 

Universidade, eles sempre ficavam assim, ah essas minas vão mandar na gente. Só 

que a gente chegou devagar, até quando a gente organizava e fazíamos os corres de 

trazer o som, de trazer as bebidas para vender. Então foi um respeito conquistado que 

para mim é gratificante. (MARI, 2018).  

 

Figura 19 - MC Mari responsável pelo bar da Manifestação Cultural de Rimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 20 - Mulher no no Mic aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 
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Figura 21 - Selecta Simone, DJ da Manifestação Cultural de Rimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por mais que seja notória a participação de mulheres nos eventos de forma geral (Figura 

22), quando se trata do duelo de MC’s percebemos uma certa inibição por parte das mulheres. 

Acreditamos que esse fato esteja diretamente ligado ao machismo predominante nos freestyles 

quando há uma mulher na batalha.  

 

 
Figura 22 - Primeira edição de 2018 da Manifestação Cultural de Rimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto os discursos machistas nas batalhas de MC’s, o MC PH, que também é um dos 

organizadores da Manifestação Cultural de Rimas e mestre de cerimônia, afirma: 

 

Eu não sei as outras rodas, mano. Talvez o bagulho role mais à vontade, mas aqui a 

gente prega, como eu posso falar, meio que uma igualdade. Aqui a gente tem filtro, tá 

ligado? De certa forma, dependendo do que você vai falar, você vai ser recriminado. 

Aqui acontece isso, tá ligado? (MC PH, 2018).  

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 
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 Gabriel Índigo, que também é um dos organizadores das batalhas, disserta: 

 

O boom das batalhas surgiu com uma parada da galera falando muita merda, muita 

pederastia, tá ligado? No começo foi até pesado para a gente falar para os MC’s “ pô 

atividade no que você está falando, tá ligado? ” Porque o modelo era isso, as 

influências deles nas batalhas de São Gonçalo, do Tanque, os caras só falavam merda 

e muita das vezes a pederastia que ofendia as minas, tá ligado? Mas a gente conseguiu 

meio que mudar isso, é bem menos. Ainda rola uns caras que aparecem para rimar do 

nada e acaba falando merda, mas a gente meio que dá um puxão de orelha e é isso. 

(MC GABRIEL ÍNDIGO, 2018).  

 

 Ainda que exista um direcionamento por parte dos organizadores quanto as questões 

atreladas ao machismo, percebemos em diversas edições da Manifestação Cultural de Rimas, 

somente a participação nas batalhas da MC JuliCrasy conforme Figura 23. A MC se faz presente 

não só nos eventos em Campos dos Goytacazes, como também, em outras cidades, sendo 

comum encontrá-la nos eventos em Macaé. Em suma, percebemos uma forte articulação dos 

sujeitos do Hip-hop de Campos dos Goytacazes e Macaé. 

 

Figura 23 - MC JuliCrasy na batalha de MC's 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Essa interação nos eventos e nas redes sociais, já havia sido salientada em meu trabalho 

de conclusão de curso: 

 

Percebemos então a presença de diversas pessoas de Campos dos Goytacazes que 

foram com a finalidade de aproveitar a festividade e também a presença de MC’s e 

grafiteiros campistas, o que reforçou a interação do movimento de ambas as cidades. 

Um fato curioso foi que enquanto acontecia o evento em Macaé, grafiteiros campistas 

que, por algum motivo não puderam estar presentes no evento, saíram pela cidade de 

Fonte: Fanpage Manifestação Cultural de Rimas no Facebook, 2018. 
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Campos dos Goytacazes e grafitaram muros pela área central em homenagem ao You 

Vive e compartilharam esses trabalhos na rede social. Isso pode ser uma demonstração 

de que mesmo não estando no festival You vive 2, estavam conectados as informações 

através do Facebook, reafirmando através dos grafites a articulação dos coletivos da 

Região Norte Fluminense. (SOUZA, 2017, p. 87).  

 

 Na pesquisa em questão foram realizados trabalhos de campo de novembro de 2013 a 

dezembro de 2015. Além de ter acompanhado os coletivos, como frequentadora da cena, no 

decorrer do ano de 2016. Nesse sentido, podemos afirmar que a articulação dos sujeitos das 

duas cidades se intensificou nos últimos dois anos (2017 e 2018). Tornando-se constante a 

participação de MC’s de Campos dos Goytacazes em eventos em Macaé e vice-e-versa. 

Podemos notar essa articulação através das redes sociais, conforme Figura 24, como também, 

nas batalhas MC’s e nos eventos em locais privados pelas cidades.  

 
Figura 24 - Print Screen do evento no Facebook da 39ª Edição do Rap da Ponte em Macaé, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre as mulheres frequentadoras dos eventos ligados ao Hip-hop nas cidades estudadas 

essa articulação parece estar mais latente. Em diversos eventos ao longo da presente pesquisa 

foi notória a presença das mesmas mulheres integrantes do Hip-hop em ambas cidades. Inegável 

que nesse ponto as redes sociais têm papel fundamental para a interação dessas mulheres. 

Através das redes que elas estabelecem melhor comunicação com os sujeitos ligados ao Hip-

hop.  

 De forma geral, os coletivos ligados ao Hip-hop de Campos dos Goytacazes e Macaé 

mantém uma inter-relação com objetivo de divulgar a cena no Norte Fluminense. A Internet 

Fonte: autora. 
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não só promove essa interação como deu espaço para o surgimento de produtoras 

independentes, como a Terror do Interior, Mãos Negras Produções e Lajebond.  

 Essas produtoras independentes possuem fanpage no Facebook e alimentam 

constantemente conteúdo em seus canais no Youtube. Dessa forma, possuem importante espaço 

na cena Hip-hop do Norte Fluminense e começam a ganhar visibilidade no estado do Rio de 

Janeiro. 

 Segundo sua fanpage no Facebook, a Terror do Interior é: 

 

Nascida como um grito de guerra em 2015, a Terror Do Interior é uma produtora 

voltada às artes urbanas que visa a originalidade e acessibilidade aos artistas 

independentes de toda a área 022 (Região Dos Lagos e Norte Fluminense). 

Oferecendo serviços que vão desde a captação vocal em estúdio profissional até a 

assessoria de imprensa para divulgação do seu próximo sigle, a TDI acredita na arte 

urbana do interior do estado e proporciona todo o suporte para os projetos dos artistas 

vinculados à produtora tendo, desde sua criação em abril de 2018, produzido Cd’s, 

clipes, ensaios fotográficos e singles de diversos artistas. A Terror Do Interior é 

sediada em Macaé e conta com uma equipe completa e especializada em todos os 

serviços oferecidos, que são: Produção Musical (Captação, Mix e Master), Produção 

Audiovisual (WebClipes, Clipes, Teaser, Cobertura Especializada de Shows, Ensaios 

Fotográficos Para Artistas), Assessoria De Imprensa (Criação de releases, Criação de 

portfólio e Estratégias de divulgação), Assessoria Em Marketing Digital (Análises de 

redes sociais, Estratégias de crescimento nas mídias, Acompanhamento em tempo real 

das redes sociais).  (FACEBOOK, 2018).  

 

 Ainda de acordo com informações do Facebook, a Terror do Interior já produz uma 

gama de artistas do Norte Fluminense e tem uma mulher como presidente, a MC Gabrielly 

Inconveniente. Além disso, consta em sua banca38 duas mulheres, a MC Daiane Gomes e a Laís 

"Afrolai" Lourenço, ambas de Campos dos Goytacazes. MC Daiane é cantora, compositora, 

poetisa e ativista do movimento LGBT e do movimento Negro campista. Já Afrolai é DJ, 

extremamente conhecida nas baladas campista e fez uma participação em um videoclipe39 

idealizado pela Terror do Interior do MC macaense SaiboT.  

 A Lajebond é um selo criado por um produtor musical campista e sua fanpage serve 

basicamente para divulgação dos MC’s campistas vinculados a produtora. Com a Lajebond 

encontramos somente uma mulher, a MC Mari. A Mariana Araújo é uma das organizadoras da 

Manifestação Cultural de Rimas, MC e freestylera40. Durante as edições da MCR, MC Mari 

está sempre envolvida com a organização do evento, mas algumas vezes faz apresentações de 

rap e participa das batalhas como pode ser visto na Figura 25.  

 

                                                           
38 Expressão utilizada para definir grupo.  
39 SaiboT – Mari. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=G9MhxfBP_K0.  
40 Expressão usada para categorizar MC’s que fazem freestyler.  
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Figura 25 - Batalha entre MC Mari e MC JuliCrasy na MCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

A Lajebond tem importante parceria com a Mãos Negras produções, que “é uma 

organização focada na realização de conteúdo Hip-hop” (FACEBOOK, 2018). A Mãos Negras, 

para além de videoclipes, produz conteúdo para o Youtube, como por exemplo a Poesia de 

Quinta, que é um projeto semanal que disponibiliza espaço para os MC’s se expressarem diante 

das câmeras. Nesse projeto há conteúdo de diversos homens MC’s, mas também conta com a 

presença da MC Mari41, da MC JuliCrasy42 e da MC Gabrielly Inconveniente43.  

 Além de produzir MC’s, a Mãos Negras e a Lajebond realizam eventos em locais 

privados em Campos dos Goytacazes. Os eventos são totalmente voltados para o rap do Norte 

Fluminense, como podemos perceber na Line Up44 da festa promovida pelo Lajebond, que se 

encontra no Anexo C. Dentre os eventos destacamos o Baile do Mãos Negra, que nos mostra a 

importante interação dos coletivos campista e macaense, onde todas as atrações eram MC’s das 

duas cidades e o Mestre de cerimonias foi o Fernando Kep45 conforme Figura 26.  

  Ainda que sejam eventos realizados em espaço privado tornam-se importante para essa 

pesquisa porque mostram a eficácia das relações de interface e para além disso, exemplificam 

                                                           
41 https://www.youtube.com/watch?v=zjp0nqFs9Vw 
42 https://www.youtube.com/watch?v=fOTGzXzpXoM&t=2s 
43 https://www.youtube.com/watch?v=nCMAklWxaLg&t=26s 
44 Significa quem vai tocar no festival ou festa.  
45 Foi um dos sujeitos participantes de minha pesquisa na graduação. Kep me concedeu entrevista em 2014 e sua 

contribuição para a pesquisa encontra-se em meu trabalho de conclusão de curso, intitulado: “Mexer os quadris 

para mexer a mente: a centralidade urbana de lazer e a territorialidade Hip-hop em Macaé e Campos dos 

Goytacazes”, de 2017. 

 

Fonte: Facebook, 2018. 
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a importante presença das mulheres nos eventos ligados ao Hip-hop no Norte Fluminense como 

destacamos na Figura 27, sejam eles em batalhas de MC’s em espaços públicos em área central 

da cidade ou eventos em espaços privados.  

 

Figura 26 - MC Kep e MC Mari no baile do Mãos Negra, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Representatividade das mulheres no baile do Mãos Negra, 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Devemos ressaltar que predominantemente os locais privados escolhidos para realização 

de eventos ligados ao Hip-hop em Campos dos Goytacazes são bares e espaços definidos como 

alternativos, isso se dá pelo fato dos sujeitos ligados ao Hip-hop serem extremamente 

discriminados na cidade. Muitas vezes são atribuídos a eles a condição de marginais e usuários 

de drogas ilícitas o que repele esses eventos de determinados lugares na cidade. 

 Não só os eventos, como os próprios frequentadores e integrantes do Hip-hop, não se 

sentem pertencentes a diversos espaços na cidade. A partir disso, elencamos com o que Tuan 

chama de topofilia e topofobia. Para Tuan (2012) a topofilia seria uma espécie de ligação 

Fonte: Facebook. 

Fonte: Facebook. 
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afetuosa do sujeito com o lugar, enquanto a topofobia seria a repulsa que o sujeito tem por um 

determinado lugar. 

Nesse sentido, alguns lugares na cidade de Campos dos Goytacazes são considerados 

pelos sujeitos do Hip-hop como “seu lugar”, como por exemplo, o Oca Roots Pub destacado na 

Figura 28, que fica localizado em área central da cidade, próximo ao viaduto Leonel Brizola, 

local onde são realizadas as batalhas de MC’s, conforme ilustrado no Mapa 3.   

 O Oca Roots Pub, tem em sua caraterística receber bandas e festas da cena alternativa 

de Campos dos Goytacazes, sendo bastante frequentado por universitários que se reconhecem 

na cena alternativa. Esse bar tem sido espaço para diversos eventos ligados ao Hip-hop 

campista, como o baile do Mãos Negra, que já teve duas edições no local. Podemos observar o 

folder de uma das edições do baile no Anexo D.  

 

Figura 28 - Oca Roots Pub. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos perceber que ainda que existam mulheres nas batalhas, nas produtoras 

independentes e nos eventos festivos realizados por essas, as mulheres de forma geral se 

configuram como coadjuvantes nos eventos ligados ao Hip-hop. Muitas mulheres ainda são 

invisibilizadas dentro do Hip-hop. Percebemos também que muitas mulheres MC’s freestyleras 

ainda tem receio de participarem das batalhas por conta das ofensas de cunho machista que os 

MC’s priorizam em fazer quando duelam com mulheres. 

Fonte: autora. 
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Mapa 3 - Proximidade da Ponte Leonel Brizola e Oca Roots, Campos dos Goytacazes. 
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6.2.2 Macaé 

 

 Na cidade de Macaé, selecionamos previamente o coletivo Rap da Ponte para a presente 

pesquisa, por se tratar de um coletivo que utiliza os espaços públicos na área central da cidade 

para realização de suas manifestações de cultura e lazer. Como também utilizam as redes sociais 

mediadas pela Internet como ferramenta de promoção de seus eventos e tem a presença de 

mulheres nos seus eventos pela cidade.  

Como me encontro inserida no Hip-hop em Macaé desde 2014 e, por mais que os 

coletivos mudem na cidade, os organizadores em sua essência continuam os mesmos, só se 

articulam de forma diferente. Assim entendi que a observação sistemática fosse realizada nas 

redes sociais com a finalidade de mapear as mulheres inseridas no movimento e a articulação 

delas em rede. In loco, percebi que se fazia mais necessário à minha inserção enquanto 

observadora participante, pela minha proximidade com os/as sujeitos/as do Hip-hop macaense. 

 Dessa forma, na graduação, quando estudei as batalhas de MC’s em Macaé, o Rap da 

Ponte era tido como uma forma de resistência do Hip-hop na cidade, já que os coletivos sofriam 

fortes represarias do poder público. As atividades atreladas ao Hip-hop sempre foram 

repreendidas na cidade.  

 Nesse contexto o Rap da Ponte existe desde julho de 2014, tendo se tornado o principal 

evento de batalha de MC’s na cidade de Macaé.  

 

[...] sem poderem promover festividades ligadas ao movimento Hip-hop na Praça 

Washington Luiz, os rappers se reorganizam pela área central para que as batalhas de 

MC’s aconteçam e o movimento Hip-hop não se enfraqueça. Dois eventos contendo 

batalhas de MC’s acontecem, o Rap da Ponte, evento composto por batalha de MC’s, 

apresentações de grupos locais e DJ, ocorre embaixo de uma ponte às quintas-feiras 

à noite. (SOUZA, 2017, p. 75). 

 

 Na ponte da Barra, o Rap da Ponte realizou cerca de quatorze edições de suas batalhas 

de MC’s. De acordo com Fernando Kep, um dos idealizadores do Rap da Ponte, os moradores 

do local não gostavam da realização dos eventos ali, com isso, o Rap da Ponte não pode mais 

acontecer na ponte.  Além disso, Kep salienta que na ponte da Barra, por ser uma área de 

conflito de facções criminosas, pessoas de diversas localidades da cidade não podiam frequentar 

os eventos.  

 Desse modo, em setembro de 2016, os eventos passaram a acontecer no Parque da 

Cidade, que era um local, que já vinha sendo pautado pelos coletivos ligados ao Hip-hop em 

Macaé, para realização de eventos de cultura e lazer.  
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O movimento Hip-hop macaense tem forte influência na cultura urbana de Macaé e 

atualmente, após anos de impasses, as batalhas de MC’s puderam ser viabilizadas 

junto a Prefeitura do município de Macaé e desde então conseguem promover seus 

eventos permanentemente no Parque da Cidade. (SOUZA, 2017, p. 106). 

 

Kep argumenta sobre a importância da ocupação do Parque da Cidade com cultura e 

afirma que por ser um ponto neutro na cidade, todas as pessoas podem frequentar, sem mais o 

risco anterior de conflitos de facções criminosas. Nesse viés, o Mapa 4 nos apresenta a 

localização do Parque da Cidade, assim como, o local especifico em que realizam os eventos 

do Rap da Ponte.  
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Mapa 4 - Localização do Parque da Cidade, Macaé/RJ. 
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Segundo Kep, o parque não tem qualquer estrutura para receber eventos de cultura e o 

Rap da Ponte só ocorre porque eles tentam revitalizar o quiosque. Alugam banheiro químicos, 

limpam a área onde ocorrem as batalhas de MC’s e fazem gambiarra de energia elétrica para 

que tenha iluminação no evento. Nas Figuras 29 e 30 podemos observar a revitalização do 

quiosque realizada por integrantes do coletivo.  

 

Figura 29 - Revitalização do quiosque para uso do coletivo Rap da Ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 - Revitalização do quiosque para uso do coletivo Rap da Ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Cerca de vinte e quatro edições do Rap da Ponte já foram realizadas no Parque da 

Cidade. O formato do evento se dá em batalhas de MC’s temáticas, isso é, o público escolhe o 

tema que os MC’s devem fazer seus improvisos duelando. Batalha de sangue, ou seja, duelos 

 Fonte: Fanpage Rap da Ponte no Facebook, 2018. 

Fonte: Fanpage Rap da Ponte no Facebook, 2018. 
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de improvisação no qual um MC ataca o outro verbalmente. Batalha de Break, onde as pessoas 

duelam através da dança, DJ nos intervalos das batalhas e pocket show.  

 Desde que foram para o Parque da Cidade, os eventos ocorreram majoritariamente duas 

vezes no mês as quintas-feiras. No segundo semestre de 2017, o evento passou a ocorrer aos 

sábados. Em 2018, se manteve o dia da semana embora tenha passado a ocorrer uma vez por 

mês. O Rap da Ponte faz parte do “Duelos nacional de MC’s”, assim a seletiva regional ocorre 

no evento macaense.  

 Os eventos ligados ao Hip-hop em Macaé sempre se mostram como um ambiente 

masculino e/ou masculinizado, não tendo inserção quase nenhuma de mulheres nas batalhas de 

MC’s.  

 

Destacamos que o movimento Hip-hop em Macaé permanece um ambiente masculino 

e/ou masculinizado. Ainda que receba apoio para diversos eventos de marca de roupas 

e acessórios femininos, como a Rude GirlStyle, o movimento Hip-hop macaense é 

predominantemente masculino o que o torna diferente do movimento Hip-hop 

existente em Campos dos Goytacazes, no qual percebemos frequentemente a presença 

de mulheres nas festividades e nas batalhas de MC’s. (SOUZA, 2017, p. 116).  

 

 Porém em 2017, o cenário começou a se modificar, mulheres começaram a frequentar 

as batalhas de MC’s. Ainda que em primeiro momento não tenha aparecido nenhuma MC, já 

era uma modificação no ambiente hostil das batalhas a presença de mulheres dançando, 

torcendo e votando nos duelos.  

 A 29º edição do Rap da Ponte, conforme Figura 31, foi marcada pela resistência 

feminina, onde teve um pocket show com Taz Mureb, importante MC de batalhas de rimas 

carioca. Além da estreia da mestre de cerimonias Gabrielly Inconveniente, que conquistou o 

cargo no Rap da Ponte depois que em uma batalha, ela juntamente de seu grupo de amigas 

jogaram pedras em MC’s que estavam fazendo uma apresentação no evento e cantaram raps de 

cunho machista. Gabrielly subiu no palco e interrompeu a apresentação fazendo um discurso 

contra o machismo existente no Hip-hop e na sociedade como um todo.  

 Após o ocorrido, os MC’s organizadores do Rap da Ponte convidaram Gabrielly para 

compor o coletivo, ajudar a melhorar o formato do evento e na organização de forma geral. Por 

tanto a 29ª edição do Rap da Ponte foi um marco para a inserção das mulheres no Hip-hop 

macaense. Foram escolhidas mulheres para compor o evento em uma demonstração que as 

minas também estão presentes na cena Hip-hop. Nesse sentido, teve uma roda de conversa com 
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o coletivo de negros e negras do Norte Fluminense Só podia ser preto46 e o coletivo de negros 

do Rio de Janeiro Negra Livre afim de pautar as questões de gênero e raça no evento.  

 

Figura 31 - Folder da 29ª edição do Rap da Ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Andressa Rangel, Luiza de Alexandre e Victória Neno Rosa formam a Vulvagang, 

coletivo de mulheres DJ’s de Macaé, que na 29ª edição do Rap da Ponte ficou responsável pela 

“envolvência47” do público. A Vulvagang, em destaque as integrantes do coletivo na Figura 32, 

existe desde 2016 e participa de diversos eventos em casas noturnas em Macaé e Campos dos 

Goytacazes.  

  

Figura 32 - Mulheres do coletivo Vulvagang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Discurso de Emily Isabel integrante do coletivo Só podia ser preto na 29º edição do Rap da Ponte. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=3mSQX1319X4&feature=youtu.be 
47 Expressão utilizada para definir baile dançante. 

Fonte: Fanpage Rap da Ponte no Facebook, 2018. 

Fonte: Facebook, 2018. 
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As mulheres do coletivo Vulvagang afirmam sofrer inúmeros preconceitos pelo fato de 

serem minas e serem DJs. 

 

Nós somos um coletivo de mina que toca o grave, tudo mina macaense. Nós vivemos 

a realidade da cidade, e tamo pro fight a todo momento. Nós vivemos a falta de 

credibilidade pro nosso som. Nós vivemos muito macho chamar nós pra evento 

porque a gente “batekoo”48. Passamos por situações em que antes de tocarmos éramos 

constantemente questionadas se sabíamos usar o equipamento, e não adianta 

responder que sim, eles questionam de novo. Questionam nossa capacidade a todo 

momento. E você acha que algum deles estão lá na hora que a gente toca? Pela 

primeira vez na cena do rap de Macaé sentimos a representatividade. Nós mulheres, 

sentimos nossa voz ecoada, nosso poder compartilhado, nosso espaço. Nossa 

vivência. (FACEBOOK, 2017e).  

 

 Com o mic aberto, a MC campista Ellen Corrêa49 apresentou alguns de seus raps. Sua 

performance denunciando o machismo no Hip-hop e na sociedade como um todo emocionou 

diversas mulheres presentes no evento. Ponto auge em sua apresentação foi quando cantou a 

música “ameaça”, que possui uma letra que retrata a experiência de ser mulher em nossa 

sociedade.  

 

Não me venha de ideia, não me chame de Amélia e nada do tipo, não sou produto por 

isso eu luto por tudo até pelo espaço que piso. Eu viso a liberdade de expressão sim, 

mulher pode governar o país e pilotar fogão, isso ao mesmo tempo. Eu sei você tá 

tenso, eu penso e repenso é extenso o argumento egoísta vindo de você, discurso 

machista, aguentei e tolerei, mas agora cansei. Pode ter certeza sou mais uma Teresa 

que luta por paz e uma vida melhor. Não vem de malandro, você me ameaça, mas 

minha voz é maior. Não se aproxime assim, dedo na cara não, mulher é toalha de 

mesa, eu sou fronha macia no pano de chão. Se liga aí doidão aqui Ellen Corrêa atitude 

disposição carrego na veia. Não cai na teia, mulher quer ser livre, guerreira para se 

libertar, Mulher que é pai e mãe, trabalha o dia inteiro, se duvidar ainda faz bico de 

pedreiro. Hoje mulher defende, hoje mulher trabalha, hoje mulher condena, mulher 

vota, clac mata, mulher ganha dinheiro, mulher cata lata, mulher canta pro mundo, 

canta rap e arruma casa, mulher que guia o barco, da rumo a multidão, que faz 

artesanato em uma cela de prisão, mulher que abortou e se arrependeu, mulher que 

apanhou, mas o seu brilho não perdeu. Que foi abandonada, que já sofreu abuso, 

mulher grita com a alma e enquanto isso o mundo surdo. Mulher que fala alto, que 

chora solidão, mulher viaja o mundo e busca nova direção. (CORRÊA, 2012).  

 

                                                           
48 Batekoo surgiu primeiramente como o nome de uma festa realizada primeiramente em Salvador/Bahia, que tinha 

por objetivo promover a representação de jovens negros periféricos a partir de um movimento livre de 

preconceitos, que é embalado por ritmos exclusivamente negros como o rap, funk carioca, R&B, trap, twerk, 

kuduro, e suas vertentes. No entanto, o termo popularizou para a expressão corpórea dançante do rebolado em 

ritmos negros.  
49 Em 2012, Ellen surpreendeu a todos na VII Bienal do Livro de Campos, ao fazer perguntas sobre a participação 

da mulher no universo do Hip-hop aos rappers Happin Hood e MV Bill. Ao final do debate, ela subiu ao palco e 

deu uma palinha com o rapper paulista de sua música "Sol da Liberdade". 
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Ellen, Figura 33, é uma das mais importantes MC’s da atualidade do Norte Fluminense, 

participa de diversos eventos pela região e já realiza algumas apresentações na cidade do Rio 

de Janeiro. A articulação de Ellen Corrêa nas redes sociais através do Facebook e Instagram 

agregou bastante visibilidade a carreira da MC.  

Através de seu canal no Youtube faz divulgação de seus trabalhos, tendo um vídeo50com 

mais de 22 mil visualizações. Ellen assim como tantos outros MC’s da cena local começam a 

ganhar maior visibilidade a partir das redes sociais. 

 

Figura 33 - Ellen Corrêa na 29ª edição do Rap da Ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após essa edição se fez notória a presença constante das mulheres nos eventos do Rap 

da Ponte. Nesse sentido, em conversa com Kep questiono sobre a inserção das mulheres no Rap 

da Ponte, pergunto se ele sentiu essa diferença de público e se ele enquanto organizador tomou 

estratégias para alcançar as mulheres. Kep responde: 

 

Essa é a essência do Hip-hop, o movimento que não diferencia cor, religião, gênero, 

raça, nada! E é pra isso que estamos aqui, a rua é lugar de todos e nosso dever como 

proporcionadores de um pouco da arte do Hip-hop pra galera de Macaé nos levou a 

rever os nosso passos e criar melhorias pra todos que participam e bebem dessa fonte 

que é a arte. Nós teremos um momento de trocar ideias com o público, com a pessoa 

que se sente incomodado e quer reclamar, ou com a pessoa que tem algo a colaborar 

e quer que todos saibam. Nós estamos totalmente abertos a críticas e opiniões que 

possam agregar na melhoria do nosso movimento. (KEP, 2018).  

 

                                                           
50 Vai malandra - Anitta (versão denúncia - Ellen Corrêa) https://www.youtube.com/watch?v=oIFvWOrILfc 

Fonte: Facebook, 2018. 
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 Kep afirma que no ano de 2017 eles mudaram o formato do Rap da Ponte, com a 

finalidade de incluir as mulheres e tornar os eventos mais plurais. Pergunto então sobre não ter 

mulheres na organização do evento e Kep disserta: 

 

Nós queremos as mulheres no palco com a gente, queremos mulheres nas batalhas, e 

nós estamos aqui deixando avisado que o espaço também é delas. (KEP, 2018). 

 

 Na 39ª edição do Rap da Ponte teve um pocket show do Kep que estava na ocasião 

lançando seu primeiro EP da carreira solo, intitulado Chama Raul51. Com sete faixas o EP foi 

lançado primeiramente no YouTube acerca de um mês antes do evento e na batalha a maior 

parte dos frequentadores já conheciam os raps.  

 Além disso, tiveram as batalhas de MC’s de sangue, onde antes mesmo de iniciarem as 

batalhas o mestre de cerimônias da edição, Rogério Magreen52, informou que não seriam 

permitidas rimas de cunho discriminatório.  

 

Não menos importante, teremos a batalha de sangue como de costume. É válido 

lembrar que não será tolerado nenhum tipo de preconceito, seja ele qual for sujeito à 

eliminação. (MAGREEN, 2018).  

 

 Nessas batalhas não houve a participação de mulheres, tendo assim quatro rodadas de 

batalhas entre homens MC’s, posteriormente as duas semifinais e a final. Não houve nenhum 

caso de discursos de ódio quanto aos LGBT’s nem questões ligadas ao machismo, mas o que 

nos faz problematizar a questão: se tivessem MC’s LGBT’s ou mulheres os discursos 

propagados nos improvisos seriam modificados ou não? 

                                                           
51 Chama Raul, expressão que há tempos é usado pelos mais antigos, assim como meu Pai e outros que ainda 

insistem em romantizar o vômito. Parece-me que ato de vomitar não deveria ser algo tão romantizado, (pelo menos 

até o não reconhecimento de seus benefícios) tendo em vista sua relação com a ambígua face dramática que a 

compõe, com seu conciso incômodo aterrorizante para quem o repele, ou até sua mais pura sensação de felicidade, 

sentida pelo amigos ao verem sua inerte relutância pra conseguir no mínimo se manter em pé depois de uma 

sequência de Melfort, enquanto desliza-se sobre seus sentimentos mais intensos, internos e efêmeros derramados 

de forma líquida com estilhaços da recusa visíveis ou notáveis por qualquer ser. 

O vômito não se limita apenas em expulsar o que há de ruim no que digerimos, serve também pra deixar livre do 

corpo algo que digerimos com pouca responsabilidade, essa introspecção insiste em conhecer o mundo novamente, 

involuntariamente ou voluntariamente. No caso desse EP, ainda não se define até onde minha singularidade atua 

e até onde as diversas pluralidades interferiram no meu singular, porém querer significar a obra na interpretação 

de quem criou é redundante e limitador. Como se fez necessário a entrega do interlocutor, faz-se necessário 

também a compreensão do ouvinte em receber a obra pelo que ela é e traz, não somente pelo que espera ou pelo 

que esperou da mesma, afinal isso pode ser frustrante e ameaçador. Sendo assim, busquemos então o recebimento 

por completo, tanto das inúmeras interpretações, quanto das próprias alusões inferidas nas letras. (FACEBOOK, 

2018). 
52 Foi um dos sujeitos participantes de minha pesquisa na graduação. Rogério Magreen me concedeu entrevista 

em 2014 e sua contribuição para a pesquisa encontra-se em meu trabalho de conclusão de curso, intitulado: “Mexer 

os quadris para mexer a mente: a centralidade urbana de lazer e a territorialidade Hip-hop em Macaé e Campos 

dos Goytacazes”, de 2017. 
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 A presença das mulheres no evento era expressiva, ainda que não estivessem 

representadas no palco, vibravam com as batalhas, cantavam e dançavam ao longo do evento. 

Podemos observar a presença da MC Mari no evento conforme Figura 34. Assim como ela, 

muitas mulheres em conversas informais relataram ser de Campos dos Goytacazes e terem ido 

para Macaé por conta do evento. Tantas outras eram residentes da cidade do evento e 

frequentadoras assíduas das edições do Rap da Ponte.  

 

Figura 34 - MC Mari em destaque a esquerda e no fundo diversas mulheres frequentadoras do Rap da Ponte. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gabrielly Inconveniente, que é frequentadora das batalhas e que fora convidada para 

ser mestre de cerimônia juntamente de Kep e do Rogério Magreen em 2017 estava presente no 

evento. Mas, não como mestre de cerimônias, conforme destaque na Figura 35.   

 

Figura 35 - Gabrielly Inconveniente de Oliveira em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 40ª edição do Rap da Ponte no Parque da Cidade em Macaé, ocorreram batalhas de 

MC’s temáticas. Além disso, aconteceu um pocket show do Surto Poético, grupo macaense de 

Fonte: Fanpage Rap da Ponte no Facebook, 2018. 

Fonte: Fanpage Rap da Ponte no Facebook, 2018. 
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rap, onde seus integrantes moram em área periférica da cidade e são bastante conhecidos na 

cena local.  

O mestre de cerimônia era o Kep e quem comandava as picapes era o DJ Rataria, 

conhecido DJ do Hip-hop macaense. Também aconteceriam batalhas de all style53, porém como 

não houveram inscritos essa modalidade não ocorreu. Já nas batalhas de temas ocorreram quatro 

duelos na primeira rodada, totalizando 8 MC’s nas disputas, onde, somente uma era mulher. 

Ainda que na batalha de rima em si só estivesse presente uma mulher, no evento foi 

percebida a presença de várias mulheres. Frequentadoras constantes do evento que podemos 

perceber conforme Figura 36, essa afirmação a partir de suas vestimentas, danças e o 

engajamento das mesmas com o Hip-hop.  

 

Figura 36 - Destaque para as mulheres no Rap da Ponte em Macaé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas em grupos composto só por mulheres, dançavam quando o evento estava no 

comando do DJ Rataria, e participavam das votações quando as batalhas aconteciam. Além das 

frequentadoras, destacamos as mulheres que estão presentes na organização do evento, ficando 

responsáveis pelo bar do evento.  

 

 

                                                           
53 Os termos “dança de rua” ou “street dance”, com o tempo, foram trocados por “danças urbanas”, isso por um 

motivo simples: além do break, novos estilos foram surgindo e, apesar das especificidades, todos vieram dos guetos 

e centros urbanos. Cada estilo carrega características singulares, mas juntos eles pluralizam o universo da dança 

criada nas ruas.  

Fonte: Autora, 2018 
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Figura 37 - Mulheres no bar do evento, Rap da Ponte em Macaé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a batalha foi entre um homem e a única mulher MC de freestyle presente, 

JuliCrasy, era notória a comoção das mulheres presente na batalha. O tema da primeira rodada 

da batalha de JuliCrasy e 2k foi feminismo, onde JuliCrasy saiu vitoriosa. Na segunda rodada 

o tema foi machismo e mais uma vez a MC foi vencedora, seguindo assim para a semifinal.  

 Juliana Lima, a JuliCrasy, tem 22 anos, é MC de Campos dos Goytacazes, amiga do MC 

Kep, estudante do curso de História da Universidade Federal Fluminense – UFF/Campos. Em 

conversa com a MC durante o evento de forma informal, a mesma afirma ser da zona rural do 

Estado do Espirito Santo e veio para o Norte Fluminense estudar na UFF e até então não tinha 

nenhum tipo de contato com rap ou com o Hip-hop.  

 Ao chegar em Campos dos Goytacazes em 2014 foi quando a MC teve o primeiro 

contato com o Hip-hop e começou a frequentar a Roda Cultural Rima Cabrunco, em destaque 

na Figura 38. JuliCrasy afirma que a Rima Cabrunco acontecia desde 2011 e quando chegou 

ainda ocorriam as Rodas, que eram organizadas por MC’s mais antigos da cena local. Em 2015, 

a Roda Cultural Rima Cabrunco não acontecia mais, e seus frequentadores e os novos MC’s 

campistas criaram uma nova batalha, a Manifestação Cultural de Rimas, que ocorre no mesmo 

local onde ocorriam as batalhas da Rima Cabrunco.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018 
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Figura 38 - Roda Cultural Rima Cabrunco em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Julicrasy afirma que os MC’s que se formaram na Rima Cabrunco, incluindo ela, 

começaram a articular essa nova Roda Cultural. A MC afirma que começou a participar 

ativamente das batalhas, tanto na organização quanto nos duelos de improviso e que foi assim 

que se descobriu de fato MC. Abaixo podemos observar na Figura 39 um evento de da Roda 

Manifestação Cultural de Rimas.  

 

Figura 39 - Evento da Manifestação Cultural de Rimas em Campos dos Goytacazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A MC tem como objeto de estudo de sua monografia o rap, onde em primeiro momento 

se dedicou a estudar como o rap era recurso didático para ensinar história nas escolas públicas 

e a partir disso mudou o rumo para falar de como o rap é um meio de identidade de classes, 

sendo por esse viés que a MC se encontrou no rap.  

 

Fonte: Fanpage da Rima Cabunco no Facebook. 

Fonte: Fanpage da Manifestação Cultural de Rimas no Facebook. 
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Eu sou antes de tudo menina no rap. O rap é um movimento inicialmente negro então 

muita coisa tem que ter uma delicadeza para falar porque eu sou uma menina branca 

e eu tenho ciência disso. Inclusive os meus privilégios como menina branca no rap. 

(JULICRASY, 2018).  

 

 Questiono como foi para ela a sua entrada no Hip-hop, se houve uma modificação 

significativa para ela enquanto pessoa. Julicrasy, afirma:  

 

Eu percebo que minha inserção no rap alterou os espaços. Percebo essa modificação 

nos espaços com minha família e também na minha construção enquanto mulher 

feminista. O lance de saber ocupar o meu espaço. (JULICRASY, 2018). 

  

 Começo a falar sobre a falta de meninas participando da batalha como MC’s tanto em 

Macaé quanto em Campos dos Goytacazes, sobre o tema do duelo dela ter sido o feminismo e 

o machismo quando ela participou, Julicrasy argumenta: 

 
Muitas minas no rap tem que se ocupar de falar de mina porque “os caras” a muito 

tempo não deixava a gente falar e daí por muito tempo eu não posso falar de um 

assunto normal, porque quando eu falo, por exemplo, eu tenho fama de barraqueira 

porque eu já bati num cara porque eu fui batalhar com o cara e o cara pegou no meu 

peito. E aí na outra batalha um outro cara pegou e falou “e aí vai ser batalha de luta 

ou batalha de voz? ”. Então, sabe, eu como mulher no rap, a gente já chega com menos 

um invés de zero a zero e isso é muito fruto da criminalização histórica da colonização 

que é o fruto de tudo. (JULICRASY, 2018). 

 

 Me despeço de Julicrasy que fora chamada para duelar na semifinal das batalhas tendo 

saído vencedora mais uma vez. Na final do evento, foi a vez da MC duelar com MC Gordo, 

Figura 40, nessa batalha ocorreu situações que valem ser destacadas nesse trabalho. Após o 

primeiro round, o MC gordo ficou visivelmente incomodado no palco de ter perdido para uma 

mulher. Além dele, diversos homens que acompanhavam o evento ficaram aborrecidos com a 

possibilidade de uma mina sair vencedora da batalha naquela noite.  
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Figura 40 - Batalha de Temas entre JuliCrasy e MC Gordo no Rap da Ponte, Macaé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, no segundo round, o tema era abuso sexual e o MC gordo, embora não 

tenha citado o tema durante sua improvisação, foi o vitorioso. Cabe aqui salientar, que a 

indignação do MC gordo era tamanha, que o mesmo ficava contando os votos junto com o 

mestre de cerimônias (o que não pode ser feito), sendo interrompido por Kep e advertido.  

Ocorreu então um terceiro round para desempate da batalha. Nesse momento foi notória 

a comoção dos homens para a vitória do MC gordo. Ao fim da batalha, Julicrasy teve 23 votos, 

estes majoritariamente femininos, ao passo que MC Gordo recebeu 53 votos.  

 

6.3 Delas 22: a rede de mulheres do Hip-hop Norte Fluminense 

 

 Na busca por protagonismo dentro do Hip-hop no Norte Fluminense, as mulheres que 

não só frequentam os eventos, mas sim, fazem parte da organização, produção e atuam nos 

elementos do Hip-hop, se articularam e criaram um coletivo só com integrantes mulheres.  

 Mulheres que já atuam na organização de batalhas de MC’s por Campos dos Goytacazes 

e Macaé como a Selecta Simone, MC Mari, MC Julicrasy e Gabrielly Inconveniente articulam-

se juntamente de outras mulheres que participam da cena Hip-hop no Norte Fluminense como 

MC’s e DJ’s para criar um coletivo onde pudessem desenvolver seus eventos e divulgar seus 

trabalhos, afim de mostrar que existe mulher no Hip-hop do Norte Fluminense e que elas 

precisam de espaço.  

 Dayane Gomes (2018) disserta sobre o surgimento do coletivo: 

Fonte: Autora, 2018. 
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Então eu fui convidada pra uma festa, e me colocaram no grupo do Whatsapp pra eu 

participar, eu ia só cantar. E aí dentro daquilo eu falei mano olha só, tem um monte 

de mina porque isso vai ser só uma festa, só um bale? Porque não virar um 

coletivo/banca que pode ser algo muito grande? A gente começou a conversar e estava 

pronto, tá ligado? Aquilo já era uma banca e mano. É algo muito grande, a gente está 

muito a frente, a gente tem tudo. Na primeira edição do baile, quando o baile acabou 

na mesma semana a gente já tinha canal no Youtube, Instagram e os vídeos todo do 

evento, dos shows de cada uma postados lá. A gente estava organizada, nunca a gente 

viu isso em festa. Uma festa que virou uma banca, que tem todo o material organizado 

assim, em pouquíssimo tempo. Foi muito natural e autodidata.   

 

Afim de identificar quem são essas mulheres que se organizam pelo espaço e pelas redes 

de Internet, mapeamos através do Facebook, afim de entender um pouco melhor quem são e 

suas importâncias dentro do coletivo. A partir da tabulação desses dados foi possível perceber 

que muitas dessas mulheres já haviam emergido durante o campo como sujeitos-chave da 

pesquisa. Assim, a Tabela 3 nos mostra as integrantes do Delas 22 em sua totalidade, 

simplificadamente quem são e o que fazem dentro do coletivo.  

 

Tabela 2 - Integrantes do Delas 22. 

Nome Quem é  Delas 22 

Daiane Gomes  

Cantora, compositora, poetisa. Atua como 

voz e violão no coletivo musical LGBT 

KB\i/DE Mulheres Negras sendo umas das 

fundadoras do mesmo, ativista e 

coordenadora LGBT do Movimento Negro 

Unificado – MNU, Campos/RJ, rapper da 

banca Terror do interior.  

 

 

Produção e MC 

Freestylera  

Pâmela Correa  

Coordenadora municipal de comunicação 

do MNU, Campos/RJ, faz parte da 

produção do coletivo musical LGBT 

KB\i/DE Mulheres Negras, Criadora do 

"Eu por dentro", canal no YouTube, 

fundadora da fanpage AFRORAIZ. 

 

 

Produção e Audiovisual 

Laís Lourenço - 

Afrolai  

 

 

DJ 

 

 

Produção e DJ 
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Lilly Monteiro  

 

 

DJ 

 

 

Produção, audiovisual e 

selecta 

Jheni Soares  

 

 

Skatista, Surfista, DJ e MC Freestylera 

 

 

 

DJ e MC Freestylera 

Esther Moraes - Rude  

 

 

Empreendedora de costura artesanal, dona 

da Rude Girl Style, skatista e surfista.  

 

 

Responsável pelo stand 

de peças artesanais  

Simone Gomes 

Claudino – 

Selecta Simone 

 

 

Organizadora e DJ residente da 

Manifestação Cultural de Rimas  

 

 

 

DJ 

Mariana Araujo – 

Mari, neganativa  

 

Organizadora da Manifestação Cultural de 

Rimas, MC Freestylera e integrante do 

coletivo LAJEBOND 

 

 

 

Mestre de cerimônia e 

MC Freestylera 

Juliana Lima – Juli 

Crasy 

 

 

MC Freestylera  

 

 

MC Freestylera 
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Isadora Gavião – Isa 

Gavião 

 

 

Professora de dança do ventre, poeta e  

MC Freestylera 

 

 

 

MC Freestylera 

Francielly Alves – 

Fran Alves 

 

 

DJ 

 

 

DJ 

Ysadora Codeço - Ysa 

Codeço 

 

 

Fotógrafa 

 

 

Produção e audiovisual 

Gabrielle de Oliveira - 

Gabrielle 

Inconveniente 

 

MC Freestylera, poetisa, fotógrafa, 

trancista, modelo, desenhista e mestre de 

cerimônia do Rap da ponte, Vice-presidente 

da Banca terror do interior.  

 

 

Mestre de Cerimônia e 

MC Freestylera 

Francyelle Manhães  

Uma das fundadoras do grupo de dança 

Reação Black, afro percussão e backing 

vocal no coletivo musical KB\i/DE 

MULHERES NEGRAS. Também é 

percussionista da Banda Nossa, uma banda 

voltada para Música Popular Brasileira – 

MPB, reggae e forró.  

Professora de Danças Urbanas na academia 

Bullé danças e na escola Sebastião Ribeiro 

de Deus. 

 

 

 

Percussão, Beat box e 

dançarina  

Fonte: Facebook, 2018. Elaboração: Autora 

 

 O coletivo Delas 22 emerge não somente da vontade dessas mulheres terem visibilidade 

no Hip-hop, mas também de poderem promover eventos que sejam mais acolhedores e 
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integradores de mulheres. Se intitulam “banca de mulheres autodidatas movendo estruturas. 

Várias mulheres resistindo em todos os espaços. ” (FACEBOOK, 2018f).  

 

É exatamente a junção de tudo que o patriarcado machista temia. Mulheres do Interior 

do estado, que se articulam de várias formas agora juntas, no front, se impondo, 

rompendo com o muro que criaram onde mulheres devem ser rivais, aqui, não mais! 

Dentro da banca somos mulheres que cantam, compõe, skatistas, grafiteiras, 

fotógrafas, audiovisual, design, tatuadoras, selectas... todas por um único propósito, 

ascensão das mulheres. Entendendo as particularidades de cada uma, as limitações 

que não nos limitam, que só contribuem para o nosso aprendizado. O sonho é bem 

grande e trabalhamos na mesma proporção. (FACEBOOK, 2018).  

 

 

 O nome do coletivo/banca faz menção a organização e produção feita por mulheres - 

“Delas”, e o “22” alusão ao DDD54 da região Norte Fluminense que é o 022. O Delas 22 já 

realizou dois eventos na cidade de Campos dos Goytacazes e uma participação na Manifestação 

Cultural de Rimas, assim como, colaborou uma vez com o Rap da Ponte na cidade de Macaé. 

O Delas 22 – o baile, fora realizado no Oca Roots, em Campos dos Goytacazes. No Mapa 5 

encontra-se a localização da Oca Roots. 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Discagem Direta à Distância 
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Mapa 5 - Localização Oca Roots, Campos dos Goytacazes. 
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 O baile teve duas edições, uma em junho e a outra em setembro de 2018, onde foi 

possível perceber uma line up produzida só por mulheres como podemos observar na Figura 

41. Os eventos tiveram a organização e participação de DJs, MCs, fotógrafas e mestre de 

cerimônia exclusivamente mulheres. Contou também com um stand de roupas da Rude Girls 

style (Figura 42) e a presença massiva de mulheres nos eventos (Figuras 43 e 44).  

 

Figura 41 - Line up Delas 22 - o Baile 1ª edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Ester empreendedora da Rude Girl Sytle na 2ª edição do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. Fanpage da Delas 22 no Facebook, 2018 

Fonte: Fanpage da Delas 22 no Facebook, 2018 
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Figura 43 – Predominância de mulheres na 1ª edição do evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - 2ª edição do Delas 22 - O baile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante os bailes, em conversas informais com as frequentadoras, foram destacadas a 

importância de as DJ’s escolherem músicas que não tivessem letras pejorativas as mulheres. 

Outro ponto destacado pelas frequentadoras foi o fato do evento ter uma preocupação de não 

ocorrem casos de assédio, sempre colocando essa questão em evidência nos discursos 

realizados pelas Mestres de Cerimonias.  

 

A gente está sempre com sangue nos olhos, está ligado? É muito difícil não cantar que 

o cara está me assediando, e eu não gostei, e eu vou mandar um improvisado pra 

acabar com esse otário igual eu estou fazendo agora, com você gravando na hora, e 

eu vou fazendo freestyle que a mina freestyleira mesmo esse é o procedimento, é 

muito difícil mano. A gente não cantar com sangue no olho. (DAYANE GOMES, 

2018).  

 

Fonte: Fanpage da Delas 22 no Facebbok, 2018. 

Fonte: Facebook, 2018. 



125 

 

 Durante o trabalho de campo foi priorizado entender os motivos do coletivo Delas 22 

realizarem o baile em um ambiente fechado e não na quadra embaixo do viaduto Leonel Brizola, 

local este que já possui uma territorialidade Hip-hop na cidade de Campos dos Goytacazes. A 

justificativa está em por serem mulheres os ambientes fechados ainda trazem uma maior 

sensação de segurança para dançarem, beberem e se divertirem, do que em ambientes abertos e 

mais vulneráveis como embaixo do viaduto.  

 Nesse sentido, percebemos que ainda que muitas dessas mulheres frequentem as 

batalhas realizadas embaixo do viaduto Leonel Brizola, em sua maioria, elas não se sentem 

confortáveis em realizar um evento naquele local. Isso nos mostra, como de fato o gênero faz 

como que sejam experienciados de forma diferente o espaço (SILVA, 2014).  

 Nesse sentido, em uma tentativa de ocupar espaços que são por vezes deslegitimados as 

mulheres que o coletivo Delas 22 fez uma participação em uma edição da Manifestação Cultural 

de Rimas, que ocorre embaixo do viaduto Leonel Brizola. Obviamente o fato da Selecta Simone 

ser uma das organizadoras da MCR e fazer parte do Delas 22, tornou mais viável a participação 

das mulheres no evento.  

 A participação do coletivo Delas 22 se deu em setembro de 2018, e contou com a 

participação da MC Jhenni nas batalhas de MC’s, conforme Figura 45. Também ocorreram 

pocket shows da Daiane Gomes e da Isa Gavião. Se fez notória a predominância de homens no 

evento, tanto quanto no que diz respeito à frequentadores e a MC’s participantes das batalhas 

(Figura 46).  

 

Figura 45 - Momento da batalha de MC's na MCR, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 



126 

 

Figura 46 - Predominância masculina no MCR, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante o campo, a selecta Simone afirma que intenção de promover um evento com a 

participação da Delas 22 é fazer com que esse fato comece a modificar a cena do rap local. 

Nesse sentido, as mulheres inseridas no Hip-hop em Campos dos Goytacazes querem além de 

trazer visibilidade para as minas que já estão na cena, também poder fazer emergir novas 

mulheres no Hip-hop da cidade.  

Nesse viés, a MCR além de ter promovido esse evento juntamente com o coletivo Delas 

22, criou uma nova arte para o evento, que se encontra no Anexo E, onde podemos observar o 

ensejo de terem mulheres fazendo parte do Hip-hop na cidade.  

 

É impossível pensar em uma arte para a nossa batalha que contenha simplesmente 

elementos do rap/ HIP HOP... somos mais que isso, “somos mais reais do que 

imaginam ser. Somos rap... sim! Mas não qualquer rap, somos o RAP GOYTACÁ!!! 

Nossas vivências, referências e vidas são ou estão aqui! Baseado nisso nossa arte traz 

duas referências ao brasão da cidade: O capuz vermelho que representa um ícone 

libertário, símbolo dos movimentos populares e as faixas amarelas que estão presentes 

no brasão carregando o nome da cidade e uma frase em latim que significa “Aqui as 

mulheres também lutam pelo direito”, levando em conta que a nossa batalha é a única 

na cidade que atualmente conta com mulheres na organização mudamos a frase pra 

“aqui as minas também rimam”. Popular e inclusivo. Esse é o HIP HOP que buscamos 

fazer acontecer toda sexta feira. Essa é a Manifestação Cultural de Rimas. Sejam bem 

vindos e bem vindas! (FACEBOOK, 2018c).  

 

 Em Macaé, o coletivo Delas 22 participou da 48ª edição do Rap da Ponte (foto de 

divulgação do evento no Anexo F), em novembro de 2018. O evento contou com apresentações 

das MC’s e DJ’s do Delas 22 e com a tradicional batalha de MC’s, que não teve participação 

de mulheres. Além de ter tido como Mestre de Cerimonias a MC Gabrielly Inconveniente, 

conforme Figura 47, o evento contou dois pocket shows, das MC’s Daiane Gomes (Figura 48), 

Fonte: autora 
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Isa Gavião e Jhenni Soares (Figura 49). Assim como as apresentações de duas DJ’s a Afrolai e 

a Fran Alves (Figura 50 e 51).  

 

Figura 47 - Gabrielly Inconveniente como Mestre de Cerimonias no Rap da Ponte, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Apresentação da Daiane Gomes e DJ Afrolai no Rap da Ponte, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fonte: autora. 

Fonte: autora 
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Figura 49 - Jhenni Soares e Isa Gavião no Rap da Ponte, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Afrolai no Rap da Ponte, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fonte: autora. 

Fonte: autora. 
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Figura 51 - Fran Alves no Rap da Ponte, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Delas 22 é composto por quatorze mulheres que atuam na cena Hip-hop do Norte 

Fluminense e de acordo com as próprias integrantes, o coletivo faz uso das redes sociais para 

promover seus eventos e as carreiras de cada integrante. Além do Facebook, o coletivo possui 

um canal no Youtube e um perfil no Instagram55.  

 Em conversas informais durante os eventos percebemos a importância do Instagram 

para a divulgação dos eventos e interação com as pessoas no meio virtual.  Essa rede social por 

ser basicamente uma rede de compartilhamento de fotos e vídeos ganhou espaço entre os jovens 

que postam nas redes suas rotinas, saídas e eventos. O Instagram se tornou a segunda rede social 

mais utilizada no Brasil56 e por isso, em trabalho de campo, pudemos perceber a relevância da 

rede para os frequentadores dos eventos ligados ao Hip-hop em Campos dos Goytacazes e 

Macaé, principalmente para o coletivo Delas 22. A seguir na Figura 52 podemos observar o 

layout do Instagram e suas funções.  

                                                           
55 É uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar filtros 

digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e 

Flickr. 
56 Conheça as 10 redes sociais mais usadas no Brasil. Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-

sociais-mais-usadas/ 

Fonte: autora. 
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Figura 52 - Print screen do perfil Delas 22 no Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na função Instagram Stories é possível compartilhar as fotos e vídeos que ficam 

aparecendo em formato de slideshow na sua história por 24 horas. No Instagram Stories o 

usuário pode enviar uma mensagem para quem publicou o conteúdo abrindo assim a 

possibilidade de um bate papo privado. É exatamente nesse recurso do Instagram que ocorrem 

as maiores interações entre os usuários da rede e o que possibilita a promoção de eventos 

conforme Figuras 53 e 54.  

 

Figura 53 - Print Screen do conteúdo divulgado no Stories do Delas 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: autora, 2018. 

Fonte: autora, 2018. 
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Figura 54 - Print Screen do conteúdo divulgado no Stories do Delas 22 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Stories do perfil do Delas 22 também são utilizados para divulgação dos trabalhos 

das MC’s pertencentes ao coletivo conforme Figura 55. Como também para promover demais 

eventos no qual alguma integrante irá participar. 

 

Figura 55 - Print screen perfil do Delas 22 no Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: autora, 2018. 

Fonte: Autora, 2018. 
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 Durante os eventos é facilmente perceptível a interação das integrantes do coletivo com 

as redes sociais. Percebemos as postagens em tempo real no perfil do Delas 22 no instagram e 

em campo foi identificado que as integrantes Pâmela Correa e Isa Codeço são as responsáveis 

por alimentarem as redes em tempo real nos eventos, conforme Figura 56.  

 

Figura 56 - Pâmela Correa no Rap da Ponte, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Em conversas informais com a Pâmela e a Isa (Figuras 57 e 58), foi possível perceber 

que ambas fazem parte do coletivo justamente na divulgação e promoção dos eventos. Essas 

mulheres além de fotógrafas fazem parte da organização e produção dos eventos que o delas 22 

promovem e que participam.  

 

Figura 57 - Pâmela Correa no Rap da Ponte, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: autora 

Fonte: autora. 
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Figura 58 - Isa Codeço no Rap da Ponte, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos de campos foram nos direcionando para a necessidade de entender o perfil 

das frequentadoras das festividades do coletivo Delas 22. Nesse sentido, fomos em busca, 

através da aplicação de questionários, de entender o perfil dessas mulheres. Foram aplicados 

trinta questionários no evento “Delas 22 – O Baile” realizado na Oca Roots Pub. Vale ressaltar 

que dentre o público presente no evento foram selecionadas somente mulheres para responder 

os questionários. Os Gráficos considerados mais relevantes para o trabalho estão dispostos a 

seguir, assim como, os demais gráficos estão disponíveis no Apêndice D. 

Como já se salientou na presente pesquisa, as mulheres e locais estudados são 

frequentados por grupos juvenis, logo o Gráfico 1 confirma a faixa etária das mulheres 

frequentadoras do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 
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Gráfico 2 - Faixa etária das entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o Gráfico 2, por se tratar de jovens predominantemente na faixa de 20 a 

24 anos, o nível de escolaridade das frequentadoras permeia o ensino médio completo e o ensino 

superior incompleto, ou melhor, jovens que ainda estão cursando o ensino superior.  

 

Gráfico 3 - Grau de escolaridade das entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A cidade de Campos dos Goytacazes tem por sua característica o intenso fluxo de 

pessoas que residem na cidade, mas não são naturais da mesma. Isso se dá pelo mercado de 

trabalho vinculado ao petróleo e por se tratar de um importante polo universitário do Norte 
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Elaboração: autora. 
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Fluminense.  Com isso buscamos identificar a cidade de residência e cidade de nascimento das 

frequentadoras do evento. Como podemos perceber nos Gráficos 3 e 4 majoritariamente as 

frequentadoras residem e são natural de Campos dos Goytacazes. 

 

Gráfico 4 - Cidade de residência das entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Cidade natal das frequentadoras do evento. 

 

Elaboração: autora. 
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 Quanto a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, é possível notar que embora 

a maioria trabalhe, há uma quantidade expressiva de jovens que somente estudam ou estão 

desempregadas, conforme ilustrado no Gráfico 5.   

 

Gráfico 6 - Inserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos perceber que o público do evento costuma frequentar eventos ligados ao Hip-

hop, principalmente no que se diz respeito a batalha de MC’s. Além dessa percepção através 

dos Gráficos 6 e 7, se faz notória esse engajamento com os eventos pelas vestimentas das 

mulheres. Por conta do Hip-hop se tratar de um movimento cultural que atribui aos seus sujeitos 

caraterísticas marcantes em suas vestimentas e personalidade, fica claro em um evento quem 

tem envolvimento com a cena, quem só frequenta eventos aleatórios e quem está participando 

pela primeira vez.  

  

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

Mulheres que trabalham

sim

não

Elaboração: autora 
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Gráfico 7 - Frequência em eventos ligados ao Hip-hop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Eventos que as entrevistadas costumam ir. 

 

 Em contrapartida, o Gráfico 8 nos mostra que por mais que sejam frequentadoras dos 

eventos ligados ao Hip-hop, em maior parte dos casos as mulheres não são atuantes em nenhum 

coletivo da cena.  
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Gráfico 9 - Participação em Coletivos ligados ao Hip-hop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ainda sobre os coletivos, buscamos identificar que coletivos são esses, juntamente a 

esses 40% que sinalizaram participação. Assim, percebeu-se algumas das entrevistadas são 

vinculadas em mais de um coletivo e, que os coletivos não necessariamente são de Hip-hop, 

conforme Gráfico 9. Onde há coletivos de LGBTs, de negros e de mulheres.  

 

Gráfico 10 - Coletivos atuantes. 

 

Elaboração: autora. 
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 Afim de diagnosticar a inserção dessas mulheres com o Hip-hop, buscamos entender 

se elas atuavam em algum dos elementos (Break, Grafite e Rap). No Gráfico 10, percebemos 

que a maioria das mulheres só frequentam os eventos sem nenhum tipo de atuação dentro do 

Hip-hop. Já no Gráfico 11, buscamos identificar dos 33% que se declararam atuantes no Hip-

hop, em quais dos elementos elas estavam inseridas. Importante salientar que nesse gráfico 

foram consideradas mulheres que atuam em mais de um elemento.  

 

Gráfico 11 - Atuação das entrevistadas nos elementos do Hip-hop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Atuação das entrevistadas nos elementos do Hip-hop. 
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Elaboração: Autora. 
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Por escolherem estar em um evento voltado para as mulheres no Hip-hop, questionamos 

se as entrevistadas já haviam passado por alguma situação de discriminação por serem 

mulheres. E, como já apontado em diversos momentos no decorrer deste trabalho, a resposta 

foi positiva predominantemente como nos mostra o Gráfico 12.  

 

Gráfico 13 - Discriminação por ser mulher no Hip-hop. 

 

 

As discriminações por ser mulher em eventos de Hip-hop são tão cotidianas que 

dificilmente percebemos mulheres MC’s em batalhas.  

 

Tem o lance do medo de se impor, porque nas rodas culturais eu vejo pouquíssimas 

MC’s. Eu conheci a July, em Campos e Macaé tem a Gaby e mais uma. Mas, em 

outros lugares que eu fui Quissamã, Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios é tudo homem. 

Fui conhecer mestre de cerimônia mulher quando fui pro Rio capital. Conheço uma 

no Rio de Janeiro inteiro e o Rio de Janeiro é gigantesco. Então, estamos querendo 

nos mostrar, mas ainda é difícil porque tem muito homem. (ISADORA GAVIÃO, 

2018).  

 

 Dessa forma, buscamos saber se na opinião das entrevistadas o Hip-hop é machista, e 

77% afirmaram que sim (Gráfico 13). Esse resultado segue a mesma direção de afirmações 

como da Gabrielly Inconveniente, que ao ser questionada sobre o machismo dentro do Hip-hop 

dispara: 
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Elaboração: autora. 
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O movimento hip-hop é muito foda mas ele é majoritariamente masculino, né? 

Existem suas personalidades femininas que são referências, mas elas também são 

caladas, porque querendo ou não os homens tomam a frente. A gente deveria ver mais 

mulheres, mas é bem complicado. E essa questão mesmo do pessoal de luta de tempo, 

de se desdobrar e querer participar desses movimentos que não é só cantar, é tá 

envolvida com o moleque da favela, e estar grafitando e estar ajudando ele, ensinando 

eles a arte, mostrando eles a arte, tá ligado? E a aceitação mesmo dos homens é uma 

grande dificuldade, tipo se abrir pra poder aprender com a gente, porque né? É uma 

troca, mas é difícil. (GABRIELLY INCONVENIENTE, 2018).  

 

Gráfico 14 - Machismo no Hip-hop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação a se declarar feminista, majoritariamente as frequentadoras afirmam ser 

feministas. Embora exista divergências quanto a questão de representatividade dentro do 

movimento feminista. Notoriamente, as questões ligadas a raça e classe emergem nas mulheres 

ligadas ao Hip-hop do Norte Fluminense.  

 Essas mulheres percebem uma diferenciação para elas que são em sua maioria negras, 

para as mulheres brancas. A questão da branquitude é fortemente abordada,  

 

Quando você é uma mulher preta e tenta fazer qualquer coisa, você não pode ser 

medíocre, nem fraca no que você faz. Não to menosprezando o trabalho dos outros 

mcs brancos, que eu conheço muitos que são foda, mas você, um exemplo é como é 

o nome? Livia Cruz, a mina que nem é tão boa, fala um monte de bosta, mas ela 

conseguiu um lugarzinho ali, porque querendo ou não deve ter colado com os caras e 

ela é branca, tá ligado? A galera abraça, os homens pretos abraçam essas minas, tá 

ligado? Quando você é uma mulher preta você tem que carregar toda a sua vivencia, 

todos os seus traumas, tudo que você faz e com certeza a gente ta fodida tendo que 

trampar e fazer sua arte, independente de qual for e você não tem tempo pra ser 

medíocre e ficar cantando música de quero mostrar meu peito e rebolar minha bunda, 

porque você já é hipersexualizada, tá ligado? É nesse lance, então a diferença é 
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Elaboração: Autora. 
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destoante, a gente tem que ser extremamente forte pra conseguir qualquer espaço. 

(GABRIELLY INCONVENIENTE, 2018).  

 

A diferença entre as mulheres negras e as mulheres brancas no Rap nacional, a mulher 

branca é comercial, é fácil de ser vendida. A mulher preta não, a gente já carrega 

vários estereótipos, hoje em dia a gente é a barraqueira que chega, que só vai falar de 

militância, não vai falar de amor, não vai falar de lazer. Você vai falar que você sofre 

pra caralho, ninguém vai parar pra te ouvir, ah nossa ela canta bem, e canta sobre 

amor, canta um loufai, um neosoul não, a mulher preta é vista pra colocar o dedo na 

cara sabe. Então a gente já vem cheia de estereotipo, a mulher branca não, ela poder 

fazer tudo o que ela quiser, inclusive falar que rap é de branco e preto. E não é, o rap 

é preto. (DAYANE GOMES, 2018).  

 

  

 Dessa forma, a insistência em universalizar o feminismo carrega uma certa repulsa ao 

termo em algumas das mulheres abordadas. Por vezes, ao deflagrar a pergunta: “Você se declara 

feminista? ”, obtivemos a resposta: “Feminista não, Feminista Negra sim! ”.  Percebemos assim, 

que não há uma não identificação com a luta feminista, mas sim, de que luta estamos 

abordando?  

 O trabalho de campo, nos reafirma a emergência da interseccionalidade, para que o 

feminismo agregue mais pessoas e para que as mulheres diversas se identifiquem com ele. Por 

ter essa visão interseccional, o feminismo negro tornou-se, para essas mulheres estudadas na 

presente pesquisa, o mais próximo a realidade delas.  

  

Feminismo negro pra mim foi uma ferramenta importantíssima nossa que me ajuda 

muito a entender várias questões enquanto mulher negra, enquanto lésbica inclusive, 

aceitar o meu corpo, é abrir, ampliar horizontes. (DAYANE GOMES, 2018).  

 

 

Gráfico 15 - As que se declaram feministas. 
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Elaboração: Autora. 
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Por fim, buscamos entender a relevância das redes sociais na decisão de quais eventos 

ir para essas mulheres. No Gráfico 15 podemos notar a importância das redes sociais na 

articulação dessas mulheres pela cidade.  

 

Gráfico 16 - As redes sociais possuem influência em quais eventos ir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As próprias organizadoras do Delas 22, afirmam a importância das redes sociais 

mediadas eletronicamente para a divulgação do coletivo e dos trabalhos individuais de cada 

integrante. 

 

Para o artista independente ela é muito boa, eu costumo dizer que as redes a internet 

ela é uma ferramenta maravilhosa se você souber usar. Porque ela está pro bem e pro 

mal, você pode por exemplo usar a internet para o seu trabalho e te fazer uma pessoa 

muito grande, para você estudar, aprender e se tornar um artista muito incrível, 

pesquisar sobre várias coisas. Como você pode usar a internet só para postar fotos, 

falar com as pessoas e só. Ou para ter dor de cabeça com pessoas que falam merda. 

(FRAN ALVES, 2018).  

                    

Afirmam que são pelas redes que se articulam mais rapidamente.  

 

Cara a rede social ela mostra tudo né? Eu acho que é essencial. Hoje em dia a gente 

está com novas formas de comunicação tá ligado? Você tem informação na sua mão, 

então é de extrema importância, acho bem foda. A rapidez com que as informações 

chegam pra gente também. (JHENNI SOARES, 2018).  
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6.4 Da academia para a rua: Hip-hop now 

 

O projeto Hip-hop Now é fruto de uma necessidade percebida em trabalhos de campo 

ao longo da imersão, enquanto pesquisadora, nos coletivos ligados ao Hip-hop. É notória a 

relação com a Internet nesses coletivos estudados. Sejam em grupos de Whatsapp, onde são 

dialogadas as questões da organização dos eventos. Até fanpages do Facebook, como 

ferramenta de articulação dos coletivos em redes.  

Nesse sentido, os sujeitos ligados ao Hip-hop se apropriam das redes sociais não só para 

acharem seus pares, trocarem informações e discutirem ideias, mas também, para divulgarem 

seus trabalhos enquanto DJs, MC’s, grafiteiros e dançarinos. Além disso, as redes sociais têm 

papel fundamental para a disseminação de eventos relacionados ao Hip-hop na cidade.  

São através das redes sociais que os sujeitos decidem para onde ir na cidade. As redes 

influenciam a decisão do sujeito em ir em um evento e não em outro em um determinado dia. 

“Ambos os movimentos usam as redes sociais como ferramenta de promoção de ideias, de 

festas e eventos ligados ao movimento Hip-hop. Produzem territorialidade no meio virtual e no 

espaço urbano. ” (SOUZA, 2017, p. 112).  

Partindo desse pressuposto, os coletivos estudados por mim desde novembro de 2013 

se apropriam do Facebook para a promoção de seus eventos. Contudo, os eventos criados, via 

Facebook, nem sempre tem o alcance que os organizadores gostariam. Algumas vezes, as 

atualizações das fanpages não ficam disponível para todos os sujeitos que seguem a mesma e, 

com isso, em determinadas situações o público alcançado pela fanpage torna-se limitado.  

Assim como, a possibilidade de os sujeitos avaliarem os eventos fica limitada a 

avaliações de fanpage e a comentários nos eventos criados pelos organizadores, que ao passar 

da data da realização daquela festividade não ficam mais tão evidenciados e acabam não tendo 

visibilidade dentro das redes sociais.  

Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar um aplicativo para smartphone que 

possibilitasse os sujeitos checarem quais eventos ligados ao Hip-hop estariam acontecendo 

próximo a eles, como também, a possibilidade de verificar avaliações dos eventos, tanto 

positivas, quanto negativas.  

A escolha em um aplicativo para smartphone se deu por conta da utilização dos 

aparelhos em grande quantidade não somente pela sociedade brasileira57, como também pela 

                                                           
57 Pesquisa do IBGE revela que 138 milhões de brasileiros possuem um smartphone, disponível em: 

https://www.tudocelular.com/android/noticias/n120658/Pesquisa-revela-indice-uso-smartphones-brasil.html 
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relevante inserção dos aparelhos pelos frequentadores das batalhas de MC’s que foram objetos 

de estudo dessa pesquisa e da anterior (SOUZA, 2017).  

Desse modo, a ideia era que o sujeito pudesse ter de forma acessível um aplicativo que 

pela geolocalização, através do recurso de GPS (Global Positioning System), mostrasse quais 

eventos ligados ao Hip-hop ocorreriam próximo a ele. O aplicativo deveria ser disponibilizado 

de forma gratuita e com funcionamento em celulares mais simples ampliando o acesso ao 

mesmo. A alimentação de informações no aplicativo ocorreria de forma colaborativa, ou seja, 

todo usuário cadastrado poderia adicionar informações de eventos. 

Assim, as informações básicas dos eventos, como local, dia e horário dos eventos seriam 

fornecidas pelos próprios usuários do aplicativo. Como também existiria a possibilidade de 

adicionar fotos, avaliações e comentários sobre os eventos. Dessa forma, o que se pretende é a 

construção de uma rede colaborativa de disseminação do Hip-hop. 

Os usuários poderiam ainda fazer check-in nos eventos e compartilhar sua participação 

em redes sociais, convidar amigos através das redes sociais e Whatsapp. Reforçando assim as 

territorialidades virtuais já existentes nas redes sociais, como o Facebook. Também 

possibilitando a inserção de novos sujeitos ao Hip-hop.  

A ideia do aplicativo foi compartilhada com os frequentadores dos eventos em Macaé e 

Campos dos Goytacazes, para que dessa forma pudesse ser verificada as informações que 

deveriam conter no app58. Dessa forma, foi bastante pautado a possibilidade de acrescentar 

comentários e avaliações aos eventos por conta do público feminino e LGBT.  

Em suma, acrescentar comentários e avaliações aos eventos traz a possibilidade dos 

usuários do aplicativo poderem verificar se em determinado evento há frequentadores LGBTs 

e mulheres. Se existe incidência de conflitos com esse público, se tal evento tornou-se um 

ambiente hostil ou não para essas pessoas. Assim, esses sujeitos podem se resguardar de ir a 

um lugar de conflito, como também, os próprios organizadores podem tomar medidas quanto 

ao combate ao machismo, misoginia e LGBTfobias em seus eventos.  

Nas Figuras 59 e 60 encontra-se os primeiros esboços do aplicativo contendo as 

informações que foram diagnosticadas como prioritárias para os sujeitos do Hip-hop. Esse 

esboço serviu para nortear a forma que as informações deveriam estar dispostas e também como 

ponto de partida para o desenvolvimento do layout do app.  

                                                           
58 Aplicativo móvel conhecido normalmente por seu nome abreviado app, é um software desenvolvido para ser 

instalado em um dispositivo eletrônico móvel, como um PDA, telefone celular, smartphone ou um leitor de MP3. 

Este aplicativo pode ser instalado no dispositivo, ou se o aparelho permitir baixado pelo usuário através de uma 

loja on-line, tais como Google Play, App Store ou Windows Phone Store. Uma parte dos aplicativos disponíveis 

são gratuitos, enquanto outros são pagos. 
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Figura 59 - Esboço do APP. Fonte: Autora, 2018. 

Figura 60 - Esboço do APP. Fonte: Autora, 2018. 
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 Foi buscando mecanismos que pudessem viabilizar o projeto, que em diálogo com o 

prof. Dr. Antonio Bernardes que a ideia foi ganhando novos dimensionamentos para que assim 

pudesse se tornar um produto desses anos de pesquisa com os sujeitos do Hip-hop Norte 

Fluminense.    

 Buscou-se diversos profissionais da área de desenvolvimento de app para que 

pudéssemos ter acesso a orçamentos. Empresas júnior da UENF, UFF e UFRJ, assim como 

também, microempreendedores da área de software e web design. Nesse viés, procurou-se 

formas de arcar com os custos de pôr esse projeto em prática, como editais de instituições de 

fomento, o próprio Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF/Campos e a Proppi.  

 No decorrer as buscas de viabilizar de fato o projeto, como produto de diálogos 

promovidos em reuniões, o prof. Dr. Antonio Bernardes produziu um organograma do app.  

 

Gráfico 17 – Estrutura do app Hip-hop Now, por telas.  

Elaboração: Antonio Bernardes, 2018.  

 

 O Gráfico 16, nos apresenta a estrutura do app por telas. Nesse organograma pode-se 

perceber que fora acrescido da ideia original do aplicativo a inserção de parceiros e apoios, isto 

• Apresentação do aplicativo e do logo

INICIAL

• Caixa de texto para postagem de mensagem para os administradores

CONTATO

• Relação por meio de rótulos de tetxo com os nomes e links de sites dos parceiros e dos apoiadores. 

PARCERIAS E APOIO

• Caixa de texto para login do usuário;

• Botão para cadastro do usuário;

• Botão para cadastro de usuário via Facebook;

• Botão de entrar no aplicativo.

LOGIN

• Caixas de textos para preenchimento de cadastro de usuários. 

CADASTRO

• Apresentação de mapa que estipula a localização do usuário via GPS de seu smartphone (a localização individual só pode ser vista pelo respectivo
usuário, o que é compartilhado são as informações postadas por eles);

• Representações visuais no mapa dos locais que ocorrem eventos ligados ao Hip-hop indicados pelos sujeitos;

• Representações visuais no mapa dos locais que ocorrem eventos ligados ao Hip-hop indicados pelos sujeitos e suas respectivas avaliações

MAPA COLABORATIVO 

• Apresentação em lista de comentários e referências dos usuarios acerca dos eventos ligados ao Hip-hop (Rap, Break e Grafite) com moderação virtual 
dos comentários;

• Botão para inserção de novos comentários e referências para a localidade relacionada.

REFERÊNCIAS DOS EVENTOS

• Caixa de seleção acerca dos eventos em locais públicos e privádos indicados pelos sujeitos ligados ao Hip-hop;

• Caixa de texto para inserção de comentarios e referências dos eventos indicados pelos sujeitos (com moderação virtual dos comentários). 

INSERÇÃO DE COMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS 
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é, empresas e coletivos ligados ao Hip-hop que pudessem e quisessem contribuir para o 

desenvolvimento e manutenção do app.  

 O que fora pensado em primeiro momento pelo prof. Antonio Bernardes era a parceria 

dos coletivos existentes nas cidades de Macaé e Campos dos Goytacazes, assim como, lojas de 

roupas e produtoras ligadas ao Hip-hop do Norte Fluminense. Desse modo, poderiam ser 

acrescidas novos parceiros à medida que o aplicativo tivesse adesão do público e se tornasse de 

fato uma ferramenta para os sujeitos ligados ao movimento.  

 No Gráfico 17, encontra-se um fluxograma do aplicativo Hip-hop Now por telas. Esse 

fluxograma foi elaborado pelo prof. Dr. Antonio Bernardes através das ideias explicitadas pela 

presente pesquisa.  

 

Gráfico 18 – Fluxograma do app Hip-hop Now, por telas 

 

 

 

 Elaboração: Antonio Bernardes, 2018.  

 

 Nesse sentido, ao longo da pesquisa foi elaborado um segundo esboço do app, dessa vez 

não mais em formato de desenho em papel. Foi utilizado para o esboço, o site   Fábrica de 

Aplicativos, no qual conseguimos realizar preliminarmente o que seria o app em 

funcionamento.  A Figura 61 mostra as primeiras telas do aplicativo.  

Tela Inicial 

Contato
Parcerias e 

apoios 
Login

Cadastro 
Mapa 

colaborativo

Referências do 
evento 

selecionado 

Inserção de 
comentários e 

referências 



149 

 

Figura 61 - Telas do app a partir do site  Fábrica de Aplicativos 
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 Por falta de verba, o aplicativo não conseguiu estar pronto ao fim dessa pesquisa. 

Obviamente isso não finda a ideia do aplicativo e a sua futura elaboração e veiculação 

gratuitamente para as pessoas. Na verdade, percebemos como uma pausa da produção do 

aplicativo e não como uma interrupção.  

 Quanto as mulheres envolvidas nesta pesquisa, não existiu nenhuma frustação quanto a 

não produção final do aplicativo. Afinal existe uma crítica que envolve a academia não retornar 

nada de concreto para esses grupos sociais analisados e estudados a bastante tempo. Nesse 

ponto, percebemos então, que a frustação perpassa por nós pesquisadoras, que não queremos 

mais sermos vistas como “extrativistas sociais59”.  

 A vontade de retornar mais que a dissertação aos grupos sociais que contribuem para a 

construção desta pesquisa, é imensa e continua. Por isso, desejamos que a academia se aproxime 

mais da sociedade em geral e que possa articular diálogos mais proveitosos e duradouros.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tentativa de “concluir” uma pesquisa nos mostra, na verdade, as possibilidades de 

novas investigações e questionamentos. Assim como, as lacunas nas análises elaboradas. Por 

um lado, essa inquietude quanto as constatações de uma (in) conclusão nos ocasionam 

inseguranças, mas ao mesmo tempo, nos faz perceber a maravilha do dinamismo do trabalho 

de campo, mais especificamente da pesquisa participante e, porque não do nosso próprio 

amadurecimento intelectual.    

 Ao revisitarmos nosso texto é possível reconhecer aspectos que poderiam ter sido 

aprimorados, até mesmo acrescentados. Entendemos que elaborar as considerações finais, não 

se traduz no término da pesquisa, pois a convicção de que a mesma só está começando é o que 

abrolha nesse momento.  

 Iniciando essas “considerações finais” percebemos a mesma com a apreensão que esta 

etapa faz parte de um processo, logo se faz necessária. Nesse sentido, seria impossível não 

mencionar a minha trajetória no mestrado. Uma mestranda com questionamentos inúmeros e 

inquietações buscando compreender o ser mulher inserida em um grupo cultural juvenil.  

 Perceber a construção das identidades das jovens da contemporaneidade, principalmente 

das jovens pobres e majoritariamente negras. Entender a invisibilidade dessas jovens não 

                                                           
59 Expressão utilizada por sujeitos chave desta pesquisa para definir pesquisadores acadêmicos em processo de 

trabalho de campo.  
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somente nas produções teóricas que foram analisadas durante a construção desta pesquisa, mas 

também nos coletivos e eventos de Hip-hop.  

 Nitidamente, o Hip-hop é predominantemente masculino e/ou masculinizado e a nossa 

busca sempre foi entender como estão inseridas as jovens nesse contexto e como resistem nesse 

ambiente. Não queríamos que fosse mais uma pesquisa que descreve as jovens como ausentes 

ou coadjuvantes. Nosso objetivo sempre foi entender a participação feminina no Hip-hop, 

aprofundar em como se articulam e ganham visibilidade.  

 Foi na busca por entender a importância do ser mulher para essas jovens e como isso 

está relacionado as suas participações nas batalhas de MC’s e eventos ligados ao Hip-hop, que 

compreendemos a importância do feminismo nesse debate. O discurso feminista empodera e 

constitui a identidade dessas jovens.  

 Mas também foi possível perceber o quanto esse discurso universalizado do movimento 

feminista acarreta inquietações nas jovens. Foi em trabalho de campo que pudemos entender, 

de fato, a emergência da interseccionalidade. O feminismo necessita ser interseccional, para 

poder abarcar todas as mulheres, compreender e respeitar suas individualidades.  

 Considerar as categorias de gênero, classe, raça e sexualidade é uma emergência para o 

enriquecimento das discussões. Assim, nos deparamos com a questão de gênero na ciência 

geográfica. Um campo que ainda necessita de muitos pesquisadores e trabalhos que girem 

entorno dessa temática. Percebemos a importância de discutir gênero na geografia, de se 

apropriar das temáticas feministas e queer para mover estruturas enraizadas e consolidadas em 

nossa sociedade patriarcal.  

 A partir da presente pesquisa, emerge no meu eu pesquisadora a necessidade e a 

urgência de se fazer uma geografia feminista. Perceber os estudos de grupos culturais juvenis a 

partir da ótica feminista, fazer provocações em estudos de juventudes que tendem a deslegitimar 

as mulheres e atribuir novas significações as jovens mulheres inseridas nas mais diversas 

culturas juvenis, principalmente no Hip-hop.  

 Juliana, Simone, Mariana, Laís, Dayane, Francielle, Isadora, Jhennifer, Gabrielly e Lily 

foram de suma importância para o entendimento das relações e experiências que são 

estabelecidas não somente nos eventos e coletivos de Hip-hop do Norte Fluminense, mas 

também nos mais diversos âmbitos sociais pelos quais essas minas circulam.  

 Ter acompanhado de perto a dimensão da participação dessas jovens no Hip-hop das 

cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé. Assim como, a construção de um coletivo 

formado só por minas, entendendo suas conquistas e limitações, além de compreender o papel 
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das redes sociais virtuais para articulação dessas jovens. Foi extremamente enriquecedor, não 

somente para a pesquisa, como também, para mim, enquanto mulher, negra, periférica e lésbica.  

 Questionamentos acerca da falta de comunicação entre a academia e a sociedade em 

geral, nos faz pensar sobre como o que estamos produzindo na academia retorna a sociedade. 

Nesse sentido, que surge a ideia de fazer um aplicativo de smartphones que tenha um mapa 

colaborativo sobre eventos de hip-hop e, assim auxiliar as jovens e os jovens LGBT’s quanto 

aos eventos hostis para esses jovens.  

 Objetivando assim, retornar de alguma forma a sociedade em geral as contribuições 

enriquecedoras que tantos sujeitos ligados ao Hip-hop tem nos contemplado todos esses anos, 

tanto na graduação, quanto agora na pós-graduação.  

 O aplicativo, ainda é uma ideia, que tem muita disposição em se tornar realidade para 

os jovens, mas ainda faltam interesses financeiros para que essa ideia saia do papel. Seguimos 

na luta para que essa, e tantas outras ideias acadêmicas se efetivem na sociedade.  

 Aponto ainda que, o protagonismo feminino no Hip-hop vem sendo construído, nas 

redes e nos espaços das cidades. Ainda, que mais lento do que essas jovens almejam, ele está 

florescendo, através de ferramentas contemporâneas de articulação e resistência feminina nos 

territórios. Assim, podemos concluir que as jovens mulheres do Hip-hop em Campos dos 

Goytacazes e Macaé estão movendo estruturas e expondo no mic suas necessidades, angústias 

e conquistas.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MULHERES LIGADAS AO HIP-HOP NO 

NORTE FLUMINENSE 

 

1- Dados de Identificação da Entrevistada: 

a) Idade 

b) Gênero 

c) Local de nascimento 

d) Locais onde morou 

e) Família (quantos, quem são, profissão dos pais, dos irmãos) 

f) É casada? Tem filhos? 

g) Escolaridade? 

h) Trabalha? 

i) Qual sua forma de lazer? 

 

2- Experiências no Hip-hop 

a) O que é o Hip-hop para você? 

b) Como foi sua inserção? 

c) Quais foram os motivos pessoais para esta inserção? Como se sentia? 

d) Você já foi discriminada de modo explícito ou camuflado no cenário do rap por ser mulher? Se 

a resposta for positiva, como isso ocorreu?  

e) Você vê diferenças e semelhanças entre as mulheres brancas e negras no rap nacional? Se vê 

quais são? 

f) Quais são as dificuldades que você encontra para participar do Hip Hop? 

g) Faz parte de algum coletivo ligado ao Hip-hop? Se sim, como o coletivo atua (as discussões 

são realizadas em quais espaços –letras, debates, encontros)? 

h) Por que você acha que existem mais homens produzindo e consumindo rap do que mulheres? 

i) Na sua opinião, como se dá a participação das mulheres no Hip Hop do Norte Fluminense?  

 

3- Experiências com o movimento feminista 

a) Já tinham participado de movimentos preocupados com a questão de gênero? 

b) O que para você é ser mulher?  

c) Você já passou por alguma situação de assédio? 

d) Esse assédio influenciou de alguma forma você no Hip-Hop? 

e) O que para você é o feminismo? 

f) Você se considera feminista? 

g) Existe feminismo dentro do Hip-hop? 

 

4- As redes 

a) Faz uso das redes sociais? 

b) Qual a importância das redes sociais para o seu coletivo? 

c) As redes sociais influenciam para quais eventos ligados ao Hip-hop você vai?   

d) Usa as redes sociais como espaço de debates sobre o movimento? 

e) Conhece ou já ouviu falar sobre a Liga Feminina de MC’s? 

f) Para você, qual a importância as redes sociais têm na articulação de mulheres no Hip-hop? 

 



161 

 

APÊNDICE B – Termo de consentimento de entrevista 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE USO DA ENTREVISTA 
 

A Pesquisa Territorialidade das mulheres no movimento Hip-hop em Campos dos 

Goytacazes e Macaé visa investigar as mulheres residentes em ambas as cidades do Norte 

Fluminense quanto aos seus locais de encontro e diversão, suas referências culturais, seu 

envolvimento com o Hip-hop, para compreender como se dá o modo de estruturação e a 

apropriação do espaço urbano pelas mulheres ligadas ao Hip-hop. Para isso, pretende-se escutar 

mulheres frequentadoras de eventos ligados ao Hip-Hop em Campos dos Goytacazes e Macaé, 

para entender e analisar como as jovens criam suas identidades e desenvolvem representações 

a partir do Hip-hop.  

Os dados dos depoimentos estarão sob sigilo ético e não deverão ser divulgados até o momento 

de publicação da pesquisa, de modo que ela não oferece nenhum risco ao/a informante. 

A pesquisadora responsável pela pesquisa é a Thais Dias Tavares, mestranda em Geografia pela 

UFF de Campos dos Goytacazes, que se compromete a esclarecer todas as dúvidas dos/as 

informantes, antes, durante e depois das entrevistas. Podendo ser contatada pelo telefone: (22) 

98129-2960 ou ainda pelo correio eletrônico: thaisdiastavares@gmail.com.  

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador/a do documento ______________________________, residente ____________ 

______________________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que cedo os direitos da minha entrevista para que seja transcrita, 

analisada e utilizada, no todo ou em partes, no âmbito da pesquisa acima citada. Da mesma 

forma, autorizo que seja usada posteriormente por terceiros vinculados à UFF, que ficará com 

a guarda do material após o término da pesquisa. 

Também informo que (     ) permito a citação do meu nome na redação final da pesquisa  (     ) 

não permito a citação do meu nome na redação final da pesquisa. 

 

Campos dos Goytacazes, ____________________________de 20_____. 

 

__________________________                     __________________________ 

       Participante da Pesquisa                           Thais Dias Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thaisdiastavares@gmail.com
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APÊNDICE C – Modelo do questionário aplicado em campo.  

 

ESTE QUADRO DEVE SER PREENCHIDO PELA PESQUISADORA. 

Data do questionário: ______/ _______/__________   Local: ______________________ 

 

PREZADA, ESTAMOS DESENVOLVENDO UMA PESQUISA DE MESTRADO SOBRE 

AS JOVENS MULHERES INTEGRANTES DO HIP HOP. TODAS AS INFORMAÇÕES 

SERÃO TRATADAS COM RIGOR E SIGILO. OS NOMES NÃO SERÃO 

DIVULGADOS. 

1. Idade:____________ 

2. Grau de escolaridade? _____________________________________________________ 

3. Qual cidade mora? ________________________________________________________ 

4. Bairro:__________________________________________________________________ 

5. Nasceu onde? ____________________________________________________________ 

6. Trabalha? (   ) sim (   ) não   Função? __________________________________________ 

7. Essa é a sua primeira vez em um evento de Hip-Hop? (   ) sim      (   ) não 

8. Se não em quais outros eventos você costuma ir/ já foi?__________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Em outros eventos que frequentou já sentiu alguma descriminação por ser mulher?  

(   ) sim      (   ) não 

10. Você participa da festa como frequentadora ou tem participação em algum coletivo? 

(   ) frequentadora     (    ) coletivo Qual? __________________________________________ 

11. Você atua em algum elemento do Hip-Hop? (   ) sim      (    ) não 

(    ) Break   (    ) Grafite   (   ) Rap  Função: _______________________________________ 

12. Você possui algum envolvimento com movimentos sociais? (   ) sim  (    ) não  

Qual? _____________________________________________________________________ 

13. As redes sociais possuem influência em quais eventos ir? (    ) sim    (   ) não 

14. Na sua opinião o Hip-hop é machista? (   ) sim      (    ) não 

15. Você se declara feminista? (   ) sim     (    ) não 

 

 

APÊNDICE D – Gráficos produzidos a partir dos questionários aplicados em evento.  
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APÊNDICE E – Print screen dos perfis no Instagram das Delas 22.  

43%

57%

Participação em Movimentos Sociais

sim

não

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
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ANEXOS  

 

ANEXO A – Entrevista do Mano Brown, Revista Cláudia Mar/2018 
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ANEXO B – Letra da música Tombei, Karol Conká.  

 

Baguncei a divisão, esparramei 

Peguei sua opinião, 1-2 pisei 

Se der palpitação, não dá nada, conta até três 

Negrita de Lacaia Carla que samba no bass 

Se quiser conferir, vem cá, pra ver se aguenta 

Miro muito bem, enquanto você tenta 

Enquanto mamacita fala, vagabundo senta 

Mamacita fala, vagabundo senta 

Depois que o alarme tocar 

Não adianta fugir 

Vai ter que se misturar 

Ou, se bater de frente, periga cair 

Já que é pra tombar 

Tombei (bang bang) 

Já que é pra tombar 

Tombei (bang bang) 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Tombar-bar, tombei 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Tombar-bar, tombei 

Se é pra entender o recado 

Então, bota esse som no talo 

Mas vem sem cantar de galo 

Que eu não vou admitir 

Faça o que eu falo 

E se tiver tão complicado 

É porque não tá preparado 

Se retire, pode ir 

Causando um tombamento (oh) 

Também tô carregada de argumento (oh) 

Seu discurso não convence, só lamento (oh) 

Segura a onda, senão ficará ao relento (oh, oh, oh) 

Depois que o alarme tocar 

Não adianta fugir 

Vai ter que se misturar 

Ou, se bater de frente, periga cair 

Já que é pra tombar 

Tombei (bang bang) 

Já que é pra tombar 

Tombei (bang bang) 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Tombar-bar, tombei 
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Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Tombar-bar (é) 

Já falei que é no meu tempo 

As minhas regras vão te causar um efeito 

É quando eu quero, se conforma, é desse jeito 

Se quer falar comigo então fala direito (fala direito) 

É no meu tempo 

As minhas regras vão te causar um efeito 

É quando eu quero, se conforma, é desse jeito 

Se quer falar comigo então fala direito, fala direito 

Depois que o alarme tocar 

Não adianta fugir 

Vai ter que se misturar 

Ou, se bater de frente, periga cair 

Já que é pra tombar 

Tombei (bang bang) 

Já que é pra tombar 

Tombei (bang bang) 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Tombar-bar, tombei 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Bau, bau, bauê 

Tombar-bar, tombei 
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ANEXO C – Line Up da LajeFest evento promovido pela Lajebond.  
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ANEXO D – Folder do Baile do Mãos Negras no Oca Roots.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – Nova arte da Manifestação Cultural de Rimas.  
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ANEXO F -  Folder do evento Rap da Ponte com o Delas 22.  
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