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Apaguemos, portanto, pelo menos por algum tempo, os 
holofotes e escutemos o rumor e os gritos dos espaços 

inorgânicos, imaginando-os mesmo que distantes, menos 

segregados, menos folclorizados. O que poderia ser 

apreendido numa experiência como essa? Talvez, outras 
formas de fazer cidade e de aprender, neste fazer, com a 
cultura do Outro: mortos e vivos. 

Ana Clara Torres Ribeiro (2012 [2007], p. 22) 
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RESUMO  

 

Nossa pesquisa pauta-se na análise da relação entre o espaço e a formação dos movimentos 

funk e hip hop nas últimas décadas dos anos 2000 na sociedade brasileira. Através do diálogo 

com corpos historicamente subalternizados e explorados buscamos as diferentes geografias 

produzidas nas metrópoles por meio desses movimentos político-culturais. Ao longo do 

trabalho discutimos as representações da mulher no interior dos movimentos funk e hip hop, e 

compreendemos como determinados sujeitos socialmente marginalizados tem procedido 

diante das desigualdades inerentes ao sistema capitalista dessas culturas. Por meio da 

averiguação de como ocorrem às formas de resistência do lugar ao processo de segregação da 

metrópole capitalista e de versos musicais, observamos como homens e mulheres tem se 

colocado e desenvolvido leituras sobre o espaço urbano, suas condições, as formas de 

representação feminina e de que maneira explicitam contradições e conflitos existentes no 

interior desses movimentos. Para tal empreitada utilizamos pesquisa teórica sobre o tema, 

material áudio-visual, reportagens e, principalmente, letras das canções produzidas pelo funk e 

hip hop. A intenção aqui proposta é a de enxergar diferentes formas de resistência que 

realizam intersecções entre classe, raça e gênero, por meio de culturas acessíveis e sensíveis, 

que superem o modelo colonial de legitimação e de relações de dominações. Por fim, 

destacamos a subversão das construções de narrativas realizadas somente por corpos 

masculinos que acabam por invisibilizar e silenciar a figura da mulher nos movimentos 

político-culturais aqui tratados. Esses movimentos acabam por se constituírem como 

instrumentos de luta e legitimação, ao vocalizarem questões e temáticas ligadas às mulheres 

periféricas, sendo um meio de denúncia contra a submissão e segregação que recaem sobre 

elas, originando novos modelos comportamentais femininos.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Movimentos político-culturais; Identidade; Raça; Mulher; Classe. 
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ABSTRACT  

 

Our research is based on the analysis of the relationship between space and the formation of 

funk and hip hop movements in the last decades of the 2000s in Brazilian society. Through 

dialogue with historically subordinated and explored bodies, we seek the different 

geographies produced in the metropolises through these political-cultural movements. 

Throughout the work, we discussed the representations of women within the funk and hip hop 

movements, and we understand how certain socially marginalized subjects have proceeded in 

the face of the inequalities inherent in the capitalist system of these cultures. Through 

investigating how the forms of resistance of the place to the process of segregation of the 

capitalist metropolis and musical verses occur, we observe how men and women have 

positioned themselves and developed readings about the urban space, its conditions, the forms 

of female representation and how they explain contradictions and conflicts within these 

movements. For this endeavor we used theoretical research on the topic, audio-visual 

material, reports and, mainly, lyrics of songs produced by funk and hip hop. The intention 

proposed here is to see different forms of resistance that make intersections between class, 

race and gender, through accessible and sensitive cultures, which surpass the colonial model 

of legitimation and relations of domination. Finally, we highlight the subversion of narrative 

constructions carried out only by male bodies that end up making the figure of women 

invisible and silent in the political-cultural movements discussed here. These movements end 

up constituting instruments of struggle and legitimation, by vocalizing issues and themes 

related to peripheral women, being a means of denouncing the submission and segregation 

that fall on them, originating new female behavioral models. 

 

 

 

 

Keywords: Political and cultural movements; Identity; Breed; Woman; Class. 
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INTRODUÇÃO 

 

A música, sobretudo a chamada “música popular”, ocupa no Brasil um lugar 

privilegiado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontro de 
diversas etnias, classes e religiões que formam o nosso grande mosaico nacional. [...] 

Portanto, arrisco a dizer que o Brasil, sem dúvida uma das grandes usinas sonoras do 

planeta, é um lugar privilegiado não apenas para ouvir música, mas também para 

pensar a música. (NAPOLITANO, 2005, p.7) 

 

“Hoje você é quem manda/Falou, tá falado/Não tem discussão/A minha gente hoje 

anda/Falando de lado/E olhando pro chão, viu [...] Apesar de você/Amanhã há de ser/Outro 

dia/Você vai se dar mal/Etc. e tal”1. Através destes versos, que permanecem tão atuais na 

sociedade brasileira, ocorreu a inserção da música na minha vida acadêmica ainda quando 

cursava o final da graduação em História na UFRRJ, em 2011. Nesta minha primeira 

graduação, me debrucei sobre questões ligadas à produção musical brasileira durante o 

período da ditadura militar. Como se sabe, as manifestações culturais nacionais de meados da 

década de 60 até meados da década de 80 foram marcadas pelo seu forte teor político. Isso se 

evidencia com maior veemência no caso das canções. Em linhas gerais, pode-se dizer que 

muitas das músicas que moldaram o que hoje chamamos de MPB surgiram naquele período 

como críticas diretas – ainda que por vezes discretas – do modo de governo vigente.  

Quando cheguei ao curso de Geografia, também na UFRRJ, tinha como intenção 

realizar um trabalho monográfico que debatesse a relação da Baixada Fluminense com a 

música. Dessa maneira o rap entra na minha vida. Por meio de alguns estudos elaborados ao 

longo da graduação, dando ênfase ao grupo de pesquisa PET Geografia2, pude observar um 

pouco do que era produzido naquela área periférica do estado do Rio de Janeiro, 

desenvolvendo um olhar acadêmico mais sensível e criativo, focado no diálogo de saberes e 

valorização dos sujeitos, principalmente daqueles socialmente marginalizados. Cheguei assim 

ao entendimento de que temos ali grandes ações e produções artísticas, cabendo destacar 

aquelas ligadas ao movimento hip hop.  A Baixada respira arte e cultura! 

                                                             
1 CHICO BUARQUE, Apesar de você. 
2Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro - Campus Nova Iguaçu. O grupo iniciou suas atividades em dezembro de 2010, ano de 

implantação do curso de Geografia da UFRRJ, no campus Nova Iguaçu. Entrei no grupo no primeiro semestre de 

2013 e permaneci até o segundo semestre de 2015. Que tem como proposta incentivar o diálogo de saberes no 

ensino de Geografia, por meio de uma aproximação sensível da arte com o fazer acadêmico e científico. A 

proposta do PET é complementar a formação profissional e cidadã promovida pelo curso de Geografia de modo 

criativo e inventivo. <http://geo-pet.blogspot.com/>. 

http://geo-pet.blogspot.com/
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Para este trabalho busquei conciliar temas que tinha grande vontade de pesquisar, que 

se fazem necessários, nesse momento, para minha completude enquanto pesquisadora e que 

possam contribuir para a construção de uma Geografia mais crítica, que pontencialize e ecoe 

cada vez mais as vozes e saberes dos sujeitos subjugados, estereotipados e invizibilizados 

diante de uma estrutura social racista, classista e sexista. Procuramos dialogar com temáticas 

que, devido a sua importância, ainda podem ser consideradas pouco discutidas e valorizadas 

no meio acadêmico. Para tal reflexão abordaremos temáticas que me inquietam, estimulam e 

despertam curiosidades na minha vida pessoal e acadêmica. Desejamos nesta pesquisa 

articular três grupos sociais: A população pobre, a população negra e a figura da mulher. Três 

temas tão profundos e carregados de estigmas, que acabam se convergindo em diversos 

momentos, uma vez que boa parte da população brasileira carrega essas três categorias em 

seus corpos. A isso incluo meu interesse pela música. Dessa maneira, nossa reflexão 

caminhará de maneira interseccional com intuito de discutir as ausências e apagamentos 

sistemáticos sofridos por esses sujeitos que demandam protagonismo em pesquisas de cunho 

social, político e cultural. 

 Como ressaltado acima, meu interesse pelas mais variadas formas de expressão 

musical, que antecede e perpassa minha vida acadêmica, se consolida aqui na forma de 

pesquisa. Um interesse que a cada dia me desperta maior curiosidade é o funk, a forma 

atrevida e irreverente que se apresenta, como existe, resiste e ganha cada vez mais adeptos, 

somada as diferentes formas de descriminação e depreciação que são criadas para barrá-lo. 

Essas questões sociais, em destaque as formas de representação da mulher, o funk e o 

interesse em mergulhar mais profundamente no universo do hip hop, gritaram para que fosse 

realizado um trabalho unindo essas temáticas.  

Vivemos numa espécie de hierarquia de seres e saberes, na qual temáticas como essas, 

ligadas as classes pobres, negras, negros e mulheres, quando aparecem em trabalhos 

acadêmicos por vezes são desqualificadas, deslegitimadas ou não atingem de maneira 

satisfatória a sociedade, deixando de criar uma maior interação entre as pesquisas, os sujeitos 

que se tornam objetos de análise e a sociedade. Visto que os debates ainda se mantêm muito 

restritos entre os muros dos centros de pesquisa. Sobre isso escreve Shiva: 

 
A ligação entre saber e poder é inerente ao sistema dominante porque, enquanto 

quadro de referência conceitual, está associado a uma série de valores baseados no 

poder que surgiu com a ascensão do capitalismo comercial. A forma pela qual esse 

saber é gerado, estruturado e legitimado e a forma pela qual transforma a natureza e 
a sociedade geram desigualdades e dominação, e as alternativas são privadas de 

legitimidade. (2003, p.21) 
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Apesar da crescente elaboração de diversos trabalhos e pesquisas acadêmicas, ainda é 

nítida a manutenção do distanciamento entre a academia e a massa populacional. Discursos 

sobre áreas consideradas periféricas são criados, mas, no entanto, a fala, o surgimento e as 

relações de poder expressas nesses discursos seguem sendo negligenciados. O intuito aqui é o 

de contribuir com a Geografia crítica, trazendo sujeitos e corpos social e culturalmente 

submissos que em um longo caminho histórico foram destituídos e/ou negligenciados 

enquanto protagonistas de suas ações. Assim como aponta Haraway “Precisamos do poder das 

teorias críticas modernas sobre como significados e corpos são construídos, não para negar 

significados e corpos, mas para viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de 

um futuro” (1995, p.16). Visamos uma pesquisa que discuta classe, gênero e raça de forma 

integrada, e não gere a compartimentarização dos sujeitos e seus saberes, auxiliando na 

construção de um saber científico fundamentado nas vozes desses sujeitos silenciados. 

Para além da exclusão espacial e dificuldade de acesso aos meios intelectuais, recai 

sobre os indivíduos segregados a invisibilização dos seus saberes locais e suas produções 

“Primeiro fazem o saber local desaparecer simplesmente não o vendo, negando sua 

existência” (SHIVA, 2003, p. 21), vemos a crescente imposição de qual tipo de saberes são 

legítimos ou importantes. Da mesma forma que 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT apud SILVA, 2013, p. 

156).  

 

O sistema dominante faz desaparecer a realidade representada e questionada pelas classes 

populares. “Desse modo, o saber científico dominante cria uma monocultura mental ao fazer 

desaparecer o espaço das alternativas locais, de forma muito semelhante a das monoculturas 

de variedades de plantas importadas, que leva à substituição e destruição da diversidade 

local.” (SHIVA, 2003, p. 25). Desejamos, através dessa pesquisa, fazer uso de saberes não 

hegemônicos numa tentativa de tornar tais debates mais visíveis e acessíveis à população. 

Com isso, buscamos contribuir para o aumento da visibilidade destes que são alguns dos 

grupos mais negligenciados historicamente.  

Acompanhamos profundas desigualdades serem estabelecidas cada vez mais sobre a 

sociedade brasileira através dos meios políticos, econômicos e sociais. A lógica econômica do 

grande capital gera uma modernização seletiva e segregacionista de alguns pontos, 
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acentuando a desigualdade sócio-espacial3. Um resultado desta lógica é o estabelecimento de 

áreas centrais, direcionadas à população mais abastada e áreas marginalizadas destinadas à 

população historicamente pobre e subjugada, em sua maioria negra e feminina.  

Lefebvre aponta que o urbano deveria ser tido como um lugar de reunião, de encontro, 

e “A democracia urbana implicaria a igualdade dos lugares, a participação igual nas trocas 

globais” (2008, p.114). Contudo, o que temos socialmente estabelecido é uma hierarquia dos 

lugares. Diante desse cenário alguns movimentos culturais emergem estabelecendo um 

pensamento crítico e rompem com a lógica homogeneizadora e alienante, se caracterizando 

como formas de resistência a determinadas imposições estabelecidas, se apropriando do 

espaço, criando manifestações de pertencimento e identidade, e fazendo surgir novos tipos de 

conhecimento. Vemos aqui que as “[...] práticas sociais podem chegar a engendrar domínios 

de saber que não somente fazem parecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas 

também fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos do conhecimento” 

(FOUCAULT, 2002, p.8). 

 A partir disso, podemos pôr em pauta questionamentos sobre a construção de 

identidades territoriais e a relação de pertencimento do indivíduo ao lugar, buscando 

desvendar as diferentes geografias produzidas nas metrópoles brasileiras, tal como Barbosa 

(2018), Moassab (2011), Oliveira (2008, 2014, 2019), Oliveira (2004, 2006, 2012), Rodrigues 

(2002, 2005a, 2005b), entre outros. Verificaremos, assim, como determinados sujeitos se 

colocam diante das estruturas excludentes do sistema capitalista e das normas de dominação e 

submissão de uma sociedade com bases patriarcais e escravistas.  

O eixo central de nossa pesquisa se desenvolve a partir de duas questões. A primeira 

delas, numa perspectiva mais geral, busca compreender como determinados sujeitos 

socialmente marginalizados tem procedido diante das desigualdades inerentes ao sistema 

capitalista. A segunda, intimamente ligada à primeira, pergunta pela representação a mulher 

no interior dos movimentos funk e hip hop. Por meio da averiguação de como ocorrem as 

formas de resistência do lugar ao processo de segregação da metrópole capitalista e de versos 

musicais, observamos como homens e mulheres tem se colocado e desenvolvido leituras 

sobre o espaço urbano, suas condições, as formas de representação feminina e de que maneira 

explicitam contradições e conflitos existentes dentro desses movimentos político-culturais. 

                                                             
3 Utilizaremos ao longo do trabalho a grafia sócio-espacial, tal qual Marcelo Lopes (2013) pretendendo não 

somente compreender e explicar o espaço reduzido à materialidade, mas também se atentar e dialogar com as 
relações sociais estabelecidas em determinados espaços. “É preciso interessar-se, profundamente, e não somente 

epidermicamente, também pelas relações sociais. É necessário interessar-se pela sociedade concreta, em que as 

relações sociais e o espaço são inseparáveis” (p.16).  



18 
 

Evidenciamos a polissemia e pluralidade territorial que insurge das favelas e periferias 

metropolitanas por meio da ressignificação de espaços urbanos públicos e privados, 

destacando o cotidiano urbano, o contraste sócio-espacial e as resistências geradas por 

mulheres e homens a partir dessas condições. Temos o intuito de compreender como vem 

ocorrendo à relação entre espaço, política, cultura, classe, gênero e raça através dos 

movimentos funk e hip hop. Para tal empreitada utilizamos pesquisa teórica sobre o tema, 

material áudio-visual, reportagens e, principalmente, letras das canções produzidas pelo funk e 

hip hop, numa tentativa de reconhecer suas táticas de apropriação do espaço público por meio 

de um diálogo de saberes entre a academia e as vozes oriundas desses movimentos. Nossa 

pesquisa é baseada na multiescalaridade, com a finalidade de compreender, mesmo que 

brevemente, as implicações político-culturais geradas por esses dois movimentos na sociedade 

brasileira, principalmente a partir dos anos 2000, que nos traz o surgimento do crescimento de 

coletivos culturais nos espaços periféricos, o aumento do número de jovens em busca de 

sociabilidade e espaços coletivos e culturais, e o surgimento cada vez maior dos debates 

acerca do universo feminino. 

A música é utilizada aqui como articuladora de discussões sobre o espaço urbano 

brasileiro, entre o conhecimento científico e a arte para pensar a vida urbana nas últimas décadas, 

demonstrando alguns dos diálogos e encontros que são possíveis nas cidades. Buscamos uma 

análise geográfica a partir de movimentos sócio-culturais e ativismos políticos, reconhecendo 

práticas e ações que permitam a assimilação da geograficidade dos movimentos culturais, aqui 

entendida como subjetividade individual e coletiva, baseada nas relações sociais de poder. 

Ressaltando a subjetividade na concepção de cidade e cidadão “na perspectiva de uma 

ideologia do cotidiano, recuperando a dimensão poética, literária e artística do objeto” 

(SILVA, 1993, p. 9). 

Observamos a produção político-cultural construída por meio de artes de resistência 

das periferias, que através da sua expressão é possível distinguir elementos da sua 

geograficidade e as problemáticas dos seus discursos, assim como afirma Ana Clara Torres 

Ribeiro:  

 

[...] a partir da leitura do território orientada pela compreensão das lutas de 

apropriação, surge o rico universo de relações que tem origem nos confrontos entre 

códigos de conduta e, em termos amplos, entre a concepção dominante da ordem 

social e os numerosos outros ordenamentos das práticas sociais que se opõem a esta 

concepção. (2005, p.12459) 
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Nos dedicamos ao estudo de canções que tratam desse cotidiano e suas implicações, 

destacando o funk e o hip hop, mais precisamente o rap, dois movimentos estigmatizados 

desde o seu surgimento,  

 

Há um clima de hostilidade em relação ao funk, considerado como gênero musical 

no qual são produzidas músicas melodicamente pobres e de conteúdo leves, isto é, o 

funk não contribuiu para a “conscientização desses indivíduos quanto a sua condição 

social ou mesmo racial”. (HERSCHMANN, 2005, p.185) 

 

Se num passado não muito distante o samba se caracterizava como a voz musical dos 

grupos das áreas marginalizadas, hoje o rap e o funk se unem a ele como instrumentos de 

construção da identidade dos jovens urbanos na luta por direitos sociais e apropriação pública. 

E diferente do primeiro, que se tornou um dos maiores símbolos da cultura brasileira, apoiado 

pelo poder público, os outros ainda seguem como culturas estigmatizadas e marginalizadas. 

Seguindo a lógica de Denilson Araújo (2006), podemos através do hip hop e do funk entender 

transformações ocorridas no espaço urbano e diferentes formas de organização da população 

pobre, partindo do princípio que esses movimentos se apropriam de dinâmicas dos processos 

de globalização, refuncionalizando os espaços no urbano, atribuindo ressignificação aos 

espaços cotidianos por intermédio da cultura. Eles se reapropriam de partes da cidade 

reproduzindo uma cidadania insurgente, na busca pela superação dos estereótipos impostos 

sobre negros e negras, pobres, mulheres e seus espaços de vivência.  

Não buscamos contar a história do funk e do hip hop, mas pensar sobre sociedade, 

cultura e poder por intermédio da análise do posicionamento de determinados sujeitos através 

cultura, atuando como revelador do cotidiano periférico e resistência do lugar ao processo de 

segregação da metrópole. Desvendando os territórios, territorialidades e disputas territoriais 

estabelecidos por esses movimentos através das descrições e críticas sociais presentes nas 

canções e lutas pela apropriação do espaço nas metrópoles brasileiras nas últimas décadas. 

Evidenciamos as discussões acerca das questões de identidades raciais, de classe e de gênero 

trazidas nas canções e ações, por meio do diálogo com os sujeitos produtores dos 

movimentos, salientando a importância desses atores nos processos de transformação do 

território e sua luta pelo direito à cidade.  

Visamos um saber científico baseado nas vozes e corpos dos sujeitos que permanecem 

marginalizados, ausentes e silenciados na sociedade brasileira. Os jovens pertencentes a esses 

movimentos geram novas territorialidades representadas e construídas através da 

musicalidade. Dessa forma, utilizamos o hip hop e o funk para entender as transformações que 
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a cultura pode gerar no espaço urbano, as diferentes formas de organização da população 

pobre, e como a figura da mulher vem se destacando nos meios culturais. Evidenciando as 

vozes que emergem das periferias das metrópoles brasileiras e seus relatos sobre o cotidiano e 

as práticas urbanas, ressaltamos o papel social dos jovens pobres que utilizam a cultura funk e 

hip hop como afirmação, luta e visibilidade pública. Assim como a importância da 

participação das mulheres, suas reflexões e sua luta por visibilidade nesses cenários, por meio 

da análise dos diferentes espaços que lhes foram designados ao longo da história desses 

movimentos no Brasil, ressaltando sua afirmação e luta por reconhecimento e auto-estima 

através das canções.  

No primeiro capítulo discutimos as bases e os aspectos teórico-metodológicos que 

direcionaram e, consequentemente, auxiliaram a construção de nossa pesquisa. Nele são 

destacadas questões e inquietações centrais em nosso trabalho. Evidenciamos os sujeitos que 

ganham destaque nas nossas análises, a escala escolhida para abarcar tal empreitada, e os 

conceitos ligados ao surgimento e desenvolvimento dos movimentos político-culturais 

periféricos, hip hop e funk. 

No segundo capítulo contextualizamos o movimento funk e o hip hop, discutindo as 

condições estruturais que propiciam suas emergências, seus surgimentos e desenvolvimentos. 

Nesta parte trabalhamos a relação que esses movimentos político-culturais apresentam com o 

território. Trazemos a cultura como resistência gerada a partir das desigualdades sociais, 

elucidando as esferas culturais como forma de resistência e apropriação do espaço, além de 

destacar a relação do indivíduo com o lugar, e as relações estabelecidas entre periferias e 

metrópoles.  

Por fim, no capítulo três trazemos para a reflexão a insurgência feminina nos 

movimentos funk e hip hop. Realizando um apanhado sobre o papel designado à mulher na 

sociedade brasileira a partir da lógica patriarcal e escravista na qual estamos inseridos, 

salientamos os estigmas que permanecem recaindo sobre o corpo da mulher negra. 

Abordamos, brevemente, a atuação do movimento feminista e a necessidade de incorporação 

de questões relacionadas ao classismo e racismo nas suas pautas, em prol do abandono da 

universalização das concepções e problemáticas relacionadas à mulher. Por último, 

realizamos a análise das formas de representação, inserção e participação da mulher por meio 

da análise geográfica e interpretação das ações e questões propostas por elas inseridas nas 

letras produzidas a partir do ponto de vista masculino e feminino, para discutirmos a questão 
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de classe, raça, de gênero e o papel influenciador da mídia nos corpos e práticas dessas 

mulheres. 

Ao longo da pesquisa buscamos realizar uma breve análise acerca dos espaços e 

sujeitos historicamente segregados e marginalizados, ressaltando a importância das batalhas 

simbólicas estabelecidas através do hip hop e funk, movimentos político-culturais que atuam 

como forma reveladora do cotidiano periférico e resistência do lugar ao processo de 

segregação da metrópole capitalista. A contribuição que pretendemos legar aos estudos 

geográficos se daria mediante o uso da sensibilidade do outro. A partir da perspectiva desses 

grupos sociais busca-se expor de que maneira essas racionalidades alternativas, constituintes 

da vida social numa cidade, convivem com a hegemônica. O urbano nos surge como um 

campo de conflitos, de tensões, enfrentamentos e contradições, sendo aqui caracterizado como 

produto social e condição para realização e reprodução da sociedade. Os movimentos aqui 

estudados podem contribuir para a visibilidade pública e a capacidade de mobilização 

popular, se configurando como alternativas de participação na vida política e social dos 

indivíduos periféricos, através de militâncias que têm na sua cultura sua principal forma de 

afirmação e de luta por reconhecimento, caracterizando as áreas periféricas como espaços de 

produção cultural que resistem e criam mundos alternativos para se viver, ao gerar uma 

ressignificação do urbano. 

As diferentes e múltiplas formas de narrar e resistir na vida metropolitana através da 

inserção de questões relacionadas à população negra e de ideias de valorização da mulher, 

oriundas e associadas às camadas periféricas, retiram os debates sobre raça, classe e gênero do 

discurso acadêmico e das classes médias o tornando mais acessível para a população mais 

pobre, sujeitos historicamente subalternizados e explorados. Esse processo acarreta no 

aumento da visibilidade pública e da capacidade de mobilização popular, tendo como 

protagonistas sujeitos invisibilizados e inaudíveis durante séculos falando de suas próprias 

experiências, problemáticas e interesses, produzindo maior contribuição para o meio 

acadêmico e representatividade ao trazerem outras visões, novas questões e positivas e 

inovadoras ampliações nas perspectivas de modificação do campo social.  
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CAPÍTULO I – QUESTÕES METODOLÓGICAS 

  

Nossa pesquisa compõe o conjunto de trabalhos e estudos geográficos que partem da 

produção de cultura e conhecimento por meio das práticas de sujeitos tidos como periféricos, 

ressaltando sua criatividade e protagonismo resultantes de ações ligadas ao movimento funk e 

hip hop. Visamos à valorização da subjetividade dos sujeitos e suas de ações por meio de suas 

vivências, e de movimentos sociais4 e suas atuações. Para tal, realizamos a análise destes 

processos de maneira horizontal, construindo um diálogo entre a academia e esses sujeitos 

produtores dos movimentos, não os tomando apenas como objetos a serem estudados, mas 

construindo uma interlocução com seus lugares de origem e suas problemáticas através do que 

é exposto por quem vive esse cotidiano, fazendo com que suas vozes ecoem nos debates aqui 

propostos. 

Buscamos contribuir com os debates que tratam dos processos de urbanização, das 

apropriações de espaços públicos, dos espaços de segregação, da valorização da cultura 

periférica, do racismo e das problemáticas que envolvem o universo da mulher. A partir das 

leituras e experiências realizadas do e no espaço urbano pelo funk e hip hop, pretendemos 

desvendar o que é gerado por esses movimentos por meio das descrições, problemáticas e 

críticas sociais apresentadas nas letras das suas canções e lutas pela apropriação do espaço. 

Destacamos as vozes que ainda insurgem das periferias metropolitanas brasileiras e seus 

relatos sobre o cotidiano e práticas urbanas, salientando a presença e figura da mulher diante 

de diversos conflitos e contradições existentes nos movimentos aqui apresentados. Além 

disso, ressaltamos o papel social dos jovens pobres através de militâncias que têm na cultura 

funk e hip hop, sua principal forma de afirmação e de luta por reconhecimento e auto-estima 

subjetiva e comunitária. Uma vez realizado o que propomos, esta pesquisa propiciaria maiores 

debates acerca do cotidiano e das indagações trazidas por esses protagonistas que, mediante a 

leitura de suas lutas, possibilitam que sua fala seja ouvida por intermédio de suas ações e 

produções. Não pretendemos falar por, mas falar com e por meio desses protagonistas. 

Realizaremos aqui uma pesquisa tradicional crítica, não participante, mas que respeita 

e dialoga com os sujeitos e suas práticas. Sua elaboração foi baseada na análise de fontes, 

incluindo bibliografias referente às temáticas a serem trabalhadas, textos e documentos 

acessíveis em sites elaborados pelos protagonistas, material áudio-visual, letras de músicas, 

ações culturais, shows, notícias e entrevistas de jornais, revistas e blogs acerca dos temas. 

                                                             
4 Retomaremos esse conceito mais a frente. 
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Nosso principal objeto de análise são os discursos propagados por homens e mulheres por 

meio das letras produzidas pelo funk e hip hop. Fator que não nos levará a analisar esses 

movimentos de cima, mas a tentar olhar de maneira mais próxima a leitura realizada por esses 

sujeitos. Sabe-se que para compreender de fato esses movimentos é necessário participar 

efetivamente de suas ações, mas para tal se exige confiança e laços que o curto prazo para 

elaboração desta pesquisa não nos foram permitidos. Tentamos criar estratégias para 

transmitir as ações desses sujeitos de maneira mais original possível, analisando discursos, 

comportamentos, estéticas corporais, locais de origem e desenvolvimento de suas atividades. 

Lidamos aqui com uma relação entre pesquisa e pesquisador na qual o objeto é vivo e em 

constantes transformações, indo além, são indivíduos com desejos, questionamentos e 

contradições que não podem ser negligenciadas.  

Nosso objetivo, nesta pesquisa, é compreender de que maneira a figura da mulher tem 

sido abordada nos movimentos funk e hip hop, a partir da análise de como determinados 

sujeitos postos às margens da sociedade tem se portado diante das desigualdades que fazem 

parte da estrutura do sistema capitalista. Isto é feito visando investigar como ocorrem as 

formas de resistência do lugar ao processo de segregação da metrópole capitalista, como 

homens e mulheres tem retratado a figura feminina, e de que maneira as mulheres tem 

realizado a leitura do espaço urbano e explicitado as contradições e conflitos existentes nesses 

movimentos político-culturais.  

 Problematizamos nossas questões utilizando as letras das canções como as principais 

fontes de dados para análise, uma vez que a música é a expressão artística com maior 

visibilidade no funk e no hip hop. As expressões musicais oriundas dos movimentos aqui 

investigados, por envolver um grande número de produtores e ouvintes, se mostram um 

poderoso meio de propagação de suas ideias, o que inclui os significados atribuídos à figura 

da mulher. Ao longo da pesquisa ressaltamos alguns grupos e artistas representativos que 

ganham destaque no cenário nacional, como Racionais MC’s, Gabriel O Pensador, Criolo, 

Baco Exu do Blues, Negga Gizza, Flora Matos, Dina Di, no hip hop; E, no funk, Ms Catra, 

Cidinho e Doca, Bonde do Tigrão, Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco e Anitta, entre 

outros.  

Por meio da arte pretendemos reconhecer apropriações de diferentes racionalidades 

formadoras da vida social numa cidade, método que traz novas possibilidades para apreensão 

das falas dos que estimulam diálogos no espaço urbano. Buscamos elaborar análises 

conectadas às existências, utilizando a sensibilidade do pesquisador “Esse fazer geográfico 
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conectado às existências produz orientações de método que permitem analisar o cotidiano dos 

homens e mulheres comuns, a autonomia possível de sua ação e seu pensamento, e 

compreender as suas formas de resistências e de insurgências.” (OLIVEIRA, 2016, p. 95). 

Nesta pesquisa encontramos dificuldades e questionamentos por não trabalharmos 

com um recorte geográfico específico, seja um município, um estado ou uma região. 

Observamos a todo instante a necessidade de restrição do local de análise do objeto. 

Destacamos que quando lidamos com a análise de ativismos e movimentos sociais a 

apresentação do espaço geográfico “pode estar referenciada nas identidades espaciais, no 

referencial organizacional de cada movimento, sua localização, na materialização da ação e 

manifestação na paisagem nas suas escalas de atuação, bem como na possibilidade da sua 

representação cartográfica.” (RAMOS, 2013, p.112-113). Ramos ressalta alguns pontos, 

propostos por Marcelo Lopes de Souza, que são considerados ao incorporarmos de forma 

prática e adaptada a dimensão espacial nas pesquisas sobre ativismos e movimentos sociais, 

enumerando: 1) discutir o espaço como território vivido, carregado de cargas simbólicas e 

identidades; 2) a forma com que o espaço é esquematizado e instrumentalizado para servir 

como referencial organizacional; 3) a forma que o substrato espacial sintetizam ou 

referenciam as demandas ou questões e as causas de cada ativismo; 4) As novas organizações 

sócio-espaciais geradas pelos ativismos; 5) As escalas possíveis dos processos e fenômenos, 

podendo se caracterizar como ser escalas locais, regionais, nacionais, continentais, 

transcontinentais ou global; E 6) a possibilidade de representar cartograficamente os 

movimentos e ativismos (RAMOS, 2013). 

Optamos por não realizar um estudo de caso, mas um estudo multiescalar, com intuito 

de produzir ponderações mais amplas ao articular diferentes escalas, gerando o alcance dos 

tencionamentos locais a problemas de amplitude global. Visto que os movimentos se 

apresentam com variável força e potência, temos o intuito de gerar uma breve compreensão 

sobre o surgimento, atuação e abrangência desses movimentos nas últimas décadas, 

especificamente a partir dos anos 2000. Período marcado pelo crescimento cada vez maior da 

criação dos espaços coletivos e ações culturais de origem periférica, pela emergência da 

questão de gênero nos ativismos e movimentos sociais. E pelos questionamentos acerca das 

representações e designações relacionadas à figura feminina e da maior inserção e 

participação de mulheres nos movimentos aqui analisados, o funk e o hip hop. 
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1.1 - Domesticação cultural e o desafio de se trabalhar com música popular 

 

 Ao trabalharmos a cultura e suas relações com as transformações sociais, observamos 

cada vez mais a primeira como um meio pelo qual se pode estudar as modificações no meio 

social. Sabendo-se que as oportunidades de legitimidade cultural não ocorrem de maneira 

igualitária, os sujeitos hegemônicos e sua cultura erudita ainda são postos como detentores da 

verdadeira cultura. Vemos então a constante luta desses produtores e produções inferiorizados 

pelo direito de tornar seu discurso legítimo e adquirir maior visibilidade, criando diferentes 

formas de reprodução social e desviando-se do padrão e da lógica dominante.  

Para iniciarmos debates acerca de manifestação musical popular, é preciso abordar as 

formas com que esta se apresenta, sendo necessária uma breve reflexão sobre o surgimento da 

música popular urbana, suas variações e conflitos. Augusto de Campos (1974) aponta 

diferentes espécies de manifestação musical popular, e propõe a divisão desta em três tipos 

preponderantes. A primeira é chamada de folclórica, liga-se mais diretamente a determinadas 

situações sociológicas, históricas e geográficas, reunindo em sua estrutura inúmeros 

elementos básicos que a tornam característica de uma época, uma região ou uma maneira de 

viver. São a estabilidade formal, a espontaneidade expressiva e a pureza de elementos que 

constituem os mais importantes fatores de sua sobrevivência e força criativa. Os demais tipos 

de manifestações musicais não eruditas são de origem urbana, sendo qualificadas como 

músicas populares, tendo suas próprias características que as identificam e diferenciam como: 

“o primeiro tem suas raízes na própria imaginação popular e é aproveitado e divulgado pela 

rádio, pela TV, pelo filme e pela gravação; o outro é a espécie de música popular que é fruto 

da própria indústria da telecomunicação.” (CAMPOS, 1974, p. 68).  

Música popular é o que chamamos de canção, sendo ela um produto do século XX. A 

música popular urbana reuniria diversos elementos musicais, poéticos e performáticos da 

música erudita (árias de ópera, corais, etc), e da música folclórica (danças dramáticas 

camponesas, cantos de trabalho, etc). Estando sua origem datada no final do século XIX e 

início do século XX, ligada ao processo de urbanização e ao surgimento das classes populares 

e médias urbanas. A linha histórica tratada se apresenta de forma panorâmica e linear, 

devendo ser repensada quando aplicada em realidades como a da América Latina, já que o 

caráter híbrido de nossas culturas nacionais constantemente se relacionam de uma maneira 

diferente em relação à história européia (NAPOLITANO, 2005). Dessa forma,  
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[...] o que se chama de “música popular” emergiu do sistema musical ocidental tal 

como foi consagrado pela burguesia no início do século XIX, e a dicotomia 

“popular” e “erudito” nasceu mais em função das próprias tensões sociais e lutas 

culturais da sociedade burguesa do que por um desenvolvimento “natural” do gosto 

coletivo, em torno de formas musicais fixas. (NAPOLITANO, 2005, p. 14) 

 

 Devemos considerar esses apontamentos para entendermos os diferentes sentidos que 

a expressão música popular pode apresentar, destacamos aqui quatro categorias a partir das 

quais o popular tem sido definido:  

 

1) Definições normativas: música “popular” como inferior. 

2) Definições negativas: música popular definida por aquilo que ela NÃO É 

(folclórica ou “artística/erudita”). 

3) Definições sociológicas: nesta linha, a música popular estaria associada a (ou 

produzida por) grupos sociais específicos. 

4) Definições tecnológicas/econômicas: música popular como produto exclusivo dos 

mass media, disseminada no grande mercado. (NAPOLITANO, 2005, p. 14-15) 

 

A música popular vem sendo criticada ao longo da história, os eruditos e folcloristas 

afirmavam que ela era a expressão de uma decadência musical, que por um lado não honrava 

as conquistas musicais da grande música ocidental e suas formas sofisticadas; e por outro, 

corrompia a herança popular autêntica e espontânea, com seu comercialismo fácil e sua 

mistura sem critérios de várias tradições e gêneros, não sendo creditada a ela uma identidade 

própria. O que notamos acontecer nas Américas é um campo musical que aponta para uma 

síntese cultural, na qual estavam presentes as especificidades nacionais e regionais, além de 

consolidar formas musicais vigorosas e fundamentais para a expressão cultural das 

nacionalidades em processo de afirmação e redefinição de suas bases éticas. Então, somente a 

partir dos anos 60 é que a música popular passa a ser entendida como veículo de expressão 

artística e objeto de reflexão acadêmica (NAPOLITANO, 2005).  

 
A música popular nasceu bastarda e rejeitada por todos por todos os campos que lhe 

emprestaram seus objetos formais: para os adeptos da música erudita e seus críticos 

especializados, a música popular expressava uma dupla decadência: a do 

compositor, permitindo que qualquer compositor medíocre fizesse sucesso junto ao 

público, e do próprio ouvinte, que se submetia a fórmulas impostas por interesses 

comerciais, cada vez mais restritivas à liberdade de criação dos verdadeiros 

compositores. (NAPOLITANO, 2005, p. 15)  

 

A cultura popular, por diversas vezes, é transformada em mercadoria e apropriada 

pelas classes dominantes, de acordo com a produção e consumo cultural no Brasil. As 

chamadas “‘culturas populares’, geralmente tratadas como folclore e ainda recebendo 

conotações de exotismo, ganham o selo de autenticidade para serem expostas como distinções 
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de mérito da cidade no mercado global por sua avidez de atividades.” (BARBOSA, 2018, 

p.260-261). Observamos a apropriação de culturas tidas antes como marginais sendo 

exaltadas como símbolos nacionais, como o samba, a feijoada, exaltações e práticas ligadas a 

religiões de matrizes afro, até mesmo o hip hop e o funk. Adotamos aqui a diferenciação feita 

por Oliven, que defende que:   

 

O primeiro ocorre quando as classes dominantes se apropriam, reelaboram e 

posteriormente transformam em símbolos nacionais manifestações culturais 

originalmente restritas às camadas populares e que freqüentemente eram reprimidas 
pelo Estado. O segundo movimento percorre uma trajetória inversa e ocorre quando 

as classes populares se apropriam, reelaboram e posteriormente transformam em 

símbolos nacionais manifestações culturais originalmente restritas às classes 

dominantes e que freqüentemente lhes conferiam uma marca de distinção. (OLIVEN 

apud LIMA, 2005, p. 19) 

 

A apropriação e o uso de culturas periféricas por outros grupos geram novos remodelamentos 

e significados a aquelas expressões, sendo necessário destacar três fases dessa dominação 

cultural: 

 

No primeiro, o da rejeição, a cultura popular é vista como “delito” ou “desordem” e 

contra ela são acionados os aparelhos repressivos como, por exemplo, a polícia. No 

segundo, o da domesticação, o aparelho científico das classes dominantes é utilizado 

para separar os componentes da cultura popular considerados perigosos daqueles 

considerados apenas figurativos ou exóticos. Esta é a fase da dominação simbólica 

que se caracteriza pelos registros, conceptualizações, tipologias, interpretações, 

teorias e modelos. No terceiro momento, o da recuperação, a ação simultânea dos 

aparelhos ideológicos e da indústria cultural transforma as expressões culturais das 

classes dominadas em itens codificados de museus e exposições em mercadoria 
exótica para consumo turístico, em instrumentos ideológicos de inculcação 

pedagógica, etc. (OLIVEN apud LIMA, 2005, p. 20) 

 

Observamos uma crescente apropriação, adaptação e domesticação cultural no Brasil. 

Símbolos de origem periférica, marginalizadas e de matriz africana são a todo instante 

remodelados e transformados em produtos comerciais ou fins turísticos com um único 

objetivo final, o lucro. As mudanças radicais do lugar social e do conceito de música e da 

cultura popular brasileira ampliaram os materiais e as técnicas musicais e interpretativas, o 

que possibilitou a consolidação da canção como veículo fundamental de projetos culturais e 

ideológicos. Permitindo, assim, maiores compreensões acerca das subjetividades dos 

indivíduos e a leitura realizada por eles do cotidiano, suas adversidades, conflitos e 

transformações sociais. 
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1.2 – A musicalidade dos conceitos 

 

Ao longo dessa pesquisa iremos abordar alguns conceitos geográficos. Para tal, 

tentamos realizar o exercício de distinções daqueles que optamos por usar, para que seja clara 

a abordagem que é feita ao longo das análises.  

Acreditamos que “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” (SANTOS, 2006, p.39), 

sendo ele “produto do trabalho, local em que se localizam as mais variáveis instâncias, da 

produção, do consumo, do poder, das idéias, da cultura; portanto, ele é um suporte para a 

sociedade concreta, ou seja, o ‘palco’” (CAMPOS, 2006, p. 78). Mas não somente isso. Ele é 

influenciador e influenciado, caracterizado como produto social e condição para realização e 

reprodução da sociedade. Nesse sentido, a música está diretamente vinculada à produção e 

reprodução social, possuindo ligação intrínseca com as transformações no urbano ao longo do 

tempo, estando diretamente ligada ao processo de uso do território. Através das vivências e 

experiências dos indivíduos com a cidade, a arte vai demonstrar fusões entre o corpo e o 

espaço. As sociedades são produtoras e resultado das manifestações culturais. A partir disso, 

observamos racionalidades alternativas que emergem de cotidianos urbanos socialmente 

invisibilizados e criam consciência e luta na prática diária. O funk e o rap se constituem como 

recursos que narram o cotidiano do território e as lutas de apropriação e resistência contra as 

imposições do espaço-mercadoria, demonstrando que estes representam novas 

territorialidades através dos usos alternativos do território metropolitano, se caracterizando 

como agentes produtores do espaço urbano. As reflexões contidas aqui consideram a 

sociedade na sua totalidade, onde as relações sociais e o espaço caminham juntos, realizando 

uma análise sócio-espacial “no qual o ‘sócio’, longe de apenas qualificar o ‘espacial’, é, para 

além de uma redução do adjetivo ‘social’, um indicativo de que se está falando, direta e 

plenamente, também das relações sociais.” (SOUZA, 2013, p.16). 

Já esclarecemos que as relações sociais e o espaço são inseparáveis, e que o espaço 

social é aquele que a sociedade apropria, transforma e produz. Os espaços sociais são 

permeados por diferentes tipos de relações de poder, nos remetendo ao conceito de território, 

tal como Haesbaert (2011), que aponta o território na função de espaço vivido como múltiplo. 

Ao pesquisarmos as produções musicais e culturais das áreas marginalizadas das metrópoles 

brasileiras observamos novos protagonismos de ordens sócio-espaciais irredutíveis às 
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dinâmicas econômicas e mecanicistas instauradas. Esse processo possibilitou a ressignificação 

dos centros urbanos, trazendo a tona suas dinâmicas territoriais e gerando outras. 

Caracterizamos que o conceito de território “assim, em qualquer acepção, tem a ver com 

poder, mas não apenas ao tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no 

sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação.” (HAESBAERT, 2005, p. 6774). Quando falamos de território tratamos de 

espaços permeados por política, economia e cultura, ligados à maneira de se relacionar e 

significar o espaço. Envolvemos uma dimensão real concreta e uma simbólica.  

 

[...] todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto 

para realizar “funções” quanto para produzir “significados”. O território é funcional 

a começar pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para o 

nosso repouso), seja como fonte de “recursos naturais” – “matérias-primas” que 

variam em importância de acordo com o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) 

(como é o caso do petróleo no atual modelo energético capitalista). (HAESBAERT, 

2005, p. 6776) 

 

O território nos apresenta caráter multidimensional, englobando política, economia e cultura. 

Sendo ele uma categoria de análise reveladora da dinâmica social reproduzida por grupos 

populares nos espaços sociais, onde estes expressam seus mundos no conjunto da cidade. 

Haesbaert (2011) destaca que, ao se tentar separar rigidamente o território a partir das relações 

de poder no sentido mais concreto e no seu sentido simbólico, ignora-se a riqueza das 

múltiplas territorialidades, e propõe definir o território 

 

[...] a partir da concepção de espaço como um híbrido - híbrido entre sociedade e 

natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e "idealidade", 

numa complexa interação tempo-espaço, como nos induzem a pensar geógrafos 

como Jean Gottman e Milton Santos, na indissociação entre movimento e (relativa) 

estabilidade - recebam estes os nomes de fixos e fluxos, circulação e "iconografias", 

ou o que melhor nos aprouver. [...] o território pode ser concebido a partir da 
imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações 

econômicopolíticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 

estritamente cultural. (Haesbaert, 2011, p.79)  

 

No território identidades são demarcadas, descrevendo realidades e mundos que os 

cercam.  

 

É por meio da apropriação do território que se geram usos e estilos, combinando 

maneiras de fazer e invenções do saber inscritas em posições, disposições e 

recepções culturais socialmente construídas. É no território que a cultura ganha sua 



30 
 

dimensão simbólica e material, abrindo as possibilidades de sua apropriação como 

conceito e sua visibilidade como prática social.(BARBOSA, 2013, p.18) 

 

Sua apropriação está ligada ao simbólico, valor de uso. Nele ocorre o processo de 

sociabilidade, da construção identidades sociais. Contudo, o que hoje assistimos são 

imposições de uso territorial a determinados grupos sociais pelo poder hegemônico 

homogeneizador. 

 

O uso reaparece em um acentuado conflito com a troca no espaço, pois ele implica 
“apropriação” e não “propriedade”. Ora, a própria apropriação implica tempos e 

tempos, um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. Tanto mais o espaço é 

funcionalizado, tanto mais ele é dominado pelos “agentes” que o manipulam 

tornando-o unifuncional, menos ele se presta à apropriação. Por quê? Porque ele se 

coloca fora do tempo vivido, aquele dos usuários, tempo diverso e complexo. 

(LEFEBVRE Apud HAESBAERT, 2007, p.21) 

 

A lógica estabelecida pelo capitalismo, que tenta homogeneizar o território impedindo 

a pluralidade e a existência de diferentes territorialidades, é inexistente, visto que o território é 

sempre múltiplo. É notório que temos a dominação sobreposta à apropriação dos 

espaços/territórios. Como também afirma Haesbaert (2011): 

 

No caso de um indivíduo e/ou grupo social mais coeso, podemos dizer que eles 

constroem seus (multi) territórios integrando, de alguma forma, num mesmo 

conjunto, sua experiência cultural, econômica e política em relação ao espaço.  

Esta multiplicidade e/ou diversidade [e também diferença] territorial em termos de 

dimensões sociais, dinâmica (ritmos) e escalas resulta na justaposição ou 

convivência, lado a lado, de tipos territoriais distintos, o que será tratado aqui como 

correspondente à existência de “múltiplos territórios” ou “múltiplas 

territorialidades”. (p.341-342) 

 

Diante dessas estratégias territoriais, produtoras de múltiplos territórios, buscamos 

analisar as táticas utilizadas pelo funk e hip hop que modificam as formas de uso e 

apropriação das cidades. Trabalhamos a multiplicidade dos territórios e suas manifestações, 

onde encontramos uma diversidade de poderes que se sobrepõem num mesmo espaço, 

“multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos sujeitos envolvidos 

(tanto no sentido de quem sujeita quanto de quem é sujeitado, tanto no sentido das lutas 

hegemônicas quanto das lutas de resistência – pois poder sem resistência, por mínima que seja 

não existe).” (HAESBAERT, 2007, p.22). 

O território é utilizado como recurso para os atores hegemônicos e como abrigo para 

os homogeneizados 
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[...] enquanto uma elite globalizada tem a opção de escolher entre  os territórios que 

melhor lhe aprouver, vivenciando efetivamente uma multiterritorialidades, outros, 

na base da pirâmide social, não têm sequer a opção do “primeiro” território, o 

território como abrigo, fundamento mínimo de sua reprodução física cotidiana 

(HAESBAERT, 2007, p42) 

 

Como nos esclarece Carlos Walter, “diferentes territorialidades e os diferentes sujeitos 

que as portam e agenciam estão reconfigurando os lugares, o espaço. A tensão que hoje 

vivemos é a melhor expressão que a conformação territorial hegemônica já não consegue mais 

oferecer abrigo.” (2006, p.46). Assistimos à existência de infinitas formas de apropriação do 

território que coexistem tensamente em determinados tempos e lugares (RIBEIRO, 2005). “O 

sentido político dessas vozes insurgentes ganha alcance com as ações musicais que criam ou 

expressam novos processos, conflitos de territorialidade e lutas pela apropriação do espaço 

urbano” (OLIVEIRA, 2016, p. 96-97). É a escrita de diferentes mundos numa mesma cidade, 

onde diferentes identidades e tempos convivem e se relacionam simultaneamente. 

Consideremos, tal qual Santos et al (2000), o espaço geográfico como sinônimo de 

território usado, sendo ele o resultado de processos históricos e da base material e social das 

novas ações humanas. “O território usado, visto como uma totalidade, é um campo 

privilegiado para análise, na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura global da 

sociedade e, de outro, a própria complexidade do seu uso” (SANTOS et.al, 2000, p.12) 

Território usado nos leva a ideia do espaço banal, o espaço utilizado por todos, além de se 

configurar como um meio pelo qual os atores hegemônicos  efetivam seus interesses,  

 
[...] o rebatimento de suas ações conduz a uma constante adaptação de seu uso, com 

adição de uma materialidade funcional ao exercício das atividades exógenas ao 

lugar, aprofundando a divisão social e territorial do trabalho, mediante a seletividade 

dos investimentos econômicos que gera o uso corporativo do território. (SANTOS 

et.al, 2000, p.12) 

 

No contexto periférico dominado pela lógica da violência ligada ao tráfico, ao crime 

organizado e à polícia, destino das classes baixas e segregadas, o território funciona como 

abrigo, se criando estratégias para garantir a sobrevivência dessa população e sua adaptação 

nos lugares. Analisamos realidades sociais através das dinâmicas territoriais estabelecidas e 

modificadas pelos movimentos funk e hip hop, que surgem como formas de manifestações 

contra-racionais, ao contestarem e subverterem a ordem dominante, ressignificando os 

espaços e ultrapassando os limites socialmente impostos. Demonstra-se com isso que é 

possível falar de sentimentos, música e arte, ao se discutir sobre desigualdade de classes e 

étnicas, abordando outras visões sobre a cidade e o indivíduo comum. Isso se daria através do 
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questionamento da visão estigmatizada da criminalidade urbana ligada aos jovens das 

periferias e favelas. Devido às subordinações impostas, os espaços periféricos buscam 

alternativas que gerem novos significados para si, se caracterizando por ser um espaço de 

ação política, da subversão de normas urbanísticas e de manifestação da cultura popular. 

(XAVIER e KAHIL, 2006) 

 
A periferia é um lugar em que se aproximam se associam saberes cotidianos, 

apreendidos na luta pela sobrevivência. É nesse cotidiano que se revelam as já 

muitas manifestações de insatisfação e desconforto com a realidade seletiva e com a 

rigidez das normas férreas [..] Há a produção de um fermento político, resultante da 

própria vida local que desafia as definições e relações estabelecidas e propõe 

atitudes novas [...] (XAVIER e KAHIL, 2006, p.339) 

 

Ao evidenciar desigualdades sócio-espaciais, esses movimentos significam o lugar 

como sede da resistência (SANTOS, 2006). Constituem-se assim em movimentos políticos e 

culturais produtores de ressignificação dos espaços urbanos, atribuindo voz aos grupos sociais 

tradicionalmente marginalizados. Entendemos aqui que esses espaços não são permanentes 

nem suas identidades são imutáveis e definidas, mas sim móveis, que podem ser alterados. Se 

reconfigurando através de ações e movimentos sociais, ultrapassam os limites visíveis e 

invisíveis estabelecidos pela elite.  

 

O território, como espaço dominado e/ou apropriado, manifesta hoje um sentido 

multi-escalar e multi-dimensional que só pode ser devidamente apreendido 
devidamente dentro de uma concepção de multiplicidade, tanto no sentido da 

convivência de “múltiplos” (tipos) de território quanto da construção efetiva da 

multiterritorialidade. (HAESBAERT, 2007, p. 42) 

 

A territorialidade abriga uma multiplicidade de espaços, identidades e tempos que 

convivem e interagem entre si. A música e o movimento inerente a ela estão diretamente 

ligados a esse fenômeno, evidenciando a impossibilidade de acesso a espaços e direitos 

relacionados à cidade por parte da população pobre, negra e marginalizada, como aponta 

Denilson Araújo de Oliveira: “[...] distintas formas de ação protagonizadas por pessoas do 

universo Hip Hop têm apresentado tal questionamento na definição dos rumos da sociedade 

urbana que estamos construindo.” (2012, p.1). Da mesma forma Micael Herschmann (2005) 

revela a importância dessas expressões culturais, pois é através dela que os jovens das 

periferias se inserem no mercado de trabalho e lidam com o processo de estigmatização, 

desenvolvendo uma indústria cultural alternativa que produz seus próprios eventos, discos, 

roupas, etc. 
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Diante desse quadro, a rua nos surge aqui como um espaço de reprodução de cultura, 

na qual os atores sociais demonstram discernimento e defesa do seu local de moradia contra a 

estigmatização imposta pelas metrópoles. Como afirma Lefebvre, a rua se caracteriza como 

 
[...] o lugar (topia) do encontro, sem o qual não existem outros encontros possíveis 
nos lugares determinados [...] Na rua, teatro espontâneo, torno-me espetáculo 

espectador, as vezes ator. Nele efetua-se o movimento, a mistura, sem os quais não 

há vida urbana, mas separação, segregação estipulada e imobilizada. (2008, p. 27) 

 

Nela os elementos da vida urbana que se encontram numa ordem imóvel se liberam nas ruas e 

seguem em direção ao centro. A desordem informa, surpreende e constrói uma ordem 

superior. Dessa forma, o urbano se mostra como local de possível contato e conflito de 

tempos distintos, normas, sujeitos, e outros que atuam num mesmo espaço e contribuem para 

a constante e infinita construção, desconstrução e reconstrução da cidade. Através da 

sensibilidade desses sujeitos surgem racionalidades alternativas que convivem com a 

hegemônica, assim, “A valorização do saber do outro passa por um entendimento de que o 

lugar pode se opor às imposições da racionalidade dominante, criando e produzindo outras 

maneiras de (vi)ver o mundo.” (OLIVEIRA, 2016, p. 92) 

Tomemos por lugar “[...] um espaço dotado de significado e carga simbólica, ao qual 

se associam imagens muitas vezes conflitantes entre si [...] O lugar é, em princípio,’ um 

espaço vivido: vivido, claro, pelos que lá moram ou trabalham quotidianamente.” (SOUZA, 

2013, p.36) Onde se tem a reprodução da vida do indivíduo, espaço suscetível de sentido, 

sentimento, que é apropriado e vivido através do corpo. Esses movimentos se tornam figuras 

centrais na construção identitária, diretamente ligada às questões étnicas oriundas dos lugares 

de moradia desses sujeitos. Por meio desses movimentos, os jovens se inserem no mundo 

globalizado através da denúncia da exclusão da estrutura social, elaborando valores, sentidos 

e identidades, afirmam localismos e subvertem a lógica alienante e opressora do capital. 

Tornando desta forma a rua um espaço político, cultural e crítico, assim como Lefebvre 

(2008) caracteriza o urbano como um campo de tensões e conflitos, no qual encontramos 

enfrentamentos e contradições.  

Abordamos ao longo da pesquisa a ideia de ativismos e movimentos sociais, e assim 

como Souza (2009), destacamos que se faz necessário conceitualizar ambos para que não 

ocorram confusões, já que os dois não são sinônimos. Todo movimento é um ativismo, mas 

nem todo ativismo é um movimento. Caracterizamos o movimento social como  
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[...] um termo que deve ser reservado para ações coletivas organizadas, de caráter 

público e relativamente duradouras particularmente ambiciosas. [...] 

Conceitualmente, movimento social é um subconjunto de ativismo, que por sua vez 

é um subconjunto de ação coletiva.Um “verdadeiro” movimento social possuiria um 

elevado senso crítico em relação ao status quo (revelando capacidade de levar em 

conta fatores “estruturais” e de articular isso com análises de conjuntura, e 

procedendo à denúncia de problemas profundos como exploração de classe, racismo, 

opressão de gênero etc.) (SOUZA, 2009, p. 9-10) 

 

Já os ativismos sociais são articulações menores que os movimentos sociais e que objetivam 

discutir questões postas socialmente, exigir direitos, funcionando como canais de 

participações e mobilizações de determinados grupos, colaboram para transformações sociais 

e participações políticas. 

 

Os ativismos e suas organizações (associações e federações) criaram espaços de 

discussão que ajudaram, sem dúvida, a alargar os horizontes de participação política 

e socialização de inúmeras pessoas, contribuindo para a conquista e o exercício da 

cidadania no interior da sociedade. Nesse sentido, possuem uma dimensão político-

pedagógica extremamente importante, e quem a participação ajuda a ampliar a 

consciência das pessoas em relação a seus direitos como cidadãos e, em especial, ao 

seu direito à cidade. (SOUZA; RODRIGUES, 2004, p. 93) 

 

Ressaltamos, através do funk e rap, a compreensão sobre os usos do espaço e 

territorializações que representem a resistência aos usos e às ações territoriais hegemônicas, 

destacando as denúncias aos contrastes do uso territorial.  Consideramos que o território 

interage com os atores sociais, favorecendo ou negando novas ações, existindo diversificadas 

formas de apropriação do território que coabita num determinado tempo e lugar (RIBEIRO, 

2005) Como nos demonstra Ana Clara Torres Ribeiro “[...] a partir da leitura do território 

orientada pela compreensão das lutas de apropriação, surge o rico universo de relações que 

tem origem nos confrontos entre códigos de conduta e, em termos amplos, entre a concepção 

dominante da ordem social e os numerosos outros ordenamentos das práticas sociais que se 

opõem a esta concepção.” (2005, p.12459). 
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CAPÍTULO 2 - ÁREAS PERIFÉRICAS COMO ESPAÇOS DE SEGREGAÇÃO E 

RESISTÊNCIA E A FORMAÇÃO POLÍTICO-CULTURAL NOS MOVIMENTOS 

FUNK E HIP HOP 

 

2.1 - Periferia é periferia (em qualquer lugar)5: Relação centro-periferia  

 

O tecido urbano, caracterizado por Lefebvre (2001) como portador da urbanidade e 

centralidade, quer seja antiga, renovada, ou nova, proporciona o encontro de diferentes 

mundos e vivências. Contudo, observamos o capital utilizando cada vez mais uma lógica 

seletiva e segregacionista dos espaços, recriando os espaços globais e periféricos. Os objetos e 

ações modernas não são propagados de maneira igualitária, e acabam se concentrando em 

determinados pontos do espaço, implantando uma urbanização que atende aos interesses do 

capital e de uma minoria da população. O espaço se torna mercadoria e, seu acesso restrito, 

mediado pelo mercado. O “progresso”, ao mesmo tempo que encurta distâncias e cria novos 

lugares, é um meio que auxilia na segregação de grupo excluídos 

 

Empreendida sob o comando dos interesses das grandes firmas, constitui um 

receptáculo das conseqüências de uma expansão capitalista devorante dos recursos 

públicos, uma vez que estes são orientados para os investimentos econômicos, em 

detrimento dos gastos sociais (SANTOS, 1994, p. 95). 

 

Racionalidade que reflete diretamente no uso seletivo do espaço e nas suas formas de 

ocupação, tendo em vista que o “espaço urbano é diferentemente ocupado em função das 

classes sociais em que se divide a sociedade urbana” (SANTOS, 1993, p. 83). As metrópoles 

brasileiras, historicamente caracterizadas por excluir, segregar e fragmentar os grupos 

constituintes de sua malha social – o que resulta na desigual apropriação dos equipamentos 

urbanos -, geram, através de seu segregatório modus operandi, uma dicotomia centro-periferia 

que privilegia o desenvolvimento financeiro da elite em detrimento da sociedade como um 

todo.   

De acordo com Roberto Lobato Corrêa (1986), a noção de periferia seria definida por 

sua localização no entorno do espaço urbano. Isso seria fruto de um processo iniciado no 

século XIX, no momento em que as cidades passaram a determinar as transformações das 

atividades do campo de acordo com os moldes do capitalismo industrial. No século seguinte, 

marcado pela expansão urbana e pelo processo de metropolização, a periferia passa de um 

                                                             
5RACIONAIS MC’S, Periferia é periferia (em qualquer lugar).  



36 
 

cenário rural-urbano para subúrbios ligados ao espaço urbano. Ressaltamos que diferente da 

Europa, onde a passagem das áreas rurais para as áreas urbanas ocorreram de maneira 

progressiva ao longo dos séculos, no Brasil, as mudanças espaciais resultantes da 

periferização se deram agilmente em função da especulação imobiliária no decorrer do século 

XX. O aparecimento e ocupação dos espaços periféricos podem surgir em algum momento no 

imaginário social como um processo que ocorreu de espontaneamente. Contudo, observamos 

diferentes dimensões dos conflitos de classes sociais, onde a periferia se configura como 

objeto de práticas territoriais das classes dominantes, como aponta Corrêa: 

 

A periferia urbana tem sido objeto de práticas territoriais das classes dominantes. 

Práticas que se traduzem em práticas complementares em relação as outras partes do 

território nacional. Estas práticas na periferia urbana estão inseridas, de urn lado, no 

processo de acurnulação de capital, seja através da incorporação e produção 

imobiliária, seja através da extração de urna renda fundiária, seja através da 

utilização de terrenos baratos para implantação industrial e de serviços diversos. De 

outro insere-se no processo de controle social através da reprodução segregada das 

diferentes classes sociais e suas frações. Ambos os aspectos, acurnulação e 

reprodução, são interdependentes. (1986, p. 73) 

 

As periferias acabam por se constituir em espaços excluídos e segregados. Por vezes 

geograficamente distante das áreas centrais das cidades, esses espaços abrigam grupos 

populacionais excluídos e marginalizados de acordo com sua classe social, raça, cultura, entre 

outros. A denominação de periféricos não se dá somente por sua posição espacial em relação 

ao centro urbano. A desvalorização técnica e científica e a ausência do fluxo de capital 

também contribuem para essa caracterização. Plural por sua espacialidade heterogênea, a 

periferia se configura como um 

 

[...] espaço invisível aos olhos da sociedade que, muitas vezes, despreza-o, na 

tentativa de apagamento dos sujeitos e de suas produções culturais marginalizadas, 

não porque encontradas à margem geográfica do sistema, mas porque colocadas de 

lado pela produção calcada no dinheiro, que volta sua atenção e seus olhos para os 

sujeitos e as produções da alta sociedade, sendo, esses, colocados em local central de 
visibilidade e importância sociais. (PAULA; PAULA, 2011, p.110) 

 

Logo, para nós, as periferias são espaços segregados e marginalizados, caracterizados por não 

seguirem as regras de ocupação do solo, sendo locais necessários para determinados grupos 

com maior poder social, econômico e/ou político para abrigar indivíduos historicamente 

postos às margens da sociedade, indivíduos necessários para o funcionamento da cidade, que 

vendem sua mão de obra e são explorados durante séculos, que construíram a cidade e não 

podem a usufruir, pois são impedidos de acessar e ocupar espaços destinados a elite. Vemos 



37 
 

aqui uma superioridade imposta através das divisões e acesso a determinados espaços das 

cidades.  

 

Seu valor vai mudando, incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 

diferenças de acessibilidade (tempo, freqüência, preço), independentes de sua 

própria condição. (...) A possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em 

larga proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser a 

condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, 

facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, mas 
que, de fato, lhe faltam. (SANTOS, 1993, p. 81) 

 

O que temos é o controle, valorização e uso exploratório dos espaços pelas classes 

dominantes. Estas determinam qual espaço será destinado a que e a quem, além de 

estabelecerem uma hierarquia social ao interligar a importância do indivíduo enquanto 

cidadão com o seu local de moradia. Os locais tidos como periféricos são destinados aos 

cidadãos com menor poder aquisitivo, “eles estão condenados a não dispor de serviços sociais 

ou a utilizá-los precariamente, ainda que pagando por eles preços extorsivos” (SANTOS, 

1993, p. 47). A segregação espacial se torna um meio necessário que assegura a dominação 

social, econômica e política. As delimitações do espaço se configuram como práticas de 

poder. 

As periferias, mesmo se constituindo como espaços que abrigam grandes contingentes 

populacionais, são marcadas pelo descaso por parte do poder público. Os serviços básicos, 

que são necessários aos seres humanos e garantidos por lei, são inexistentes ou precários.  

 

Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza gerada pelo 

modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes sociais, 

superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, determina quem 

deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar. Onde os 
bens sociais existem apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que 

potencialmente lhes têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de 

pagar o que, em condições democráticas normais, teria de lhe ser entregue 

gratuitamente pelo poder público (SANTOS, 1993, p. 115). 

 

Sendo a exclusão urbanística um fator estruturante no Brasil, as populações mais pobres ficam 

restritas “as áreas fora do padrão legal, irregulares, assentes em zonas de risco ambiental, 

longínquas, de difícil acessibilidade, carentes de infraestrutura e equipamentos, e com parca 

presença do Estado.” (MOASSAB, 2011, p.85) 

 Tal qual Milton Santos (2006) aponta, temos o estabelecimento de relações verticais 

que causam desordem nos espaços em que se instalam, criando novas ordens de acordo com 
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seus interesses. Indo contra essa forma hegemônica temos as ações horizontais que 

demonstram a força dos lugares por meio das ações estabelecidas localmente. 

Os espaços centrais são aqueles de uso privilegiado onde se concentram a técnica e a 

informação. Neles as ações hegemônicas ocorrem. Os espaços periféricos, por sua vez, 

caracterizam-se pelas racionalidades alternativas. A razão é outra, difere da global. Seguindo 

Milton Santos, podemos caracterizar as áreas periféricas - abrigo da população pobre – como 

zonas opacas que “são espaços do aproximativo e da criatividade, opostos às zonas luminosas, 

espaços da exatidão” (1997, p. 261). Locais de baixa atração para as atividades modernas, 

destituídos das técnicas e informações. Desvalorizados, são privados do fluxo de capitais. A 

“banalidade” que o caracteriza permite o encontro, o surgimento de novos pensamentos 

 

Essas contra-racionalidades se localizam, de um ponto de vista social, entre os 

pobres, os migrantes, os excluídos, as minorias; de um ponto de vista econômico, 

entre as atividades marginais, tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um 

ponto de vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais "opacas", tornadas 

irracionais para usos hegemônicos. Todas essas situações se definem pela sua 

incapacidade de subordinação completa às racionalidades dominantes, já que não 
dispõem dos meios para ter acesso à modernidade material contemporânea. Essa 

experiência da escassez é a base de uma adaptação criadora à realidade existente. 

(SANTOS, 2006, p. 210) 

 

Uma dessas formas de uso do território é o que a população pobre faz do espaço urbano, em 

destaque dos espaços periféricos. Eles reconfiguram os espaços e criam diferentes maneiras 

de utilizá-los, criando eventos culturais como saraus, rodas de samba, batalhas de rap e 

passinho em praças públicas, por exemplo. Com isso, são desenvolvidas formas de resistência 

e sobrevivência a estas imposições, como as atividades do circuito inferior, através da qual 

criam formas de desenvolver sua economia.  

 
O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêem 

solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro 

insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, 

pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 

2006, p. 21) 

 

As periferias, ao se configurarem como espaços que recebem os indivíduos postos às 

margens da sociedade, subvertem a ordem dominante e criam novas formas de sociabilidade. 

Nosso intuito é o de trazer os sujeitos produtores de culturas para o centro do discurso, os 

retirando da invisibilidade socialmente imposta e ecoando ainda mais suas vozes, deslocamos 

as periferias para o centro. 
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A proximidade entre os homens na metrópole, dada a concentração de pessoas, 

objetos, ações, técnicas, possibilita tomar consciência das contradições (re)criadas 

pelo processo de globalização, fazendo com que a periferia seja o espaço das 

práticas transgressoras que emergem principalmente de grupos para quem a 

globalização se mostra perversa.  (SANTOS, 2006, p. 54) 

 

Logo, algumas dessas práticas irão contestar a ordem dominante, indicando possíveis 

mudanças. Oposições e possibilidades se tornam real e são identificadas no lugar. Sob essa 

perspectiva, as periferias passam a ser enxergadas como espaços de proximidade e troca de 

saberes através das semelhanças do cotidiano e luta dos indivíduos.  

 

 

2.2 - A emergência dos movimentos político-culturais 

 

Tomamos por base, a partir de Glauco Rodrigues (2005), a tese de que a construção do 

mundo social se dá através da relação indissociável entre o concreto e o simbólico. Com isso, 

elimina-se a dicotomia existente entre sujeito e estrutura, entre condições objetivas e 

subjetividade. “Entendemos os movimentos sociais como uma coletividade que se constitui 

dentro de um processo de luta em um determinado contexto sócio-espacial.” (RODRIGUES, 

2005, p.6). Sob nossa perspectiva, os movimentos sociais constituem-se como espaços de luta 

nos quais determinados sujeitos se organizam com a finalidade de questionar problemas 

sociais e/ou reivindicar algo frente ao Estado. Centros de participação e mobilização social, 

esses movimentos são historicamente primordiais para promoção da luta pelos direitos de 

diferentes setores sociais. Acreditamos que  

Esses novos olhares que constroem a cidade, modos de ser e viver as experiências 

cotidianas e políticas tem na arte uma linguagem privilegiada para expressar uma 

infinidade de reflexões, questionamentos, críticas, utopias e projetos. Arte vista 

como uma expressão que pode dar sentido e significado à nossa existência; [...] que 

por provocar certa angústia, nos encoraja a conhecer não somente o nosso lugar, mas 

os lugares do outro também, fazer pesquisa e criar um repertório sobre o território da 

cidade. Então, a arte abre olhar, amplia os horizontes geográficos. (RAIMUNDO 

apud OLIVEIRA, 2019, p.112)  

 

Diante disso, o hip hop e o funk se caracterizam como movimentos político-culturais 

produzidos por indivíduos silenciados e subalternizados das áreas periféricas e 

marginalizadas. Através da arte, esses indivíduos irão construir práticas e discursos geradores 

de diversão e lazer, como também de apropriação do espaço urbano, possibilitando que uma 

parcela dessa produção estabeleça uma relação provocadora com a ordem hegemônica.  
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Os movimentos aqui analisados levam os jovens a se incorporarem no mundo 

globalizado de uma nova forma, não apenas como sujeitos marginalizados e trabalhadores 

hiperprecarizados. Passam a ocupar a posição de questionadores, que com a denúncia da 

exclusão da estrutura social, elaboram valores, sentidos, identidades e afirmando localismos. 

Em alguns casos, suas produções são capazes de subverter a lógica alienante e opressora do 

capital. Tornam muitas vezes a rua um espaço político, cultural e crítico, assim como 

Lefebvre (2008) caracteriza o urbano como um campo de tensões e conflitos, no qual 

encontramos enfrentamentos e contradições.  

Uma das bases para a pesquisa, o rap, um dos elementos do hip hop, se caracteriza 

como um veículo do inconformismo dos que se identificam e participam do movimento, 

baseado em questionamentos políticos conscientes e explícitos que denunciam as injustiças e 

desejam mudanças. De acordo com Glauco Bruce e Marcelo Lopes: 

 

Vale a pena salientar que esse tipo de produção cultural rompe com a artificial 

divisão da vida social em cultura, economia, política, estética etc; quando o hip hop 

se apresenta como um movimento político-cultural, ele rompe claramente com tais 

divisões e põe a arte e a cultura fora de uma “esfera” responsável pela criação de 

obras “apolíticas” e alienadas que devem ser consumidas como produtos culturais e 

artísticos que visam o entretenimento, a contemplação, a reflexão e o 

“enriquecimento cultural” – como se essas ações estivessem dissociadas da política 

e da economia. A cultura perpassa a política e ambas tornam-se um único 

movimento. Cultura como política e política como cultura: essa é uma das 

características fundamentais e mais ricas do hip hop. (2004, p.102-103) 

 

Nosso outro pilar, o funk, com temas que passam pelo social, sensual e sexual, se 

constitui como elemento cultural que pode gerar a ressignificação dos lugares. O funkeiro, 

inferiorizado e socialmente negativado, se caracteriza como ator social que, por vezes, gera 

centralidade para as áreas periféricas. Além disso,  

 
A desterritorialização e reterritorialização promovidas pelo funk, a briga de fronteira 

entre classes e grupos sociais prosseguem. [...] Com o funk, a favela tem-se inserido 

nos espaços de concepção-produção-difusão e recepção musical, nos espaços de 

fruição social e de debate cultural. As divisórias e barreiras se movem, 

desarrumando e rearrumando territórios, provocando uma multiterritorialidade. O 

funk burla sentinelas e atravessa as trincheiras da cidade. (ARRUDA et al., 2010, p. 

422-423) 

 

Esses movimentos, em especial o funk, por sua ligação com temáticas ligadas à 

violência e à sexualidade, são taxados como fatores de influência pornográfica que, opostos 

ao pudor vigente, são desqualificados. Sobre isso, comenta Herschmann “o funk é 

considerado perigoso por produzir uma conduta inconseqüente, que glorifica a delinqüência, e 

o hip hop é considerado perigoso por sua postura radical e hiperpolitizada, por produzir um 
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discurso que incita o racismo, a intolerância, a revolta violenta das minorias.” 

(HERSCHMANN, 2005, p.194). Temos aqui classes subalternizadas se afirmando enquanto 

protagonistas da sua história, criando condições para sua inclusão e visibilidade social se 

colocando como atores principais. Como nos aponta Anita Loureiro de Oliveira, 

 

[...] estas músicas têm a capacidade de criar outros imaginários urbanos que revelam 
múltiplas territorialidades, identidades insurgentes e lugares escondidos. As 

territorialidades expressas nas ações musicais interessaram particularmente à análise 

porque revelam o sentido simbólico do poder e, ao serem incorporadas à análise, 

permitem apreender a luta pelo direito à cidade [...] (2008, p.3) 

 

 Para tais reflexões se faz necessário compreender alguns dos problemas estruturais da 

sociedade brasileira. A negação da história ligada à raça, e/ou ao gênero, e/ou classe gera a 

invisibilidade de sujeitos que por séculos seguem estigmatizados. 

 

 

2.3 - Histórico da segregação nos espaços urbanos: As questões de raça e gênero no 

Brasil 

 

Quando recuperamos imagens e representações da pobreza urbana e segregação ao 

longo da história republicana do Brasil, é perceptível que este país se caracteriza como 

excludente, com espaços desiguais transpassado de diversos conflitos desde sua criação. 

Resgatando Valladares (1991) observamos que perpassamos por períodos que concebiam e 

definiam a pobreza, seus sujeitos e lugares de maneiras distintas, todas elas diretamente ligada 

ao exercício do trabalho e a questão de raça. O mito da democracia racial continua ainda 

extremamente presente, até os dias de hoje não existe convívio harmonioso entres as raças. 

 Num primeiro momento, a pobreza era tida no Brasil como um problema maior para 

as classes mais abastadas, os indivíduos que representassem algum tipo de risco a sociedade 

deveriam ser retirados ou afastados dos grandes centros das cidades. Valeram-se da medicina, 

para realização de reformas sanitário-higienistas, objetivando realizar intervenções sobre a 

pobreza e os espaços ocupados por esses sujeitos, dando início às reformas urbanas. Podemos 

destacar aqui a Reforma Pereira Passos6, realizada na região central do Rio de Janeiro pelo 

                                                             
6 No início do século XX uma série de reformas urbanas, inspiradas nos moldes parisienses, ocorreram na cidade 

do Rio de Janeiro, chefiadas pelo então prefeito Pereira Passos. A justificativa apontada para tal foi a existência 
de ruas estreitas e sujas que auxiliavam na propagação de doenças e constantes epidemias. De acordo com 

higienistas da época seria necessário o alargamento das ruas para melhor circulação do ar e a demolição dos 

diversos cortiços e moradias comunitárias dos pobres que se concentravam nos centro da cidade, ocasionando a 
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então prefeito, tornando o espaço urbano ainda mais excludente e segregador. Apoiados num 

discurso de manutenção da ordem, onde quem habitava cortiços ou destinava parte da sua 

vida às ruas, eram tidos como vadios, sendo classificados como “classes perigosas” para a 

sociedade, mais precisamente a população negra recém liberta. Entendemos aqui essas classes 

como indivíduos que, segundo a percepção dominante, podem atentar de certa forma contra a 

ordem vigente, interferindo no processo de dominação e privilégios das classes mais 

abastadas (VALLADARES, 1994).  

 Ainda nos anos 70 e 80 do século XX observamos a criação de uma polarização, 

Valladares (1994) aponta a dicotomia metrópole/periferia, onde a primeira se caracteriza 

como o centro, abrigando os mais variados tipos de serviços destinados às classes mais altas. 

A periferia, por sua vez, é constituída por lugares construídos nas margens das áreas centrais 

que cresciam de forma rápida e desordenada. Locais que abrigam indivíduos historicamente 

invisibilizados, subalternizados e silenciados na sociedade por determinado grupo com maior 

poder social, econômico e/ou político.  Caracterizada pelo déficit de diversos serviços e pela 

ausência do mínimo para cumprir as necessidades básicas de seus habitantes. 

Observamos ao longo da história da formação do Brasil que o direito de acesso à 

cidade é algo histórico que nos remota a grandes períodos de exclusão e segregação. Os 

centros sempre foram afastados e negados à população mais pobre. Podemos somar a esse 

quadro alguns dos problemas estruturais da sociedade brasileira, já que esses sujeitos tidos 

como periféricos, possuem suas vidas diretamente atreladas a questões de gênero, racismo e 

violência. A negação da história ligada à raça e/ou ao gênero, gera a invisibilidade desses 

sujeitos que por séculos ainda seguem estigmatizados.  

Quando tratamos sobre a negritude brasileira é perceptível, como destaca Campos 

(2006), que os signos e valores criados no sistema escravocrata brasileiro permanecem vivos e 

presentes nas relações sociais através de diferentes formas de discriminação étnica ao longo 

de diversos períodos da nossa vida republicana, “implicando, na maioria das vezes, a 

‘invisibilidade’ dos afrodescendentes, subsumidos no contexto das políticas públicas, 

reafirmando os valores impostos pela desarticulação social.” (CAMPOS, 2006, p. 59) A 

participação de negros e negras nos centros metropolitanos brasileiros ficou restrita, em 

grande partes dos casos, à prestação de serviços. Remetendo-nos ao fato de que 

“Historicamente, os espaços das favelas têm forte presença de afrodescendentes, os negros e 

                                                                                                                                                                                              
sua retirada. Essa parte da população começou a ocupar as áreas mais periféricas e a subir os morros para dar 
origem as atuais favelas do Rio de Janeiro. 
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pardos, em função do descompasso de todas as políticas públicas existentes entre o final da 

escravidão e a consolidação da República” (CAMPOS, 2006, p. 60).  

Evidentemente a sociedade brasileira ainda mantém suas bases enraizadas no período 

colonial, seguindo esta lógica, mesmo com a abolição da escravatura “permanecem vivos o 

preconceito e a discriminação contra os mesmos afrodescendentes e os espaços que eles 

ocupam: as favelas.” (CAMPOS, 2006, p.70). Assim como as demais áreas periféricas e tudo 

que é produzido por eles, a sociedade brasileira carrega consigo sintomas e resquícios do 

sistema escravista, o povo negro permanece inferiorizado e socialmente subjugado.  

 
Nas sociedades em que parte da população é privada das liberdades primárias, 

aquelas consagradas como básicas para a vida, a desarticulação é condição essencial 

para que exista o domínio de um grupo sobre o outro. Em geral, a ausência de 
liberdade pode ser explicada pelas condições históricas em torno das desigualdades 

sociais em diversos setores da vida pública e privada dos “cidadãos”. (CAMPOS, 

2006, p. 59) 

 

Para manter a permanência dessa estrutura social, aonde vemos a maioria populacional 

subserviente em detrimento das classes altas. Se fazem necessárias ações que impeçam a 

intelectualização e articulação dos marginalizados. Sendo impedida de circular por todos os 

espaços da cidade  

 

[...] paradoxalmente, a cidade deixa de ser o local da segurança e passa a ser o locus 

do medo e do perigo racializado. Logo, as estratégias de segregação racial são postas 

como bem-vindas para afastar esse mal-estar (muros, difusão generalizada de 

vigilância eletrônica, privatização ilegal de ruas e praças, etc) que em nome da 

segurança estabelecem atitudes preventivas que difundem preconceitos, estigmas, 
estereótipos racistas e classistas. (OLIVEIRA, 2014, p 87) 

 

A população negra carrega consigo os estigmas históricos demarcados no seu corpo.  A 

ancestralidade carregada em sua pele concebe julgamentos prévios. Narrativas de desordem e 

medo auxiliam o embranquecimento dos lugares. Atitudes racistas são normalizadas e se 

tornam padrões sociais. Corpos negros devem permanecer à margem, abrigados em áreas 

marginalizadas, prisões e túmulos. 

 

O medo transforma-se em uma arma para os que geram e para quem se utiliza como 

pretexto para ações arbitrárias e antidemocráticas sob o discurso da lei e da ordem. 

Esse discurso busca transformar uma condição social em posição socoespacial, isto 

é, o pobre e o negro, longe de seus “lugares característicos” pelo discurso 

dominante, são vistos como símbolos do caos, da desordem e do medo.” [... 

Ademais, a reprodução dos discursos do caos, da desordem e do medo urbano 

alimenta  ações  de  limpeza  étnico-
racial,  no  uso  e  apropriação  dos  espaços,  com  a criação de muros, condomínios 

fechados, grades e sistemas de segurança ostensivo e intensivo (câmeras de 

vigilância e sistemas eletrônicos). Este discurso inscreve cores na cidade para 
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justificar ações segregadoras. O espaço público é substituído pelo racializado e 

regulado para o consumo (da raça pública aberta a todos, isto é, o local dos 

encontros, dos debates, dos embates e das manifestações políticas das diferenças 

para a praça de alimentação nos hopping centers, local do consumo fechado, 

despolitizado, de práticas e gestos regulados e lugar de controle de acesso de sujeitos 

( “indesejáveis”). (OLIVEIRA, 2014, p. 87-88) 

 

Os movimentos funk e hip hop surgem como formas de articulações dessa população 

historicamente segregada e discriminada com intuito de gerar visibilidade para os espaços e 

questões relacionados a esses sujeitos. Somado aos problemas de origem racial, trazemos para 

o debate a questão de gênero ligada à produção desses movimentos. Ainda que caracterizado 

como lugar de discussão de problemas e questões de cunho social, a questão da igualdade de 

gênero permanece pouco explorada no interior desses movimentos. Majoritariamente 

masculinos, seguem reproduzindo comportamentos condizentes com aquilo que é pregado 

pela sociedade patriarcal. A figura da mulher, em muitas das obras, segue sendo posta como 

subordinada ao homem. 

 

[...] constatou-se que basicamente é o homem quem tem voz e ação nesses textos, 

enquanto a mulher, embora seja constantemente mencionada, é geralmente o agente 

passivo em relação ao homem. Essa mulher assume o papel de gatinha, de cachorra, 

de fiel ou de amante, segundo a vontade masculina construída nos textos. Sendo 

assim, observaram-se antigas representações de gênero presentes nas letras de 

músicas funk, e construídas em novas e diversificadas roupagens que acabam 

retomando e enfatizando os papéis que sempre foram determinados historicamente 
para homens e mulheres, onde a mulher é inferior, submissa, associada ao erotismo e 

não tem posição ou voz de comando (OLIVEIRA, 2008 Apud Bernardes et al., 

2005, p. 8) 

 

Contudo, as participações femininas não ocorrem apenas como consumidoras e 

acompanhantes nesses eventos, mas sim, de forma efetiva na produção e realização destes. O 

preconceito contra a mulher é evidenciado diversas vezes nas letras musicais e nas ações 

realizadas nos espaços onde esses grupos socializam. Tais movimentos funcionam como meio 

de denúncia e debate sobre as vivências das mulheres e os problemas por elas enfrentados seja 

no âmbito público ou privado.  

 

Quando as jovens conseguem ingressar no universo hip hop, movimento 

caracterizado como cultura de rua, a dicotomia público/privado no interior do 

movimento exige enfrentamentos cotidianos, pois as ordens morais de sexo/gênero 

presentificam-se das mais variadas formas: desigualdade de condições para 
participação em eventos e na ocupação de cargos de liderança, hegemonia dos 

códigos de honra masculinos exercendo controle sobre a entrada e a saída das 

jovens, bem como o controle sobre seus corpos, desvalorização do trabalho delas e 

estabelecimento de uma moeda de troca (favores sexuais) para a transmissão das 

técnicas dos elementos, entre outros desafios. (MENEZES; SOUZA, 2012, p.3) 
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No hip hop ainda existe resistência ao se trabalhar com erotismo e sexualidade por 

parte das mulheres. Se antes havia o enaltecimento do pensamento em detrimento da 

exaltação do corpo, hoje elas revolucionam o universo de temas ligados ao masculino, 

inserindo nas suas canções versos que trazem questões do cotidiano feminino. Em 

contrapartida, críticas são lançadas ao funk devido à exploração, erotização do corpo da 

mulher e objetificação nas suas canções. Antes a mulher era tida como passiva, menor em 

relação ao homem, a figura da mulher começa a ganhar voz e destaque no interior dos 

movimentos aqui estudados na medida em que vozes femininas começam a se destacar nesses 

espaços. Com postura altiva e letras que reafirmam sua liberdade sexual, a produção musical 

feminina nesses movimentos caracteriza-se, em muitos dos casos, como uma veemente 

denúncia da opressão de gênero e um rompimento com os padrões de beleza. Fatores que 

geram a inversão dos lugares, demonstrando cada vez mais a conquista do espaço pelo 

feminino, fato que analisaremos no próximo capítulo. 

 

A blasfêmia contida nas letras de funk que falam sobre sexo são intrínsecos aos 

elementos de resistência artística e cultural. É a profanação do ambiente sagrado do 

que acontece “entre quatro paredes”, em que a elevação do espírito não pode ser 

atravessada pelos prazeres mundanos, que o funk deixa sua marca. No caso 

específico da mulher, os elementos de resistência podem ser considerados ainda 

mais significativos, pois a subversão está também relacionada a sua identidade de 

gênero. Trata-se, então, de uma transgressão de seu papel no campo da música, da 

arte e diante da sociedade como um todo [...] (CAETANO, 2015, p.16) 
 

A postura subversiva e enfática da mulher no interior desses movimentos traz às 

camadas excluídas da esfera acadêmica e da classe média temas ligados aos direitos da 

mulher. Assim como acontece no Grupo de Estudos Territoriais – GETE, o discurso 

feminista, antes restrito à elite, passa a ocupar partes das periferias. Temos aqui classes 

subalternizadas e sujeitos invisibilizados se afirmando enquanto protagonistas da sua história, 

transformando a rua num palco do qual desejam ser atores principais. Como nos elucida 

Glauco Bruce: 

 
O protagonismo social significa que as pessoas tomam para si próprias o controle de 

suas vidas, constróem estratégias de ação coletiva para se colocarem como sujeitos 

políticos efetivos, amenizando e buscando superar os limites da democracia 

representativa e, principalmente, colocando-se como portadores de novos direitos 

políticos, culturais, econômicos, estéticos, sexuais, etc. O protagonismo social 

implica um complexo processo de construção social de uma identidade coletiva, de 

um imaginário social, uma subjetividade, formas de organização, manifestação, 
possibilidades concretas de organização, margem política e econômica de manobra 

e, por fim, o interesse em superar determina da condição social. (2005, p. 3-4) 
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2.4 – Espaços do funk e do hip hop 

 

Utilizamos aqui os movimentos funk e hip hop para pensar a sociedade brasileira nas 

últimas décadas. O concreto, o imaginário e a subjetividade são utilizados na tentativa de 

compreensão da estrutura social que hoje, bem como a maneira com a qual ela afeta o 

cotidiano dos indivíduos - sobretudo os periféricos. Sendo que “A comunicação visual, urbana 

e, principalmente, musical juvenil é um importante terreno de produção de estilo, de visão 

critica, bem como de explicitação de conflitos e diferenças cada vez mais difíceis de serem 

ocultadas.” (HERSCHMANN, 1997, p.58) 

Analisamos movimentos que se originam em lugares onde a integridade física dos 

habitantes permanece sob constante ameaça. Seja pela ausência do poder público ou pela 

constante violência decorrente de ações do crime organizado e dos órgãos de segurança do 

Estado, a violência organiza o cotidiano desses indivíduos. Nesse cenário, declaradamente 

opressivo, sobrepõe-se sobre a asfixia a pluralidade cultural existente nesses espaços, 

definindo a periferia como aquilo que, caracterizada pela vulnerabilidade social, econômica e 

ambiental, se opõe à cidade ideal.  

As áreas segregadas e marginalizadas são, muitas vezes, espaços privados de práticas e 

locais destinados ao lazer. Em geral, os jovens não encontram suporte e infra-estrutura 

capazes de possibilitar sua diversão. Os espaços periféricos partilham semelhanças 

relacionadas às desigualdades socioeconômicas e estruturais quando comparados as áreas 

centrais das cidades. Parte da população periférica se desloca até os centros que costumam 

abrigar os maiores e principais circuitos culturais, o que, em função da distância, exige um 

esforço físico e financeiro desses indivíduos. Por vezes o jovem necessita da utilização de 

transportes públicos, que podem ser precários ou inexistentes em determinados horários, ou 

pode existir a falta de verba os impedindo de circular e viver a cidade. Essas limitações ao 

lazer impostas às classes menos abastadas nos remete ao passado, no qual a ideia de acesso à 

diversão e aos meios culturais esteve diretamente atrelada as classes mais altas, enquanto os 

pobres participavam muitas das vezes apenas vendendo sua força de trabalho, não muito 

diferente de que acontece hoje. Historicamente é vendido o imaginário de que o pobre não 

necessita e/ou não tem capacidade de compreender determinados instrumentos culturais. 

Dessa forma, as atividades culturais costumam ocorrer de maneira concentrada nos centros 

das cidades. Temos territórios demarcados, espaços sociais da classe média e das classes 

pobres, o que levam os jovens das periferias a lutarem pelo uso do espaço, sendo o próprio 

Estado um agente que impede esses indivíduos de circularem em prol do benefício das classes 
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mais altas. Desigualdade sócio-espacial, desigualdade de acesso e de mobilidade urbana, farão 

com que surja a necessidade da realização de atividades culturais nas periferias. Logo, 

 

[...] se lhes é negado ou dificultado acesso à cultura por meio da própria lógica da 

segregação, exclusão e espoliação concretamente produzida no espaço urbano, 

trazido em possibilidade de freqüentar e fazer parte plenamente da cena hegemônica 

metropolitana, o que há de ser feito é produzir uma cena própria, autóctone, com 

características singulares em termos de forma e conteúdo. (PEREIRA, 2019, p. 110) 

 

Diante dos impedimentos e dificuldades de acesso aos meios culturais, podemos ver a 

ação desses jovens que sentem necessidade de se divertir, de levar diversão e interagir 

socialmente, utilizando da sua criatividade para criar seus próprios espaços culturais nos seus 

lugares de origem, dando origem a novos circuitos alternativos de diversão, onde produzem e 

reproduzem sua cultura própria, ao ressignificar determinados espaços e criar territórios de 

sociabilidade. Logo,“A cultura parece ser uma questão prioritária para os coletivos à medida 

em que representa uma forma legítima de satisfazer suas aspirações de inserção na vida 

urbana” (PEREIRA, 2019, p.105). Assistimos a política se territorializando de diferentes 

maneiras no cotidiano, sendo possível identificarmos as formas de sobrevivência e subversão 

criativas se manifestando culturalmente. 

Durante muitos anos, os críticos apontaram - e ainda apontam - a inexistência de 

produção cultural no interior das periferias e favelas. Acreditamos que cultura seja aquilo que 

obtemos das interações sociais. São todos os tipos de manifestações artísticas, tudo que possa 

caracterizar a existência de um povo. Sendo assim, 

 

Cultura é uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. Não diz 

respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, como por exemplo se 

poderia dizer da arte. Não é apenas uma parte da vida social como por exemplo se 

poderia falar da religião. Não se pode dizer que cultura seja algo independente da 

vida social, algo que nada tenha a ver com a realidade onde existe. Entendida dessa 

forma, cultura diz respeito a todos os aspectos da vida social, e não se pode dizer 

que ela exista em alguns contextos e não em outros. 

Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do 

processo social. Ou seja, a cultura não é algo natural, não é uma decorrência de leis 

físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da vida humana. 

(SANTOS, 1987, p.37) 
 

O que observamos nesses discursos críticos é a superioridade destinada a algumas 

culturas em detrimento de outras. O que é produzido por e para as classes mais abastadas é 

tido como cultura “boa”, o que é produzido pela população pobre é tido como cultura inferior. 

Diante disso,  
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Cultura é tudo é nada ao mesmo tempo [...]. O que existe é uma ideia de cultura 

apropriada e disseminada para o bem ou para o mal, se é que podemos falar de um 

modo tão maniqueísta sobre a ideia de cultura. Cultura é a linguagem que se traduz 

em códigos, mas precisamos, sobretudo, entender como surge a ideia de cultura, o 

porquê de sua força, relacionando-a com as estratégias dos agentes que produzem a 

cidade [...] (SERPA apud PEREIRA, 2019, p.109) 

 

Apesar das culturas oriundas das periferias seguirem sendo consideradas inferiores, a 

superação do afastamento dessas produções da grande mídia e de espaços elitizados ocorre 

devido a sua potencialidade geradora de capital. Hoje temos socialmente posto a busca 

incessante do lucro, independente da sua origem.  

 

Os espetáculos de identidades culturais movidos pela maximização de lucros por 

máquinas turístico-culturais realizam, simultaneamente, a expropriação social 

urbana combinada com à apropriação simbólica dos lugares. [...] é a busca por 

constate repertórios de autenticidade cultural das cidades que fazem com que as 

espacialidades de vivências plurais, até então consideradas marginais ao regime 

dominante do gosto estético, possam ser capturadas pelo mercado e transformadas 

mercadorias socialmente distintivas. (BARBOSA, 2018, p.261 grifo do autor) 

 

Diante disso, a cultura se coloca em um lugar central na disputa política do espaço 

produzido, fazendo com que as produções culturais periféricas ultrapassem as barreiras que 

lhe são impostas, ganhado espaço e se tornado um meio gerador de altos lucros para a 

indústria cultural brasileira 

 

Cada vez mais, a cultura é fonte de ideias, de criação, de mercadorias e de lucro, 

significando isso que fundamentalmente vigora hoje uma acumulação primitiva de 

novo tipo, investigadora das periferias do capitalismo, inclusive das periferias 

metropolitanas, e criadora de novos nexos entre a economia e a cultura. (RIBEIRO, 

2012, p.5) 

 

Levamos em consideração que a cultura está diretamente ligada à espacialidade e às 

práticas de alguns grupos sociais, e que as práticas culturais interferem na identidade de cada 

cidade. Através da representação e afirmação da pluralidade cultural existentes nas áreas 

periféricas e favelas, além de oferecerem recursos para a sociabilidade dos indivíduos. O funk 

e o hip hop trouxeram modificações significativas para as cidades, tanto sonoras, quanto 

visuais e corpóreas. Acreditamos que 

 

A festa entra em cena como um outro “mundo”, onde as pessoas podem 
experimentar uma alegria impossível nas atividades “comuns”. É a natureza dessas 

festas que vai nos mostrar o que é condenável na vida séria. De um lado, 

encontramos aqueles autores que, explicitamente ou não, pensam que indivíduos só 

podem se sentir felizes quando deixam de ser indivíduos e se entregam ao todo-

poderoso, mas generoso, coletivo. De outro lado, nos deparamos com uma minoria 
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de individualistas convictos que enxergam no divertimento coletivo benefícios 

contrários aos anteriores: a vida séria, com suas incontáveis regras e hierarquias, não 

deixa que as pessoas expressem sua individualidade; é na festa, com o abrandamento, 

o questionamento e até a inversão dessas regras, que o indivíduo descobre a ocasião 

para ser senhor de sua própria vontade, “dono do seu nariz”. (VIANNA, 1987, p.128) 

 

Mediante a superação de barreiras físicas e imaginárias esses movimentos e ações culturais 

dão visibilidade a jovens pobres, em maioria negras e negros, e aos seus lugares de origem, 

transformando esses espaços segregados e invisibilizados em  centralidades culturais urbanas 

(Figuras 1 e 2). “Estamos diante de uma virada territorial do lócus de enunciação da cultura 

urbana, agora com geografias mobilizadas por jovens para inventar a visibilidade de si com 

outros” (BARBOSA, 2018, p. 264). 

 

Figura 1. Baile charme no viaduto do bairro de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: O DIA, 2019. 

 

Figura2. Duelo de MC’s na Praça da Estação, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

 
Fonte: BRASIL DE FATO, 2017. 
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Ao utilizarem áreas que não lhe são permitidas, os sujeitos que constituem esses movimentos 

realizam “[...] uma atitude política de marcação dos estigmas de violência que os marcam e 

que cercam os territórios populares.” (BARBOSA, 2018, p. 266). Estes movimentos causam 

remodelamento do espaço urbano através de apropriações sensíveis do espaço como os saraus, 

as rodas de rima, a utilização de viadutos, ruas, estacionamentos para baile charme e grafites 

nos muros das cidades. Vemos novos usos corporificados da cidade. Esses sujeitos  

 

[...] que se fazem estéticos, uma vez que elaboram apropriações sensíveis do espaço 

para celebrar seus desejos de ser-no-mundo. Mesmo que se mostrem efêmeras e 

descontínuas, devido aos constrangimentos normativos, a opressão racial e a 

criminalização da sua presença, as narrativas corporificadas em causa desafiam o 

ordenamento urbano hegemônico, uma vez que friccionam as condições normativas 

e reguladoras do espaço urbano para apresentar outras possibilidades de usos 
corporificados da cidade. (BARBOSA, 2018, p. 266)  

 

Os sujeitos e suas ações alteram a funcionalidade dos espaços, reivindicando o seu uso  

corporificado, tornando seu corpo em um objeto de luta política, criando diferentes redes de 

sociabilidade. O território se revela dessa forma na corporeidade da cultura 

Quando corpos se juntam na rua, na praça ou em outras formas de espaço público 

(incluindo os virtuais), eles estão exercitando o direito plural e performativo de 

aparecer, um direito que afirma e que instaura o corpo no meio do campo político e 

que, em sua função expressiva e significativa, transmite uma exigência corpórea por 

um conjunto mais suportável de condições econômicas, sociais e políticas não mais 

afetadas pelas formas induzidas de condição precária. (BUTLER apud OLIVEIRA, 

2019,  p.59) 
 

Como Barbosa (2013) ressalta, a cultura trata de vivências concretas dos sujeitos a 

partir das suas percepções construídas ao longo de suas existências. Sendo um produto de 

diferentes encontros da diversidade dos modos de vida “a cultura não é vivida por meio de 

objetos ou artefatos, mas sim como ação, expressivamente relacional, corpórea e 

intersubjetiva, constantemente atualizada e transformada nas atuações cotidianas, pois 

exprime percepções, afetos, memórias e modos de agir” (BARBOSA, 2013, p.19). 

O hip hop e o funk possuem grande potencial de mobilização popular ao criarem redes 

de sociabilidade e para realização de suas ações. A cultura da periferia está diretamente ligada 

à inserção social, as suas identidades, dos sujeitos que a produzem, se caracterizando como 

um produto político.  

 

Considerando que as existências sociais são culturalmente construídas, as 

demarcações espaço-temporais emergem como forças vitais que fundam as 
diferenças de gostos, estilos, hábitos, crenças e costumes. Neste percurso, estamos 
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estabelecendo uma nítida relação entre o fazer da cultura e sua expressão territorial, 

uma vez que consideramos o território como residência da vida material e imaterial 

dos humanos. (BARBOSA, 2013, p.18) 
 

O hip hop 

 

Questionamentos realizados sobre o espaço urbano pela população pobre, na tentativa 

de ultrapassar as situações insatisfatórias que lhes são impostas, geram a construção de 

alternativas sobre as diferentes formas de uso do espaço. Diante disso, o hip hop é um 

movimento que emerge diretamente ligado ao contexto urbano, se configurando como uma 

alternativa de inserção do jovem no espaço público, uma forma de gerar visibilidade a 

indivíduos que são negligenciados diariamente. É uma expressão político-cultural que insurge 

contra o que é posto pelo sistema nos locais periféricos e marginalizados, imposições que 

acarretam em problemas estruturais característicos dessas localidades como suas condições de 

vida, a pobreza, a falta de oportunidades, o cotidiano violento, e outros. Caracteriza-se como 

uma construção identitária do povo negro e da sua autoestima por meio da denúncia do 

racismo e relatos do cotidiano da massa populacional periférica, como destaca o Racionais 

Mc’s, considerado o maior grupo de rap no Brasil, formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi 

Rock e KL Jay (Figura 3). 

 

Porque chefe da casa trabalha e nunca está/Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar/O 

trabalho ocupa todo o seu tempo/Hora extra é necessário pro alimento/Uns reais a mais 

no salário/Esmola de patrão, cuzão milionário/Ser escravo do dinheiro é isso, 

fulano/Trezentos e sessenta dias por ano, sem plano/Se a escravidão acabar pra 
você/Vai viver de quem? Vai viver de quê?/O sistema manipula sem ninguém saber/A 

lavagem cerebral te fez esquecer/Que andar com as próprias pernas não é difícil/Mais 

fácil se entregar, se omitir/Nas ruas áridas da selva/Eu já vi lágrimas demais, o bastante 

pra um filme de guerra[...]/Muita pobreza, estoura violência!/Nossa raça está 

morrendo/Não me diga que está tudo bem![...]/Periferia é periferia/(Que horas são? Não 

sei responder)/Periferia é periferia/(Milhares de casas amontoadas)/Periferia é 

periferia/(Vacilou, ficou pequeno. Pode acreditar)/Periferia é periferia (em qualquer 

lugar)/(Gente pobre) (RACIONAIS MC’S,Periferia é periferia (em qualquer 
lugar).) 

 

Em Periferia é periferia o grupo trata da realidade ressaltando e questionando estereótipos 

carregados pelas áreas periféricas e marginalizadas. O cotidiano do morador trabalhador é 

demonstrado, ressaltando as diferenças que abrigam as relações de classes, raça e as 

submissões originárias disso. Mano Brown e companhia realizam uma leitura geográfica e 

estrutural das periferias brasileiras. As temáticas retratados pelos Racionais em suas canções 

possibilitaram que os “debates promovidos pelos movimentos identitários extrapolassem as 
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fronteiras mais estreitas da academia e dos movimentos sociais, ganhando assim o campo 

mais amplo da cultura” (OLIVEIRA, 2018, p.23).  

 

Figura3. Racionais MC’s 

 
Fonte: CORREIO DO POVO, 2018. 

 

 O rap se diferencia de outros movimentos por inúmeras vezes se apresentar contrário 

à ideia de democracia racial, como é destacado na canção “Nossa raça está morrendo/Não me 

diga que está tudo bem!” em referência à escravidão racial que persiste em manter suas raízes 

na sociedade brasileira, afinal, são os jovens pobres e negros que são assassinados nas favelas 

e periferias diariamente. Eles ainda indicam a necessidade de interligar classe e raça para 

compreender o problema da mestiçagem no Brasil, já que o racismo atinge principalmente as 

famílias mais pobres. 

 

Racistas otários nos deixem em paz/Pois as famílias pobres não aguentam mais/Pois 

todos sabem e elas temem/A indiferença por gente carente que se tem/E eles 

veem/Por toda autoridade o preconceito eterno/E de repente o nosso espaço se 

transforma/Num verdadeiro inferno e reclamar direitos/De que forma/Se somos 

meros cidadãos/E eles o sistema/E a nossa desinformação é o maior problema/Mas 

mesmo assim enfim/Queremos ser iguais/Racistas otários nos deixem em paz [...]/Os 

poderosos são covardes desleais/Espancam negros nas ruas por motivos banais/E 

nossos ancestrais/Por igualdade lutaram/Se rebelaram morreram/E hoje o que 
fazemos/Assistimos a tudo de braços cruzados/Até parece que nem somos nós os 

prejudicados/Enquanto você sossegado foge da questão/Eles circulam na rua com 

uma descrição/Que é parecida com a sua/Cabelo cor e feição/Será que eles veem em 

nós um marginal padrão/50 anos agora se completam/Da lei antirracismo na 

constituição/Infalível na teoria/Inútil no dia a dia/Então que fodam-se eles com sua 

demagogia/No meu pais o preconceito é eficaz/Te cumprimentam na frente/E te dão 

um tiro por trás/O Brasil é um pais de clima tropical/Onde as raças se misturam 

naturalmente/E não há preconceito racial. Ha, há (RACIONAIS MC’S, Racistas 
Otários) 
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Em Racistas otários os artistas apontam a eterna e constante perseguição das autoridades 

contra a população pobre e negra. Sendo bem demarcadas essas diferenças no corpo e nos 

espaços que ocupam. “E de repente o nosso espaço se transforma/Num verdadeiro inferno”. 

Espaços estes que, dependendo das classes mais altas e autoridades, tenderão perder 

gradualmente seus direitos. O grupo, por fim, ainda critica a ideia de equidade e democracia 

racial: “O Brasil é um pais de clima tropical/Onde as raças se misturam naturalmente/E não há 

preconceito racial. Ha, ha”. Para o morador e para as pessoas que vivenciam esse espaço, 

essas ideias são entendidas como uma piada. De maneira geral, o grupo colabora para o 

desenvolvimento de espaços discursivos, nos quais os cidadãos periféricos puderam se 

apropriar da sua imagem e construir uma voz que os auxiliou a alterar a forma de visualizar e 

vivenciar a pobreza (OLIVEIRA, 2018).  

 

[...] para o sociólogo Tiaraju D’Andrea, mais do que simplesmente representar o 

cotidiano periférico em crônicas poderosas, a obra dos Racionais ajudou a fundar 

uma nova subjetividade, criando condições para a emergência do que ele define 

como “sujeito periférico”: o morador da periferia que assume sua condição, tem 

orgulho desse lugar e age politicamente a partir dele. (OLIVEIRA, 2018, p.23) 

 

A partir disso, é perceptível que as ações culturais são utilizadas para refletir, questionarem e 

modificar o lugar de origem desses sujeitos periféricos. 

O hip hop tem seu surgimento e seu caráter militante entrelaçado com questões raciais 

e nos movimentos oriundos delas, como os Panteras Negras, e líderes como Martin Luther 

King e Malcon X. Ele se politiza seguindo os movimentos de defesa dos direitos civis e 

políticos das negras e negros norte-americanos, sendo um dos maiores movimentos negros já 

existentes, se caracterizando como cultural e marcado combate à discriminação racial. Através 

desse movimento e cultura de rua que os jovens pobres do Bronx puderam criar novas formas 

de identidades coletivas diferentes daquelas que lhe eram impostas. Surgindo como uma 

identidade afirmativa, conectada à linguagem das modas e das ruas, e às tecnologias próprias 

de um novo fazer musical, dando início a criação de um estilo de vida (TURRA NETO, 

2009). 

A euforia cultural e os problemas políticos que os EUA passaram na década de 607 

levaram os negros e negras dos chamados guetos a se identificarem mais com o soul do que 

                                                             
7 Entre os anos 65-75 os EUA viveram a Guerra do Vietnã, somado à isso tinha o período da Guerra Fria e o 
medo do avanço do comunismo. Fatores que geraram a morte, mutilações e traumas em milhares de jovens 

americanos, bem como o aumento no uso de drogas e da criminalidade, e o surgimento de vários protestos pelo 

país. (PIMENTEL, 1997) 
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com o rock’ n’ roll, moda do momento. Existia a necessidade de reafirmação e consciência 

negra.  

[...] tudo que os negros passavam era expresso em suas canções. E como o povo 

preto dos EUA estava cada vez mais consciente socialmente, devido a toda a luta 

política, cada vez mais cantava idéias de mudança de atitude, valorização da cultura 

negra, revolta contra os opressores. (PIMENTEL, 1997, n.p) 
 

Para abalar as estruturas dos brancos surge o funk, com sua agressividade, ritmo e 

irreverência inigualável como a do grande James Brown. O soul e o funk fertilizaram o 

terreno onde brotaria o hip hop. Os rappers nos EUA simbolizaram uma geração de negros 

americanos que foram reprimidos nos anos 70, que questionavam as condições de vida 

destinadas à minoria populacional segregada, buscando restaurar a memória coletiva e criar 

novas formas de expressão. (ABRAMOVAY et al., 1999) 

 
O hip-hop emergiu nos anos 70 nos EUA como fonte de formação de uma 

identidade alternativa para jovens das “comunidades negras e latinas”. Tais 
identidades alternativas ‘locais’, elaboradas por esses jovens, tinham como 

referencial o “cotidiano das ruas” – linguagem, “rituais”, vestuário – dos grupos e 

das gangues de bairro (de Nova York e, posteriormente, de Los Angeles). 

(HERSCHMANN, 1997, p.75) 
 

Caracterizamos o hip hop como um movimento constituído por três elementos: a 

dança - break, o grafite, e a música - rap. O primeiro é a arte corporal, a dança, meio pelo 

qual os indivíduos se expressam através dos movimentos do seu corpo, utilizando-o como um 

instrumento de contestação e de resistência. Uma dança das ruas que se populariza na década 

de 70 demonstrando as potencialidades criativas do corpo (Figura 4).  

 

Figura 4. Dança break no centro de São Paulo. 

 
Fonte: MEMORIAL DA DEMOCRACIA 
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 O corpo do submisso e segregado, que historicamente é utilizado como recurso a ser 

explorada encontra na dança uma forma de se libertar e ocupar os espaços que não lhe são 

permitidos cotidianamente. “O break assume uma perspectiva extremamente interessante, pois 

o corpo é o último reduto de resistência, já que é a última coisa que se pode tirar de uma 

pessoa, e isso só pode ser feito matando ou escravizando a pessoa” (RODRIGUES, 2005a, p. 

103). Ele representa a libertação do indivíduo e a apropriação simbólica do espaço. 

O grafite é a expressão do movimento que se dá por meio do desenho ou inscrições 

feitos à mão em muros, estátuas, e em outras estruturas presentes em locais públicos, uma 

forma de tornar pública e visível sua crítica por meio da intervenção no meio urbano, é a 

intervenção mais direta do hip hop (Figura 5). Com o surgimento desta técnica algumas 

gangues se apropriaram e a utilizaram para delimitar de seus territórios e os espaços de sua 

ação nos guetos. O grafite expressa a apropriação simbólica do espaço urbano, não sendo 

restrito apenas às periferias e favelas, mas também presente nos espaços privilegiados. Seu 

crescimento vai ocorrer a partir do desenvolvimento do movimento, gerando maior 

visibilidade aos sujeitos ocultados, ocorrendo a inserção das periferias nos espaços 

metropolitanos através da arte. 

 

Figura 5. Mural 23 de Maio, de OSGEMEOS. 

 
Fonte: Os Gêmeos – TripTV #35, 2013. 

 

O rap, rhythm and poetry, abriga duas figuras, a dos rappers ou MC’s, Mestre de 

Cerimônias, e dos DJs, disque-jóqueis. Ele se caracteriza pela denúncia contida nas suas 

letras. Refletindo a realidade nua e crua das periferias, trata, ao narrar o cotidiano do espaço 

ao qual se insere, majoritariamente de temas ligados à cultura, à política, à pobreza, à 

segregação e ao racismo (Figura 6).  
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Figura 6. Batalha de Mc’s em São Paulo.  

 
Fonte: SPCity, 2016. 

 

O movimento não é algo homogêneo. Alguns sujeitos improvisavam discursos seguindo o 

ritmo da música, mantendo muitas vezes as disputas de gangues apenas no patamar artístico. 

“Os grupos são diferenciados entre si e muitas vezes ocorrem competição e conflitos entre 

eles, que ganham expressão nas letras das músicas” (ABRAMOVAY et al. 1999, p. 140). 

Sendo este o elemento com maior visibilidade do movimento, demonstrando sua maior 

capacidade e força de se tornar público.  

 

O rap é o elemento do hip hop que vai realizar a maior apropriação das técnicas de 

comunicação, de informação e da própria indústria cultural hegemônicas para 

construir um discurso, criar ritmos, sons, batidas e música. Essa apropriação das 

técnicas hegemônicas é um dos meios pelos quais o hip hop consegue se reproduzir 

como movimento social, pois essas técnicas são os meios materiais indispensáveis 

para a produção da arte da resistência do movimento. (RODRIGUES, 2005a, p. 221-

222) 

 

O rap, a poesia do movimento hip hop, tem suas origens nos contadores de histórias 

das tribos africanas, tradição que vai ser transformada nos guetos americanos. 

 
Nos guetos americanos, essas tradições  se  expressam  no  preaching,  no  toasting,  

no boasting,  no signifying  ou  nas  dozens  (espécie  de  "desafio"  em  rima).  São 

versos conhecidos até hoje, que usam a gíria dos bairros negros e impossibilitam a 
compreensão dos brancos. Contam histórias de prostitutas, cafetões, brigas, tiroteios  

e  tudo  o  que  envolve   a   marginalidade   (qualquer   semelhança com   o   

gangsta   rap   não   é   mera coincidência).  

No início  da  década  de  70,  artistas  como  os  Watts  Prophets,  de  Los  Angeles,  

ou  os  Last Poets e Gil Scott-Heron (criador do famoso  verso "A revolução não 

será televisionada"), de Nova  York, recuperaram  essa  tradição  poética  e  

puseram-na  a  serviço  de  toda  a  luta política   que   estava acontecendo.   

Recitando poemas  sobre  bases   percussivas   com influências do jazz, esses artistas 

foram os precursores dos MCs que, poucos anos depois,  iriam criar o rap. 

(PIMENTEL, 1997, n.p) 
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O movimento nomeado nas ruas do Bronx, em Nova York, chega ao Brasil na década de 70, 

em especial o estado de São Paulo, sendo sua inserção influenciada pelo movimento norte-

americano, preservando sua associação com jovens negros e pobres, tem como característica 

marcante a cultura de rua. Nos anos 80, em São Paulo,o hip hop se propagou por meio de 

encontros no metrô São Bento e na Praça Roosevelt, de onde surgiram figuras importantes 

como Thaíde, Dj Hum, Sampa Crew, Mc ack, Racionais Mcs, Rappin’Hood e outros (Figura 

7). Neste momento já ocorriam desentendimentos com a polícia e os seguranças do metrô, 

pois impediam o encontro e uso dos espaços públicos (MOASSAB, 2011). 

 

Figura 7. Thaíde e DJ Hum. 

 
Fonte: Thaíde e Dj Hum - Soul Do Hip Hop disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=7CZOfc7-hX0> 

 

O São Bento se constituiu como um polo cultural do hip hop, nele “A maioria dos 

frenquentadores da São Bento eram rapazes entre quinze e pouco mais de vinte anos. As 

meninas, ainda que me minoria, também marcavam presença, e algumas chegaram a integrar 

gangues de break. Já na virada dos anos 1990 foram criadas versões femininas de algumas 

gangues” (TAPERMAN, p.35) (Figuras 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7CZOfc7-hX0
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Figura 8. Encontro de hip hop em São Paulo 

 
Fonte: BREAK DANCE BRASIL METRÔ SÃOBENTO PARTE 1, 2009 

 

Figura 9. Encontro de hip hop em São Paulo 

 
Fonte:NOS TEMPOS DA SÃO BENTO. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=z8FtIypGeVs>. 

 

Esses jovens que vivenciavam a exclusão sócio-espacial, o controle de apropriação dos 

espaços e ainda carregavam o estigma social, encontraram formas de construírem territórios 

de resistência e afirmação cultural, fazendo com que o movimento representasse “uma 

transcendência em relação a um ‘território restringido’, tanto no sentido de uma 

territorialização ditada por um poder externo ao grupo social, quanto no sentido de um 

controle da sua circulação por espaços mais amplos da cidade.” (TURRA NETO, 2009, 

p.129). Logo, mesmo diante de um território que representava isolamento sócio-espacial, 

controle e ação policial, os jovens geravam territórios de resistência e afirmação cultural 

(TURRA NETO, 2009). Muitas das canções ligadas ao hip hop no Brasil fazem referência ao 

movimento negro, a figura de negros emblemáticos da história, na luta pela afirmação e 

https://www.youtube.com/watch?v=z8FtIypGeVs
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valorização da negritude. “A identidade de resistência seria reconstruída no hip-hop através 

do reconhecimento e da valorização dos heróis negros na história do país e no mundo; da 

ressignificação da beleza negra; e do reconhecimento da dignidade da vida na periferia com 

seus moradores.” (MOASSAB, 2011, p. 209). Na virada dos anos 90 observamos no Brasil 

um forte comprometimento do hip hop com questões ligadas ao social, como negros, pobreza, 

periferia e violência policial. Assim como demonstra Z’africa Brasil 

 

Zumbiê, zulu, zâmbia./Saurê, zaire, sarava mama./Salve quilombola./O fruto 

remanescente África./Pais origem, Brasil./Salve quilombola.../A essência, a origem, 

o costume, a história, a raiz.../Mantenha a raiz./Salve zumbi, salve./Hei, zumbi é o 

senhor das guerras./Hei, zumbi é o senhor das demandas./Hei, quando zumbi 

chega./É zumbi que manda./Salve, mantenha a raiz, zumbi./Saudação 

Z’africa./Chica da Silva (Jorge Bem)/Semba, o batuque, através da dança a escolha 
surge samba./Origem Brasil, carro forte da nossa cultura milenar./Sou preto velho do 

morro, quelé caboclo do samba./Rei de palmares z, Zumbi saurê preto bamba./Toque 

de Gil, Zé Keti, chego trincando num Bob Marley./Sigo a origem até a morte./Falta 

cultura na periferia./A partir dos quilombos dos palmares, iniciava-se a 

consagração./De Zumbi dos palmares, que através dos seus quilombos./Com seus 

negros já existentes, havia também índios e brancos pobres./Dando inicio a uma 

miscigenação nacional, onde tribos, raças, cores, costumes, transformava-se em 

brasileiros, dando um aspecto unânime do que hoje somos, o maior pais mestiço do 

mundo conheça de onde viemos./Z’africa Brasil./Enraizados, somos 

branquindiafros, som com faro do mato./Tupiaui, apok ao chui, e ai, zafricalize, a 

origem./Bater um plá com oba, ogunhê, he-hê, há-há./Bambulele, bambulala, a 

muita dificultura./O som, a música que vem da rua./A fala, a rima, o ritmo, a 
poesia./Nasce dentro de um povo, mostrando saídas./Pra vida, a favela agora tem 

voz ativa./Antigamente quilombos, hoje periferia./Hip-hop, samba rock, rap, funk, 

ragga./A fala, a batida quebrada, timbal, baixo, bumbo e caixa./Misture com levadas 

zafrica, cultura realista a fusão, quem diria./He falta cultura na 

periferia...(Z'ÁFRICA BRASIL, A raiz) 

 

A exaltação das raízes e ancestralidade africana é tema recorrente nas letras de rap, em 

busca da valorização de uma cultura que continua sendo perseguida e marginalizada. O 

resgate da essência africana e referências históricas como Chica da Silva, e Zumbi dos 

Palmares, e artísticas como Bob Marley e Gilberto Gil valorizam a cultura e ancestralidade 

negra no Brasil. A canção destaca os povos formadores da sociedade brasileira ao afirmar 

“Com seus negros já existentes, havia também índios e brancos pobres./Dando início a uma 

miscigenação nacional, onde tribos, raças, cores, costumes, transformava-se em brasileiros, 

dando um aspecto unânime do que hoje somos, o maior país mestiço do mundo conheça de 

onde viemos”. Minorias essas que permanecem social e culturalmente marginalizados e 

segregados na contemporaneidade, “Antigamente quilombos, hoje periferia”. Sujeitos que 

utilizam a arte para falar dos seus espaços, problemáticas e encontrar saídas para os seus 

destinos, além daqueles pré determinados e socialmente impostos.  

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk028-V3CaY5ec80hlKquaEVaGiMUUQ:1591310429593&q=Z%27%C3%81frica+Brasil&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDNKMSpPUwKzDcvMTYvKtMSyk630c0uLM5P1E3OSSnOtEotKMotLFrEKRKkfbkwrykxOVHAqSizOzNnByggA1aHoEUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi38IennenpAhXqEbkGHWKTBLgQmxMoATAhegQIBhAD
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Anteriormente analisamos resultados concretos da segregação espacial, a divisão das 

cidades entre ricos e pobres, sendo a periferia inferiorizada por determinações da geografia 

imposta pela ordem hegemônica, se caracterizando como um espaço destinado aos pobres e 

marginalizados. Assim, 

 

[...] nos enunciados midiáticos esse espaço não deve ter as mesmas condições do 
resto da cidade, nem o pobre deve ter acesso ao mesmo sistema de educação e de 

produção cultural. Para os pobres existem, quando muito, os cursos técnicos, para os 

ricos as universidades; aos pobres, um sistema de transporte insuficiente e precário, 

aos ricos, vias de alta velocidade, pontes e viadutos para seus carros. (MOASSAB, 

2011, p. 97) 

 

Diante dessa diferenciação seletiva e excludente dos lugares, o Racionais MC’s destaca em 

Da Ponte pra cá “Não adianta querer, tem que ser, tem que pá/O mundo é diferente da ponte 

pra cá/Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar/O mundo é diferente da ponte pra cá”. 

Nessa cruel dicotomia o hip hop se caracteriza como um instrumento que vai, muitas das 

vezes, contra os mecanismos de dominação na tentativa de reconstruir simbolicamente as 

periferias. 

Ser rapper é um estilo de vida, é utilizar linguagem própria, roupas. Eles buscam se 

afirmar dentro da sociedade, na qual a todo tempo tentam ser invisibilizados, é uma maneira 

de se reafirmar enquanto cidadão e lutar pelos seus direitos. Eles desempenham seu papel 

compreendendo sua importância e responsabilidade para com o movimento e as gerações 

futuras. “Eles falam em nome de uma geração sem voz, periférica, estigmatizada, 

denunciando de maneira crua a realidade em que vivem, seus problemas locais, e expressam a 

sua revolta contra a ordem estabelecida e um ‘destino’ de contínua exclusão que parece 

predeterminado.” (ABRAMOVAY et al. 1999, p.135). 

A análise do hip hop revela que se trata de um movimento homogêneo, haja em vista 

que  

 

Esta aparente homogeneidade é dada principalmente pela estética e pela linguagem, 

que sem dúvida, é compartilhada por quase todos que participam do movimento. 

Podemos ver um determinada estética e uma linguagem próprias que predominam 

nos shows, eventos e oficinas que dão uma cara homogênea ao hip hop – roupas 

largas e coloridas, bonés, cabelos com tranças, black power ou cabeças raspadas, 

tênis, gorros, etc -. Ainda assim, esta homogeneidade deve ser relativizada, uma vez 

que a estética e a linguagem são temperadas pelas singularidades locais. 

(RODRIGUES, 2005a, p.206)  

 

Sua trajetória é marcada por diversos conflitos e contrastes internos, abrigando fragilidades. 

Contudo, ainda podemos considerar o seu caráter modificador. Num passado não muito 
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distante ele já demonstrou ter potencialidades para gerar transformações sociais. Atualmente 

podemos considerar que o hip hop não possui o mesmo fôlego modificador como de quando 

surgiu, mas ainda segue com enorme potencial mobilizador e transformador. Essa capacidade 

modificadora ocorre em duas frentes relacionadas. No campo da arte, da produção e da 

subjetividade coletiva e da cultura, dos discursos de valorização da negritude, favelas, 

periferias, da capacidade criadora dos residentes destas localidades, permitindo o surgimento 

de subjetividades alternativas às dominantes, gerando a consolidação de identidades coletivas 

que propiciam a formação de novos projetos políticos, culturais e econômicos além dos 

hegemônicos. Ele expõe seu lado pedagógico político ao propiciar a politização e 

desnaturalização da realidade imposta, possibilitando o engajamento político e criticidade da 

juventude. A outra frente é a que está ligada com o desenvolvimento e transformação das 

periferias e favelas brasileiras, por meio da participação política na elaboração de políticas 

públicas, a promoção de projetos e atividades geradoras de emprego e renda (RODRIGUES, 

2005a). Didaticamente o rap deveria informar, criar um discurso e avaliar a vida social 

existente nos espaços segregados e marginalizados. 

 Os três elementos, o rap, o break e o grafite, apresentados permitem que os jovens 

periféricos se socializem, discutam e participem da política. Através da exposição de suas 

ideias eles exprimem seu cotidiano, as desigualdades estabelecidas socialmente e a luta por 

sobrevivência e resistência da população pobre. 

A estrutura de poder espacial historicamente criada faz com que se torne necessária a 

existência da periferia e que ela se coloque como inferior. O hip hop, em grande parte de sua 

produção, tem como interesse subverter a racionalidade dominante, ressignificar a periferia e 

dar voz aos invisibilizados. Dessa maneira, “Ao se adicionarem novos atores falantes, os 

jovens, sobretudo negros e pobres moradores de bairros periféricos, é colocada em cheque a 

ordem do poder.” (MOASSAB, 2011, p. 100). Os sujeitos que se encontram visibilizados 

através do hip hop acabam por “possibilitar um processo emancipatório na direção da 

construção de outra periferia possível, permitindo um deslocamento heterotópico da periferia” 

(MOASSAB, 2011, p. 103). 

Com os anos 2000 e a maior democratização do acesso a internet a produção de rap 

vem a ser estimulada, trazendo à tona a diversidade do gênero em várias partes do território 

nacional.  

 

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

haviam tipo espaço reduzido no campo. Mais e mais, “minorias” como mulheres, 
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indígenas e homossexuais vêm encontrando espaço de expressão como rappers, 

inserindo novas reivindicações na pauta e propondo novas elaborações estéticas. 

Também proliferam, em alta voltagem, tendências como o rap gospel e o rap 

ostentação. (TAPERMAN, 2015,  p.10-11) 

 

Além disso, foram criadas algumas organizações ligadas ao hip hop, destacamos aqui uma de 

expressão nacional, a CUFA - Central Única das Favelas. Criada no Rio de Janeiro pelo 

produtor Celso Athayde e os rappers Nega Gizza e MV Bill, em 2000. 

Outra vertente de grande força é a Rappers gangsta, no Brasil o rap ostentação, 

destacando o uso de correntes de ouro, carrões e mulheres, muitas das vezes chamadas de 

“vadias”, que em diversos momentos são apresentadas com roupas e atitudes sensuais, sendo 

exaltadas como objetos de consumo conquistados. Essa temática gera diversas críticas pois 

são vistos como traidores dos ideais norteadores do movimento, da crítica a sociedade 

desigual marcada pelo racismo e injustiças sociais. Outros á acreditam que essa faceta celebra 

suas conquistas diante de tudo que lhes já foi negado. Contudo, reproduzem ainda mais a 

misoginia, homofobia e valorização do consumo excessivo. 

O rap faz uso das expressões “old school” e “new school” para diferenciar duas 

gerações responsáveis por duas grandes fases do gênero. Da nova escola temos artistas como 

Emicida, Criolo, Rael, trazendo novidades estéticas e a profissionalização de suas carreiras, 

evidenciando o rap como um negócio. Devido ao aumento da escolarização e do padrão de 

consumo, novos dilemas, contradições e demandas serão gerados. “O fortalecimento do rap 

como gênero musical de mercado problematiza sua eficácia como fenômeno de classe, 

trazendo à tona contradições que sempre estiverem presentes.” (TAPERMAN, 2015, p.11). 

Esse núcleo da nova escola, que alcança grande visibilidade e hoje lota casas de shows, faz 

surgir novas críticas no movimento. Muitos consideram os novos nomes absorvidos pela 

grande mídia. Entre as críticas mais comuns, destaca-se a de que, devido ao alto preço dos 

ingressos, suas apresentações se tornaram inacessíveis a parte do público periférico. Dentro 

dessa situação entramos artistas fortalecidos no cenário que arrastam grandes públicos, 

Djonga (Figura 10) é um desses exemplos, e diante dessa situação informou em entrevista: 

 

Não posso ser artista se não tiver fã de tudo quanto é jeito. Se não for assim, nunca 

serei grande, vou ficar em um nicho. E meu objetivo não é esse. Quero chegar no 

ouvido de todo mundo. Há uma questão de mercado maior que eu. Do mesmo jeito 

que as pessoas compram iPhone, tênis da Nike, elas compram ingresso para o meu 

show. Se eu embaratecer meu show, o contratante vai deixar o ingresso caro, porque 
ele sabe que lota, e aí só ele vai ganhar dinheiro. Minha forma de resolver isso é 

fazer show de graça, principalmente em BH. Fora isso, é mercado. O contratante 

nunca vai perder. Não sou eu que vou, certo? Não sou trouxa, não vou fortalecer 

playboy jamais. (EL PAÍS, 2020) 

https://brasil.elpais.com/noticias/iphone/
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Figura 10. Djonga no disco Ladrão 

 
Fonte: ROLLING STONE, 2019. 

 

 O rapper arrasta e envolve públicos de diferentes classes sociais, apesar de deixar 

evidente seu interesse no mercado e em shows, carrega em suas canções críticas e 

questionamentos oriundos do surgimento do hip hop e do cotidiano periférico. 

 

Desde pequeno geral te aponta o dedo/No olhar da madame eu consigo sentir o 

medo/Você cresce achando que é pior que eles/Irmão quem te roubou te chama de 

ladrão desde cedo/Ladrão/Então peguemos de volta o que nos foi tirado/Mano, ou 

você faz isso ou seria em vão o que os nossos ancestrais teriam sangrado/De onde eu 

vim, quase todos dependem de mim/Todos temendo meu não, todos esperam meu 

sim/Do alto do morro, rezam pela minha vida/Do alto do prédio, pelo meu 

fim/Ladrão/No olhar de uma mãe eu consigo entender o que pega com o irmão/Tia, 

vou resolver seu problema/Eu faço isso da forma mais honesta/E ainda assim vão me 

chamar de ladrão/Ladrão. (BACO EXU DO BLUES, Hat-Trick) 

 

Em Hat-Trick o artista retrata a sina do povo negro e os estereótipos agregados que persistem 

enraizados ao longo da história nos trazendo a realidade de qualquer criança negra pobre e 

periférica, ao relembrar que "Quando eu era criança, andava na rua e me sentia ladrão mesmo 

quando nunca tinha roubado. As pessoas olhavam com medo. Quando cresci mais um pouco, 

roubei pra ter e pra me sentir melhor, me sentir f...". (ROLLING STONE, 2019) 

 Outro rapper que vem emplacando grandes sucessos e conquistando muitos fiéis é 

Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo, ou melhor, Baco Exu do Blues (Figura 11).  
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Figura 11. Baco Exu do Blues no clipe Bluesman. 

 
Fonte: BLUESMAN (Filme Oficial), 2018. 

 

O baiano chegou a conquistar o prêmio Gran Prix do festival Cannes Lions com o clipe-curta 

“Bluesman”, lançado em 2018, dividindo o posto com “This is America”, do rapper Childish 

Gambino, superando grandes nomes internacionais como Jay-Z e Beyoncé, em 2019. Esse foi 

um grande feito do rap nacional, já que o Gran Prix é considerada a premiação máxima do 

evento mais relevante do mercado publicitário do mundo, o Festival Internacional de 

Criatividade Cannes Lions, e foi a primeira vez que um artista brasileiro recebe tal título. 

Baco destaca 

 

Ver o rap brasileiro chegando, disputando com o rap estrangeiro e ganhando espaço 

entre eles é muito impactante. [...] Além disso, o fato de um filme com um discurso 

negro, com todo elenco negro e que retrata a fragilidade e a força negra conseguir 

conquistar um prêmio desse tamanho sendo rap brasileiro é muito doido. (O 

GLOBO, 2019) 

 

Em uma das músicas que ajudam a compor o clipe-curta o rapper expõe o racismo enraizado 

na nossa sociedade, através a dura realidade da população negra no Brasil 

 

Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos/O primeiro ritmo que tornou pretos 

livres/Anel no dedo em cada um dos cinco/Vento na minha cara, eu me sinto vivo/A 

partir de agora considero tudo blues/O samba é blues, o rock é blues, o jazz é 

blues/O funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do Blues/Tudo que quando era preto 

era do demônio/E depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues/É isso, 

entenda/Jesus é blues/Falei mermo/Eu amo o céu com a cor mais quente/Eu tenho a 

cor do meu povo, a cor da minha gente [...]/Eles querem um preto com arma pra 

cima/Num clipe na favela gritando: Cocaína/Querem que nossa pele seja a pele do 

crime/Que Pantera Negra só seja um filme/Eu sou a porra do Mississipi em 

chama/Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama/Racista filha da puta, aqui 

ninguém te ama/Jerusalém que se foda, eu tô à procura de Wakanda, ah (BACO 

EXU DO BLUES, Bluesman) 
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Ele nos traz a força e potência da figura do negro e de sua ancestralidade, discute a 

apropriação sofrida pela cultura negra, destacando as intenções e criminalizações ligadas a ela 

antes de ser modificada para o consumo branco, afirmando “Tudo que quando era preto era do 

demônio/E depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues”. Ressaltando ainda o 

blues, gênero forjado como canto do povo negro diante de suas condições desumanas, que 

definiu praticamente todos os ritmos populares existentes, como o funk, jazz, samba, e o 

próprio hip hop.  O blues surge como uma forma de libertação, um veículo para ultrapassar 

barreiras e preconceitos sociais.  E vai além ao apontar os estereótipos que ainda recaem sobre 

os corpos que carregam traços africanos e o eterno controle social baseado no receio de um 

levante popular negro. 

 Por fim, destacamos aqui a Kleber Cavalcante Gomes, ou apenas Criolo (Figura 12). 

Figura muito importante no cenário rapper nacional contemporâneo, que iniciou sua carreira 

organizando batalhas de rima e hoje já gravou grandes sucessos, transitando muito bem por 

diferentes gêneros musicais, o que o levou a realizar diversas parcerias com artistas 

consagrados, como com Nilton Nascimento, Tereza Cristina, Caetano Veloso, e tantos outros.  

 

Figura 12. Criolo 

 
Fonte: PORTAL GELEDÉS, 2011. 

 

Criolo põe o dedo na ferida sem medo, suas canções se misturam com poesia e grande 

refinamento estético, no qual as temáticas centrais são os problemas sociais, políticos e 

econômicos da sociedade brasileira. 

 
Aonde a pele preta possa incomodar/Um litro de Pinho Sol pra um preto rodar/Pegar 
tuberculose na cadeia faz chorar/Aqui a lei dá exemplo: mais um preto pra matar 

[...]/Na guerra do tráfico, perdemos vários ente/Plano de saúde de pobre, fi, é não 

ficar doente/Está por vir, um louco está por vir/Shinigami, deus da morte, um louco 

está por vir/Véio, preto, cabelo crespo/Made in Favela é aforismo pra 

respeito/Mondubim, Messejana, Grajaú, aqui é sem fama/Nos ensinamentos de 
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Oxalá, isso é bacana/Na porta do cursinho, sim, docim de campana/LSD, me 

envolver, tem a manha/Diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças/Só te vejo 

na biqueira, o ativista da semana[...]/É que a industria da desgraça pro governo é um 

bom negócio/Vende mais remédio, vende mais consórcio/Vende até a mãe, 

dependendo do negócio/Montesquieu padece, lotearam a sua fé/Rap não é um prato 

onde cê estica o que cê quer/É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta/Se 

três poder virar balcão, governo vira biqueira/Olhe, essa é a máquina de matar 

pobre/No Brasil, quem tem opinião, morre (CRIOLO, Boca de lobo) 

 

Na canção Boca de lobo ele faz referência direta à seletividade penal ao trazer para o debate o 

caso da prisão do catador de materiais recicláveis Rafael Braga afirmando que “Um litro de 

Pinho Sol pra um preto rodar”. Por meio da passagem “Diz que é contra o tráfico e adora 

todas as crianças” indica a inconsistência do discurso de muitos ativistas e “cidadãos de bem” 

das classes mais altas que, mesmo se posicionando como contrários ao tráfico, figuram como  

mercado consumidor deste. Demonstrando que quem tem opinião e a expõe no Brasil atual é 

condenado à morte, e o governo ainda é o maior responsável pela morte do povo pobre, 

majoritariamente negro.  

 

O funk  

 

O funk pode ser considerado um fenômeno que mobiliza grandes contingentes de 

jovens, a princípio relacionado com indivíduos de baixa renda. O baile se configura como 

local onde ocorre o ápice do movimento e do encontro da juventude, onde acontece a 

liberação das inquietações e dos problemas cotidianos. Com o passar do tempo, o funk vai 

ultrapassar as barreiras socialmente estabelecidas e adentra as camadas mais abastadas, tendo 

sua cultura inserida no mercado. Contudo, ainda permanece visto ligado ao crime organizado, 

ao narcotráfico, a apologia das drogas, a sexualidade e violência, visões apresentadas pela 

grande mídia. Entendamos, com a citação seguinte, como ocorreu essa inserção do 

movimento na sociedade brasileira: 

 

O nome vem dos Estados Unidos e denomina um tipo muito específico de música, 

que descende dos lamentos negros rurais do blues, do posterior rhythm‟ n‟ blues 

(que é quando o blues chega aos grandes centros e ganha marcação rítmica mais 
vigorosa) e da evolução do rhythm‟ n‟ blues que é o soul (quando o estilo ganha 

apuro melódico, emprestado da música das igrejas batistas, e esmero instrumental, 

virando um lucrativo negócio para gravadoras como Motown e a Stax). Do soul, 

estilo representado por cantores como Sam Cooke, Otis Redding, Smokey Robinson, 

Marvin Gaye e Aretha Franklin, chegamos ao funk, que é quando essa música é 

reduzida à sua percussividade mais básica. O foco das músicas se desloca para a 

bateria, que passa a fazer desenhos rítmicos cada vez mais sincopados, próximos da 

raiz africana, e para o baixo elétrico, que responde pelo arcabouço melódico – 

juntos, eles fazem o groove, o balanço, a essência do negócio, que vai ser 
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complementado por guitarras, metais e vocais agressivos. É isso, em suma, o que 

passou, em meados da década de 1960, a ser conhecido como funk – nome que, até 

então, era a gíria dos negros para o mau cheiro. Daí em diante, essas quatro letras 

nada mais representaram que a senha para a dança frenética, suada, sem 

compromissos. (ESSINGER, 2005, p. 10,11) 

 

Este movimento que chega ao Brasil nos anos 70, período de grandes festas na Zona 

Sul do Rio de Janeiro, em especial no Canecão, na época uma das principais casas de shows. 

Nesta época o discotecário Ademir Lemos e o animador e locutor de rádio Big Boy, dois 

personagens do mundo funk responsáveis pela organização dos eventos, deram início aos 

chamados Bailes da Pesada. Tocando artistas como James Brown, Wilson Pickett e Kool and 

The Gang, esses bailes chegavam a reunir cerca de 5 mil pessoas de todo o Rio de Janeiro. 

Contudo, o Canecão passa a dar lugar a MPB, encaminhando assim os eventos para os 

subúrbios cariocas, ocorrendo em um bairro diferente a cada fim de semana, aonde iria ganhar 

o mercado e tomar toda a cidade. (VIANNA, 1988) 

 
Informantes que frequentavam esses bailes contam que uma legião fiel de 

dançarinos ia a todos os lugares, do Ginásio do América ao Cascadura Tênis Clube. 

Big Boy, que tinha se separado de Ademir mas contratava outras pessoas para cuidar 

dos toca-discos, anunciava seus bailes no programa da Mundial, cada vez mais 
influente. Os Bailes da Pesada eram também realizados em clubes de outras cidades, 

chegando até a Brasília em 74. (VIANNA, 1988, n.p) 

 

Antes da década de 90 os DJs buscavam seus discos, fitas e CDs através de uma rede 

de pessoas que viajavam para Nova Iorque e Miami para adquiri-los. Estes viajavam somente 

para realizar as compras e retornavam no mesmo dia. Fato que criava uma imensa disputa 

com relação a esse material. (YÚDICE, 1997) 

 
Quem conseguia um bom disco rasgava o rótulo para torná-lo um artigo exclusivo 

de determinada equipe. Essa é uma prática comum entre discotecários de países 

periféricos aos centros de produção musical. Uma equipe só trocava o nome de uma 

música de sucesso pela informação de outro nome ou até mesmo por discos. 

Existiam poucas lojas que importavam soul: a Billboard, na rua Barata Ribeiro, 

Copacabana, era a principal delas. A oferta era sempre escassa, principalmente 
porque o número de equipes foi aumentando. Aeromoças e amigos que viajavam 

eram acionados para trazer os novos sucessos. Foi nessa época que apareceu aquilo 

que hoje é conhecido como “transação de discos”, a troca ou venda entre equipes e 

discotecários. (VIANNA, 1988, n.p) 

 

 Na década de 70, apesar das grandes dificuldades e precariedades ligadas à realização 

dos eventos ligados ao funk, vemos o surgimento de novas equipes, como a Soul Grand Prix, 

e o início de uma nova etapa do movimento, chamada de Black Rio. Eles valorizavam e 

introduziam a cultura negra através de personalidades da música e do esporte, utilizavam 
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slides, fotos, filmes enquanto as galeras se divertiam, criando novas formas de estética, 

exaltando e recuperando a afro-brasilidade. 

O funk dos anos 80 é um produto importado, que vai se tornar um dos maiores meios 

de diversão dos jovens das camadas mais populares do Rio de Janeiro. Nesse momento 

começou a surgir nas letras questionamentos ligadas ao equilíbrio social, à questão racial e o 

cotidiano das favelas. A transformação do movimento vai ocorrer de fato na década de 90, 

quando ele ganha espaço nas rádios, na televisão e na indústria fonográfica (Figuras 13 e 14).  

  

[...] é a situação trazida pelos anos 90, quando nas paradas de sucesso de quatro 

grandes equipes de som (Furacão-2000, Pipo’s, Soul Grand Prix e ZZ-Disco) é 

inconteste o predomínio do funk brasileiro, raps como o da Felicidade ou o do Borel 

ocupam os primeiros lugares no Som Brasil ou no Xuxa Hits da Rede Globo e 

dezenas de outros passam a fazer sucesso em programas de rádio e a ter suas letras 
reproduzidas em revistas especializadas (SOUTO, 2003, p.63) 

 

 

Figura 13. MC Marcinho no Xuxa Hits 

 
Fonte: MARCINHO NO XUXA HITS. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=_sTXq4PjuQg>. 

 

Figura 14. Claudinho e Buchecha no Xuxa Hits 

 
Fonte: CLAUDINHO & BUCHECHA NO XUXA HITS, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sTXq4PjuQg
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A guinada do funk como comercial ocorre criando uma cadeia de produção, 

ultrapassando os bailes e chegando à grande mídia, como demonstra a História do Funk 

 

Sou história do funk/Isso eu tenho que falar/Pede a paz, tem conceito/Vem também 

para animar/Sou história do funk/Isso eu tenho o que dizer/Verde e Rosa é a 

Mangueira/Só você está com você/Se liga meus amigos/Eu não estou perdendo a 

linha/Essas montagens/Vem do Rap da Rocinha/Isso você vê agora na TV/No Xuxa 

Parque ou na CNT (MC GALO, História do Funk) 

 

O funk invadiu os meios de comunicações, se transformando “De uma ‘atividade econômica’ 

restrita à realização de bailes, o funk acabou por ganhar contornos de uma indústria cultural, 

afirmando-se nos anos 90 como um mercado de proporções significativas.” (SOUTO, 2003, 

p.61). 

O movimento que tem como início a cultura de jovens pobres, estando seus produtos 

restritos aos produtores ligados aos bailes dos subúrbios e favelas, abriu o mercado para os 

Disc Jockes- DJ, os produtores de som e os Masters of Ceremony - MC’s, que são os cantores 

e compositores.  Os DJs e MC’s podem ser caracterizados como os que ganham maior 

visibilidade, prestígio e chances de ter mobilidade social. “ao inventar o seu próprio mercado, 

o funk, introduziu, ampliou ou reforçou oportunidades de trabalho sobretudo para jovens 

pobres, abrindo, por essa via, perspectivas profissionais criativas e sensíveis à cultura própria 

desses jovens e à de seu tempo” (SOUTO, 2003, p.67). 

 Ao impor seu espaço e atingir fortemente a mídia, o funk passa a ser associado a 

gangues e arrastões. A mídia tenta homogeneizar todos que são oriundos de áreas mais 

segregadas, locais onde a criminalidade e violência se fazem presente. Podemos destacar 

como símbolos disso o arrastão ocorrido na praia da Zona Sul do Rio do Janeiro nos anos 90, 

realizado por jovens da Zona Norte e Oeste, supostamente identificados como funkeiros: “o 

arrastão deixou visível de uma maneira patente que a fidelidade ao funk implicava uma 

negação às outras músicas, principalmente àquelas muito identificadas com o nacionalismo 

brasileiro, ou com a cultura local do cidadão do Rio de Janeiro” (ÝUDICE, 1997, p.36) 

(Figuras 15, 16 e 17). 
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Figura 15. Arrastão em Ipanema 

 
Fonte: O GLOBO, 1991. 

 

 

 

Figura 16. Arrastões e o “terror” nas praias da Zona Sul 

 
Fonte: O GLOBO, 1992. 
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Figura 17. Fim dos bailes e hostilidade nas praias da Zona Sul. 

 

 

Fonte: GRANDE RIO, 1992. 

 

A ocorrência dos arrastões se tornou um divisor de águas.  

 

A partir daquele momento, com a intensa veiculação na mídia, ambos adquirem uma 

nova dimensão, colocando em discussão o lugar do pobre no debate político e 

intelectual do país. Além disso, ascendendo a condição de modismo, seus 

referenciais estéticos passaram a ser consumidos indistintamente por jovens do 
asfalto ou dos morros. (HERSCHMANN, 1997, p. 19) 

  

As juventudes oriundas das periferias e favelas são consideradas como um elemento 

poluidor e ameaçador do espaço público, tendo restritos seus direitos de se apropriar dos 

espaços da cidade. São indivíduos colocados como se não pertencessem a nação brasileira, 

impedidos de exercerem sua cidadania de forma plena. Classes tidas como não 

intelectualizadas, descaracterizadas pelo exercício do pensar.  

 

A cultura dos funkeiros é uma cultura de reação e de produção. Os funkeiros 

rejeitam o espetáculo da democracia do qual participaram os caras-pintadas e não 

têm motivos para comemoração. As classes alta e média dispõem de uma nova 

simulação de democracia, encenada pelo impeachment do presidente Collor e pela 
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projeção dos moradores das favelas como marginais e parasitas.” (ÝUDICE, 1997 

p.38) 

 

Simultaneamente ao aparecimento do funkeiro com a sua imagem estigmatizada, 

atrelada ao tráfico de drogas e à pornografia, também surge o interesse de boa parte da 

população, não só dos habitantes das áreas periféricas, mas também das classes médias sobre 

esses sujeitos e suas práticas. Essa ligação do funk com a violência vai resultar até mesmo na 

interdição dos bailes. Os anos 1990 ficaram marcados no mundo funk pela popularização do 

“baile de corredor”. Galeras funk oriundas de diversas partes da cidade se encontravam para 

confrontos violentos nos chamados “corredores”, no qual existia uma linha imaginária que 

dividia as galeras “amigas” das inimigas, chamadas de “alemães”. Nesses bailes os homens 

combatiam e dançavam ao mesmo tempo. O que vai levar muitos MC’s a cantarem raps que 

traziam pedidos de paz para os bailes (LOPES, 2010). Como afirma o DJ Malboro no 

documentário Sou feia, mas tô na moda “O funk é um movimento dos discriminados, um 

movimento do pessoal, dos marginalizados, tanto é que eles são colocados a margem sempre. 

Eu acho isso muito legal, tenho muito orgulho de ser funkeiro.” (GARCIA, 2005). Um novo 

estilo é criado e desejado por boa parte da sociedade, acarretando na apropriação dessa cultura 

pelo mercado para transformá-la em capital, temos aqui culturas marginalizadas se tornando 

mercadorias de consumo de massa. Como demonstra a canção Som de preto: 

 
É som de preto/De favelado/Demoro/Mas quando toca ninguém fica parado/O nosso 

som não tem idade, não tem raça/E não tem cor/Mas a sociedade pra gente não dá 

valor/Só querem nos criticar pensam que somos animais/Se existia o lado ruim hoje 
não existe mais/Porque  funkeiro de hoje em dia caiu na real/Essa história de porrada 

isso é o coisa banal/Agora pare e pense, se liga na responsa/Se ontem foi a 

tempestade hoje vira abonança (AMILCKA E CHOCOLATE, Som de Preto) 

 

A letra retrata a inserção da música funk para a além dos espaços da favela e periferias, 

destacando que apesar de ser “É som de preto/De favelado”, toma conta de todos 

independente de cor, raça ou idade. Indicando os problemas anteriormente relacionados ao 

gênero musical e seus bailes, que eram caracterizados por constante violência, “Porque o 

funkeiro de hoje em dia caiu na real/Essa história de porrada isso é coisa banal” apontando 

para a superação desta fase. A fala dos MC’s remetem a um discurso que contesta os 

estereótipos lançados sobre as favelas e seus sujeitos como localidades e seres violentos. 

Após a superação das constantes brigas de gangues nos bailes, o que emplacou nas 

rádios foi funk consciente, que falava de sentimentos como amizade, amor e religião. Eles 

cantam sua realidade diária, almejando alcançar as condições básicas que lhes foram retiradas 

https://www.letras.mus.br/amilcar-e-chocolate/
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para terem o mínimo de dignidade para se viver. A música Rap do Silva demonstra a 

importância e necessidade dos bailes funks para esses sujeitos. 

 
Todo mundo devia nessa história se ligar/Porque tem muito amigo que vai pro baile 

dançar/Esquecer os atritos/Deixar a briga pra lá/E entender o sentido quando o DJ 

detonar/Era só mais um Silva que a estrela não brilha/Ele era funkeiro/Mas era pai 

de família[...]/Era só mais um Silva que a estrela não brilha/Ele era funkeiro/Mas era 

pai de família/Era trabalhador, pegava o trem lotado/E a boa vizinhança era 

considerado/E todo mundo dizia que era um cara maneiro/Outros o criticavam 

porque ele era funkeiro/O funk não é modismo/É uma necessidade/É pra calar os 

gemidos que existem nessa cidade/Todo mundo devia nessa história se ligar/Porque 

tem muito amigo que vai pro baile dançar/Esquecer os atritos/Deixar a briga pra la/E 
entender o sentido quando o DJ detonar  (BOB RUM, Rap do Silva) 

 

Neste momento, temos a disseminação de letras com temas voltados para a harmonia e união 

entre as galeras. Podemos observar as relações construídas com o espaço em que esses 

sujeitos vivem, a letra ressalta o estigma que recai sobre o funkeiro, “Outros o criticavam 

porque ele era funkeiro”, sempre ligado a criminalidade e ao tráfico de drogas. Quando é 

ressaltado na canção que “O funk não é modismo/É uma necessidade/É pra calar os gemidos 

que existem nessa cidade” é notório que o baile funciona como um meio de libertação diante 

das mazelas enfrentadas diariamente por esses indivíduos, se configurando como um meio 

que ajuda a amenizar as discrepâncias e problemas por meio da cultura ao exaltar a 

importância do baile.  

 Mesmo ultrapassando os muros invisíveis estabelecidos nas cidades, o funk 

permanece tendo como referência o meio social das favelas e subúrbios, tratando em suas 

canções do seu cotidiano precário, como salienta o DJ Malboro: 

 

Quando se tinha o Rap da Felicidade, tinha o Rap do Silva, era a favela cantando 

para o asfalto. Então ele estava ali sempre mostrando que a favela é muito legal, 

mostrando auto-estima. Quando o Funk foi expulso do asfalto e foi para dentro da 

favela, passou a favela cantar para a favela. Só que a favela contando para a favela, 
já são outras regras, outras leis e outro ouvido que tá ouvindo. É o ouvido que sabe o 

que tá acontecendo de verdade mesmo ali dentro. (GARCIA, 2005) 

 

O funk segue extremamente criticado por suas versões proibidas, apresentando uma 

sexualidade exacerbada, carregada de palavrões ou fazendo referências a diversas facções 

criminosas. Em uma década marcada por grandes chacinas como a do Carandiru e da 

Candelária, somada a presença do narcotráfico, o funk e seus MC’s começam a apresentar a 

violência exercida dentro e fora das comunidades.  Eles trazem em suas canções conteúdos 

ligados ao tráfico de drogas, a sexualidade e a violência. A dinâmica existente dentro das 

favelas e periferias é refletida, como na música Rap das Armas de Cidinho e Doca. 
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Morro do Dendê é ruim de invadir/Nóis, com os alemão, vamo se divertir/Porque no 

Dendê vô te dizer como é que é/Aqui não tem mole nem pra DRE/Pra subir aqui no 

morro até a BOPE treme/Não tem mole pro exército civil, nem pra PM/Eu dou o 

maior conceito para os amigos meus/Mas morro do Dendê também é terra de 

Deus/Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão/Vem mais dois de pistola e outro 

com 2-oitão/Um vai de URU na frente, escoltando o camburão/Tem mais dois na 

reta-guarda, mas tão de Glock na mão/Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra 

depois/Lá vem dois irmãozinhos de 762/Dando tiro pro alto só pra fazer teste/De 

INA-Ingratek, Pisto-UZI ou de Winchester/É que eles são bandido ruim, e ninguém 

trabalha/De AK-47 e na outra mão a metralha/Esse rap é maneiro, eu digo pra 
vocês/Quem é aqueles cara de M-16/A vizinhança dessa massa já diz que não 

aguenta/Nas entradas da favela já tem .50 (CIDINHO E DOCA, Rap das armas) 

 

Tal fato demonstra que a vida desses sujeitos muitas das vezes é permeada por violência em 

seus cotidianos. O funk se caracteriza como meio de expor suas vidas, suas práticas e de 

extravasar, se configurando como um grito do morador diante de tais impasses e 

problemáticas cotidianas. Quando se cresce vendo na viela um corpo estendido no chão a 

violência passa a ser de certa maneira está normalizada.  

 
Cabe lembrar que as letras de funk também questionam o lugar do morador na 

cidade e descrevem, com detalhes, os abusos policiais. As prisões por desacato, em 

favelas de UPP, exemplificam o dilema da construção democrática em territórios de 

favela versus uso de violência sobre um território que o Estado percebe como 

“ingovernável”. (SILVA, 2014, p.177) 

 

Eles utilizam a arte como forma de expressar seu lugar, e até mesmo apresentar ao mundo o 

que acontece nesses espaços invisibilizados, sendo uma voz potente, uma forma de resistência.  

 Com os anos 2000 e seus novos contornos, temáticas sexuais passam a ser expostas 

em grande parte das letras de funk. Os proibidões produzidos pelas grandes equipes e também 

encomendadas por facções são marcados pela sexualidade extrema, e acabam fazendo com 

que o ritmo receba o título de gênero mais influente pornograficamente, angariando diversas 

críticas por ir contra o pudor e estabelecer má influência social, que vai resultar na sua 

desqualificação. Em entrevista ao documentário Sou feia, mas tô na moda, o Mr Catra revela 

sua indignação “O cara trepado na mulher na novela das 20 horas na tv Globo não é 

sacanagem, o funk é sacanagem? Sacanagem é o dinheiro que o governo sonega, rouba, isso é 

que é sacanagem. Isso é que é crime. Tá ligado. Realidade não é crime, realidade não é 

sacanagem” (GARCIA, 2005). 

As transformações ocorridas no funk fazem com que seja perceptível o seu 

afastamento das suas raízes, e uma consequente aproximação cada vez maior com os 

proibidões. Destacamos a extinção dos bailes de clube, a interiorização dos bailes para as 

favelas e periferias e o surgimento das facções nessas áreas como grandes marcos temporais 
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diretamente ligados as mudanças geradas nos bailes e na produção de suas canções. Diante 

disso, podemos afirmar que essas diversas alterações estão estreitamente vinculadas:  

 

a) a retração do baile para o interior da favela, b) o início de rivalidades territoriais 

[...] c) o crescimento da venda de material fonográfico sobre funk, d) alteração das 

tendências nas letras produzidas, d) declínio do ritmo mais romântico denominado 

“charme”. (SILVA, 2009) 

 

Todos estes pontos destacados acima demonstram as novas disposições originadas pelas 

remoções dos bailes, onde foram sendo criadas novas categorias identitárias. Destaquemos 

ainda que a violência aparente nas falas e letras desses sujeitos sempre esteve diretamente 

ligada com as ações exercidas pelo Estado nos territórios periféricos, entendidas como 

desqualificadoras quando se trata da proibição e destruição dos bailes (SILVA, 2009).  

Não podemos deixar de ressaltar, ao analisarmos a propagação do funk e elaboração 

dos bailes, a ligação direta destes com a internet e as equipes de som. As populares redes 

sociais e a internet foram grandes influenciadores e propagadores do funk, assim como as 

rádios comunitárias, escapando das mídias tradicionais e hegemônicas. Esses fatores, em 

destaque a internet, irão difundir e ampliar o alcance do movimento para além dos limites das 

favelas e periferias, principalmente, para além da cidade do Rio de Janeiro, seu maior 

expoente.  

 

Um fator decisivo nesta caracterização da peculiaridade tanto do ‘rap’ como no caso 

do funk carioca, como indicador de cultura global é que sua forma de reprodução é 

beneficiada pela tecnologia empregada tanto em sua manufatura como na 
distribuição. Sua produção tem baixo custo uma vez que as letras são cantadas sobre 

melodias muitas vezes já existentes, as chamadas bases. A ascensão dos ‘compact 

disc’ colabora não só com a rápida distribuição das letras, mas também em 

processos que envolvem pirataria e cópia em computadores caseiros. Enquanto 

estética juvenil, não se pode deixar de observar que há mais de uma década, sua 

produção saiu das zonas marginais e é consumida também fora das favelas. (SILVA, 

2009) 

 

Fatores que geraram novas formas de organização e produção do funk, sendo possível 

distribuir e compartilhar seu conteúdo sem passar por grandes gravadoras ou empresários. Já 

as equipes, de acordo com Silva (2009), são caracterizadas como as grandes responsáveis pela 

maior parte da movimentação do cenário, sendo as equipes pequenas responsáveis pelos 

bailes locais, ou as grandes, como a Furacão 2000, que produzem bailes nas favelas e também 

em clubes.  

Apesar dos inúmeros avanços alcançados pelo movimento, o funk ainda é tido como 

uma espécie de inimigo do Estado e da sociedade. Destacamos a recente proposta de 
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criminalização do funk, em 2017, declarando que este seria um crime a saúde pública, a 

criança, aos adolescentes e a família, classificando-o como uma “falsa cultura”. Ainda se 

afirmou que 

 
Os chamados bailes de "pancadões" são somente um recrutamento organizado nas 
redes sociais por e para atender criminosos, estupradores e pedófilos a prática de 

crime contra a criança e o menor adolescentes ao uso, venda e consumo de álcool e 

drogas, agenciamento, orgia e exploração sexual, estupro e sexo grupal entre 

crianças e adolescente, pornografia, pedofilia, arruaça, sequestro, roubo e etc. 8 

 

Esta ideia ainda recebeu mais de 20.000 assinaturas em apoios, o que a levou ser transformada 

na Sugestão nº 17 de 2017. A Comissão de Direitos Humanos após debate decidiu não 

transformar a sugestão em projeto de lei, apontando que a matéria iria contra a cláusula pétrea 

da Constituição Federal9. Este fato nos faz observar o quanto as culturas produzidas pelas 

populações pobres de origem periférica ainda permanecem subjugadas no imaginário social 

brasileiro. O funk, sendo um movimento que expressa cultura como forma de resistência e 

apropriação do espaço, revela seus lugares de pertencimento e a relação do indivíduo com o 

seu lugar. 

 

Relações estabelecidas entre o funk e o hip hop 

 

Observamos dois estilos musicais próximos. Ressaltamos que enquanto nos EUA 

designação hip hop abrange o break, o rap, o grafite e o funk, no Brasil essas manifestações 

costumam ser diferenciadas, dado que abrangem questões diferenciadas, por vezes contrárias 

umas às outras. O primeiro remete a uma referência global, que sinaliza para modelos 

externos. O termo hip hop se tornou usual entre membros deste grupo como uma forma de 

demarcar uma fronteira mais visível com o funk, já que os funkeiros se intitulam como 

rappers ou MC’s e nomeiam suas músicas de raps, o que acaba acarretando a falta de 

distinção entre os dois, segundo a galera do hip hop. Na verdade o que se percebe é o funk 

sendo colocado em um patamar inferior, com músicas consideradas pobres e de conteúdo 

                                                             
8  Disponível em <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=65513> acessado em 

20/07/2019. 
9Como forma de preservar o sentimento da população brasileira durante a Assembléia Constituinte, parte da 

Constituição Federal de 1988 foi classificada como cláusula pétrea, que não pode ser alterada de forma alguma. 

O texto de 1988, as regras intocáveis estão no artigo 60, parágrafo 4º: o voto direto, secreto, universal e 

periódico; a separação dos poderes; e os direitos e as garantias individuais. Eles garantem a formatação do 
Estado e definem regras que protegem a democracia brasileira e o equilíbrio entre os poderes da República. 

<http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe-planalto/noticias/2018/10/clausulas-petreas-as-

regras-da-constituicao-que-sao-intocaveis>acessado em 20/07/2019. 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=129233
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=65513
http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe-planalto/noticias/2018/10/clausulas-petreas-as-regras-da-constituicao-que-sao-intocaveis
http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe-planalto/noticias/2018/10/clausulas-petreas-as-regras-da-constituicao-que-sao-intocaveis
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leve, logo, ele não somaria nos debates para conscientização social e racial da juventude 

pobre. (HERSCHMANN, 1997).  

 
À medida, portanto, que o funk foi se nacionalizando, foi também se distanciando do 

referencial hip-hop. Entretanto, parte da juventude negra mais politizada 

permaneceu-lhe fiel. Enquanto no Rio o conteúdo, o ritmo, se traduziu num clima e 

em uma música mais dançante, alegre e não necessariamente politizada, em São 

Paulo, e dentro de alguns círculos, o hip-hop foi se afirmando como importante 

discurso político que tem revitalizado parte das reivindicações do movimento negro. 

(HERSCHMANN, 2000, p. 25). 

 

Os dois estilos são semelhantes. Seus grupos são compostos por cantores nomeados de 

MC’s ou rappers e um DJ. Sua letra, o rap, é composta em tom coloquial, sobre uma base 

musical que na maioria das vezes são raps norte-americanos mixados. A maior diferença 

encontrada é o tipo de base utilizada, o tom e o conteúdo apresentado nas letras.  

 

[...] enquanto o funk usa essencialmente o Miami Bass, os rappers do hip-hop usam 

a base dos guetos negros de Nova York e Los Angeles. [...] o funk produz por vezes 

alguma critica social permeada pelo bom humor e pela ironia, as músicas produzidas 

dos hip-hop são de protesto, politicamente mais engajada, carregam dramaticidade e 

agressividade e, muitas vezes, uma indignação que não necessariamente está 

presente no seu gênero similar. Além disso, as letras do hip-hop conseguem ser mais 

extensas que as dos funkeiros (superam facilmente a marca dos cinco minutos), o 

que tem dificultado sua presença no formato dos programas das rádios 

comerciais. (HERSCHMANN, 1997, p.76) 

 

Podemos observar que o funk se consagrou e ganhou mais espaço no Rio de Janeiro, 

enquanto o berço do hip hop é São Paulo. O hip hop não possui tamanha influência e presença 

nos bailes como o funk tem no Rio de Janeiro, assim como também não possui programas 

exclusivamente seus. O hip hop em São Paulo possui grande mercado e expressão fonográfica 

com grupos como Racionais MCs, Sistema Negro, Thaíde, DJ Hum, e outros, já no Rio os 

grupos não possuem tanta força e espaço.  

 

[...] poucos se interessavam pelo hip-hop no Rio, os jovens brasileiros estavam 

basicamente interessados no rock, especialmente em heavy metal, e a grande maioria 

em rock produzido na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses eram jovens de classe 

média. Por outro lado, os jovens das favelas e dos bairros dos subúrbios do Rio, em 

sua maioria negros, mulatos e pobres, preferiam o funk, embora o hip-hop estivesse 

em ascensão especialmente em São Paulo. (ÝUDICE, 1997,  p.36) 

 

O funk, hoje, além de ser um símbolo juvenil, já se configura como um símbolo 

nacional. Após sua grande ascensão nos anos 90 ele foi se moldando pela indústria cultura, e 

sendo reapropriado pela classe média e pelo mercado, principalmente depois dos arrastões das 
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praias da Zona Sul e das discussões acerca da sua ligação com a violência. Se diferindo do hip 

hop, que, apesar de ter crescido no mercado, ainda se mantém como uma manifestação 

cultural da população negra. 

 

À medida, portanto, que o funk foi se nacionalizando, foi também se distanciando do 

referencial hip-hop. Entretanto, parte da juventude negra mais politizada 

permaneceu-lhe fiel. Enquanto no Rio o conteúdo, o ritmo, se traduziu num clima e 

em uma música mais dançante, alegre e não necessariamente politizada, em São 

Paulo, e dentro de alguns círculos, o hip-hop foi se afirmando como importante 

discurso político que tem revitalizado parte das reivindicações do movimento negro. 

(HERSCHMANN, 2000, p. 25). 

 

 Destacando que nenhum dos dois movimentos deixou de ser um meio de 

ressignificação das periferias e favelas pelos jovens. 

 

É verdade que o funk e o hip-hop vêm se apresentando como uma possibilidade de 

encenação da dura realidade desses jovens e estabelecendo territórios que têm como 
referência os registros de cor e classe. Seus limites, porém, parecem não se esgotar 

nesse registros. (HERSCHMANN, 1997, p.82) 

 

 

O hip hop e o funk estão inseridos no processo de globalização e são frutos deste, 

sendo apropriados, e consumidos por diferentes camadas e grupos sociais. Realizando 

intervenções no espaço urbano e demonstrando as discrepâncias e os grandes problemas 

sociais. Esses dois movimentos tem oferecido aos jovens de periferia a possibilidade de 

sociabilizarem, de se representarem e de se verem representados socialmente, bem como a de 

expressar suas ideias e inquietações que permeiam o espaço que habitam. Demonstrando, com 

isso, como são atingidos pelas diferentes formas de hierarquia e autoritarismo que são 

encontrados na nossa sociedade. 

Vemos esses movimentos ganharem novas roupagens e serem reinventados em 

diferentes espacialidades, sofrendo apropriação e difusão pela indústria cultural, se 

caracterizando como movimentos que ultrapassam os limites simbólicos dos seus lugares de 

origem. Gerando novos sujeitos do discurso, que realizam a produção de bens e referências 

culturais. 

 

Podemos dizer, então, que a afirmação político-identitária, a negociação social e a 

busca de sucesso de seus repertórios fazem parte das táticas de visibilidade 

mobilizadas por sujeitos sociais - indivíduos, movimentos e coletivos - em suas 

intencionalidades e práticas estéticas de apropriação comunicativa e uso 

corporificado da cidade. (BARBOSA, 2018, p. 267)  
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Esses movimentos transterritoriais que se manifestaram e se propagaram pelo mundo 

em certos espaços-tempos, principalmente, a partir da indústria cultural, nem sempre 

alternativa. Com base nessa difusão dessas culturas juvenis encontraram condições de 

territorialização em boa parte das cidades brasileiras, vinculando jovens de diferentes 

contextos sócio-espaciais, no quadro de uma nova identidade coletiva (TURRA NETO, 

2009).  
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CAPÍTULO 3 - ELAS POR ELAS: A INSURGÊNCIA FEMININA NO HIP HOP E NO 

FUNK 

 

Observamos ao longo do trabalho que as questões de gênero, raça e classe ganham 

destaque no âmbito territorial periférico. Contudo, é o corpo da mulher que recebe 

diariamente as marcas do machismo e misoginia. Seus corpos trazem as marcas da 

feminilidade somadas a raça, classe, religião, orientação sexual e moradia, sendo, na maioria 

das vezes, vítimas da sociedade misógina (OLIVEIRA, 2019, p. 60). 

As diferenças socialmente estabelecidas entre homens e mulheres e seus lugares de 

gênero estão diretamente ligadas às diferenças biológicas entre os sexos. Tal como a divisão 

do trabalho baseada nos padrões masculinos e femininos. Adotamos aqui a definição de 

gênero como fruto de uma construção social ligada à reprodução cultural de cada sociedade, 

bem como às questões ligadas ao corpo e à sexualidade. 

São muitas as problemáticas envolvendo a definição do conceito de gênero. 

Consideremos que este abarque os papéis socialmente designados a homens e mulheres a 

partir das suas diferenças sexuais biológicas 

 

De qualquer modo, há alguns vazios entre a intenção teórica e o uso empírico do 

conceito, observado por Heilborn. Algumas feministas envolvidas no debate teórico, 

sob a influência francesa, põem mais ênfase sobre as diferenças. Heilborn, por 

exemplo, defende que o termo gênero pode indicar relações de oposição, desde que 

o conceito empregue uma “forma elementar de diversidade”. Outros autores 

enfatizam as relações sociais de poder. Para muitas o conceito foi útil ao permitir 

enfocar as relações sociais de poder e o processo de construção da subordinação das 

relações entre homens e mulheres, assim como entre mulheres e homens com o 

aparato do Estado. Para outras, como mencionado, é uma forma de abordagem sobre 

diversidades e diferenças, e para algumas autoras, é uma forma de tratar com 

sistemas múltiplos de desigualdades e dominação, nos níveis simbólicos e materiais. 
(CASTRO apud MATSUNAGA, 2009, p. 57- 58) 

 

Diferenciação que abarca indagações a respeito de tal conceito, que compreendemos como 

uma construção social delimitada pelas reproduções culturais ligadas a grupos sociais e as 

suas experiências históricas acerca do corpo e das práticas sexuais. 

  

Butler (2004), em Undoing Gender, concebe o gênero como uma construção 
discursiva, um mecanismo criado para regular a existência humana e naturalizar as 

noções de feminilidade e de masculinidade. Para a autora, o gênero é uma regulação 

que incorpora leis e mecanismos que norteiam as construções identitárias, tornando-

se, portanto, referências para a ação das pessoas, sendo concretizado por meio de 

ações que constroem a realidade generificada. Contudo, afirma ela, as normas 

incorporadas que regem as ações jamais podem ser consideradas a mesma 

coisa.Entre a norma, que é a referência incorporada, e a ação humana concreta há 
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diferenças. Na ação, as pessoas não apenas reproduzem as normas de gênero, mas 

também as transformam, abrindo a possibilidade para mudanças e configurações 

inesperadas. Nesse sentido, a identidade de gênero é constantemente subvertida 

pelas ações humanas, sendo impossível a reprodução dos ideais de masculinidade 

e/ou feminilidade.” (SILVA, 2017, p.152) 
 

Diante disso, se faz necessário pensar a respeito das formas de controle que vem sendo 

exercidas sobre os corpos femininos articulado a um projeto de dominação mais profundo e 

colonial que são legitimados por setores estatais e religiosos. Destrinchamos essas formas de 

dominação e submissão da mulher ao refletir de forma interseccional, relacionando raça, 

classe e gênero e suas implicações. 

 

 

3.1 - Concepções acerca do corpo feminino 

 

Vivemos em uma sociedade permeada por privilégios sociais baseados no classismo, 

gênero e raça que resultam em múltiplas formas de opressão. Nós nascemos com uma ordem 

social pré-determinada, que divide e classifica o papel do pobre e do rico, do branco e do 

negro, do homem e da mulher, tal como indica Lugones (2014) “A modernidade organiza o 

mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas, atômicas, separáveis.” (p.935). 

Essas ordens que, por vezes, baseadas no sistema patriarcal, definida pelo homem, colocam a 

mulher num papel submisso e dominado diante da hierarquização social. 

Até hoje as mulheres sofrem pelos poderes exercidos sobre elas oriundos de todos os 

lados da sociedade. A sistemática destituição da subjetividade feminina, resultante da 

misoginia característica de nossa organização social, naturaliza a desqualificação da mulher, 

possibilitando que estas, em muitos dos casos, tivessem se quer o controle pelas suas próprias 

vidas. O papel de gênero outorgado socialmente às mulheres as coloca em uma posição 

subalterna em relação ao homem. Os aparelhos institucionais convertem homens e mulheres 

em seres opostos envolvidos em relações de poder e assimetria. “Quando falamos relações de 

Gênero, estamos falando de poder. Na medida em que as relações existentes entre masculino e 

feminino são relações desiguais, assimétricas, mantém a mulher subjugada ao homem e ao 

domínio patriarcal.” (COSTA, 2000, p.38)  

Ao longo da história, em diversas sociedades, principalmente aquelas estruturadas de 

acordo com a formação judaico-cristã, as mulheres foram negligenciadas e inferiorizadas. A 

elas foi negado o poder de fala e a autonomia dos seus corpos, interesses e desejos, sendo 

caracterizadas apenas como seres reprodutores. Elas sempre foram obrigadas a se calar, a não 
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falar de seus corpos e muito menos exercer sua sexualidade e desejos. O prazer sempre lhe foi 

negado, aquelas que o exercia eram vistas como promíscuas ou prostitutas. A figura da 

mulher sempre ligada ao pecado, desde os tempos de Eva, assim como aponta a Bíblia e seus 

seguidores. Ela é tida como uma figura secundária, nascida da costela de Adão, forjada apenas 

para sanar a solidão do homem. A maior pecadora e causadora da impureza e corrupção da 

humanidade, gerando a destruição da figura de um paraíso e o surgimento de todas as mazelas 

sociais. A mulher socialmente valorizada seria, nesse contexto, aquela que segue os padrões e 

normas impostas, a mulher “pura”, a virgem e casta 

 

A honra da mulher constitui-se em um conceito sexualmente localizado do qual o 

homem é o legitimador, uma vez que a honra é atribuída pela ausência do homem, 

através da virgindade ou pela presença masculina no casamento. Essa concepção 

impõe ao gênero feminino o desconhecimento do próprio corpo e abre caminhos 

para a repressão de sua sexualidade. Decorre daí o fato de as mulheres manterem 

com seu corpo uma relação matizada por sentimentos de culpa, e impureza, de 

diminuição, de vergonha de não ser mais virgem, de vergonha de estar menstruada, 

etc.” (SOHEIT apud LIMA, 2005, p.52) 

 
 

A sociedade brasileira, oriunda de uma formação multicultural, nos apresenta 

diferentes significados em relação aos corpos e seus usos. A noção de sensualidade e 

vulgaridade esteve sempre atrelada ao corpo da mulher, principalmente ao da mulher negra.  

Soihet (2003) reproduz esses elementos associados à figura da mulher negra. Sobre isso, 

escreve 

 

E em um desenho de sua autoria de um batuque em São Paulo, as mulheres negras 

são mostradas com os braços para o alto, pernas e bocas abertas, expressando 

imenso prazer, imagens que em tudo se contrapunham ao esperado, na época, de 

mulheres bem-comportadas. Os autores não são nada econômicos na representação 

dessas imagens que consideram denotativas de lascívia, imoralidade, grosseria. 
"Pantomima desenfreada", "dança obscena" são algumas das adjetivações por eles 

empregadas, em sua narrativa sobre a referida dança, destilando seu preconceito 

contra a sensualidade e a falta de civilidade que consideravam extravasar daqueles 

corpos. (p. 179) 

 

Desde a colonização brasileira percebemos o eixo dicotômico entre mulheres “puras” e 

“santas”, em contraposição as “vulgares”, que desenvolviam uma sexualidade inapropriada 

para a moral e bons costumes da época. Logo, 

 

A promiscuidade era intolerável para os grupos que assumem o poder com a 
República e que consideram tais manifestações retrógradas, incompatíveis com a 

nova fase em que ingressava o país. Além disso, em um momento de consolidação 

do trabalho livre, urgia canalizar a energia dos populares para essa atividade e a sua 
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freqüência às referidas festas, nas quais abundavam comidas, bebidas, jogos, onde o 

apelo do sexo tornava-se mais forte, constituir-se-ia num empecilho ao objetivo 

visado. (SOIHET, 2003, p.183) 

 

A preocupação se acentuava nas festas populares que parecia aflorar a sexualidade enrustida 

nos cidadãos de bem, principalmente com a presença dos ritmos de influência africana, no 

qual se acreditava que estimulavam ainda mais a movimentação sexual dos corpos, trazendo a 

tona preconceitos e intolerâncias cada vez maiores. Contudo a “utilização do corpo como um 

foco para a resistência dos significados oficiais, quer pela experiência acumulada neste 

particular, contribuiu para a tomada de consciência das mulheres de uma vertente fundamental 

para o exercício de sua autonomia.” (SOIHET, 2003, p.192) 

As mulheres ricas e brancas eram tidas como as guardiãs dos bons costumes, enquanto 

as pobres, negras e mestiças eram caracterizadas por terem corpos endemoniados que 

corrompiam toda a sociedade através das suas tentações carnais e obscenidades. Dessa forma, 

Perrot (2003), refletindo acerca de pensamentos do historiador francês Michelet, aponta que 

as mulheres pertencentes à chamada boa sociedade eram ordenadas a serem discretas, que  

 

[...] dissimulem suas formas com códigos, aliás variáveis segundo o lugar e o tempo. 

O peito, as pernas, os tornozelos, a cintura são, cada qual por sua vez, objeto de 

censuras que traduzem as obsessões eróticas de uma época e se inscrevem nas 

imposições da moda. Os cabelos, signo supremo da feminilidade, devem ser 

disciplinados, cobertos, enchapelados, por vezes cobertos com véu.” (PERROT, 

2003, p.15)  

 

 Lidamos com moldes conservadores entranhados na nossa sociedade, que separam e 

classificam as mulheres de duas maneiras. A primeira é aquela que se enquadrada nos padrões 

aceitáveis, sendo bem comportada, caseira, mãe, submissa, e a segunda é a considerada fora 

dos padrões, que negam e questionam o que é socialmente pré-estabelecido para o âmbito 

feminino. Desde cedo as mulheres são incentivadas a exercer sua feminilidade através da 

exibição de boas maneiras e asseio, do uso de vestimentas tidas como adequadas, acessórios e 

brinquedos considerados femininos, como vassouras, panelas, bonecas, tudo que a prepare 

para o futuro, visando à formação de uma boa dona de casa e futura mãe. A elas, na maioria 

das vezes, ficam relegadas todas as tarefas domésticas, até mesmo quando estão inseridas no 

mercado de trabalho. 

As mulheres e seus corpos, sempre destinados ao silenciamento, ao longo do tempo 

abrigaram saberes que foram negligenciados e esquecidos  

 
Nesse aspecto, a mulher tinha vastos conhecimentos empíricos dos quais era 

depositária, ela se encarregava dos cuidados do corpo, da saúde e da doença, do 
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nascimento à morte. Exercia um poder médico considerável, por vezes temido, a 

ponto de ser uma das acusações apresentadas contra as feiticeiras, objeto de 

verdadeiras perseguições na França e na Europa, sobretudo no século XVII. 

(PERROT, 2003, p.22) 

 

 

Entretanto, atualmente, diante das conquistas femininas, podemos perceber a constituição de 

novos saberes sobre o corpo e a sexualidade feminina 

 

[...] quanto ao panorama cultural, no que tange ao terreno específico da sexualidade 

feminina, continua a intolerância. No entanto, o erotismo torna-se cada vez mais 

explícito, não só entre os populares, como também nas demais camadas. Percebe-se 

uma crescente determinação das mulheres de darem vazão aos seus desejos e que, na 

festa, momento tradicional de liberação, encontrava um ambiente propício à sua 

plena manifestação. (SOIHET, 2003, p.182)  

 

Dentre as exigências sociais impostas pelos três eixos geradores das desigualdades, 

classe, gênero e raça, destacamos como resultados desse cenário o ideal de beleza e 

estereótipos impostos sobre as mulheres. O peso do passado colonial ainda se faz presente em 

nossa sociedade, a população negra se constitui como um problema a ser superado e uma 

mancha social a ser exterminada, a ideia da necessidade de embranquecimento populacional 

permanece viva. Dessa maneira, a mudança de tais condições se daria pela miscigenação, 

trazendo à tona problemáticas ligadas à ascensão social e relacionamentos inter-raciais. Logo, 

o povo negro só alteraria a sua realidade por meio do abandono de sua ancestralidade e adesão 

dos valores e da cultura européia. Os resquícios do passado escravagista ainda se fazem 

presentes, vivemos atrelados a um padrão de beleza europeu, que gera o desconforto das 

pessoas negras com seu próprio corpo. Em uma sociedade baseada no eurocentrismo, 

caracterizada pelo mundo branco, o homem de cor irá encontrar dificuldades na elaboração de 

seu esquema corporal (FANON, 2008). Sendo mais problemático ainda para as mulheres, com 

as quais: “as regras são mais evidentes, tornando as exigências e autoexigências maiores. 

Além de ser marcado involuntariamente pela cultura, o corpo é também modelado de acordo 

com procedimentos voluntários ou de autoprodução, constituindo a corporificação da 

subjetividade” (CARNEIRO; FERREIRA, 2014, p. 1426). Ocasionando, muita das vezes, a 

negação da cultura e ancestralidade africana e em prol do padrão eurocêntrico. Na sociedade 

contemporânea os padrões raciais continuam sendo classificados diariamente como o que é 

bonito ou aceitável, sendo definido e propagado pela mídia em geral. Isso resulta na 

naturalização e na formação de estereótipos que afetam a construção e valorização da 

identidade negra. 
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Identidades são criadas por projetos colonizadores 10  que vem silenciando 

historicamente algumas identidades em prol de outras, que valorizam e legitimam 

determinado povo em detrimento de outro, e que são a base de uma estrutura opressiva de 

dominação e manutenção do poder. Elas apontam a dependência direta da exploração 

capitalista com a noção de raça, base do poder capitalista que foi instaurado nas Américas. 

Nesse cenário, a raça se tornou instrumento de classificação populacional, se mostrando como 

“[...] o mais eficaz e durável instrumento de dominação social universal, pois dele passou a 

depender outro igualmente universal, no entanto mais antigo, o intersexual ou de gênero: os 

povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade, e 

conseqüentemente também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e 

culturais” (QUIJANO, 2005, p.118). Neste panorama, o corpo se configura como elemento 

central ligado aos processos de dominação e classificações sociais, ele é julgado por trazer 

consigo o despertar dos desejos e da sexualidade.  Mulheres negras e mestiças que carregam 

marcas da sua ancestralidade étnica e cultural são subalternizadas com base em um passado 

escravagista, no qual eram vistas como objetos, tendo seus corpos violados e sua sexualidade 

controlada pelas relações de poder ligadas ao sistema colonial e patriarcal. Sistema esse que 

construiu a identidade nacional diante dos abusos e violações de corpos negros femininos.  

A relação entre os gêneros, abordada por Bourdieu (2012), indica a permanência das 

desigualdades entre os sexos, não obstante as conquistas e mudanças obtidas por elas. Para ele 

as permanentes relações de submissão e dominação ocorrem pelo que ele chama de “violência 

simbólica”, através da qual os homens conseguem manter a ordem imposta socialmente. O 

autor acredita que os sistemas simbólicos exercem sua função política como ferramentas que 

determinam ou de legitimam a dominação de uma classe sobre outra, auxiliando na 

domesticação dos dominados, que se constitui como natural nas praticas sociais. 

No contexto contemporâneo observamos que o corpo da mulher, principalmente negra 

e mestiça, continua servindo como moeda de troca para atrair lucros “A mulata passou de 

símbolo da identidade nacional a atrativo turístico principal do Brasil e, assim, a imagem  no 

Brasil no mundo.” (GOMES, 2010, p.55). Continuamos seguindo a lógica colonial através da 

difusão do imaginário de “sexo fácil”, justificado pela lógica turística implantada nas grandes 

capitais do país, visto como o “paraíso das mulatas”, “país do samba e do carnaval”. 

                                                             
10 A raça e identidade racial foram instituídas como maneiras de classificar socialmente a população. Os 

colonizadores codificaram como cor os traços fenotípicos dos colonizados e atribuíram a ela a característica 

representativa da categoria racial. A noção de raça foi uma forma de conferir legitimidade às relações de 
dominação impostas pelas conquistas (QUIJANO, 2005). 
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. 

 O imaginário de brasilidade deve ser reforçado para que o Brasil se torne destino 
turístico, assim a fusão entre mulher e natureza na comercialização do paraíso deve 

ser reforçada 

com  a  fusão  de  mulher  e  cultura,  com  a  comercialização  da  mulata.  Assim,  o

Brasil  se torna um paraíso de mulatas, onde natureza exuberante, mulheres sensuais 

e mestiçagem fundem-se na figura da mulata. (GOMES, 2010, p. 54). 

 

Indubitavelmente os gritos e sofrimentos do corpo da mulher no mundo, sejam eles 

infanticídios e mutilações sexuais de meninas, casamentos forçados, prostituição imposta, 

violências domésticas, cremações de viúvas (sati) na Índia, devastação pela Aids na África, o 

véu do integrismo religioso, entre outros, seguem sendo recobertos por um pesado e doloroso 

silêncio (PERROT, 2003). Todo este panorama apresentado nos aponta para a emergência de 

saberes não hegemônicos que trabalhem em prol da construção de visibilidade para grupos 

historicamente negligenciados. 

 

 

3.2 - Represento as mulheres, 100% feminista11 - A atuação do movimento feminista 

 

Quando tratamos da questão de gênero no Brasil somos remetidos a uma estrutura 

social construída na ideologia da supremacia masculina, na qual a mulher conquistava algum 

valor por meio do homem, muita das vezes negando a solidariedade entre as mulheres. A 

dominação masculina é imposta e vivenciada diariamente, resultando em diversas formas de 

violência, seja ela simbólica, psicológica, moral, física, que tendem a ser invisibilizadas e 

diluídas dentro da sociedade.  

É sabido que o pensamento dominante impede novas formas de pensar a cidade, 

impondo como se deve vivê-la e vivenciá-la devido a sua dinâmica conflituosa. Ele impede 

essas formas e lança consigo uma razão tecnocrática e instrumental. Para além, a experiência 

e vivência do espaço é diferente para cada indivíduo, de acordo com sua classe, raça, gênero. 

Logo, os espaços urbanos são apropriados e vividos de diferentes formas, dependendo se 

somos homens ou mulheres, ricos ou pobres, brancos ou negros, sendo cada vivência única. 

Ao lidarmos com as diferenças impostas sobre os sexos na construção social, observamos a 

oposição criada entre espaços públicos e privados. Onde o espaço público, é o lugar do 

encontro, da reunião, e tudo ligado a ele se caracteriza como direcionado ao homem, e o 

espaço privado, o da casa, é destinado às mulheres. Acreditamos que 

                                                             
11MC CAROL e KAROL CONKÁ, 100% Feminista. 
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[...] na sociedade democrática e republicana, a distribuição de homens e mulheres se 

superpõe para as duas tarefas, pública e privada, cidade e família. É como se de 

repente cada esfera pudesse pertencer apenas um sexo: a família ao sexo feminino, a 

cidade ao sexo masculino. A divisão do trabalho entre os dois sexos corresponde à 

separação dos governos doméstico e político. (FRAISSE apud ROBIRA, 2018, p. 

352) 
 

A construção histórica e as espacialidades dessas identidades destinadas a homens e mulheres 

têm se construído a partir dessa diferenciação entre o público e privado, sendo suas atitudes, 

valores e papéis sociais definidos de acordo com a sua natureza. Logo, os desígnios de 

homens e mulheres, e tudo que lhes cabem e farão ao longo de sua vida, é construído com 

base em imposições sociais e culturais. Questionar a ordem estabelecida e suas relações de 

dominação são etapas essenciais para se desvincular e superar essas amarras socialmente e 

culturalmente impostas. 

 

Até que as mulheres se mantenham sob o domínio da economia da dominação 

simbólica masculina e, portanto, até que continuem a ter o papel subordinado de 

reprodutoras, existem e existirão também duas cidades opostas: a cidade masculina 

ou o espaço urbano normalizado, o espaço de produção (espaço abstrato segundo 

Lefebvre) e a cidade feminina, o espaço banal invisibilizado ou espaço de 

reprodução das relações de produção (contraespaço, segundo Lefebvre)” (ROBIRA, 
2018, p. 352) 

 

Uma das formas de superação dessa dicotomia público/privado ocorre quando as 

mulheres ultrapassam as barreiras do espaço privado, seja através dos trabalhos que exercem 

fora do âmbito familiar, seja através das relações de solidariedade que são criadas, 

principalmente por aquelas de origem periférica. Redefinindo novas formas e estruturas que 

se opõem às vigentes. 

 

[...] as mulheres constroem um espaço onde a ação é imprescindível para resolver as 

necessidades de reprodução. As mulheres constroem um contraespaço no sentido 

lefebvriano. Acima de tudo, constroem-no naqueles espaços onde a cidade não é 

reconhecida como tal, isto é, em espaços chamados informais, marginais, 

irregulares, degradados... (ROBIRA, 2018, p. 353) 

 

 Entretanto, apesar de alguns avanços e superações, ainda persiste a exibição controlada do 

corpo feminino medido, principalmente, através da sua vestimenta, o que Bourdieu (2012) 

nomeia de confinamento simbólico. Limites são impostos sobre o corpo da mulher, sendo 

restrito a elas a ocupação de determinados espaços, com posturas corporais convenientes, 

corpos lisos e depilados, cabelos de preferência longos para exaltar a feminilidade. O uso do 

corpo continua subordinado ao ponto de vista masculino, e ao que ele classifica como 
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conveniente ou não. Dessa forma, a desvinculação dessas amarras sociais se configura como 

uma espécie de libertação, já que o corpo se constitui como materialização da dominação, um 

exercício do poder. A relação entre os sexos é algo estabelecido social e culturalmente, assim 

como a violência, a exploração, e o controle sobre os corpos femininos, apontando para a cada 

vez mais necessária busca por diversas e diferentes formas equidade e resistência. Diante de 

todos esses confinamentos e restrições se faz necessário o surgimento de movimentos 

feministas, já que 

 

O feminismo luta para acabar com a opressão sexista. E, assim, está necessariamente 

comprometido com a erradicação da ideologia de dominação que permeia a cultura 

ocidental em seus vários níveis, bem como com uma reorganização da sociedade em 

decorrência da qual o autodesenvolvimento das pessoas possa ser primazia sobre o 

imperialismo, a expansão econômica e os desejos materiais. (hooks, 2019a, p.56) 

 

Concebemos o feminismo como um projeto político com o objetivo de equilibrar as 

relações de poder entre homens e mulheres, visando novos rearranjos sociais que priorizam o 

extermínio das desigualdades sociais de gênero. Contudo, por diversas vezes o movimento 

não contemplou todo o universo feminino. As mulheres brancas e de classes mais altas 

sempre exerceram o protagonismo, deixando a mulher negra e marginaliza em segundo plano 

ou fora das suas pautas. “Como apontam Lugones, Spininosa e Ochoa (2013), a colonialidade 

de gênero está ligada ao controle sobre as vidas das mulheres e tem uma história de 

racialização cruzada pela negação da humanidade das mulheres não-brancas, indígenas e 

negras.” (OLIVEIRA, 2019, p.52) 

Realizamos nesta pesquisa análises que permitem pensar numa ciência que considere 

as questões raciais, de classe e de gênero de forma integrada para refletir sobre algumas 

problemáticas sociais. Pensamos as desigualdades entre as mulheres e homens, juntamente 

com o movimento feminista, levando em consideração questões de classe e raça.  Raça, classe 

e sexismo se configuram como fatores que determinam a maneira e o vigor com que os 

indivíduos serão discriminados, explorados e oprimidos. Tal como bell hooks (2019b) acredita 

que o feminismo deve lutar pelo fim do racismo, do elitismo e do imperialismo para que todos 

e todas possam viver uma vida plena. 
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 3.3 - Feminismo pra quem? 

 

Abriremos um breve espaço aqui para tratar das polarizações existentes no movimento 

feminista, objetivando ressaltar o papel da mulher negra na elaboração desses movimentos 

político-culturais, o hip hop e o funk. Não podemos tratar de dois movimentos periféricos e 

analisar a presença feminina sem ressaltar, mesmo que brevemente, a luta e o papel conferido 

a mulher negra. 

Angela Davis (2016), ao tratar dos efeitos da escravidão, destaca como a mulher negra 

foi desumanizada ao logo do tempo, abordando “profundo vínculo ideológico, entre racismo, 

viés de classe e supremacia masculina” (p. 81), indica a importância dos debates da questão 

racial no centro de qualquer reflexão. 

 
Como ressalta Harding, “uma infinidade de mulheres que vivem em intricados 

complexos históricos de classe, raça e cultura” precisam ser consideradas, o que 

significa dizer que o que falamos é apenas uma visão localizada e parcial  dentro de 

uma pluralidade de versões possíveis, que certamente inclui muitos outros sujeitos 

historicamente subalternizados, oprimidos e precarizados na sua 

existência.(OLIVEIRA, 2019, p 46-47) 

 

A abordagem inicial do feminismo acarretou na necessidade do surgimento de novas 

vertentes dentro do movimento, como o feminismo negro, direcionado às demandas 

específicas apresentadas e vivenciadas pela mulher negra, diretamente ligadas a lutas 

relacionadas às questões raciais. Os fatores políticos, econômicos e ideológicos inseridos no 

modo de produção capitalista e escravista apresentam diversas faces opressivas que se 

adaptam e sustentam dominações de classe. Na sociedade norte-americana, com a crescente 

industrialização, e a abolição do tráfico internacional, se foram criadas novas formas de 

legitimar a dominação de classe, e o potencial reprodutivo das escravas passou a ser 

valorizado. Contudo, a popular exaltação ideológica da maternidade no século XIX, não era 

estendida as escravas. As mães negras não eram mais respeitadas do que as trabalhadoras, na 

verdade, para os seus proprietários elas eram somente instrumentos de trabalho (DAVIS, 

2016). Logo, algumas das opressões socialmente e culturalmente forjadas sobre e para as 

mulheres negras não recaem sobre as mulheres brancas, a exemplo disso tivemos a luta das 

feministas brancas para trabalharem fora de casa, enquanto as mulheres negras já eram 

dominadas, violentadas, exploradas e escravizadas nas lavouras, nas ruas, em ambientes de 

prostituição, entre outros, inseridos na base das relações de brancos e não-brancos. Revelando 

um “distanciamento da realidade vivida pela mulher negra ao negar toda uma história feita de 
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resistências e de lutas, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma 

memória cultural ancestral – que nada tem a ver com o eurocentrismo desse tipo de 

feminismo” (CARNEIRO, 2003, p.120). Dessa forma, o feminismo negro é concebido e se 

apresenta como um instrumento para auxiliar a desconstruir e desmantelar padrões instituídos 

e impostos que posicionam a mulher negra numa categoria inferior dentro da sociedade, que 

possui esses fatores diluídos  naturalmente em suas práticas sociais. 

Problemas e dicotomias são encontrados dentro dos próprios movimentos que buscam 

lutar em prol das questões raciais e de gênero. Por um longo tempo, e ainda nos dias atuais, 

encontramos resistência por parte de algumas feministas em analisar problemáticas que 

envolvam a cor da sua pele, assim como pesquisas de caráter racial que ainda destacam a 

mulher branca pobre como símbolo de poder, omitindo as centralidades hierárquicas 

exercidas pelas questões de classe e raça. 

 
Tanto o racismo quanto o machismo e o elitismo podem ser concretamente 

localizados em instituições. Muito embora as ações da dimensão institucional da 

opressão sejam, frequentemente, obscurecidas com reivindicações de igualdade de 
oportunidades, a verdade é que raça, classe e gênero posicionam mulheres 

asiáticoamericanas, homens nativo-americanos, homens brancos, mulheres afro-

americanas e outros grupos em nichos institucionais distintos, que tem graus 

variados de punições e privilégios. (COLLINS, 2015, p.20) 

 

É importante ressaltar que o feminismo não é um estilo de vida alternativo, mas sim 

um compromisso político,  

 

[...] mulheres que equiparam feminismo a estilo de vida alternativo é proveniente da 

classe média, jovens solteiras, geralmente com ensino superior, que desconhecem as 

responsabilidades sociais e econômicas enfrentadas diariamente por mulheres pobres 

e operárias, casadas, que cuidam de casa e da família e que trabalham. (hooks, 

2019a, p.61) 

 

Compreender que a opressão de gênero se encontra estruturada pela dimensão  institucional, 

simbólica e individual, se torna mais eficaz para análises mais abrangente que abarcam 

opressões de raça, classe e gênero. As relações de dominação e subordinação são estruturadas 

e reproduzidas mediante instituições sociais, como escolas, negócios, hospitais, locais de 

trabalho e agências governamentais, representando a dimensão institucional da opressão. A 

dimensão simbólica da opressão compreende as ideologias utilizadas para justificar as 

relações de dominação e subordinação, através do uso estereotipado ou controlado das 

imagens de grupos de raça, classe e gênero diversos. Por último, cada indivíduo é permeado 
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pelas categorias de análise  de raça, classe e gênero que irão moldar a sua individualidade 

(COLLINS, 2015). 

“Muitas teorias feministas foram elaboradas por mulheres privilegiadas que vivem no 

centro, cujas perspectivas sobre a realidade raramente incluem o conhecimento e a 

experiência vivida por aquelas mulheres e homens que vivem na margem” (hooks, 2019a, 

p.24), deixando de englobar diversas experiências humanas existentes, e de levar em 

consideração que a maioria dessas mulheres trazem questões relacionadas às suas 

sobrevivências, sejam elas econômicas ou raciais. 

bell hooks (2019a) aponta que a teoria feminista limitada e seletiva não auxilia no 

debate, na verdade o torna reduzido e nada abrangente, devendo sempre ocorrer a busca pela 

ampliação da discussão através da inclusão da pluralidade de vivências. O racismo, o 

sexismo, e os espaços determinados para mulheres negras as colocam no topo da exclusão e 

opressão social. De acordo com a teoria patriarcal eurocêntrica, a mulher negra, assim como a 

mulher branca, é oprimida pelo homem branco. Entretanto, a mulher negra também é 

oprimida pelo homem negro, mesmo sendo ambos sujeitados à violência patriarcal branca. E 

por fim, ela é oprimida pela mulher branca. O gênero e a raça, somados à classe, tem relegado 

a mulher negra o menor prestigio na escala social (SILVA, p.4). Dessa forma, 

 

Em face dessa dupla subvalorização, é válida a afirmação de que o racismo rebaixa o 

status dos gêneros. Ao fazê-lo, institui como primeiro degrau de equalização social a 
igualdade intragênero, tendo como parâmetro os padrões de realização social 

alcançados pelos gêneros racialmente dominantes. Por isso, para as mulheres negras 

atingirem os mesmos níveis de desigualdades existentes entre homens e mulheres 

brancos significaria experimentar uma extraordinária mobilidade social, uma vez 

que os homens negros, na maioria dos indicadores sociais, encontram-se abaixo das 

mulheres brancas. (CARNEIRO, 2003, p. 119) 

 

As mulheres negras e brancas pobres são impossibilitadas de participar dos centros de poder, 

sendo socialmente marginalizadas. “Estar na margem é fazer parte do um todo, mas fora do 

corpo principal.” (hooks, 2019a, p. 23)  

A análise que integra raça, classe e gênero é o principal meio gerador de mudanças, 

pois “[...] somente analisando o racismo e suas funções na sociedade capitalista é que se pode 

chegar a uma plena compreensão das relações de classe. A luta de classes é indissociável da 

luta pelo fim do racismo.” (hooks, 2019a, p.30) É inconcebível pensar em transformações 

profundas desconectando os principais eixos norteadores dos problemas sociais. Somente com 

a mudança das estruturas que conservam o sexismo, racismo e classismo é que poderemos 

chegar por completo ao fim das diferenças sociais, visto que “[...] o sexismo é perpetuado por 
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estruturas sociais e institucionais; por indivíduos que dominam, exploram ou oprimem; e 

pelas próprias vítimas, educadas socialmente para agir em cumplicidade com o status quo.”  

(hooks, 2019a, p.79) 

Ser mulher, negra e pobre é abrigar três formas de submissão e dominação, é não 

poder decidir sobre seu corpo que insiste em ser social e culturalmente objetificado  

 

O aprisionamento do que é ser mulata é questionado pelo movimento das mulheres 

negras (em interface com o movimento negro e movimento feminista) que 

demonstra as múltiplas possibilidades de ser mulher negra e tenta desconstruir o 
imaginário da mulata erotizada. Mas esse imaginário é muito forte, na medida em 

que é construído e reconstruído em relações de poder machista e racista. Ou seja, 

esse imaginário reproduz posições desiguais entre homens e mulheres, brancos e 

negros, onde a mulher negra é quem sofre a maior violência e tem sua reivindicação 

por outras identidades silenciadas (GOMES, 2010,p.68) 

 

O que se faz urgente é o fim dessa falsa democracia racial que insistem em afirmar existir no 

Brasil. Corpos negros, femininos e periféricos continuam sendo dominados, violados e 

exterminados diariamente. O corpo negro e mestiço paga até hoje pela escravização e 

objetificação dos seus antepassados 

 

Se o movimento negro (com perfil masculino de liderança) propõe em sua raiz uma 

crítica à democracia racial enquanto “mito”, questionando as posições desiguais em 

termos raciais na sociedade brasileira, a crítica do movimento de mulheres negras se 
faz “corpo” ao atribuir a “mestiçagem” à violência sexual do homem branco 

colonizador sobre as mulheres africanas e indígenas. Crítica que se constitui através 

da conexão diaspórica desse processo de opressão das Américas. O corpo da mulher 

negra se torna visível como objeto de múltiplas opressões  e o centro das disputas 

políticas. (LÓPEZ apud GOMES, 2010, p.57) 

 

A partir dessas concepções apresentadas e do contexto de preconceito e intolerância 

social analisaremos a seguir a inserção, participação e formas de representação e segregação 

feminina nos movimentos poítico-culturais funk e hip hop, para compreensão de como as 

mulheres vem utilizando suas vozes e corpos como resistência. 

 

 

3.4 - As minas do rap 

  

Embora tenha surgido como um movimento crítico que dava voz aos locais 

marginalizados, desde seu surgimento o hip hop se configurou como excludente. Ele manteve 

durante um longo tempo suas estruturas fundamentadas no pensamento social tradicional 

baseado no patriarcalismo, por meio do seu discurso e suas ações.  “O Hip Hop tem aspectos 
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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) Apesar do 

trabalho de longa data exercido pelas mulheres, principalmente no rap, isso não as concedeu 

visibilidade direta, acarretando num processo de invisibilização das vozes e das suas 

presenças. O movimento reproduzia pensamentos da sociedade sexista. 

 

[...] mesmo apresentando uma proposta contrária aos tabus da sociedade brasileira, o 

hip-hop nacional não conseguiu superar o seu lado machista. Antes de fazermos 

parte de um movimento de resistência, fomos criados por nossas famílias, que 

seguem passivamente a cultura dominante que prega de forma sutil o poder do 

homem na sociedade. Da mesma forma que aprendemos que somos superiores às 

mulheres, as mulheres aprendem a ser submissas aos homens. Esse costume 
contribuiu fortemente para a desconstrução da idéia de que a mulher é instrumento 

de apoio para o desenvolvimento da sociedade. (LEAL, 2014, p.298) 
 

Acompanhamos um processo misógino de afastamento de mulheres do movimento hip 

hop, refletindo um sistema que subjuga as mulheres e as objetifica. Nesse sentido, as lutas 

desempenhadas por elas estão, em sua maioria, diretamente ligadas à valorização da 

identidade feminina. Elas ultrapassaram os limites desenhados pelos homens, indo além do 

destaque dado a questão racial e social, mas também inserindo problematizações do âmbito 

feminino, promovendo maior inserção da mulher e suas demandas no movimento.   

 

De seus lugares de fala, ainda que não reconhecidos, eles/as falam de seus 

problemas muito particulares e pontuais como o fato de serem mães, companheiras, 

parceiras e, antes de tudo, de serem mulheres negras A perspectiva delas se 

caracteriza com uma legitimidade que nos salta aos olhos quando percebemos que 

elas podem falar sobre si e que, diferentemente do que conhecemos através de suas 

representações feitas por outros agentes produtores, suas vivências particulares são 

usadas como matéria-prima para a forte denúncia realizada. (REBELO, 2010, p.60) 

 

No início, as mulheres eram relacionadas às ações do movimento através da dança, 

como B-girls ou backing vocals, nunca no papel de sujeito principal, mas sempre como uma 

espécie de auxiliar ou ajudante. Além disso, eram representadas, por diversas vezes,por meio 

dos vídeos e canções de maneira negativa ou diretamente ligada a conotações sexuais. 

Chegando a ser comparadas a premiações disponíveis para conquista, um simples objeto de 

diversão e satisfação do homem. Tais cenários são facilmente analisados por meio do trabalho 

de grandes artistas ou batalhas de MC’s, nos quais as mulheres eram maltratadas e 

objetificadas. Caso a disputa envolvesse um homem e uma mulher, a maioria das rimas 

seriam carregadas de conotações sexuais relacionadas à sexualidade ou o físico da mulher. 
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Em grande parte das gravações de raps que têm um refrão cantado, os vocais são 

feitos por mulheres. Os exemplos são inúmeros e muito conhecidos, como “Sr. 

Tempo Bom”, de Thaíde e Dj Humm, com participação de Paula Lima e Ieda Hills. 

Mas essa atuação feminina nos vocais não deixa de ser um sinal ambíguo. Se as 

mulheres são convidadas a participar, sua presença é conotada de doçura: as partes 

cantadas são sempre mais suaves do que as rimas duras do MC. A divisão de tarefas 

acaba por confinar as mulheres, quase sempre, num papel secundário e repetitivo. 

Mais que isso, na letra de muitos raps, as mulheres são chamadas de “vadias”, 

capazes de trair tudo e todos, interessadas em dinheiro e poder. (TAPERMAN, 2015, 

p.104-105) 

 

Taperman (2015) ainda salienta que assuntos ligados a misoginia sempre estiveram presentes 

no mundo do rap, até mesmo de artistas internacionalmente famosos, como 50cent, Snoopy 

Dogg e Eminem. Diante disso, podemos destacar um dos primeiros expoentes do rap 

internacional feminino, Queen Latifah, que, em 1993, lançou a música U.N.I.T.Y: 

 

U. N.I.Ã.O., U.N.I.Ã.O., Isso é união. U.N.I.Ã.O./Ame um homem negro do 

infinito até o infinito/(Quem você tá chamando de vadia?)/U.N.I.Ã.O., U.N.I.Ã.O. 

Isso é união (tem que deixar ele saber)/(Vamos, venha cá e aqui vamos 

nós)/U.N.I.Ã.O. Ame uma mulher negra (tem que deixar ele saber)/Do infinito até o 

infinito (você não é uma vadia ou uma puta) [...]/O instinto me leva a outro 
fluxo/Toda vez que eu ouço um mano chamar uma garota de vadia ou 

puta./Tentando fazer uma mina se sentir mal/Vocês sabem que isso tem que 

parar[...]/ /Eu estava usando short curtinho, obviamente porque estava muito 

quente/Passei por esses caras, quando eles passaram por mim/Um deles passou a 

mão na minha bunda, ele foi nojento/Eu me virei fiquei vermelha, alguém estava 

sentindo a ira/Então um disse: Sim, fui eu, vadia – e riu/Como ele estava com os 

amigos, tentou parecer descolado/Huh, eu dei um soco bem no olho dele/E disse: 

Quem você tá chamando de vadia? [...] (QUEEN LATIFAH, U.N.I.Ã.O.) 

 

A artista faz parte de um momento divisor de águas no rap ao englobar canções que dão 

protagonismo à mulher e tratam de problemáticas femininas, destacando questões ligadas à 

violência contra a mulher fora e dentro do meio, o desrespeito para com as mulheres por meio 

de xingamentos, como “puta” e “vadia”, como observamos em sua letra exposta acima. 

Abordando ainda problemas relacionados à vida afetiva, e na constante solidão da mulher 

negra.  

Observamos representações socais e identidades de gêneros construídas nos discursos 

apresentados pelas letras de rap, reproduzindo os pensamentos arraigados na sociedade, 

diretamente ligados ao sistema patriarcal, às diferenças de gênero e ao sexismo. A figura 

masculina na maioria das vezes é apresentada como um batalhador, que luta contra todas as 

adversidades impostas pela vida. Diante das representações e significados que são atribuídos 

às mulheres através dos artistas masculinos, identificamos e as classificam em três grupos: de 

mãe, de mulher guerreira e de mulher objeto. 
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A mãe 

 

 A figura materna da mulher é sempre retratada com máximo respeito e amor nas 

canções, como podemos observar abaixo  

 
Família em primeiro lugar é o que há/Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar/Meu 

amor é só seu, brilhante num cofre/Enquanto eu viver, a senhora nunca mais 

sofre/Tá daquele jeito: se é, é agora/É calça de veludo, é bunda de fora/Me perdoe, 
me perdoe, mãe, se eu não tenho mais/O olhar que um dia foi te agradar com 

cartaz/Escrito assim: 12 de maio - em marrom/Um coração azul e branco em papel 

crepom/Seu mundo era bom/Pena que, hoje em dia, só encontro no seu álbum de 

fotografia/Juro que vou te provar que não foi em vão/Mas cumprir ordem de bacana 

não dá mais, não (RACIONAIS MC’S, Eu sou 157) 

 

Diversas canções, como a Eu sou 157, refletem que a mãe é uma das maiores referências na 

vida do sujeito periférico, se configurando como uma espécie de porto seguro. Percebemos a 

dor contida no discurso quando se trilha caminhos contrários aos que foram projetados ou 

sonhados pela mãe, jogando todo esforço dela fora. O rap apresenta constantemente a 

participação das mulheres na figura de mães, irmãs, companheiras que atuam nos bastidores 

da vida dos homens rappers. A presença das mães se destaca em diversas composições, ao 

contrário a do pai, que quase nunca aparece nas letras (LIMA, 2005). Fato diretamente ligado 

ao grande número de família chefiadas por mulheres em as áreas tidas como periféricas. 

 

Vai vendo, quando estou no veneno preciso de uma ideia não vejo 

ninguém/Familiares, parceiros só pensam no que convém, não cai e aí ladrão sei 

muito bem quem foi por, mim só/Deus sabe o que eu/Passei meu amor é de mãe só, 

penso assim[...]/Parceiro só Deus nele é a única confiança e nela é o único amor é a 

fonte desde criança/Não temo pois em algum lugar sei que Deus "tá" olhando por 

mim, e você que abraçou o mundão que nada fez por ti/Fim de ano ali dentro 

guardado, castelo é só champanhe... Guarda pra você vagabundo/O amor é só de 

mãe/- Alô!/- Alô, filho? É a mãe, onde é que "cê" tá?/- Oh mãe, tô fazendo um corre 

com os parceiros que foi preso no assalto ali/- Assalto? E você como é que "cê" tá?/ 

Tô bem mãe... Ai nóis foi fazer um corre com a mãe do parceiro ali, entendeu?/- 

Mas é o seguinte, caiu no esquecimento, mais aí, tá preso/Mas não tá morto não... Tá 

preso, mas não tá morto não/Entendeu?/- Tá bom filho, Deus te 
acompanhe[...]/Constante, sem liberdade e sem aliado mas com amor que é de mãe/- 

Na vida do crime eu me entreguei e pra sobreviver eu tive que matar... E lágrimas de 

mãe... Fiz rolar/- Saiba filho que eu te perdoei... E pra te ver feliz eu tive que chorar, 

só não quero lamentar... Quero te ver voltar/É foda saber que já magoou quem mais 

te amava, por mais que respeitado no crime vagabundo, agora se sente um nada 

parceiro/O mundo dá volta e é sempre ela que vai te ajudar, por mais que a gente 

fale de irmão, é só nela que dá pra confiar (DETENTOS DO RAP, Amor só de mãe) 

 

Os únicos amores tidos como verdadeiros em meio ao cotidiano cruel vivido é o 

divino, sempre constante nas letras, e o de mãe. Uma figura tal qual a santidade e pureza de 

Maria, que aceita e perdoa todos os pecados e deslizes cometidos pelos filhos. Ela é aquela 
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que carrega consigo todos os sacrifícios e lutas para criação dos seus filhos. Até mesmo 

quando estes estão envolvidos na criminalidade, elas seguem ao lado da sua cria dando apoio 

nos momentos mais difíceis. Nesse contexto, a maior das dores do homem é ver sua mãe 

magoada, ou despedaçar os seus sonhos e desejos. Nesse sentido, a mulher seria santificada ao 

exercer aquele que é considerado seu maior dom, o da maternidade “Configura-se, portanto, 

uma reiteração de um imaginário sobre as funções sociais da mulher, em especial, o cuidado 

com os filhos.” (MATSUNAGA, 2008, p.111). Dentro dessa lógica, 

 

Podemos pensar que maternidade, e a figura da mãe, portanto, continua sendo um 

modelo identificatório para a construção da identidade da mulher baseada em seu 

aspecto biológico, determinando que ser mãe seja “sina” para muitas mulheres em 

virtude de sua condição biológica (Sarti, 1985), e reiterando a construção de um 

imaginário que associa esta “condição” ao amor “incondicional”, ou seja, uma 

construção social (a partir do componente biológico) considerada uma condição 

natural (toda mãe ama).  (MATSUNAGA, 2008, p.111) 
 

A mulher guerreira 

 

Outra visão positiva da mulher que é apresentada nas interpretações musicais 

realizadas pelos homens demonstra que para ser mulher de bem, tem que ser batalhadora, 

vencer os contratempos da vida com muita garra, ser uma companheira fiel, seguir os padrões 

morais e comportamentais da sociedade e, na maioria das vezes, ser negra e periférica. 

 

Aprendi te valorizar, mina de fé/Que atura minhas loucuras sendo muito mulher/Até 
na fé em momentos ruins/Não se afasta de mim/Fechando junto até o fim/Eu vou 

fugir/Me afastar da dor/Se não eu vou perder muita coisa de valor/Não posso me 

esquecer que você me tirou da guerra[...]/A preta de verdade que não deixa a lágrima 

correr/Da boca pra fora deseja que eu morra/Toda vez que eu te chamo de minha 

cachorra/Normalidade entre homem e mulher/Quando a gente briga você diz que 

não me quer/Pois é, na vida você é minha parceira/Pois é, na guerra você é minha 

guerreira/Mercenária é o que mais tem/Se eu não tiver de carro não sou 

ninguém/Não me deslumbro/Não perco minha linha/Eu vejo Lúcifer de sutiã e 

calcinha/Querendo dar o bote vestido de mulher/E me separar da minha mina de 

fé/Que fecha comigo na tristeza e na alegria/Participativa do meu dia a dia/Não 

perco mais o meu compromisso/E vou provar que sou maior que tudo isso (MV 

BILL, Mina de fé) 

 

 Como nos demonstra MV Bill, a mulher ideal deve estar o lado do seu parceiro em 

todas as ocasiões, sendo sua cúmplice e fiel parceira. Ele destaca a presença de mulheres que 

podem causar prejuízos a sua vida e ao seu relacionamento, as interessadas somente em 

adquirir e usufruir de seus objetos pessoais, as conhecidas “mercenárias”, que podem 
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atrapalhar a fidelidade e o bem-estar do homem, ou seja, as mulheres são diretamente 

condenadas pela falta de estabilidade e fidelidade masculina. 

 Destacamos aqui uma das músicas, das pouco existentes, em que o homem exalta e 

valoriza a figura da mulher  

 
[...] a todas as deusas do Ébano,/deusas da beleza,/as nossas rainhas,/essas são as 

nossas mulheres preta./Essa foi dedicada a todas as mulheres pretas/especialmente a 

você princesa (Negra preta mulher brasileira,preta...)/Ela é a princesa e eu o 
plebeu,/eu e ela,ela e eu,/Ela é a princesa e eu o plebeu,/eu e ela,ela e eu./Olho na 

capa da revista e ela não esta lá,/Sempre esta executiva raramente é,/papel principal 

de novela,/só se for em sonho,/sempre ficou jogada em segundo plano./Sua pele 

escura,/espelha a consiência que a vida é dura/para a mulher negra,/sociedade 

machista,/com país racista[...]/Não admite ser subjugada, passada pra trás.../Negra 

preta mulher brasileira, preta.../Existe direitos iguais certo mano/"Lavar roupa todo 

dia,/triste vida da Dona Maria,/acorda cedo já vai pra batalha,/lavar roupa pra 

madame,/que lhe paga,/com uma escala dos tempos de cativeiro,/reza pela 

família,/lutar pelo sistema,/discriminada é a muito tempo,/mantém a fé,/mostra seu 

talento,/mulheres pretas é pra vocês canção,/meu carinho minha consideração/mama 

África é quem agradece,/a mãe que pede pelo fim pelas preces,/negra mulher,/jóia 

rara (RAPPIN’HOOD, Tributo às mulheres pretas) 

 

Rappin’Hood se coloca como um eterno admirador ao destacar a beleza da mulher negra, se 

colocando até mesmo em uma posição inferior a da mulher, a de “plebeu”. Trazendo a 

problemática da invisibilização social da mulher negra por conta da sua cor e 

ancestralidade,como isso a afeta levando em consideração o racismo entranhado nas bases da 

sociedade brasileira, além de apontar ainda a existência de corpo social extremamente 

machista. A figura da mulher negra, segundo ele, se assemelha a de uma guerreira, que apesar 

de todos esses problemas segue firme na luta, caracterizando-a como “mulher de verdade”, 

diferente das consideradas fúteis. 

 

A mulher objeto 

 

Na terceira representação da figura da mulher nas letras de rap, ela aparece como 

“fácil”, interesseira, mercenária, vulgar, traidora, quem impede o desenvolvimento do homem, 

que transgride a moralidade e os bons costumes. A seguir, temos duas letras que 

exemplificam o que acabamos de dizer. 

 
Porque a confiança é uma mulher ingrata/Que te beija e te abraça, te rouba e te 

mata/Desacreditar, nem pensar, só naquela/Se uma mosca ameaçar, me catar, piso 

nela/O bico deu mó guela, pique bandidão/Foi em casa na missão, me trombar na 

Cohab/De camisa larga, vai saber/Deus que sabe, qual é maldade comigo, inimigo 

no migué/Tocou a campainha plim, pra tramar meu fim/Dois maluco armado sim, 

um isqueiro e um estopim/Pronto pra chamar minha preta pra falar/Que eu comi a 
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mina dele... Ah, se ela tava lá/Vadia mentirosa, nunca vi deu mó faia/Espírito do 

mal! cão de buceta e saia/Talarico nunca fui e é o seguinte/Ando certo pelo certo, 

como 10 e 10 é 20/Já pensou doido e se eu tô com meu filho no sofá/De vacilo 

desarmado era aquilo/Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca/Ia nessa sem 

saber, pro cê vê, Vida Loka! (RACIONAIS MC’S,Vida loka (parte 1)) 

 

 

Derivada de uma sociedade feminista/Que considera e dizem que somos todos 

machistas./Não quer ser considerada símbolo sexual./Luta pra chegar ao poder, 

provar a sua moral/Numa relação na qual/Não admite ser subjulgada, passada pra 
trás./Exige direitos iguais.../E o outro lado da moeda, como é que é?/Pode crê!/Pra 

ela, dinheiro é o mais importante./Seu jeito vulgar, suas idéias são repugnantes./É 

uma cretina que se mostra nua como objeto,/É uma inútil que ganha dinheiro 

fazendo sexo./No quarto, motel, ou tela de cinema/Ela é mais uma figura vil, 

obscena./Mulheres Vulgares, uma noite e nada mais![...]/É bonita, gostosa e 

sensual./Seu batom e a maquiagem a tornam banal.../Ser a mal, fatal, legal, 

ruim.../Ela não se importa!/Só quer dinheiro, enfim./Envolve qualquer um com seu 

ar de ingenuidade./a verdade, por trás mora a mais pura mediocridade./Te domina 

com seu jeito promíscuo de ser,/Como se troca de roupa, ela te troca por 

outro./Muitos a querem para sempre/Mas eu a quero só por uma noite, você me 

entende?/Gosta de homens da alta sociedade./Até os grandes traficantes entram em 
rotatividade./Mestiça, negra ou branca/Uma de suas únicas qualidades: a 

ganância./A impressão que se ganha é de decência/Quando se trata de dinheiro e 

sexo, se torna indolência (RACIONAIS MC’S, Mulheres vulgares) 

 

O Racionais nos traz um apanhado geral das formas negativa e estereotipadas que 

recaem sobre a mulher nas letras de rap. Observamos a infidelidade e o mau caratismo 

associados a figura feminina, denominações como “vadia mentirosa”, “cão de buceta e saia” 

para designá-las. Em Vida Loka (parte 1) todas as coisas ruins estão diretamente relacionadas 

à mulher. Em Mulheres Vulgares o grupo aponta questões mais profundas, minimizando os 

resultados gerados por uma sociedade feminista e luta da mulher por igualdade, ao classificar 

a mulher como interesseira. Destacando que ela se coloca a venda como um objeto, se vende 

por sexo, e é vulgar em todos meios que habita. Indicando que são mulheres descartáveis, que 

servem somente para uma noite de prazer e nada mais. 

Mano Brown em uma entrevista recente, em 2017, afirmou que “Tem música que eu 

não canto mais. Outro dia tocou uma, e eu: ‘paaaaara, vamos ser linchados, se liga no 

momento do Brasil! As negona vão me matar amanhã, a gente não pode nunca mais falar 

essas coisas’.”, e ainda reitera “Veja bem, passaram 25 anos, me perdoe, eu era apenas um 

garoto, era um outro Brasil, eu não tinha uma filha [Domenica, 18]. A gente tinha uma visão 

realmente machista.” (FOLHA DE S. PAULO, 2017). 

Gabriel O Pensador, um dos rappers mais famosos e considerados no Brasil, que 

ajudou a lançar o rap em meios fora do contexto hip hop, e chegou a incríveis marcas de 

venda, apresentando diversas críticas em suas canções, expõe inúmeras passagens machistas e 

sexistas em suas letras. Um exemplo é a música Lôraburra! 
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Existem mulheres que são uma beleza/Mas quando abrem a boca/Hmm que 

tristeza!/Não não é o seu hálito que apodrece o ar/O problema é o que elas falam que 

não dá pra agüentar/Nada na cabeça/Personalidade fraca/Tem a feminilidade e a 

sensualidade de uma vaca/Produzidas com roupinhas da estação/Que viram no 
anúncio da televisão/Milhões de pessoas transitam pelas ruas mas conhecemos 

facilmente esse tipo de perua/Bundinha empinada pra mostrar que é bonita/E a 

cabeça parafinada pra ficar igual paquita/Lôrabúrra![...]/Cadelinhas de boate ou 

ratinhas de praia/Apenas os otários aturam a sua laia/E enquanto o playboy te dá 

dinheiro e atenção/Eu só saio com você se for pra ser o Ricardão/Lôrabúrra!/Não eu 

não sou machista/Exigente talvez/Mas eu quero mulheres inteligentes/Não 

vocês/Vocês são o mais puro retrato da falsidade/Desculpa amor/Mas eu prefiro 

mulher de verdade/Você é medíocre e ainda sim orgulhosa/É mole?/Não tá com 

nada e tá prosa/E o seu jeito forçado de falar é deprimente/Já entendi seu 

problema/Vocês tão muito carentes/Mas eu só vou te usar/Você não é nada pra 

mim/(Hmm meu amor Foi bom pra você?)/Ah deixa eu dormir/Pra que dar atenção 
pra quem não sabe conversar?/Pra falar sobre o tempo ou sobre como estava o mar? 

Não/Eu prefiro dormir/Sai daqui/Eu já fui bem claro mas vou repetir/E pra você me 

entender vou ser ate mais direto/Lôrabúrra, cê não passa de mulher-

objeto/Lôrabúrra!/Escravas da moda vocês são todas iguais/Cabelos, sorrisos e 

gestos artificiais/idéias banais e como dizem os Racionais/(Mulheres vulgares uma 

noite e nada mais(GABRIEL O PENSADOR, Lôrabúrra!) 

 

Seu discurso exibe um rap agressivo, com versos extremamente pejorativos e abusivos em 

relação ao sexo feminino. Por diversas vezes afirma a falta de inteligência de algumas 

mulheres, chegando até mesmo a compará-las com animais. Ressaltando que não é machista, 

mas sim criterioso e que valoriza a inteligência, ou melhor, a mulher que ele classifica como 

de verdade. Gabriel descreve ao longo da canção a busca pelo padrão de beleza europeu.  “E a 

cabeça parafinada pra ficar igual paquita”, que nos remete a homogeneização dos corpos e 

padrões sociais. Ele retrata a mulher como um objeto descartável afirmando “Mas eu só vou 

te usar/Você não é nada pra mim[...] Lôrabúrra, cê não passa de mulher-objeto”. Após 

diversas críticas, Gabriel em entrevista para a Folha de São Paulo, em 1994, tenta defender 

sua canção ao afirmar "Quando eu falo da 'lôraburra' estou falando dessas playboyzinhas 

estereotipadas. A minha namorada é loura e é inteligente", ainda ressalta "Eu não sou 

machista, só estou contando a realidade. Mas também não tem problema, eu não sou 

politicamente correto mesmo." (FOLHA DE SÃO PAULO, 1994) 

Apesar dos avanços e da inserção cada vez maior das mulheres no universo rap, ainda 

vemos músicas atuais menosprezando o feminino. Um exemplo disso é encontrado em uma 

das canções do rapper Emicida. Fazendo trocadilhos e comparações com plantas para falar 

sobre a traição em um relacionamento, o autor chega a justificar a violência contra a mulher. 

 
Passou aqui como se o mundo gritasse/Arrasa bi!/Flor de laranjeira ou primavera 

inteira/São flores e mais flores, todas as cores da feira, irmão/(Ô, essa nega é 

trepadeira, hein)/Minha tulipa, a fama dela na favela enquanto eu dava uma ripa/Tru, 

azeda o caruru/E os mano me falava que essa mina dava mais do que chuchu/(Eita 

nóis, aí é problema, hein, cê é louco)/Você era o cravo e ela era a rosa/E cá entre nós 
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gatinha, quem não fica bravo/Dando sol e água, e vendo brotar erva daninha/Chamei 

de banquete, era fim de feira/Estendi tapete, mas ela é rueira/Dei todo amor, tratei 

como flor/Mas no fim era uma trepadeira/Mamãe olhou e me disse/Isso aí é igual 

trevo de três folhas/Quer comer, come, mas não dá sorte [...]/E tu vem, meu coração 

parte e grita assim/Arrasa bi...scate!/Merece era uma surra de espada de São 

Jorge/Um chá de Comigo Ninguém Pode/(É, eu vou botar teu nome na macumba 

viu?! Se segura!)/Me esculachou, haha, ô sorte (Que sorte, hein)/Também agora sai 

fora, xô xô (Vai embora pode descer a ladeira. Vai, sai, sai andando, não merecia 

nem esse rap, gastando tinta com isso aí, tá louco!)/Mas que era bom, 

era (Verdade)(EMICIDA, Trepadeira) 

 

Em passagens como: “Ô, essa nega é trepadeira, hein” e “E os mano me falava que essa mina 

dava mais do que chuchu”, o autor faz uma nítida comparação com a liberdade sexual da 

mulher, apontando tal feito como algo negativo ao alegar que uma vida sexualmente ativa 

reflete em traições. “Arrasa bi...scate!/Merece era uma surra de espada de São Jorge”, por sua 

vez, nos remete ao caráter misógino e o apoio à agressão física contra a traidora. 

 Por último destacamos uma das canções que encontramos que retrata a figura feminina 

de forma mais chocante 

 

Ela só pode tá de sacanagem/Vem reclamar de merda pra acabar com a paz/E ela é 

bem capaz/Parece que ela tem parentesco com o Satanás/Ou pelo menos ele ensinou 
muito bem como se faz/Me conheceu um rei, em algum momento eu não 

sei/Reclamou tanto que fez a minha alma ficar tão pobre/Chata pra caralho! Tudo é 

motivo muito nobre/Deve ser a santa Courtney Love/Vê se pode, trepa, não sai de 

cima, também não fode[...]/Me falta paz, buceta não falta/Mulher que me der paz vai 

ficar com a moral em alta[...]/E essa matraca que não quer calar?/Dessa danada que 

só quer falar/Não vai deixar pra lá/Parece que parou comigo pra me atazanar/Me dá 

vontade de pegar uma arma e.../Cala a boca! Eu tô pensando em fazer igual o goleiro 

Bruno/Falar que tu viajou e te mandar pra outro mundo/Reclamando de quem sou, 

de quem fui, quem serei/Eu só sei que tu reclama, mas adora um vagabundo 

(SHAWLIN, A raiva) 

 

De forma bem compreensível, em diversas passagens, a música divulga e normaliza a 

violência masculina contra a mulher, culpabilizando a companheira pelas suas transformações 

negativas como “Reclamou tanto que fez a minha alma ficar tão pobre”. Destacamos aqui um 

dos trechos de maior impacto, no qual declara “Cala a boca! Eu tô pensando em fazer igual o 

goleiro Bruno/Falar que tu viajou e te mandar pra outro mundo” em referência ao ex-goleiro 

de futebol, Bruno Fernandes de Souza, envolvido no crime de assassinato da mãe de seu filho, 

Eliza Samudio, que exigia o pagamento da pensão da criança.  

Os questionamentos e inquietações diante dessas declarações em letras de rap são 

diversos, principalmente por esse ser um gênero musical nascido e desenvolvido por minorias. 

E que, mesmo com o avanço do movimento feminista, segue reproduzindo com naturalidade 

comportamentos opressivos e violentos característicos de nossa sociedade.Estudiosos sobre o 
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tema no cenário brasileiro apontam para um processo histórico e de legitimação da mulher no 

hip hop de forma invisibilizada. Entretanto, a presença feminina sempre foi constante no 

movimento, desde a sua chegada no Brasil, desde os encontros da Estação São Bento. 

 
Quando os rappers se encontravam na estação São Bento para dançarem break, 
marcarem festas para a noite ou simplesmente conversarem não havia rádios 

portáteis para a execução de músicas, os próprios participantes utilizavam os 

recursos disponíveis naquele espaço, a lata de lixo, e criavam sons. A rapper 

Sharylaine, juntamente com outros rappers como Mano Brown, hoje MC do grupo 

paulistano Racionais MC’s, Thaíde, o próprio Rappin Hood -, também batia lata e, 

por isso hoje, é considerada a pioneira das mulheres dentro do Hip Hop nacional. 

(LIMA, 2005, p. 18) 

 

Diante disso, decidimos destacar três mulheres de extrema importância para construção do 

rap nacional feminino. A primeira é Sharylaine (Figura 18), uma das pioneiras no cenário do 

hip hop brasileiro, que em 1989 fez o primeiro registro fonográfico de uma mulher MC no 

Brasil. Frequentadora da estação São Bento, formou a dupla Rap Girls com Sweet Lee, que 

mais tarde, na década de 90, se tornou a primeira mulher a lançar um disco solo de rap. 

Apesar da presença sempre constante das mulheres no movimento, sua invisibilização e 

silenciamento fizeram com que somente em 2004 fosse criado o site Mulheres no Hip-Hop 

por um grupo de MC’s mulheres que posteriormente fundaram a Frente Nacional de Mulheres 

no Hip-Hop - FNMHH com representantes em diversos estados do Brasil (TEPERMAN, 

2015). 

 

Figura 18. Sharylaine e o “novo rap” 

 
Fonte: SHARYLAINE E O ‘NOVO RAP’, 2014. 

 

Segundo a rapper: “O objetivo da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop é voltar 

os holofotes às mulheres negras no rap, que ainda são sabotadas e prejudicadas pelo racismo 

institucional existente no mundo da música. Nós nos preocupamos também com o aumento da 
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diversidade nesse cenário” (ALMA PRETA, 2018), ressalta a MC e ativista que ajudou a 

fortalecer o caminho que veio a ser seguidos por diversas outras mulheres. 

De maneira geral, o conteúdo das letras elaboradas pelos homens estão ligadas a 

conteúdos mais abrangentes, sobre o cotidiano dos seus locais de origem, problemas ligados a 

violência, ao crime organizado, etc, enquanto as mulheres, além de abordar os assuntos 

tratados pelo masculino, também trazem à tona temas ligados as suas experiências pessoais, 

problemas ligados as diferenças de gênero e ao sexismo. 

A segunda destacada é Viviane L. Matias, a “Dina Di” (Figura 19). Vocalista do grupo 

Visão de Rua, foi um dos maiores expoentes femininos do rap brasileiro. Suas canções 

abrangem temas ligados à sua vida, seu cotidiano, exaltando a independência da mulher. 

Destaca-se em seus trabalhos uma veemente recusa aos estereótipos físicos e 

comportamentais geralmente associados às mulheres. Ela nos trouxe grandes críticas e 

reflexões referentes à vivência e à luta das mulheres periféricas. 

 

Figura 19. Dina Di 

 
Fonte: VAKIRIAS, 2017. 

 

A rapper foi escolhida ao Prêmio Hutúz, em 2000 e 2001, na categoria Melhores Grupos ou 

Artistas Solo Feminino. Premiação esta criada pela CUFA - Central Única das Favelas, sendo 

considerado o principal prêmio ligado a cena hip hop no Brasil. Chegando, em 2009, a ganhar 

o prêmio Prêmio Hútuz de maior cantora de rap do século XXI. Dentre suas canções de mais 

destaque estão: Confidências de uma Presidiária e Irmã de cela, nas quais faz um relato sobre 

o sistema carcerário feminino, cotidiano das prisioneiras e seus dilemas. 

 

Eu vou invadir sua mente/Que nessa altura está confusa fraca e inconsciente/Irmã de 
cela/Baseada na realidade do nosso sistema carcerário/Podre e digno de pena/Esse é 

um fato ocorrido esclarecido é flagrante/Considerada culpada no ato dada a 

http://valkirias.com.br/nota-10-e-dina-di-forca-independente-filha-da-mae-elo-da-corrente/
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sentença/Seu desengano seis anos/Por tráfico de entorpecentes/Não teme pela sua 

vida não família ou parentes[...]/Esse é o preço que eu pago por um passado mal 

vivido/Cheio de armas e drogas mortes e amores confundi/Eu sei que nada valeu e 

nesses anos de engano/Só dei desgosto aos meus pais decepção aos meus manos/Me 

diga o pai que é feliz quando tem a infelicidade/De ter a filha meu sendo algemada 

por policiais/Jogada na cela do medo e da impunidade/Da penitenciária e talvez de lá 

não sai(VISÃO DE RUA, Irmã de cela) 

 

Outro grande sucesso de Dina Di que podemos destacar foi o “Noiva de Thock” 

lançado em 2004  

 

Uma mulher pode modificar um homem/Ou afundar, cada vez mais se quiser, e 

vice-versa, certo?/Muitas perderam a liberdade, a dignidade, por amor/O principal 
fator uma réu confessa/É por te amar tanto assim/Que esqueço até de mim/Me faz 

refém, só você me tem de toda forma enfim./Fiel como um cão, na Ilha da 

sedução/Respeito mais, algo direito que é facção/Não, não to afim de me afundar 

como muitas eu vi/Venha comigo, ou me deixe prosseguir [...]/Ninguém merece, 

toda quarta, mesma fita/Tumulto, distrito, polícia, revista/Tô legal, tem que mudar o 

final/Não não é um filme de terror é minha vida real/E assim, do lado de fora da 

muralha/De uma penitenciária qualquer, é o fim/Daquela pobre princesa, um castelo 

de areia/Meu sonho é forte porque/No caminho que eu faço eu trago a essência do 

amor/Vivência e dor/Mas ninguém pode dizer/Ninguém pode dizer que é mau te 

querer/Tem outro sabor/Deus vai guiar/Independente do lugar/Deixa o bonde 

levar/Não é perpétua não/Logo mais, tá no mundão/Pra gente se acertar, 

recomeçar./Deus vai guiar (VISÃO DE RUA, A noiva do Tchock) 

 

Nesta canção ela relata sobre a sua experiência enquanto esposa de um detento e todas as 

problemáticas e consequências ligadas a isso. Se o Racionais MC’s fez seu relato em Diário 

de um Detento, Dina traz para o debate do aprisionamento masculino através da perspectiva 

feminina, na figura da mulher fiel que espera seu cônjuge cumprir sua pena “Fiel como um 

cão, na Ilha da sedução”, uma das questões tão questionadas e postas a prova nas canções 

elaboradas por homens. 

 A cada vez mais crescente inserção e participação das mulheres no hip hop sempre 

esteve atrelada a grandes dificuldades, pois, apesar do movimento denunciar problemas 

sociais, ele acaba reproduzindo relações de poder baseadas na desigualdade de gênero, 

caracterizando-se como um movimento de maioria masculina, considerado sexista e machista. 

Apesar desse aumento no contingente de artistas mulheres, continuam sendo poucas as 

discussões sobre a vivência juvenil dessas mulheres, bem como sobre questões de gênero.  As 

mulheres têm grande dificuldade de lidar com o lado conservador do movimento que carrega 

consigo traços conservadores enraizados na sociedade. As primeiras rappers precisaram 

muitas vezes se masculinizar, fazendo uso de roupas largas para esconder seu corpo e sua 

sexualidade, na tentativa de impor e obter mais respeito por parte dos homens no movimento, 
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como afirma Edd Wheeler componente do grupo Damas do rap, entrevista ao documentário 

Rap de saia I 

 

Nos pegamos uma época altamente machista, essa que é a verdade, os garotos até se 

costumarem de ter mulheres dentro do hip hop foi uma coisas assim, muito difícil 

[...] a gente teve  uma época nossa que a gente acabou estava se vestindo igual aos 
garotos. A gente usava calça larga, bermudão. 

 

 Por fim, damos destaque a Nega Gizza (Figura 20), que trouxe importantes análises 

sociais e questões de gênero para o debate no rap 

 

[...] o machismo existe, o preconceito existe, e eu sempre digo que não só no rap, 

mas em vários lugares. A mulher nunca teve uma posição que marcasse a história. A 

dificuldade da mulher existe em todo lugar. Ela precisa romper as barreiras que são 

colocadas a cada dia. A luta é grande. (NEGA GIZZA apud MOASSAB, 2011 p.59) 

 

 

Figura 20. Nega Gizza 

 
Fonte: RAPEVOLUSOM, 2020. 

 

Nega Gizza é considerada uma das grandes referências femininas dentro do hip hop, ela 

retrata por meio de canções de cunho biográfico a realidade do seu espaço de origem e de 

muitas mulheres brasileiras 

 
Chegou a Nega Gizza na parada,exijo respeito/Pensamento envolvido,firmo meu 

conceito/Mulher preta de espírito guerreiro/Quem é,é,sem caô sem desespero/Não 

sou mulata não sou mula sou canhão/Sou granada que explode a solidão/A emoção 

não tem limite em minha vida/Não sou metida eu sou apenas 

atrevida/Venenosa,barro duro,perigosa/Corajosa,sou formosa,vaidosa/Acelerando o 
pensamento positivo/Eu não aturo conversinha de bandido [...]/Sou nega de pele e 

na mente/Isso me faz valente/Pois sei que sou descendente do guerreiro zumbi 

[...]/Sou mulher,mas não sou tão frágil ou tão delicada/Meu microfone é a minha 

arma/Minha palavra é como uma espada/O rap não é privilégio do homem/Já 
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vencemos esse desafio/Se você não entendeu nada/Disque Ieda Hills/O rap não é 

perfeito/Assumo meu preconceito/Solte a voz e alivia o peito/Vacilou não tem mais 

jeito/É som de preto meu nego é som de preto (NEGA GIZZA, Larga o bicho) 

 

 

A rapper nos traz o desejo da mulher negra de pertencer e ter seus discursos inseridos no rap, 

expressando a realidade dos seres femininos dentro desse espaço e na sociedade. Destacando 

que a visibilidade e voz dentro do rap não é um privilégio masculino ao declarar “Minha 

palavra é como uma espada/O rap não é privilégio do homem”. Indo além, resgata a 

ancestralidade e afirma ao longo de toda a canção o orgulho negro como em “Sou nega de 

pele e na mente/Isso me faz valente/Pois sei que sou descendente do guerreiro Zumbi”. 

Apontando que o rap não é isento de problemas, mas sempre destacando a negritude presente. 

 Ela ainda destaca a situação da mulher negra e favelada, lançando um dos seus 

maiores sucessos em 2002, Prostituta, se posicionando ao colocar a letra da música na 

primeira pessoa, indagando sobre o seu real valor, através representação das mulheres que 

exercem a profissão de prostituta. 

 
Tô deprimida ambiente de desgraça, traficantes, parasitas, viciados, psicopatas,/Um 

baseado pra afastar essa fadiga dessa noite sedentária de orgia e mal dormida./Não 

choro mais, sei que me perdi tô consciente o meu destino eu escolhi.[...]/ sou puta 

sim vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante vou driblando o preconceito} 

4x./Os crentes dizem que eu vendo a alma pro capeta,/Sei muito bem que não sou 

mais mulher direita/Não sei se é certo mais faço parte do bordel,/Um "redevoir" que 
mais parece a torre de babel./Sinto sintomas da fadiga no meu corpo,/Mas sedativos 

aliviam as conseqüências desse aborto,/A perversão deixa profundas cicatrizes,/Em 

desespero já tentei vários suicídios./Quem me vê aqui sorrir assim tão inocente,/Não 

percebe a malícia da serpente,/Dou mais um dois e alivio essa tensão ou não,/Na 

madrugada toda puta é imagem do cão ou não./Sem carteira vou guiando sentido 

contra mão,/Artigo 59 lei da contravenção,/Vou despertando a libido de um velho ou 

de um menino,/Considerada aqui na zona a rainha do erotismo./Santo Agostinho e o 

meu santo protetor,/Contradição e minha marca na reza e na dor,/Sou retrato 3x4 

desse povo brasileiro,/sou a ausência do amor com a presença do dinheiro. (NEGA 

GIZZA, Prostituta) 

 

A vida de servidão designada a uma prostituta é exposta, apontando sua origem, e as 

escolhas impostas pela vida, abandonando seus sonhos para assumir o papel de objeto de 

entretenimento. Diferentes consequências ocasionadas pela profissão são destacadas. Como 

exemplo: “Os crentes dizem que eu vendo a alma pro capeta” nesta passagem, é destacada a 

classificação negativa atribuída à profissão. Um outro exemplo está na passagem: “sou puta 

sim vou vivendo do meu jeito, prostituta atacante vou driblando o preconceito” Nesta, a 

autora da voz àquelas que, diariamente expostas ao preconceito, posicionam-se contra uma 

estrutura gerada a partir de uma moralidade fictícia e inatingível. A mulher retratada na 

canção vive sua vida já sem esperança e cansada das batalhas que não tem fim “Mas sedativos 
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aliviam as consequências desse aborto,/A perversão deixa profundas cicatrizes,/Em desespero 

já tentei vários suicídios.” e seu corpo que quase padece, só carrega as marcas de tantos 

sofrimentos. 

 Nega Gizza captura e nos aponta a percepção da necessidade de diferentes narrativas 

que envolvam as experiências femininas, o papel de mãe, filha, trabalhadora, dona dos 

próprios sentimentos e a proximidade entre as mulheres. Pontos tantas vezes negligenciadas e 

esquecidos no hip hip e na sociedade de forma geral. “Através dos elementos do hip hop, a 

mulher consegue falar de si para outras que se encontram em uma mesma situação. A grande 

reivindicação do movimento, por parte das mulheres é que as demais mulheres tenham uma 

visão politizada e de valorização de si (LIMA, 2014, p. 11). 

Acompanhamos a saída da mulher do seu espaço submisso e silenciado, empoderando-

se por meio do hip hop. Se antes o movimento auxiliava na construção da identidade e 

resistência dos negros, pobres e periféricos, hoje engloba o público feminino, através do 

reconhecimento de figuras marcantes para sua história. Atualmente no Brasil temos MC’s, B-

girls, grafiteiras, produtoras e etc que ajudam o rap a crescer cada vez mais. “No início de 

2010, houve um pequeno boom de MC’s mulheres, que conquistaram mais do que nunca fãs e 

repercussão na crítica. Nomes como Flora Matos, Lurdez da Luz, Karol Conká e Dryca Ryzzo 

trazem projetos muito autorais, cada uma com o seu coquetel de influências.” (TAPERMAN, 

2015, p.106). As mulheres vem ganhando cada vez mais terreno no hip hop, como afirma 

Barbara Sweet: “Hoje em dia temos mais espaço para sermos mulher dentro do hip hop. 

Deixou aquela coisa de ser um homem feminino”(REVISTA ARRUAÇA, 2014). Suas letras 

se mostram cada vez mais elaboradas e suas críticas mais profundas, como aponta Issa Paz, 

integrante do grupo Rimologia, “Eu gosto de evidenciar a luta feminista de resistência. 

Minhas composições têm uma posição bem anarquista” (REVISTA ARRUAÇA, 2014). Essas 

novas rappers que vem se destacando no cenário nacional buscam cada vez mais formas de se 

expressar demonstrando as dificuldades e preconceitos persistentes no movimento hip hop. 

Diante disso, 

 
O movimento hip hop é uma ferramenta não só dos jovens se divertirem, mas 

também um movimento social que denuncia todas as dificuldades que o jovem da 

periferia tem que conviver dia após dia. No entanto, essa identidade construída pelo 

hip hop em seu processo de legitimação não fez uma distinção de gênero. O que 

podemos caracterizar como uma subordinação da mulher. Com o decorrer de alguns 

anos, desde o surgimento do hip hop, surgem grupos de rappers, b.girls e grafiteiras 

compostos de mulheres que vão reivindicar seus direitos para a sociedade e fazer 

denúncias através dos elementos do hip hop do machismo que sofrem diariamente. 

(LIMA, 2014, p. 5) 
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Os novos rostos e vozes que vem surgindo, conquistando espaço e se consolidando 

norap nacional a partir dos anos 2000, seguem os caminhos trilhados pelas fundadoras do rap 

feminino e continuam trazendo grandes e diversos questionamentosque abarcam desde 

questões sociais até o que está sendo produzido no hip hop. Teperman (2015) acredita que a 

inserção cada vez maior das mulheres tem gerado um “salto qualitativo que suas produções 

deram, assumindo tanto batidas pesadas e rimas agressivas quanto vocais sensuais e letras 

com novas temáticas e sensibilidades.” (p. 106). Demonstrando com isso transformações no 

meio ao ultrapassar as barreiras e limitações impostas pelo movimento. Durante a análise 

dessas canções, observamos três temáticas recorrentes, na primeira o rap aparece como 

ferramenta de conscientização e proteção periférica, na segunda como questionador social e 

indicador de contradições dentro do próprio movimento, e na terceira como instrumento de 

subversão e empoderamento feminino. 

Na primeira categoria encontramos discursos produzidos por essas novas rappers 

indicando o rap como uma arma de proteção e conscientização na vida dos sujeitos 

periféricos. Nele são descritos problemas enfrentados pelas periferias e suas formas de 

resistência, ressaltando ainda a importância de influência na transformação da vida desses 

sujeitos por meio da música, como nas canções abaixo 

 

Um grande exército do rap quando eu olho/Os doido vira o zóio, vamo virar 

também/Atenção muita fé, sem tira ninguém,/Periferia resiste,/Um grande exercito 
do rap quando eu olho/Os doido vira o zóio, vamo virar também/Atenção muita fé, 

sem tira ninguém,/Periferia resiste[...]"morreu mais um é comum na zona sul e 

na/Zona norte e na zona oeste"/Na zona leste também ferve e clic-clack/Não quero 

ouvir não é difícil/Imaginar o fim mesmo assim loucos/Por dinheiro nem receiam o 

que está/Por vir, temos que refletir pra ser/Feliz eu sempre quis o respeito, o meu [...] 

De onde eu vim ha noticia de mudanças/De onde eu vir aprendi nessas andanças/Sei 

que eu sofri, não perdi as esperanças/Tudo que eu fiz tá aqui são lembranças/Eu 

quero é mais, liberdade que tem/Tipo assim vive mais humildade que tem/Não pare 

pois assim o bom guerreiro fica na paz/Não pare por aí o bom exemplo diga 

rapaz/Quase que eu morri pra ser feliz eu vi que é demais/Sabe eu sou assim até o 

fim mais eu vou atrás (NEGRA LI, Exército do Rap ) 

 

[...]mal encarados, rostos morenos/cabelos encaracolados/aloprados de tênis, com a 

roupa sempre largada/saímos da periferia pra dar nosso recado/atitude feminina e 

código penal, ta ligado [...]/se vacilar na quebrada, mais um malandro na 

vala/moleque doido andar a noite é perigoso/tome cuidado, não exite em pedir 
socorro/então meu irmão, pernas pra quem te quero/ou você quer pegar a fila do 

cortejo pro cemitério/ñ tem remédio, ou você mata ou você morre (ATITUDE 

FEMININA, A procura da paz) 

 

As duas canções apresentadas trazem questões relacionadas ao cotidiano das 

periferias, dos conflitos e violência existente. Contudo, elas revelam a influência do rap nas 

https://www.letras.mus.br/negra-li/
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vidas e práticas daqueles sujeitos. Ele surge como uma arma contra os males sociais 

encontrados nos espaços habitados por esses indivíduos que indicam a busca novas 

configurações para esses lugares. Negra Li, em entrevista sobre o racismo na sociedade 

brasileira, comenta: “O que vem avançando é o lugar de fala, esse lugar de fala é a expansão 

do nosso grito. Quando eu era criança, era um silêncio total sobre o assunto, eu não via as 

pessoas falando abertamente sobre as suas histórias. Já com a era da internet, essas coisas 

chegam mais e é possível se identificar” (CORREIO BRAZILIENSE, 2019). 

Na segunda, o rap como questionador social e indicador de contradições dentro do 

próprio movimento, assistimos as problemáticas sociais ligadas às questões de classe, raça e 

gênero. Apresenta essas categorias comproblemáticas ligadas à mulher e sua luta contra o 

machismo. Questionamentos sobre o controle dos corpos femininos, principalmente negros, e 

os padrões físicos desejados são recorrentes nesse tema.  Dessa maneira, Tássia Reis (Figura 

23) chega entoando 

 
Vocês me disseram que não poderiam me contratar/Porque minha aparência divergia 

do padrão/(Que padrão?)/Que eu era até legal/Mas meu cabelo era crespo demais 

(crespo demais)/Talvez alisar seria uma solução/Não, não, não/Não, não, não, 

não/Que eu tinha que me enxergar/Porque toda moça preta demais/Preta demais 

sabe que o seu destino é limpar chão/(Chão!)/A gente pode se pegar, mas, ó/Você 

cria expectativa demais/(Cria demais)/Além do mais, eu amo a Becky do cabelo 
bom/Palavras cortam como facas/Dizem que a carne é fraca/Por isso eu sinto tanta 

dor?/E apesar de tantos tapas/Dizem que aquilo que não mata/Fortalece o sofredor 

(TÁSSIA REIS, Preta D+ ) 

 

Figura 23. Tássia Reis 

 
Fonte: O GLOBO, 2016. 

 

A cantora destaca a cultura afro, trazendo problemas diários e que se diluem no 

massacre contra o corpo negro. Apontando situações que as mulheres negras enfrentam, como 

https://www.letras.mus.br/tassia-reis/
https://www.letras.mus.br/tassia-reis/
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as tentativas do apagar a negritude dos seus corpos e a adequação para ser socialmente bem 

aceito. Reverte, assim, o preconceito em forma de empoderamento.   

Outro hit que invade os encontros juvenis nesse contexto é o Preta de quebrada, da 

Flora Matos (Figura 24). Neste a cantora destaca questionamentos sobre a falta de 

responsabilidade afetiva e valorização feminina por parte da figura masculina nos 

relacionamentos. 

 

Figura 24. Flora Matos 

 
Fonte: VALKÍRIAS, 2017. 

 
Se você não liga, não entendeu nada/Vou resolver o problema dela essa 

madrugada/Vou dar um doce pra ela, trouxe uma cocada/Pra ela comer sempre que 

se lembrar desse cara/Trouxe um colar pra ela, um colar de prata/Pra ela lembra de 

mim toda vez que for na balada/Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó 

gata/Mas sinto em dizer que isso não significa nada/Não fica em casa parada, olha 

pra sua cara/Hora de se lembrar que só o seu amor próprio sara/Se ele deu mancada, 
dá uma segurada/Ninguém merece ser tirada de otária/Meu sentimento fala, 

conversa com a alma/E a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada/Sou 

uma mulher de garra, preta de quebrada/E o conforto que eu tenho é o meu dinheiro 

que paga/E seja na favela ou nos prédio eu tô em casa/Faço rap bem feito que é pra 

não me faltar nada/Eu vou ficar milionária, bilionária/Sem nunca depender de um 

homem pra ter minhas parada/Faço minha caminhada/Sou um exemplo vivo de 

mulher que não se cala (FLORA MATOS, Preta de Quebrada) 

 

Canção que vai consolidar de vez a artista no cenário, faz referência aos relacionamentos 

amorosos e o tratamento destinado as mulheres, afirmando que “Faço rap bem feito que é pra 

não me faltar nada” destacando a independência feminina, a inserção da mulher no meio hip 

hop e a qualidade das suas produções. Flora, chegou a assinar uma composição com Mano 

Brown, um dos maiores ícones do hip hop nacional. Em 2011, foi indicada ao prêmio VMB 

da MTV na categoria Hit do ano com a canção popularizada Pretin. 

Encontramos ainda o embate direto com os discursos produzidos pelos homens e suas 

diversas canções que inferiorizam a figura feminina. Observamos que algumas cantoras se 
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destacam pelas respostas às letras machistas, destacamos aqui uma delas, com Lívia Cruz, que 

cria a música Eu tava lá como forma de retorno e desabafo a canção Quem tava lá?, do grupo 

Costa Gold 

 
Quem Tava Lá? (part. Luccas Carlos e Marechal) -

Costa Gold 

Eu Tava Lá - Lívia Cruz 

Ela toda de Black veio bem slow 

Nog puxou no Rap, eu no R&B flow 

Hoje uma pá de mano cola nos shows 

Mas quem tava lá quando tudo começou? 

E eu lembro bem, era 2010, sem Nike nos pés 

E eu só querendo chegar 

Sem cartões de quartos de hotéis, minas infiéis 

E malucas querendo me dar 

Quem tava lá? 

Olhei aqui na foto, cê não tava lá 

Por que hoje cê pensa em se aproximar? 

Oh-oh, quer colar comigo porque sabe bem quem eu 

sou 

Te peguei no erro 

Oh-oh, era só mais uma puta disfarçada 

[...] 

O Rap tá virando piquenique 

De filha da puta, e buceta e de brinde sífilis 

Difícil quem recusa no fim da strip-tease 

É triste ter DST, não esquece que existe HIV 

O pior é que eu vi MC que tá a fim de me imitar 

E não vai dar nem que cê force sua voz, e 

Agora eu entendi que a moda adora isso aqui 

Querem saber até que escola atendi 

E esse pessoal me irrita, não tem igual minha rima 

Salve Brown, Marechal, mais real, me inspira 

E ainda essas mina me liga 

Quer meu pau, e meu mal, sou leal 

 

Eu vim da beira do rio de andada 

Pra chegar na Babylon 

Mais de cinco mil dias nessa estrada 

E comigo cê num guenta cinco minutin 

[..] Eu vim pra invadir o seu pique-nique 

Botar no espetinho essas suas little dick 

Cês ataca e nois volta estilo moby dick 

Fazendo clássicos estilo moob deep 

98 nois 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 to só nesse mundão 

E nois pode muito mais que segurar refrão 

A nois ninguém segura jão 

Não que cês não tenham tentando 

Quem que cê chamou de puta ai seu arrombado? 

Eu não to pra disputa, é pela luta, pela nossa ascenção 

Sei nem quem cês são 

Eu tava lá e não te vi jão[...] 

Lembra de onde cê veio e confronte 

Do caminho mais fácil se mantenha distante 

Por que rap é pra homem né 

Mas cê é cobrada 10 vez mais só por ser mulher 

Eu não to pra disputa 

É pela luta é pela nossa ascenção, sei nem quem cês 

são 

Eu tava lá, sim eu tava lá, eu tava lá e não te vi[...] 

 

Quem tava lá? É carregada de conteúdos ofensivos e exclui as mulheres do surgimento e 

propagação do rap no Brasil. Lívia Cruz rebate com a canção e afirma a presença feminina 

em todos os momentos de inserção do movimento.  

Por fim, a terceira abordagem, o rap como instrumento de subversão e 

empoderamento feminino, nos apresenta a artista de grande influência e notoriedade da nova 

geração do rap, a curitibana Karol Conka (Figura 22), que ajudou a abrir espaço na mídia para 

outras rappers 

 

 

https://www.letras.mus.br/costa-gold/
https://www.letras.mus.br/lvia-cruz/
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Figura 22. Karol Conka. 

 
Fonte:G1, 2019. 

 

Você quer saber quanto eu ganho/Você quer saber quanto eu gasto/Sei que pra você 

parece estranho/Me ver bem sucedida no que eu faço/Você quer saber como eu 

ganho/Você quer saber como eu gasto/Sei que pra você parece estranho/Me ver bem 

sucedida no que eu faço/Eu vim de baixo, nem por isso me rebaixo/Sigo assumindo 

cachos, do meu jeito, eu me encaixo/Sem pressa, vou dar mais um passo/Deixa, que 
eu mesma faço/E se me encher o saco, vou descer o esculacho/Querem que eu fique 

calada/Sou eu que dou a cara a tapa/Chega, agora estou farta/Vou faturar, vou 

vender, sou a marca/Nunca foi sua criada/Tô livre das suas amarras/Agora correr na 

estrada/Tô no controle, só dando risada(KAROL CONKÁ, Bem Sucedida ) 

 

Suas canções tratam da figura da mulher independente, dona das suas ações e 

protagonista do seu discurso. Isso pode ser observado a partir da letra de Bem sucedida, onde 

a artista retrata a figura da mulher que não necessita do auxílio do homem para enfrentar os 

obstáculos da vida, e que consegue se desprender das amarras criadas pelos homens. Seu 

maior sucesso foi a música Tomei, que teve impacto direto na mídia, chegando a ser tema de 

novelas e tocada em diversos programas televisivos, abrindo o caminho para outras rappers 

no cenário midiático. Nessa vertente destacamos mais uma vez Tássia Reis com Ouça-me 

 

Ouça meu grito/Invadindo os teus ouvidos/Tomando a sua casa e tocando lá no seu 

radin/Se o que eu digo lhe fizer algum sentido/É porque o sangue de rainha ginga e 

ainda corre em mim/Simples assim, os meios irão justificar os fins/E as manas e 

minas que colam comigo também tão afim/Vim dessa voz ouvida e não mais 

oprimida/Equalizada por todos cafundós e confins/Eu fui até o pelorin pra 

entender/O que já nasci sabendo mas preciso comprovar pra crer/Que todo axé que 
faz minha pele tremer/É a força que me fará transcender pra acender [...]Eu tentei 

falar baixinho mas ninguém me ouviu/Eu tentei com carinho e o sistema me 

agrediu/Então eu grito! Elevo o meu agudo ao infinito![...]/Meu rap é crespo, 

melanina nesse role/Meu hair é bom, o que já não faço questão de ser/Eu vou ser 

ruim que é pra você perceber/Se não me dar o valor ceis vão pagar muito caro pra 

ver [...]A revolução será crespa/E não na TV/A revolução será crespa/Doa quem 

doer/A revolução será crespa/Quem vai pagar pra ver?/Não podem conter, não 

podem conter (TÁSSIA REIS, Ouça-me ) 

 

https://www.letras.mus.br/karol-conka/
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A rapper ressalta a participação feminina no universo rap, apontando que sua fala não 

é mais oprimida. Questiona os estereótipos sociais e destaca sua afro-descendência. Ela 

transforma a dor e submissão de séculos em poder do povo negro, exaltando as características 

dos seus ancestrais. A figura feminina se mostra como guerreira, promovendo a importância 

da mulher e do seu corpo, auxiliando na sua auto-estima.  

Apesar de todos os avanços dentro do movimento, muitas mulheres são questionadas 

em relação a sua participação no rap e no hip hop em si. Dessa forma,  

 

Mesmo quando as mulheres têm as mesmas condições de participação que os 

homens na vida política, social, econômica e cultural da sociedade, elas são as 

espectadoras e torcedoras incondicionais desse universo machista e conservador, 

chamado Hip Hop que, associado à marginalidade, por apresentar a vida cotidiana 

na periferia, através de temas como tráfico, morte, polícia, revólver, contribui para 

que muitas outras mulheres prefiram optar por estilos “melhor aceitos” pelos seus 

familiares e pela sociedade, que vê esse espaço desconhecido como um território 

perigoso. (LIMA, p.46) 

 

Os conflitos e críticas direcionadas ao protagonismo relegado à figura feminina no hip 

hop, apesar da sua maior participação e subversões conquistadas, muitos desafios ainda são 

lançados, como afirma a publicitária e produtora Becca Villaça em entrevista  

 

Como tudo na vida de uma mulher, complicado. O preconceito nunca vai deixar de 

existir. As minas até hoje são atacadas e xingadas nas batalhas de freestyle. 

Apanham de namorados Mc's que escrevem letras de amor, mas em casa abusam 
psicologicamente e fisicamente das companheiras. Nos eventos, a quantidade de 

artistas mulheres ainda é menor que homens, o valor de cachê oferecido não é o 

mesmo. É brochante. Mas em compensação, as minas estão entrando com os dois 

pés na porta, sabe?! Sem alisar, trabalhando mais, colocando muita coisa na rua, 

metendo as caras, questionando, reivindicando e isso é maravilhoso. É uma luta 

diária, as minas vão deixar um legado incrível, aliás, já estamos deixando.  

 

Eu acredito que o rap é completamente machista, mas a luta feminista dentro dele, 

tem tomando uma proporção maior a cada dia. Ainda existe aquele cara que não 

aceita uma mulher sendo a artista principal, não aceita abrir show pra mulher, na 

produção não gosta de receber ordem de uma mulher. O público do rap é bem 

escroto, mimado e guardinha. Eles ainda não entenderam que todo esse nosso 
sofrimento, não é à toa. A gente vem crescendo, se fortalecendo e a ideia é dominar 

tudo. Pegar o que é nosso por direito. (PEITA, 2019) 

 

As letras produzidas por mulheres no hip hop trazem a valorização da mulher, 

demonstrando seu lado forte em contraponto à fragilidade e dependência imposta pela 

sociedade. Revertem a ordem social conservadora, baseada na diferenciação dos atributos 

designados ao masculino e feminino. Diante disso tem se desenvolvido diversas maneiras de 

auxiliar na inserção e no desenvolvimento de temáticas e reproduções femininas dentro do 

movimento, como o hip hop baiano que “[...] tem se destacado pela relevância e 



113 
 

amadurecimento nas discussões sobre sexismo, por meio dos Encontros Anuais de Hip-Hop e 

Gênero. [...] para os organizadores e participantes do encontro, este é um importante processo 

de empoderamento de mulheres no hip-hop. (MOASSAB, 2008, p.250). Em 2005 ocorreu o 

encontro Dimensões de Gênero e Raça no Movimento Hip-Hop, sendo 

 

Um dos principais eixos levantados pelos organizadores do encontro foi apontar que 
o sexismo disseminado na sociedade e muitas vezes reproduzido no hip-hop tem 

consequências concretas na vida de mulheres, como a disseminação de DSTs 

(Doenças Sexualmente Transmitidas), maternidade precoce e abandono dos estudos 

por imposição dos pais ou companheiros.” (MOASSAB, 2008, p.251).  

 

Projetos e eventos como estes tem auxiliado na reversão do quadro de domínio masculino no 

hip hop, indicando novas configurações que abarcam discussões e reflexões sobre e para o 

público feminino. Trilhando novos caminhos no movimento, já que 

 

[...] o cenário atual de mobilização em torno das mulheres no hip-hop têm sido 

defendidas em duas linhas de ação: empoderamento das mulheres e a denúncia da 

violência praticada pelos homens. [... No hip-hop feminista, fala-se em dar poder e 

emancipar a mulher, ou seja, defende-se que as mulheres adquiram controle sobre 

suas próprias vidas e decisões. [... é possível afirmar que há empoderamento das 

mulheres no hip-hop, cujos desdobramentos podem vir a ser uma emancipação das 

mulheres na sociedade, a partir das comunidades de base do movimento hip-hop. 

(MOASSAB, 2008, p.255) 

 

 

3.5 - Cachorras e gatinhas: As mulheres no funk 

 

Na cena funk as mulheres começaram a surgir alguns anos depois da inserção do 

movimento no Brasil. Por um longo período os homens tomavam conta do cenário, seja como 

compositores, produtores e/ou cantores. A participação feminina para além de público ocorria 

não como protagonistas, mas como dançarinas, sendo erotizadas e sexualizadas através de 

letras machistas que as classificavam como “cachorras”, “preparadas”, “gatinhas” ou 

“popozudas”. Se configuravam apenas como corpos sem vozes, sujeitos inaudíveis em um 

lugar dominado por homens e construído para satisfazer o público e desejos masculinos.  

 

Nesses primeiros dez anos de produção e consolidação do funk, a cena era 

praticamente dominada por essas duplas de MCs masculinos. Foi somente em 

meados dos anos 2000, quando o funk já havia firmado-se no Rio de Janeiro como 

um dos mais populares ritmos da cidade, que os “bondes” e MCs mulheres 

ganharam projeção. (LOPES, 2010, p.133) 
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O meio funk vai ser marcado por uma série de transformações com a inserção do ritmo 

chamado de tamborzão e o crescente número de canções com conteúdos sensuais e eróticos. 

“Se o rap, cantado nos primeiros anos de funk por uma dupla de MCs masculinos era 

chamados de ‘rap-funk’ ou ‘funk-consciente’, nos anos 2000, os raps que se disseminam pelas 

cidades do Rio de Janeiro passaram a ser reconhecidos ora como ‘funk-montagem’, ora como 

‘funk-putaria’.”(LOPES, 2010, p.133). 

Os discursos masculinos nas letras de funk traziam representações de mulheres objetos, 

enquanto o homem assumia um papel superior na relação. A ele é atribuído uma 

corporalidade que o define e o faz agir, na maioria das vezes, com postura de dominador. Isso 

é demonstrando nas letras e nas expressões corporais exibidas por homens e mulheres nos 

bailes. O estereótipo da figura masculina é representado pelo chamado “tigrão”, assim como o 

grupo Bonde do Tigrão (Figura 25), nomenclatura utilizada para se referir ao homem 

heterossexual, másculo, com fama de conquistador e objeto de desejo das mulheres que 

frequentam os bailes. 

 

Figura 25. Bonde do Tigrão. 

 
Fonte: BONDE DO TIGRÃO, 2012. 

 

 Essas terminologias, que diferenciam homens e mulheres e seus papéis no meio, são bem 

demarcadas nas canções, como podemos observar nas letras abaixo: 

 
Tchutchuca, vou te pegar / Psiu, psiu, psiu / Por favor me diz quem é/É o Tigrão, 

gatinha / Caçador de Tchutchuquinha / Mas, por favor, Tigrão me diz o que você 
quer / Eu quero a sua boca pra beijar na minha boca / Eu quero o seu corpinho 

colado no meu corpinho / E o resto, Tigrão? / Eu só faço no escurinho / Não tenha 

medo, eu realizo o seu desejo/ Na hora do amor pode vir, mas vem sem medo / 

Assim... / Pára, pára, pára... apaga tudo / Tchutchuca / ...Não tenha medo, vou te 
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pegar.../ Tchutchuca ...Não tenha medo, sente a pressão (BONDE DO TIGRÃO, 

Caçador de tchutchuquinha) 

 

Só as cachorras/As preparadas/As popozudas/O baile todo/Só as cachorras/As 

preparadas/As popozudas/O baile todo/Pula, sai do chão/Esse é o Bonde do 

Tigrão/Libere a energia/E vem pro meio do salão/O baile está tomado/Eu quero ver 

você dançar/Tá tudo dominado/E o planeta vai gritar/Assim!/Só as cachorras/As 

preparadas/As popozudas/O baile todo/Só as cachorras/As preparadas/As 

popozudas/O baile todo (BONDE DO TIGRÃO, Só As Cachorras ) 
 

Como podemos observar, as mulheres sempre são evocadas como “tchutchucas”, 

“popozudas” ou “peparadas”. O “tigrão” ultrapassa as barreiras de um simples conquistador e 

se torna um caçador, mais especificamente “caçador de tchutchuquinha”, “tchutchucas” que 

na linguaguem do funk são as mulheres, e “tchutchuquinhas” faz referência as mulheres mais 

novas, até mesmo menores de idade.  A conquista no baile ocorre por meio da dança sensual 

elaborada pelos grupos masculinos, que a todo instante se referem às práticas sexuais. Um dos 

exemplos mais famosos da figura de poder sexual do homem no mundo funk era Wagner 

Domingues Costa, mais conhecido como Mr. Catra (Figura 26). 

 

Figura 26. Mr. Catra 

 
Fonte: AFN, 2018. 

 

O cantor se tornou um das maiores inspirações masculinas ao ostentar e se vangloriar por ter 

várias mulheres convivendo harmonicamente e mais de 30 filhos (Imagem 27).  

 

 

 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/bonde-do-tigrao/
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Figura 27. Família Mr. Catra 

 
Fonte: EGO, 2012. 

 

Como o mesmo deixa claro nas suas letras e entrevistas, suas músicas traziam a sexualidade 

aflorada de maneira bem clara e direta. 

 

Sem kaozada, na maior diplomácia / Hoje eu não quero proibidão / Hoje so quero 

putária !!!!! / Ela quer, ela dá / Ela quer, ela quer dá / Ela quer, ela dá / Ela quer, ela 

quer dá / Ela quer, quer dá, ela quer, que dá, ela quer, ela dá / Humildimente / Eu vo 

te comer em pé / Eu vo te comer em pé / Eu vo te comer em pé / Eu vo te comer em 

pé / Te botar na posição / Vou te acariciar gostoso / Eu vo te dar muita pressão / Eu 

vo te comer em pé / Rã,rã,rã,rã,rã / Rã,rã,rã,rã,rã / Rã,rã,rã,rã,rã / O bagulho aqui tá 

louco no estilo Talibã / Eu sou o Catra, o fiel e veio o Rã,rã,rã,rã / Sapo, perereca e 

rã,rã,rã / Sapo, perereca e rã,rã,rã / Ela senta, ela grita / Ela senta, ela grita / Ela 

senta, ela grita (MR CATRA, Ela quer, ela dá) 

 

Ao ser indagado sobre suas músicas, Mr Catra sempre afirmava que não fazia funk 

proibido, mas sim falava a verdade de forma direta, ou melhor, que “Eu falo de putaria, falo de 

sexo com alegria. Falo de amor, mas de um jeito diferente" (EGO, 2012). 

Além do surgimento dos “bondes”, que traziam homens que dançavam de maneira 

extremamente sensual, os anos 2000 também marcaram uma das mais características soluções 

mercadológicas do funk. Visando atingir setores mais conservadores, os artistas passaram a 

produzir duas versões da mesma música; uma explícita e outra suavizada. “Uma das vertentes 

mais fortes do funk hoje tem como temática principal o erotismo. Quando ele entre em pauta, 

a mulher está mais presente do que nunca no funk, e esta é uma questão central para 

entendermos qual é a estratégia da mulher para ganhar espaço neste meio tão masculinizado.” 

(CAETANO, 2015, p.32). Ao analisarmos algumas canções produzidas por homens podemos 

perceber essa objetificação da figura feminina  
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Eu chamei ela pra fazer um sexo:/ “Vamo faze um sexo?” /Mas ela falou: “Hoje não 

porque eu tô menstruada”! /Mas não tem problema! /Tá de chico é o caralho, cala 

boca aí vagabunda, /se a xota tá com sangue, eu vou botar na sua bunda!!!/ Unda, 

unda, eu vou bota na sua bunda!!/ Unda, unda, eu vou bota na sua bunda!! (MC 

BOLA DE FOGO, Tá de chico) 

 

Piranha, safada/Chama o Flavinho no WhatsApp/Pra poder entrar na farra/Piranha, 

safada/Chama o DJ no WhatsApp/Pra poder entrar na farra/O Flavinho te 

patrocina/O DJ é quem te banca/Nossa firma é milionária/E nóis tá cheio de 
piranha/O Flavinho te patrocina/O DJ é quem te banca/Nossa firma é milionária/E 

nóis tá cheio de piranha(MC FLAVINHO, Piranha, safada) 

 

Sabe aquelas minas cachorra, piranha, sapeca/Então pode trazer elas que r7 da um 

trato/Então cancela as moças de família certa/Que minha meta na favela é só pegar 

mina perversa/Que eu sou adestrador de cadela/Que eu sou adestrador de cadela/Nós 

pega bota na tcheca depois solta na banguela (MC MM, Adestrador de cadela) 

 

Vai faz a fila e vem uma de cada vez/Vai faz a fila e vem fuder com 3 com 6, 16 sei 

lá/Ta suave, vem novinha perder tua virgindade/Safadeza sacanagem, muita 

sucessagem/Vem novinha safadinha perder sua virgindade/Safadeza sacanagem, 
muita sucessagem/Vou socar na sua buceta sem parar/E se você pedir pra mim parar 

não vou parar (MC DENNY,Vai, Faz a Fila) 

 

Destacamos acima quatro canções que evidenciam a violência física e simbólica contra 

a mulher como algo natural, demonstrando nitidamente a persistente visão machista patriarcal, 

modelo de conduta colonial, que ao ser reformulada e atualizada permanece colocando a 

mulher em um papel subserviente. Em Adestrador de cadela é demonstrado o interesse por 

mulheres que eles consideram amorais: “Então cancela as moças de família certa/Que minha 

meta na favela é só pegar mina perversa”. O homem se coloca enquanto ser que vai 

domesticar e ensinar a mulher a se comportar.  As letras podem ser consideradas como uma 

incontestável apologia ao estupro, ao dizer “E se você pedir pra mim parar não vou parar”, o 

autor estimula a violência física e simbólica contra a mulher. Observamos diversas letras 

populares que romantizam os relacionamentos abusivos e são permeadas de conteúdos 

derivados e diretamente relacionados ao machismo, a violência doméstica, ao feminicídio e ao 

estupro. 

 

Pode vim sem dinheiro/Mais traz uma piranha/Brota e convoca as puta/Brota e 

convoca as puta/Mais tarde tem fervo/Hoje vai rolar suruba/Só surubinha de 

leve/Surubinha de leve com essas filha da puta/Taca bebida depois taca pika/E 
abandona na rua (MC DIGUINHO,Só surubinha de leve) 

 

Lançada no final de 2017 Só surubinha de leve (Figura 28) acabou acusada de 

misoginia e apologia ao estupro, ao afirma que os homens atraem as vítimas, as embriagam, 

usam seus corpos e os abandonam.  

 



118 
 

Figura 28. Clipe Só surubinha de leve 

 
Fonte: BOL, 2018. 

 

A música teve uma grande repercussão negativa , chegando até mesmo a ser banida e retirada 

das plataformas de streaming, diante disso o cantor lançou uma versão com uma letra 

considerada mais “leve”, o artista modifica os versos polêmicos “Só uma surubinha de leve, 

surubinha de leve/Com essas mina maluca/Taca a bebida, depois taca e fica/Mas não 

abandona na rua”.  

 Para além das letras, como já mencionado, as mulheres são retratadas nos clipes e 

bailes como objetos a serem admirados, conquistados e consumidos, como podemos analisar 

nas imagens abaixo (Figuras 29, 30, 31, 32 e 33).  

 

Figura 29. Clipe MC Nego do Borel - Os Caras do Momento. 

 
Fonte: MC NEGO DO BOREL, Os Caras do momento. 
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Figura 30. Clipe MC Galiza Vai vendo. 

 
Fonte: MC GALIZA, Vai vendo.  

 

Figura 31. Coreografias do mundo funk 

 
Fonte: JUSRASIL, 2017. 

 

         Figura 32. “O monstro de mil mãos”          Figura 33. Simulação de sexo em baile funk 

          
     Fonte: ACERVO MAMRIO.      

 
Fonte: SBT. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=5-QgIf-70H4> 

https://www.youtube.com/watch?v=5-QgIf-70H4
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Observamos as representações femininas construídas pelo olhar masculino dentro movimento, 

olhar que geram estereótipos criados e reafirmados socialmente. É constante a observação de 

homens quando as mulheres se posicionam nos palcos ou na pista de dança, demonstrando as 

fronteiras entre cantores, dançarinas e o público. Corpos são exibidos com intuído de atrair o 

interesse e olhares dos homens por meio da execução de coreografia que remetem a 

linguagem sexual, jogos de sedução, somada a vestimentas extremamente sensuais, que 

exploram e valorizam a forma física das mulheres. Jogos de poder baseados na submissão e 

dominação feminina são inseridos e reinventados nesses espaços. 

 Nos últimos anos acompanhamos uma grande alteração na cena funk. A mulher vem 

conquistando cada vez mais voz e espaço nesse cenário, ressignificando o papel feminino no 

movimento. Sua inserção, que ocorreu nos anos 90, é acentuada cada vez mais nos anos 2000, 

momento no qual novos rumos são dados ao movimento, sendo a participação feminina 

essencial para tal transformação. Se antes os MC’s homens traziam denominações pejorativas 

como “cachorra”, “piranha”, “puta”, “cicciolina”, essas referências foram inseridas nas 

canções femininas de forma ressignificada para tratar de questões ligadas ao feminino. Elas  

utilizam de termos que as oprimiam como estratégia utilizada para sua visibilidade, 

empoderamento e para tratar da liberdade sexual da mulher. Sendo interessante observar  

 
[...] como as funkeiras, que começam a cantar músicas que são consideradas mais 

“light” (ou seja, em que o conteúdo sexual não é tão evidente) ou músicas mais 

românticas, acabam mudando de gênero musical – isso também acontece com os 

homens. Tais artistas passam a ser classificadas como cantoras e cantores de “pop 

romântico”. Aqui parece haver uma restrição nas identidades de gênero que podem 
ser encenadas no gênero musical funk (Lopes, 2010, p.150). 

 
 

As mulheres surgiam nas canções de funk eróticas como sujeitos passivos, apenas 

como objetos de desejo, como observamos. A inserção da mulher ocorreu em diversas 

vertentes do funk, perpassando pelo romântico, sensual, e também o consciente, com letras 

mais duras que narram o cotidiano dos lugares em que estão inseridas. Através dessas 

alterações observamos alguns processos de empoderamento feminino, nos quais mulheres 

começam a compor e cantar funk partindo das suas experiências enquanto sujeitos femininos 

pobres e periféricos. Dessa forma nos concentramos em análises de letras e performances com 

questões ligadas a temáticas sexuais, ou não, que expressem a vivência dessas mulheres e 

representem algum tipo de transgressão no meio funk. Com intuito de tentar compreender 

quais os discursos elaborados, assumidos e propagados por elas, as representações que criam 

de si, e se existem ideologias propagadas nas suas falas e ações. Destacamos que as primeiras 
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canções femininas trouxeram letras que retratam a sexualidade de forma explícita e 

coreografias mais ousadas, entretanto, um discurso recorrente era a competição entre 

mulheres.  

 

(Fiel)Vamos olhar pra cara dessas amantes e vamos debochar haha/(Amante)Vamos 

olhar pra cara dessas fiéis e vamos debochar haha/(Fiel)Ha ha ha ha ha ha agora eu 

vou te esculachar/(Amante)Ha ha ha ha ha ha eu que vou te esculachar 

[...]/(Fiel)Você quer bater de frente, amante eu vou ser cruel/Quero ver bater de 

frente com a revolta da fiel/(Amante)Eu encaro qualquer coisa porque tenho 

disposição/Demorou aí fiel 5 minutinhos então/(Amante)Vou dar palhinha de 

marquinha/(Fiel)Vai, dar palhinha de hematoma/(Amante)Quem é você sua 

chifruda?/(Fiel)Vou te mostrar, sua safadona (MC KÁTIA E MC CRIS, Duelo Fiel e 

Amante ) 

 

Duelo da fiel e amante reflete nitidamente a incitação do embate entre duas mulheres 

por um parceiro, demonstrando que o início da inserção feminina foi marcado por temáticas e 

tensões que colocavam o homem ainda no centro do debate, como a figura a ser disputada. 

Acompanhando as transformações do mundo e a maior participação das mulheres no 

movimento é que elas começaram a falar da sua própria sexualidade, ganhando visibilidade ao 

trazer problemas e questões ligadas ao seu cotidiano. Com o surgimento de artistas como 

Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, Deize Tigrona, Carol de Niterói, Anitta e outras 

MC’s começa-se a observar uma inversão de poderes no interior do funk. Tati e Deize foram 

as primeiras a apresentar canções com letras diretas que evidenciam questões relacionadas ao 

sexo e ao prazer, quebrando padrões de beleza socialmente impostos e evidenciando questões 

ligadas ao controle sobre o próprio corpo. 

A primeira música de grande sucesso de Deize (Figura 34) foi Injeção, carregada de 

duplos sentidos e conotações sexuais. 

 

Ai!/Ai!Quando eu vô ao médico, sinto uma dor/Quer me dar injeção, olha o papo do 

doutor!/Injeção dói quando fura/Arranha quando entra/Doutor assim não dá minha 

poupança não aguenta!/Tá ardendo mais ta agüentando/arranhando mais ta 

agüentando/Tá ardendo mais ta agüentando/arranhando mais ta agüentando[2X]/Ai, 

doutor que dor!/Ai, médico que dor![2X]/Ai!/Ai!/Tá ardendo mais ta 
agüentando/Arranhando mais ta agüentando/Tá ardendo mais ta 

agüentando/Aarranhando mais ta agüentando[2X]/Ai, doutor que dor!/Ai, médico 

que dor! (DEIZE TIGRONA, Injeção) 
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Figura 34. Deize Tigrona 

 
Fonte: TIME OUT, 2019. 

 

 Tatiana Lourenço dos Santos, a popular Tati Quebra-Barraco (Figura 35), se tornou 

uma das figuras mais expressivas do funk no Brasil. Moradora da Cidade de Deus, uma das 

maiores comunidades do Rio de Janeiro, ela remodelou e deu novas direções para funk carioca 

ao responder as canções masculinas e suas concepções em relação à mulher. Ela trata do sexo 

em suas músicas sem nenhum tipo de pudor, além de se desprender dos padrões de beleza 

instituídos e propagados socialmente. Como podemos observar na sua canção Sou feia, mas tô 

na moda “Eta lelê, eta lelê / Eta lelê, eta lelê / Eta lelê, eta lelê / Eta lelê, eta lelê / Eu fiquei 

três meses sem quebrar o barraco / Sou feia, mas tô na moda / Tô podendo pagar motel pros 

homens / Isso é que é mais importante / Quebra meu barraco.”  

 

Figura 35. Tati Quebra Barroco 

 
Fonte: IG, 2012. 

 
Boladona/Boladona/Boladona/Boladona/Boladona/Boladona/Boladona/Boladona/B

oladona/ Na madruga boladona/Sentada na esquina/Esperando tu passar/Altas horas 
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da matina/Com o esquema todo armado/Esperando tu chegar/Pra balançar o seu 

coreto/Pra você de mim lembrar/Sou cachorra sou gatinha/Não adianta se 

esquivar/Vou soltar a minha fera/Eu boto o bicho pra pegar/Sou cachorra sou 

gatinha/Não adianta se esquivar/Vou soltar a minha fera/Eu boto o bicho pra pegar 

(TATI QUEBRA BARRACO, Boladona) 

 

Tati se apropria dos termos criados pelos homens em referência às mulheres para falar 

sobre a liberdade sexual da mulher, afirmando que ela pode ser diversas coisas, tomando as 

rédeas da própria vida sexual. Rompendo com padrões socialmente impostos e conferidos à 

figura da mulher. Deize e Tati tratam a situação feminina no movimento com divertimento, 

por intermédio de narrativas permeadas por duplo sentido. Elas utilizam papéis que designam 

poder a sua sexualidade diante de uma sociedade que impõe a mulher o papel submisso. 

 No documentário que leva o mesmo nome da música de Tati, Sou feia, mas tô na 

moda, assistimos a inserção e participação das mulheres na cena funk, onde uma das cantoras 

de grande destaque na atualidade que sucedeu as funkeiras já mencionadas, Valesca 

Popozuda, afirma: “Hoje as mulheres são muito guerreiras”, indicando que anteriormente as 

mulheres eram agredidas física e verbalmente, e muitas das vezes aceitavam a situação, mas 

que este panorama tem mudado e hoje elas já se rebelam contra seus algozes.Ressaltando que 

muitas trabalham, se mantêm financeiramente, cuidam dos seus filhos, e vivem sozinhas. 

Panorama descrito no início dos anos 2000, mas que até hoje é vivenciado na sociedade 

brasileira. 

Essas construções surgidas, principalmente nos anos 2000, configuram o discurso do 

funk feminino como um discurso de poder, já que essas mulheres criam e cantam suas canções 

a partir no seu lugar, das suas experiências, enquanto mulheres tidas como periféricas, 

marginalizadas, pobres e em sua maioria negras em um espaço antes dominado por seres 

masculinos. Nesse momento o funk passa a se caracterizar como espaço de fala e luta, não só 

para homens, mas também para as mulheres. Neste contexto, percebemos uma relação 

dialógica, na qual muitas vezes a figura feminina assume diversos papéis. Em determinados 

momentos elas invertem as representações que lhes são atribuídas, assumindo o papel de 

dominadora na relação, como também aceitam a submissão que por vezes recaem sobre elas. 

Diante disso, observamos práticas repletas de identidades subjetivas e críticas sociais que 

evidenciam problemáticas relacionadas as questões de gênero, raça, classe. Enfatizamos 

algumas das temáticas recorrentes e que permeiam as produções femininas e as agrupamos em 

dois grandes temas: Liberdade sexual e empoderamento feminino; e Periferia, raça e gênero. 

Localizadas no primeiro grupo, cantoras como Valesca e Tati, antes mencionadas, 

trazem na linguagem de suas canções demandas sociais e culturais, evidenciando diretamente 
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problemáticas ligadas às relações sexuais, gerando a valorização e empoderando à figura 

feminina. Elas subvertem a imagem elaborada e imposta para a mulher na sociedade ao 

trazerem em suas canções questões relacionadas à sua intimidade e sexualidade, fato que 

podemos apontar como uma das diversas críticas dirigidas às cantoras. 

 

Na cama faço de tudo/Sou eu que te dou prazer/Sou profissional do sexo/E vou te 
mostrar por que/My-my pussy é o poder/My-my pussy é o poder/Mulher burra fica 

pobre/Mas eu vou te dizer/Se for inteligente pode até enriquecer/My-my pussy é o 

poder/My-my pussy é o poder/Por ela o homem chora/Por ela o homem gasta/Por 

ela o homem mata/Por ela o homem enlouquece/Dá carro, apartamento, jóias, roupas 

e mansão/Coloca silicone/E faz lipoaspiração/Implante no cabelo com rostinho de 

atriz/Aumenta a sua bunda pra você ficar feliz/Você que não conhece eu apresento 

pra você/Sabe de quem tô falando?/My-mu pussy é o poder/My-my pussy é o poder 

(GAIOLA DADS POPOZUDAS, My pussy is the power!!!) 

 

Agora a mulher se coloca no comando das ações, como dominadoras, o que é 

demonstrado em My pussy, retratando atitudes esperadas que fossem realizadas pelo homem, 

elas se vangloriam pelo feito e até debocham das investidas e assédio dos homens. O órgão 

genital feminino ganha centralidade, aparecendo como uma forma de subversão, já que essas 

palavras apresentadas são socialmente destinadas às relações íntimas quando associadas a 

mulheres. Quando uma mulher ultrapassa a barreira do privado e utiliza tais terminologias 

publicamente transforma a linguagem em ferramenta de poder feminino. Ao desconstruir a 

ideia do homem sedutor e dominante apresentada anteriormente, acaba sendo conferida a 

mulher a figura de centralidade (AMORIM, 2009). 

Diante de conflito e contradições, o movimento cria ações discursivas que se 

instauram socialmente. O movimento se coloca como resistência ao trazer uma postura 

subversiva diante dos padrões impostos, somado-se à figura da mulher que se desloca do 

lugar que lhe é imposto social e culturalmente. 

 

[...] uma característica importante do funk enquanto gênero musical é seu conteúdo 

humorístico a sua tendência a “blasfemar”. A blasfêmia contida nas letras de funk 

que falam sobre sexo são intrínsecos aos elementos de resistência artística e cultural. 

É a profanação do ambiente sagrado do que acontece “entre quatro paredes”, em que 

a elevação do espírito não pode ser atravessada pelos prazeres mundanos, que o funk 
deixa sua marca. No caso específico da mulher, os elementos de resistência podem 

ser considerados ainda mais significativos, pois a subversão está também 

relacionada a sua identidade de gênero. Trata-se, então, de uma transgressão de seu 

papel no campo da música, da arte e diante da sociedade como um todo. 

(CAETANO, p.16) 

 

O funk é o lugar no qual o proibido se mistura com o liberal, onde existe glamour diante das 

privações sociais. Valesca, que iniciou sua carreira no grupo Gaiola das Popozudas (Figura 

36), ajuda a transformar o funk ao inverter papéis sociais. Se antes o homem que era o 
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dominador, conquistador, agora quem manda no jogo da sedução e se torna protagonista da 

relação é a mulher. 

 

Figura 36. Gaiola das Popozudas. 

 
Fonte: O TEMPO, 2010. 

 

 

Além disso, Valesca ainda exibe letras revelando o poder da mulher, como na música Tá pra 

nascer o homem que vai mandar em mim, onde retrata a independência financeira feminina 

 

Tá para nascer homem que vai mandar em mim/Tá para nascer alguém que vai me 

esculachar/Tá para nascer e eu já falei pra tu/Se ficar me enchendo o saco/Mando 
tomar/Vergonha na cara é coisa rara de se ver/Mal sabe meu nome e já tá querendo 

me ter/Nunca dependi de homem pra coisa nenhuma/Se tuas negas são tudo assim, 

desacostuma/Vou te provar que eu não sou do tipo de mulher/Que você paga uma 

bebida e eu dou o que tu quer/Enfia teu malote no saco e lambe o cheque/Tenho 

nojo de moleque/Pode ser pagodeiro, empresário ou cantor/Pode ser funkeiro, 

milionário ou jogador/O que você faz da sua vida não interessa/Vou mandar tu se 

f**** porque sou dessas(VALEZCA POPOZUDA, Tá Pra Nascer Homem Que Vai Mandar 

Em Mim ) 

 

Valesca em sua carreira solo (Figura 37) atinge os pontos mais elevados de sucesso que um 

funkeiro já teve no Brasil, até o momento, com o grande sucesso Beijinho no ombro. 
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Figura 37. Clipe Festa na Bauru 

 
Fonte: POP LINE, 2019 

 

[...] no início dos anos 2000, Valesca ingressou no movimento funk (“De Frente 

Com Gabi”). Algo que diferencia Valesca de Tati e Deize (e a maioria das outras 

funkeiras) é que ela se tornou uma celebridade na grande mídia, alcançando um tipo 

de sucesso que nunca foi concedido a nenhuma outra mulher no movimento funk. 

Ela se tornou de fato mais famosa que a maioria dos MCs masculinos. Artistas 
populares como Anitta e Naldo Benny começaram no funk, mas não se 

identificaram com o movimento depois de alcançar certa popularidade. Valesca, por 

outro lado, continua se identificando como uma funkeira (“Não Sou Pop, Nasci 

Funkeira”) (MOREIRA, 2014, p. 35, tradução nossa) 

 

 

Ao longo do tempo a artista adquiriu grande sucesso conseguindo transitar pela mídia 

hegemônica, sem perder a essência e se afirmar enquanto funkeira, expandindo seu trabalho e 

suas ideias por diferentes camadas sociais. Valesca conquistou um público amplo e 

diversificado, se afirmando como feminista e solidária das causas LGBT, constantemente nas 

redes sociais e na mídia em geral. 

Além das canções que retratam a liberdade sexual e o empoderamento da mulher, 

subvertendo a ordem da cena funk, algumas artistas deram suas respostas a músicas antes 

carregadas de machismo.  

 

MASCOTE, Tem que ter uma amante  GAIOLA DAS POPOZUDAS, Um Otário Pra Bancar  

Se tu é uma mina fiel, valeu mó orgulho, mas se mexer 

com as amantes to comprando esse bagulho 

Se liga no meu papo, que é tao interessante 

O homem de verdade tem que ter uma amante 
Tem que ter 

Tem que ter 

Tem que ter uma amante 

Tem que ter 

Tem que ter (tem que ter uma amante) 

Tem que ter 

Tem que ter 

Tem que ter uma amante (4x) 

O mascote da antiga, ele é a historia do funk, 
ele disse que o homem tem que ter uma amante 

se liga ai amiga no que a gaiola vai falar 

mulher de verdade quer um otario pra bancar. 

Ele chega no baile de cordão e celular 

quando vê uma gatinha ele corre pra azara (2x) 

Mas no final das contas, é um otário para bancar, 
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Mas no final das contas, é um otário para bancar, e ai? 

A! aha! um otário pra bancar, e ai? (3x) 

Os homens querem amantes escute o que eu quero 

falar, 

os homens querem amantes escute o que eu quero 

falar, 

As mulheres do baile querem um otário pra bancar[...] 

 

 

 

BONDE DO TIGRÃO, Só Um Tapinha   GAIOLA DAS POPOZUDAS, Agora Virei Puta    

Vai glamurosa 

Cruza os braços no ombrinho 

Lança eles pra frente e desce bem devagarinho 

Dá, dá, dá uma quebradinha e sobe devagar 

Se te bota maluquinha 

Um tapinha eu vou te dar porque 
Dói, um tapinha não dói 

Um tapinha não dói 

Um tapinha não dói 

Um tapinha não dói, só um tapinha[...] 

Vai glamurosa 

Cruza os braços no ombrinho 

Vai, vai glamurosa 

Cruza os braços no ombrinho 
Vai glamurosa 

Cruza os braços no ombrinho 

Lança eles pra frente e desce bem devagarinho 

Dá, dá, dá uma quebradinha 

Dá, dá, dá uma quebradinha e sobe devagar 

Se te bota maluquinha 

Um tapinha eu vou te dar porque 

Só um tapinha 

Só me dava porrada 

E partia pra farra 

Eu ficava sozinha 

Esperando por você 

Eu gritava e chorava 

Que nem uma maluca 
Valeu, muito obrigado 

Mas agora virei puta! 

Valeu, muito obrigado 

Mas agora virei puta! 

Valeu, muito obrigado 

Meu gado, meu gado 

Se-se-se-se-se-se-se-se uma tapinha não dói 

Eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu falo pra você 

Segura este chifre que quero ver tu se foder! 

Segura este chifre-chifre-chifre 

Segura este chifre que quero ver tu se foder! 

Segura este chifre-chifre-chifre 
Eu lavava e passava 

Eu lavava e passava 

Tu não dava valor 

Tu não dava valor 

Agora que eu sou puta 

Você quer falar de amor? 

 

Respostas são elaboradas a partir da ótica feminina nas duas canções apresentadas. Levando 

em consideração o comportamento masculino, em Um otário pra bancar, Valesca afirma que 

os homens, ao tentarem conquistar as mulheres, são vistos apenas como uma forma de 

adquirir dinheiro e suporte financeiro. Em Agora virei puta, Valesca traz embates contra a sua 

versão masculina que incita a violência contra a mulher, nos revelando a figura de uma 

mulher que se impõe contra a violência doméstica, por conta do seu companheiro abusivo. 

Vemos a vida de uma mulher que alterou suas atitudes em função de seu companheiro que, 

independentemente da adequação do comportamento de sua companheira à moral vigente, se 

mostrava infiel e agressivo.  Dessa forma,  

 

A funkeira, de uma maneira geral, se identifica com a cena instituída por meio da 

música e contribui para a legitimação dessa cena ao se construir simbolicamente de 
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acordo com a proposta musical. Nesse caso, ela assume a representação de uma 

mulher debochada e despudorada, aquela que melhor representa o movimento: é 

livre para agir da maneira que melhor lhe convém. Ela se inscreve em um jogo de 

sedução e erotismo que, de certa forma, propõe uma recategorização e 

reclassificação das ações legitimadas socialmente para homens e mulheres no espaço 

público. O que muitas vezes é controlado e até mesmo proibido em determinadas 

instâncias, ao ser recategorizado pelo funk, passa a integrar as ações cotidianas de 

homens e mulheres que nele se inscrevem. O que é pornográfico, por exemplo, no 

funk passa a ser tratado como prazer sem compromisso, o sexo pelo sexo.  

(AMORIM, 2009, p.142) 

 

A valorização e independência feminina também são acentuadas com Maysa e as 

Abusadas quando afirmam: 

 

Sou eu que faço meu cabelo/Pago minhas contas /E faço minhas unhas/Não dependo 

de homem/Pra coisa nenhuma/Não dependo de homem/Pra coisa nenhuma/Porque 
eu sou mulher guerreira/Ralo forte no batente/Desde pequenininha aprendi a ser 

independente/Na vida eu aprendi que de graça do céu só cai chuva/Então seu otário, 

então seu otário se liga e me escuta/Não dependo de homem/Pra coisa nenhuma/Se 

liga no papo da Maysa/Acorda mulher e se valoriza/Acorda mulher e se valoriza 

(MAYSA E AS ABUSADAS. Não dependo de homem) 

 

Verificamos, além dos fatores já mencionados, o surgimento de novos laços de solidariedade. 

Se antes diversas letras de funk apontavam para conflitos e embates entre as mulheres, agora a 

valorização e união entre sujeitos femininos são propagados e perpetuados diante dessa nova 

lógica, a ocupação feminina reproduz e gera o empoderamento feminino. 

A “nova geração” de mulheres, como Anitta e MC Carol de Niterói, entraram na cena 

funk mais recentemente. A primeira tem sua imagem vendida como uma mulher 

extremamente sensual, e totalmente livre sexualmente, que quando provoca os homens se 

torna a dominadora, como podemos observar nas letras abaixo: 

 

Vou rebolar só porque você não gosta/Se não quiser me olhar, vira de costas/Você 

vai ter que aturar/Porque eu vim pra te provocar/E para de falar, blá blá blá/Você 

achou que não tinha nada a perder/Que eu fosse boba assim pra obedecer/Até que 
teu beijo é bom/Mas vê se abaixa o tom/Você não manda em mim/O jogo é 

assim/Eu avisei que não ia mais te dar moral/A fila andou e você foi pro final/Até 

que teu beijo é bom/Mas vê se abaixa o tom/Você não manda em mim/O jogo é/Até 

que você faz bem/Mas eu sou de ninguém/Sabe o que aconteceu/Você perdeu 

(ANITTA, Blá, Blá, Blá) 
 

Vem na maldade, com vontade/Chega, encosta em mim/Hoje eu quero e você sabe 
que eu gosto assim/Uh, uh, uh, uh, uh/Uh, uh, uh, uh, uh/Uh, uh, uh, uh, uh/Bang 

(bang), dei meu tiro certo em você/Deixa que eu faço acontecer/Tem que ser assim 

pra me acompanhar, pra chegar/Então vem, não sou de fazer muita pressão/Mas não 

vou ficar na tua mão/Se você quiser não pode vacilar/Demorar/E pra te 

dominar/Virar tua cabeça/Eu vou continuar/Te provocando/E pra escandalizar/Dar a 

volta por cima/Não vou parar, até te ver/Pirando (ANITTA, Bang) 
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Já MC Carol ou Carol Bandida (Figura 38) trata de assuntos cotidianos de forma irreverente 

em algumas músicas, como na Meu namorado é mó otário, onde afirma que “Meu namorado 

é mó otário/Ele lava minhas calcinha/Se ele fica cheio de marra/Eu mando ele pra cozinha/Se 

tu não tá gostando/Então dorme no portão/Porque eu vou pro baile/Vou pra minha 

curtição/Aca, aca, aca, aca, acaba com essa/Vai!Vai!Vai!/Aca, aca, aca, aca, acaba com 

essa/Vai!/Vai!/Vai!” subvertendo os papéis sociais e domésticos destinados a homens e 

mulheres 

 

Figura 38. MC Carol 

 
Fonte: BRASIL DE FATO, 2016. 

 

 

Na segunda temática, Periferia, raça e gênero, incluímos MC Carol, já mencionada, 

que levanta reflexões ligadas a temas relacionados à discriminação de gênero, raça e luta 

contra a gordofobia. Além de trazer questionamentos sobre a formação e colonização da 

sociedade brasileira, na música Não foi Cabral, ao afirmar 

 

Professora me desculpe/Mas agora vou falar/Esse ano na escola/As coisas vão 
mudar/Nada contra ti/Não me leve a mal/Quem descobriu o Brasil/Não foi 

Cabral/Pedro Álvares Cabral/Chegou 22 de abril/Depois colonizou/Chamando de 

Pau-Brasil/Ninguém trouxe família/Muito menos filho/Porque já sabia/Que ia matar 

vários índios/Treze Caravelas/Trouxe muita morte/Um milhão de índio/Morreu de 

tuberculose/Falando de sofrimento/Dos tupis e guaranis/Lembrei do 

guerreiro/Quilombo Zumbi/Zumbi dos Palmares/Vitima de uma emboscada/Se não 

fosse a Dandara/Eu levava chicotada (MC CAROL, Não foi Cabral) 

 

A artista, de maneira didática, questiona o marco histórico no qual o navegador português, 

Pedro Álvares Cabral teria descoberto o Brasil em 1500, desconsiderando toda história e 
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vivência da população que habitava essas terras. Expondo o massacre e genocídio indígena 

realizado pelos portugueses nos primeiros anos de colonização, resgata ainda sua 

ancestralidade ao destacar duas figuras históricas, Zumbi e Dandara, ícones de movimentos 

raciais e feminista – no caso de Dandara –, como resistentes de um passado de exploração e 

escravização. 

Destacamos ainda sua a canção Delação Premiada 

 

Troca de plantão, a bala come à vera/Ontem teve arrego, rolou baile na favela/Sete 

da manhã, muito tiro de meiota/Mataram uma criança indo pra escola/Na televisão a 

verdade não importa/É negro favelado, então tava de pistola/Na televisão a verdade 

não importa/É negro favelado, então tava de pistola/(Uma câmera de segurança 

flagrou um adolescente/Sendo baleado a queima roupa por policiais)/Cadê o 

Amarildo? Ninguém vai esquecer/Vocês não solucionaram a morte do 
DG/Afastamento da polícia é o único resultado/Não existe justiça se o assassino tá 

fardado/Na televisão a verdade não importa/É negro favelado, então tava de 

pistola/Na televisão a verdade não importa/É negro favelado, então tava de 

pistola/Três dias de tortura numa sala cheia de rato/É assim que eles tratam o 

bandido favelado/Bandido rico e poderoso tem cela separada/Tratamento VIP e 

delação premiada/(Porque que tinha luva no local antes da perícia chegar?/Porque 

que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte/DG do bonde da 

madrugada, pela PM da pacificação, até a morte)/Na televisão a verdade não 

importa/É negro favelado, então tava de pistola/Na televisão a verdade não 

importa/É negro favelado, então tava de pistola/Troca de plantão a bala come à 

vera/Ontem teve arrego, rolou baile na favela/Sete da manhã, muito tiro de 

meiota/Mataram uma criança indo pra escola/Cadê o Amarildo? Ninguém vai 
esquecer/Vocês não solucionaram a morte do DG/Afastamento da polícia é o único 

resultado/Não existe justiça se o assassino tá fardado/Três dias de tortura numa sala 

cheia de rato/É assim que eles tratam o bandido favelado/Bandido rico e poderoso 

tem cela separada/Tratamento VIP e delação premiada/Na televisão a verdade não 

importa/É negro favelado, então tava de pistola/Na televisão a verdade não 

importa/É negro favelado, então tava de pistola (MC CAROL, Delação Premiada) 

 

Ao longo de toda a letra a artista não se esconde e expõe problemas recorrentes dentro 

e fora das áreas marginalizadas, ao fazer paralelo entre a violência policial e os privilégios 

obtidos pelos dos delatores. Denuncia o massacre contra jovens negros que ocorre 

diariamente, ao destacar a corrupção existente na polícia militar, o tratamento para com os 

jovens favelados e  o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, em 2013, 

na Favela da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, depois de ter sido levado a uma UPP - 

Unidade de Polícia Pacificadora. Ele reconhece sua posição no quadro social e quer mudar 

essa realidade. A música, nesse caso, é apresentada como uma forma de protesto contra o 

tratamento socialmente dado ao favelado e ao sujeito periférico.  

Dentro do cenário do funk encontramos mulheres falando sobre problemas sociais, isso 

pode ocorrer de forma mais branda, ou de maneira considerada mais agressiva, como é o caso 

do grupo PaguFunk (Figura 39), que se coloca enquanto um coletivo de funk feminista, 
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utilizam o gênero musical para falar de feminismo na Baixada Fluminense, seu local de 

formação, no Rio de Janeiro e em outras localidades. 

 

Figura 39. PaguFunk 

 
Fonte: ESCREVA LOLA, 2014. 

 

Elas abordam em suas composições temas ligados ao racismo e à luta por igualdade e 

direitos da mulher, ganhando maior notoriedade após a viralização de uma paródia no 

YouTube em referência a uma música de funk, considerada machista, como podemos analisar 

abaixo 

 

MC PARAFUSO E MC CAROL,Vou Largar de Barriga  

 

PAGUFUNK, A missão vai ser cumprida  

Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'agua 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

Pediu pra tomar banho se enrolou na minha toalha 
Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

Eu não quero nem saber se você tem namorada 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

Fica me assoviando no portão de madrugada 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

A missão vai ser comprida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

Pra dá de mini-saia e de calça comprida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

[...Vai dormir na minha casa, vai comer da minha 

comida po 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

[...E a missão vai ser comprida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

Com as pernas esculhaçadas e a xereca toda fudida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

Se chegar lá na favela com esse papo de machista 

Vou cortar sua pica 

Vou cortar 
Se ficar fazendo piada de racistas 

Vou cortar 

Vou cortar 

Vou cortar sua pica 

Se ficar esculachando as sapata e travestis 

Não será perdoado 

Não será perdoado 

Se ficar se aproveitando da buceta das novinhas 

Vou cortar 

Vou cortar 

Vou cortar sua pica 
É reacionário e fecha com Bolsonaro? 

Vou cortar sua pica 

Vou cortar sua pica 

É militante de esquerda, mas bate na companheira? 

Não será perdoado 

Vou cortar sua pica 

Paga de libertário, mas é anarcomacho? 

Vou cortar 

Vou cortar 

Vou cortar sua pica 
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A versão oficial Vou largar de barriga nos traz o relacionamento entre um casal no 

qual a mulher não é um sujeito passivo, mas o homem por sua vez acredita que irá cumprir a 

sua “missão” após engravidar sua companheira e abandoná-la. Fato recorrente em nossa 

sociedade, na qual incontáveis jovens ao engravidarem são abandonadas pelos parceiros e 

acabam criando seus filhos sozinhas. A paródia trazida pelo PaguFunk apresenta uma versão 

considerada por muitos como agressiva, pois remete o corte do órgão genital do homem. Para 

sociedade que se baseia na heteronormatividade, a não existência do falo significa ausência de 

poder e submissão desse sujeito. Logo, quando elas entoam “Vou cortar sua pica” se referem 

a um corte subjetivo, na verdade elas estão gritando contra toda autoridade, imposição e poder 

masculino. Esse “corte” se dará se o homem apresentar machista, racista, homofóbico, 

pedófilo, entre outros, comportamentos recorrentes nas áreas periféricas.  

Essa crítica em forma de “proibidão” fez o grupo sofrer diversas ameaças. Contudo, a 

composição foi inspirada no grupo de mulheres, Justiceiras de Capivari, que por falta de 

policiamento presente, como resposta se armou de facões para defender suas crianças e 

mulheres de agressões sexuais, devido a uma série de estupros e assassinatos de meninas no 

bairro de Capivari, município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Região 

Metropolitana do Rio de janeiro, entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000 

(MONTEIRO, 2007). Diante de diversas ameaças e críticas o grupo fez uma carta aberta: 

 

PaguFunk’ é um coletivo autônomo e apartidário de mulheres funkeiras que transmite 

através da cultura funk uma mensagem feminista, sobre nosso cotidiano e das nossas irmãs 

das/nas favelas e periferias. O nome é uma referência à militante política de esquerda e 

artista da década de 20, Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. A opção pelo funk vem 

como afirmação de uma cultura popular, que historicamente é marginalizada e deturpada 

pelas classes dominantes em sua ânsia capitalista de se apropriar e/ou diminuir tudo o que 

vem da favela. 

As rimas da PaguFunk nascem em um território onde a cada 5 horas é registrado um caso de 

estupro. Na região onde apresenta os maiores índices de homicídios contra jovens no estado 

do Rio de Janeiro. Onde morre uma travesti por dia. [...] 

Para quem ainda não ouviu a música, ela fala de uns tipos bem específicos de homens, fala 

dos pedófilos, dos agressores, dos reacionários… Uma vez, ao cantarmos esta música em 

uma praça e sermos abordadas e questionadas por um homem sobre ela, nossa resposta 

foi: “Se você não é pedófilo, nem agressor, nem machista, não tem nada a temer”. Acho que 

esta resposta continua sendo válida. No entanto a nossa avaliação deste episódio é positiva, 

sabemos que nenhum grupo oprimido conseguiu o fim desta opressão de uma forma pacífica, 

foram necessárias revoltas, revoluções políticas, econômicas e culturais. Nos cabe aqui 

incentivar a outras mulheres que façam o mesmo, gravem vídeos, músicas, escrevam textos, 

saiam às ruas, se mostrem, vivam, respirem, amem outras mulheres, formem coletivos, 

produza diversas formas de arte. Assim como ninguém é machista sozinho, afinal é 

necessária toda uma estrutura social que respalde isto, ninguém é feminista sozinha, é 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieMulher2013.pdf
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieMulher2013.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf


133 
 

necessário respaldarmos e apoiarmos umas as outras. Os machistas odeiam estas coisas, 

perdem o espaço, eles estão acostumados com uma sociedade voltada aos interesses deles, 

quando mostramos outra, eles piram e perdem. Sabemos que estas respostas que o vídeo teve, 

significa perda de espaço que eles tiveram, por isto, continuaremos a fazer mais e mais. 

Ecoaremos nossas vozes nas ruas, nos protestos, nas marchas, nas manifestações, nas 

escolas, bibliotecas comunitárias incentivando uma educação popular feminista “por nós, 

pelas outras, por mim”(BLOGUEIRAS FEMINISTAS, 2014). 

 

Em outras canções do grupo encontramos narrativas menos impactantes, como a Se 

prepara e Se empodera 

 
Se prepara, mona, que a gente ta na pista! Demorô!/E as novinhas estão mandando o 

papo, se vier pagar de macho: É racha macho!/E as mulheres de Brasília estão 

mandando o papo, se vier pagar de macho: É racha macho!/E as mulheres do 

nordeste estão mandando o papo, se for cabra macho: É racha macho!/E as mulheres 

latinas estão mandando o papo, se vier pagar de macho: É racha macho!/E as 

mulheres do vidigal estão mandando o papo, estão na rua contra a opressão do 

estado/Não estão de bobeira, sem esquecer seu passado!/Estão na rua ocupando a 

cidade! estão na rua contra toda autoridade! [...]/Eu vivo revolucionando o meu 
cotidiano!/Eu adoro, eu me amarro!/E as meninas tão boladas e não tão de 

bobeira/Já notaram que tem muito machistas na esquerda, machistas na direita! 

(PAGUFUNK, Se prepara) 

 

Essas mulheres desconstroem o racismo em suas casas/E na rua: agitam a 

Baixada!/Essas mulheres desconstroem o sexismo em suas casas/E na rua: agitam a 

Baixada!/E na luta: transformam a Baixada!/Se empodera! Não dê trégua!/Chamei 

ela pro 8 de março e ela respondeu assim:/Eu vou! Por nós, pelas outras, por  

mim!/Eu vou! Por nós, pelas outras, por mim!/As minas chapa quente vão cantando 

assim:/Eu vou! Por nós, pelas outras, por mim!/Eu vou! Por nós, pelas outras, por 

mim!/Chamei ela pra ação direta e ela respondeu assim:/Eu vou! Por nós, pelas 

outras, por mim!/Eu vou! Por nós, pelas outras, por mim/Se empodera! Não dê 
trégua! (PAGUFUNK, Se empodera) 

 

Nas canções acima o coletivo indica que mulheres de diferentes lugares do Brasil estão 

na luta contra o machismo, demonstrando preocupação acerca da presença e ocupação dos 

espaços por corpos femininos. Na passagem “Estão na rua ocupando a cidade! estão na rua 

contra toda autoridade!”, é destacada a necessidade de se apropriar do espaço, por meio da 

luta, sem esquecer as raízes históricas que ajudaram na construção da sociedade. Elas fazem 

uma espécie de chamada geral, convocando todas as mulheres para se unirem e saírem nas 

ruas contra os embates e enfrentamentos cotidianos, contra a machismo e racismo. A partir da 

conscientização para novas construções do papel da mulher na sociedade, concomitantemente 

nos espaços da mulher no funk. 
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Feminismo no funk? 

 

As letras provocantes e a utilização do corpo como instrumento de expressão e de 

liberdade sexual fazem com que as funkeiras travem debates que caminham entre a 

objetificação e o empoderamento dos corpos femininos. Nosso olhar aqui se volta para o 

questionamento: O feminismo pode estar presente no funk ou são contraditórios?Analisando 

as críticas em torno do poder feminino exercido através de produções do movimento funk, 

uma figura que se destaca no atual cenário brasileiro é a de Anitta. Ela se caracteriza por ser 

uma artista que se vê a todo tempo envolvida por diversas situações problemáticas, uma das 

questões que nos interessa analisar aqui são os modelos de subjetividade carregados por ela. 

Anitta hoje é influente no cenário musical internacional, resultado de uma mistura da sua 

origem voltada para o funk com pop. Ela é caracterizada em diversos discursos como uma das 

representantes do feminismo midiático, que ressalta o empoderamento da mulher nas suas 

músicas. A imagem demonstrada e vendida por ela é da mulher empoderada, dona dos seus 

desejos e vontades.  

Acredita-se que o aumento do seu público e sua maior aceitação estão dissociados do 

funk, ela deixa até mesmo de atender por MC, abandonando alguns dos valores do movimento 

pela transformação midiática. Muitos críticos atribuem essa mudança da postura voltada para 

a valorização da figura da mulher a mais uma influência do pop internacional do que do 

próprio funk brasileiro, a aproximando de estrelas como Beyoncé e Rihanna, que trazem 

atitude em suas músicas. Podemos considerar o sucesso sem precedentes de Anitta como um 

boom tardio do fenômeno do girl power no Brasil. O termo girl power tem sua propagação na 

década de 90 com a banda Spice Girls e se espalham por outras cantoras e bandas pops, 

sinalizando revalorização da feminilidade como meio de empoderamento feminino, como o 

grupo Destiny’s Child, a cantora Shania Twain e a cantora americana Beyoncé, que exaltam a 

independência e poder feminino, bem como a alegria de ser mulher através de suas canções. 

Temos aqui a feminilidade questionada como resquício do patriarcalismo e a procura pela 

construção de seres femininos independentes, livres, e confiantes na exibição de sua 

feminilidade, promovendo a autoconfiança feminina e a autonomia no estilo de vida e na 

sexualidade, além da diversão e amizade feminina. (LEAL, 2014). 

Anitta se caracteriza como uma figura contraditória, primeiro por representar o 

chamado feminismo midiático, no qual cria muitas das vezes a competição entre mulheres.  E 

em segundo, por ser em diversas vezes acusada de se apropriar da negritude e dos territórios 
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de origem do funk quando se faz necessário. Um desses exemplos é demonstrado no clipe do 

sucesso Vai Malandra (Figura 40), quarto hit do projeto Check Mate, lançado em dezembro 

de 2017, que marcou o retorno de Anitta ao funk, batendo recordes de visualizações e 

envolvendo várias polêmicas.  

 

Figura 40. Anitta no clipe Vai malandra. 

 
Fonte: FOLHA VITÓRIA, 2017. 

 

No clipe gravado Morro do Vidigal, bairro da Zona Sul do município do Rio de 

Janeiro, na intenção, segundo ela, de mostrar ao mundo um pouco da suas raízes e da 

realidade do funk carioca. Alguns críticos acreditam que Anitta demonstra militância no vídeo 

tanto por utilizar uma moto cuja placa faz referência ao número do projeto de lei 1256 (Figura 

41), que pretendia criminalizar o funk, o classificando como uma ofensa à saúde pública de 

crianças, adolescentes e à família, como já abordado neste trabalho. Quanto por ressaltar as 

“imperfeições” existentes no corpo feminino, trazendo a tona questões pertinentes nas pautas 

feministas, nesse caso a aceitação do próprio corpo através da representação de corpos reais 

na cultura popular, auxiliando na auto-estima das mulheres (Figura 42). 

 

Figura 41. Clipe Vai malandra. 

 
Fonte: ANITTA, 2017. 
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Figura 42. Clipe Vai malandra. 

 
Fonte: ANITTA, 2017. 

 

Entretanto, o clipe recebe diversas críticas por parte das feministas por exibir 

mulheres, e até mesmo a cantora com roupas extremamente curtas ou de banho, com 

movimentos e danças sensuais. Além disso, critica-se o fato da cantora aderir a uma 

tonalidade de pele mais bronzeada e tranças características da cultura negra, ao tentar mostrar 

a realidade da periferia, se apropriando da cultura local e fazendo uso da estética afro quando 

interessante. Nessas críticas, leva-se em consideração que os padrões raciais diariamente 

ressaltados pela sociedade e reafirmados pela mídia naturalizam e constroem estereótipos que 

interferem diretamente a formação e valorização da identidade das mulheres negras no Brasil. 

Percebemos a todo instante a necessidade e imposição do branco como algo belo, o que gerou 

ao longo dos anos o embranquecimento de diversas artistas, através de diversas plásticas, 

como Tati Quebra-Barraco e a própria Anitta. Retornamos mais uma vez aos estereótipos 

destinados e criados sobre a sexualidade da mulher brasileira. Diante de um sucesso sem 

tamanho e diversas críticas, a música ganhou algumas interpretações, destacamos aqui duas 

 
ANITTA(part. MC ZAAC, MAEJOR, 

TROPKILLAZ e DJ YURI MARTINS), 

Vai Malandra  

LUIZA CASPARY, Vai machista ELEN CORRÊA, Vai malandra 

(versão denúncia) 

Vai, malandra, an an 

Ê, tá louca, tu brincando com o 

bumbum 

An an, tutudum, an an 
Vai, malandra, an an 

Ê, tá louca, tu brincando com o 

bumbum 

An an, tutudum, an an 

Tá pedindo, an, an 

Se prepara, vou dançar, presta 

atenção 

An, an tutudum an, an 

Cê aguenta an, an 

Se eu te olhar 

E olha lá o cara descendo a ladeira 

com os peitinhos de fora  

Ele pode né? Coisa engraçada isso 

daí  
A gente nem botar um decote pode, 

palhaçada 

Vai machista  

Olha só tu desfilando bombadão 

tum turum  

Que engraçado teus mamilos não 

chocam a multidão não não não 

Tá insistindo se ainda não entendeu 

presta atenção, não é não 

Meu decote não é um sinônimo de 

Perdi o controle da situação 

Não sei navegar nesse mar de 

ilusão digital, mas capital produto 

mulher mercado genital cocaína na 
mesa os cães no quintal sem 

camisa bermuda floral Tropical 

novinha rebola e faz sexo oral  

Por aqui é normal hoje eu vou te 

mostrar o que não vai passar no 

Jornal Nacional corpos pretos 

vendidos sem terem acesso ao 

lucro real, vrau  

E eu não tô falando dos bordéis de 

Bangladesh pedófilos eleitos e o 
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Descer, quicar até o chão 

Desce, rebola gostoso 

Empina me olhando 

Te pego de jeito 

Se eu começar embrazando contigo 

É taca, taca, taca, taca 

Desço, rebolo gostoso 

Empino te olhando 

Te pego de jeito 

Se começar embrazando contigo, é 
Não vou mais parar 

Cê vai aguentar 

Não vou mais parar 

Cê vai agüentar [...] 

Já tá louca, bebendo 

Tão solta, envolvendo, eu tô vendo 

Não para, não 

Vai, malandra, an an 

Ê, tá louca, tu brincando com o 

bumbum 

An an, tutudum, an an 

Vem, malandra, an an 
Eu tô louca, tô brincando com o 

bumbum 

An an 

 

 

sedução não não não  

Se eu ando com roupa marcada de 

salto, de saia, de qualquer jeito 

você se vendo direito, então diz: eu 

pegava hein  

Quem te perguntou?Ttambém de 

pijama ou descabelada ou com 

roupa de academia  

Esse assédio me cansa e é todo dia  

Não vou mais parar você vai me 
escutar vai ter que aprender a me 

respeitar  

Fala sério  

Diz para mim onde que tu 

aprendeu que o nosso não é um sim 

Quem te disse que assédio é elogio 

tá errado e totalmente equivocado, 

filho  

Vem dizer que é mimimi, com esse 

papo feminista que eu me irrito? 

Meu querido não tem escolha a 

gente vai ensinar na base do grito e 
tá louco moleque você não 

entendeu  

Fala sério hein vou repetir  

Vai machista Olha só tô tirando 

minha liberdade que maldade que 

engraçado teus mamilos não 

chocam a sociedade que vantagem 

Tá insistindo se ainda não entendeu 

presta atenção não se eu danço e 

rebolo foda-se sua opinião  tontura  

governo não se mexe, em Maceió 

as crianças são vendidas e você 

gritando desce desce desce  

Feminicídio ao vivo no vídeo 

corpos mutilos, mulheres violadas 

no ofício sanguíneo lençol  

Traz uma nova MM para mim que 

eu no frio e  na espreita esperando 

Nahim meninas de Guarus a fita 

cair eu não deixo cair 
 A cada 1 minuto uma mulher é 

agredida no Brasil de 2016 para 

2017 os casos de feminicídio 

aumentam drasticamente no Rio de 

Janeiro  

E você tá achando que isso é 

brincadeira? 

E o que tem de Mc que abraça me 

chama de parça os vermes que 

quando não bate nas minas ameaça 

pagar de reaça mas tá pique 

Malboro na praça chega sarrando e 
pagando cachaça com Marijuana 

fazendo fumaça mas só desenvolve 

na força a trapaça na força a 

trapaça nesses moleques desgraça  

Sou malandra, mas você não vai 

lucrar com meu bumbum  

Sente o drama mulher preta  versa 

a pica e plack boom não reclama 

com meu rap eu vou tombando um 

por um 

 

A primeira paródia, de Luiza Caspary, traz uma crítica direta ao machismo, 

questionando a superioridade masculina e os papéis atribuídos a eles, ressaltando os assédios 

diários que são naturalizados pela sociedade. Além disso, a letra aponta para o desejo de 

libertação da mulher. A segunda paródia, de Elen Corrêa, nos traz uma postura mais agressiva 

na forma de rap, fazendo uma crítica direta à artista: “Mas você não vai lucrar com meu 

bumbum”. Ressaltando os casos de feminicídio, os casos e pedofilia e assédio por parte de 

alguns Mc’s que se aproveitaram do seu “sucesso” para se aproveitarem de meninas e 

mulheres. A letra e o clipe visavam, além de apresentar um vídeo musical que tivesse uma 

mulher negra como protagonista, servir de denúncia para um escândalo de pedofilia que 

envolvera muitos representantes da elite financeira e política do município do norte 

fluminense de Campos dos Goytacazes. Nesse caso revelado em 2016, empresários, 

deputados – cabendo mencionar Nelson Nahim, citado na música – e demais figuras 
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prestigiadas na cidade foram denunciados por um esquema de exploração sexual de meninas 

menores e periféricas12.  

A figura de Anitta nos leva a várias discussões acerca das suas posturas e 

declarações. Suas músicas demonstram que é uma mulher hipersexualizada, que transita bem 

no gênero funk e no pop, assim como no circuito musical internacional. A artista apresenta 

inúmeras intervenções cirúrgicas no seu corpo, em busca de certo “refinamento” da sua 

aparência. Com o passar do tempo, e sua inserção na cultura pop internacional, ela abandonou 

por certo tempo aspectos tidos como vulgares. A dualidade da artista se insere entre críticas 

positivas e negativas de si, uns acreditam que ela seja uma mulher empoderada, que utiliza 

sua liberdade sexual e seu corpo para demonstrar poder, outros já acham que sua imagem 

pode propagar os velhos estereótipos da sociedade brasileira. 

Retomando a questão lançada no início do tópico, as reflexões realizadas até aqui nos 

levam a pensar se essas letras elaboradas e/ou cantadas por mulheres não reforçam 

estereótipos machistas tão criticados e combatidos. Alguns críticos acreditam que essas 

mulheres não estão priorizando sua liberdade sexual nas canções e performances, mas apenas 

reproduzindo as imposições sociais que absorveram, as objetificações dos seus corpos, se 

configurando como um resultado da opressão machista e as letras como confirmação da 

coisificação do corpo feminino. As mulheres que consomem e frequentam os bailes muitas 

das vezes não aparentam se importar com as canções e seus conteúdos depreciativos que as 

posicionam de forma submissa em relação ao homem. Seguindo a reflexão que a música seria 

somente um dos componentes daquela experiência, sendo colocada em uma esfera secundária 

diante daquele espaço e relações ali estabelecidas. Seguindo a lógica de Bourdieu (1996), 

estas se configuram enquanto atitudes que são exercidas de certa forma por quem sofre tal 

dano, em suas palavras: “A violência simbólica é uma violência que se exerce com a 

cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a 

exercem na medida em que uns e outros são inconsciente de a exercer ou a sofrer” 

(BOURDIEU, 1996, p.16). 

No documentário Sou feia, mas to na moda, Kate Lyra afirma ao analisar o cenário 

funk: “Tanto é que hoje em dia se você perguntar, por exemplo, para qualquer uma das 

meninas, se elas são feministas, a primeira reação delas é que não são feministas. Que 

feminismo é uma coisa ultrapassada, que não existe. Agora, o discurso delas é feminista 

total!”. Compreendemos que o sensual e erótico trazido por essas mulheres podem não 

                                                             
12 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=oIFvWOrILfc>. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIFvWOrILfc
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simbolizar o discurso feminista, até mesmo porque o próprio feminismo tece inúmeras críticas 

ao erotismo como forma de empoderamento, afirmando que este pode se determinar como um 

elemento que descaracteriza o movimento. A participação feminina no funk demonstra a saída 

da mulher, por vezes, do papel submisso socialmente refletido no movimento, mas também se 

afasta dos discursos feministas mais tradicionais através das suas performances e propostas. 

Essas mulheres expressam suas realidades através das letras e de seus movimentos corporais 

sem, por vezes, terem o intuito de perpetuarem o movimento feminista e seus ideais. Elas 

podem apenas retratar suas vivência, experiências e necessidades enquanto mulher periférica, 

majoritariamente, negra.  

É necessário que analisemos a forma embutida nos atos e falas dessas mulheres 

 

Segundo Costa (2002), o sujeito do feminismo não é uma categoria essencial que 

falaria em nome de um suposto sujeito homogêneo e também essencial: a mulher. 

Articuladas com a política de identidade e a crítica pós-estruturalista, as teóricas 

feministas assumem a categoria mulher como uma posicionalidade, ou, dito de outro 

modo, como um lugar de enunciação geopolítico. Ainda que esse lugar seja múltiplo 

e marcado por várias interseccionalidades (ou seja, atravessado por outros vetores de 
identificação como, por exemplo, a classe, raça, geração, território, etnia etc), o 

feminismo é uma busca constante por diálogo como esse lugar de enunciação – 

assumindo toda a sua provisionalidade e contingência. Nesse sentido, até que ponto 

essas produções – fruto de relações de gênero tão assimétricas presentes nos 

bastidores do funk – poderiam ser consideradas como um “novo tipo de 

feminismo”?  Ou ainda, essas produções dialogam com o que já foi dito sobre o 

comportamento de mulheres e homens, buscando, de alguma maneira, estabelecer 

solidariedade entre as mulheres e alterar as relações hierárquicas de gênero? 

(AMORIM, 2009, p.139-140)  

 

Essas inquietações e posicionamentos críticos que tanto buscam nessas canções, nem sempre 

se caracterizam como formas de resistência, ou com demandas intencionais do movimento 

feminista. Muitas das vezes o que vemos são apenas formas de diversão, ou reflexões sobre 

seu cotidiano e a sua realidade, que da mesma maneira não deixa de ser uma forma de 

empoderamento feminino, já que as mulheres estão ganhando espaço e se tornando donas do 

seu próprio discurso, mesmo que de forma inconsciente. 

O que nos cabe aqui é compreender que o funk funciona como um veículo que dá voz 

as mulheres silenciadas, que as faz conquistar espaço de fala e a ganhar representatividade 

dentro do movimento, levando problemáticas e questões femininas e, por vezes, o próprio 

feminismo a lugares que ele nunca alcançou. Acreditamos que “A iniciativa de cantar essas 

palavras que costumam aparecer somente na intimidade é também uma forma de subverter a 

imagem feminina que, mesmo nesta intimidade, possui alguns limites no que diz respeito à 
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performance de gênero e à noção hegemônica de feminilidade.” (CAETANO, 2015, p.34) 

 Quando Valesca Popozuda entoa 

 

E aí, seu otário/Só porque não conseguiu foder comigo/Agora tu quer ficar me 

difamando, né?/Então se liga no papo/No papo que eu mando/Eu vou te dar um 

papo/Vê se para de gracinha/Eu dou pra quem quiser/Que a porra da boceta é 

minha!/É minha! É minha!/A porra da boceta é minha!/É minha! É minha!/A porra 

da/Se liga no papo,/No papo que eu mando:/Só porque não dei pra tu/Você quer 

ficar me exclamando./Agora, meu amigo,/Vai tocar uma punhetinha,/Porque eu dou 
pra quem quiser,/Que a porra da boceta é minha./É minha! É minha!/A porra da.../É 

minha! É minha!/A porra da boceta é minha!/É minha! É minha!/A porra da boceta é 

minha!/É minha! É minha!/A porra da...(GAIOLA DAS POPOZUDAS, A Porra da Buceta 

É Minha ) 

 

Ela subverte todas as normas sociais ligadas a uma moral que tenta se manter presente através 

dos princípios das famílias ditas tradicionais, alterando  a ordem de poder de gênero na 

sociedade ao demonstrar que é dona do seu corpo e das suas vontades e desejos sexuais. Em 

entrevista Valesca destaca "Gosto de falar da liberdade sexual e poder de escolha das 

mulheres. Hoje em dia procuro não trabalhar mais com isso [letras pejorativas]" (ESTADÃO, 

2019). Com isso, acreditamos que tais artistas superam a objetificação e a ideia de passividade 

feminina, e se afirmam enquanto donas dos seus corpos e da sua fala. 

Observamos que parte das novas gerações de funkeiras tem se denominado feministas, 

e utilizam seus espaços e discursos como instrumentos para expressarem suas lutas e desejos 

de igualdade social. Apesar da visão negativa associada ao funk e à participação feminina, 

essas mulheres têm como objetivo questionar o seu contexto social a partir das suas vivências. 

Como podemos observar abaixo na postagem de Tati Quebra Barraco em uma das suas redes 

sociais (Figura 43): 

Figura 43. Postagem de Tati Quebra Barraco 

 
(BHAZ, 2016) 
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Por intermédio do funk as mulheres têm buscado e encontrado caminhos para tratar suas 

questões e demandas que permaneciam invisibilizadas. Subvertendo e restaurando práticas 

sociais e representações acerca da mulher e sua sexualidade, através de “um posicionamento 

político associado a uma postura descontraída e a uma atividade ao mesmo tempo lúdica e 

sensual inscrita no modo de dançar e de se apresentar nos bailes.” (AMORIM, 2009, p. 46).  

O funk, considerado cultura orgânica das periferias, vem se renovando ao longo do 

tempo, suas artistas começam a propor novos caminhos e a inserção de problemáticas sociais 

que recaem sobre o feminino. Verificamos o crescente número de funkeiras que se 

autointitulam como feministas e apresentam novas direções que o movimento pode seguir. 

Em uma das suas falas mais recentes a cantora Pocah afirma que o funk “É uma música que 

fala sobre o que é ser mulher hoje em dia e o que vivenciamos. Pregamos a liberdade 

feminina, o empoderamento e coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia.” e continua “Eu 

me considero feminista, mas nem sempre foi assim. [...] Fazia algumas coisas, cantava 

algumas músicas que hoje eu reprovo.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). Da mesma 

maneira, Lexa destaca "Eu me considero feminista, porque eu canto o que eu acredito. Minhas 

letras mostram uma mulher que tem atitude, que é decidida, que é bem resolvida. [...] Mas que 

também chora, se magoa, é romântica. Eu sempre levanto muita bandeira feminista." (G 1, 

2015). Tais artistas trazem em suas letras e performances novidades para o funk, como 

também propagam o discurso feminista. Mc Mayara endossa “Eu acredito que o funk é um 

espaço muito ocupado por homens e daí a gente conseguiu conquistar o nosso espaço através 

da música, só para fazer as pessoas entenderem o que é o feminismo e os direitos das 

mulheres”, além de afirmar que “Muita mulher entende o que é o feminismo através do funk. 

Eu converso com muitas mulheres que me julgaram e a gente vai lá e começa um debate” (IG, 

2017). Sem dúvidas o funk tem se remodelado e se configurado como um espaço para o 

diálogo referente aos problemas sociais periféricos, e também aqueles que recaem sobre os 

corpos e vivências femininas. 

Seguindo a pauta de fortalecimento e visibilidade de mulheres no funk, foi criada, em 

2017, a Frente Nacional de Mulheres no Funk inspirada na Frente Nacional de Mulheres no 

Hip-Hop. Que tem como objetivo discutir políticas públicas para mulheres por intermédio de 

atividades geradoras de diálogos que proporcionem discussões acerca do feminismo, e de 

criar agendas de combate ao machismo no movimento funk nos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo13. Novas formas de aprofundar o protagonismo feminino vêm se intensificando nas 

                                                             
13Disponível em<https://www.fundobrasil.org.br/projeto/frente-nacional-de-mulheres-no-funk-sp/>. 

https://www.fundobrasil.org.br/projeto/frente-nacional-de-mulheres-no-funk-sp/
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periferias, principalmente por meio da arte. Outro exemplo, é o AfroFunk, criado em 2014, 

que tem por propósito criar programas que trabalhem temáticas como a liberdade dos corpos 

femininos, o racismo e a circulação pelos territórios periféricos. Tal proposta se baseia na 

dança como um veículo que permite a reinvenção da percepção sobre o que é produzido pelas 

culturas periféricas. Sujeitos femininos se organizam em busca da valorização de sua 

ancestralidade e dos seus territórios, demonstrando a potência das mulheres periféricas.  

Apesar de muitas mulheres no cenário funk não se considerarem feministas, suas ações 

aqui se fazem interessantes para a análise devido a sua influência social. Pois elas trazem 

reafirmações de gênero de classes baixas, periféricas, constituídas por sujeitos 

majoritariamente negros. Elas desafiam as estruturas de poder que as mantêm dominadas, 

requerendo igualdade em diferentes âmbitos sociais. A inserção de mulheres no funk, suas 

canções e ações, acabam servindo como ferramentas na luta pela emancipação feminina, do 

seu corpo e dos papéis sociais que lhe são designados. Corpo este que se constitui como um 

dos elementos centrais nesta análise, principalmente quando feminino, negro ou mestiço, 

aquele que carrega consigo marcas da sua ancestralidade e subalternidade. 

As constantes lutas estabelecidas pelas mulheres ao longo do tempo as permitiram 

exercer funções antes destinadas apenas aos homens, como o direito ao trabalho, educação, ao 

voto. Contudo as bases patriarcais, que ainda mantêm os corpos femininos aprisionados, as 

fazem seguir sem dispor plenamente da sua sexualidade, da liberdade de exibição e do uso 

dos seus corpos. Entendemos aqui que um movimento, seja ele entendido como feminismo ou 

não, estabelecido por essas jovens, de maneira consciente ou não, ocorre quando elas se 

desprendem de amarras diretamente e apenas ligadas as suas funções biológicas e avança 

criando territorializações e laços solidários a partir da cultura, enfrentando e superando os 

espaços socialmente destinados as mulheres. Mediante vivências musicadas observamos que 

as apropriações realizadas pelas mulheres no funk, somada a superação do espaço privado, as 

colocam enquanto protagonistas nos ambientes públicos e geram novas relações entre os 

sujeitos fora e dentro do próprio movimento. 
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3.6 - Por nós, pelas outras, por mim14: Mulheres do funk e do rap 

 

Ao longo dessa pesquisa tivemos a possibilidade de criar diversas interlocuções entre 

as temáticas de homens e mulheres no funk e no hip hop, feminismo, questões de classe, 

discriminação e criminalização da cultura marginalizada. Buscamos ressaltar a atuação de 

mulheres negras e periféricas e compreender os papéis destinados e desempenhados por elas 

nos movimento funk e hip hop, através do rap. Não só estes viveram a presença tardia da 

mulher, mas diversos outros gêneros musicais, refletindo a sociedade brasileira e o 

patriarcalismo arraigado. Percebemos o avanço de mulheres pelo controle de seus corpos , 

seja através das roupas que utilizam ou do seu comportamento sexual, dentro e forra dos 

movimentos. 

Foram perceptíveis inversões de posições hierárquicas estabelecidas socialmente 

relacionadas à questão do gênero, se contrapondo a comportamentos previamente 

estabelecidos pelo funk e hip hop, observando identidades feministas entre as artistas. 

 
Percebemos que as mulheres, em especial mulheres negras, estão encontrando um 

significativo espaço para fomentar discussões sobre as causas femininas, provendo 

através das letras das canções a conscientização das mulheres sobre os temas como 

aborto, cuidado com o corpo, uso de anticoncepcionais. Este também é um lócus 

para a divulgação dos seus direitos civis, como, por exemplo, licença maternidade, 

aposentadoria para donas de casa e domésticas, denúncia à violência contra 

mulheres, etc.” (GOMES, 2008, p.144).  

 

Para encerrar o capítulo, buscamos uma música que faz referência aos dois movimentos, 

cantada da por uma funkeira e uma rapper, que abarca experiências, vivências e lutas da 

mulher negra periférica,  

 

Presenciei tudo isso dentro da minha família/Mulher com olho roxo, espancada todo 

dia/Eu tinha uns cinco anos, mas já entendia/Que mulher apanha se não fizer 

comida/Mulher oprimida, sem voz, obediente/Quando eu crescer, eu vou ser 

diferente/Eu cresci/Prazer, Carol bandida/Represento as mulheres, 100% 
feminista/Eu cresci/Prazer, Carol bandida/Represento as mulheres, 100% 

feminista/Represento Aqualtune, represento Carolina/Represento Dandara e Chica 

da Silva/Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro/Forte, autoritária e às vezes 

frágil, eu assumo/Minha fragilidade não diminui minha força/Eu que mando nessa 

porra, eu não vou lavar a louça/Sou mulher independente não aceito 

opressão/Abaixa sua voz, abaixa sua mão/Mais respeito/Sou mulher destemida, 

minha marra vem do gueto/Se tavam querendo peso, então toma esse dueto/Desde 

pequenas aprendemos que silêncio não soluciona/Que a revolta vem à tona, pois a 

justiça não funciona/Me ensinaram que éramos insuficientes/Discordei, pra ser 

ouvida, o grito tem que ser potente/Eu cresci/Prazer, Karol bandida/Represento as 

mulheres, 100% feminista/Eu cresci/Prazer, Karol bandida/Represento as mulheres, 

                                                             
14PAGUFUNK, Se empodera. 
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100% feminista/Represento Nina, Elza, Dona Celestina/Represento Zeferina, Frida, 

Dona Brasilina/Tentam nos confundir, distorcem tudo o que eu sei/Século XXI e 

ainda querem nos limitar com novas leis/A falta de informação enfraquece a 

mente/Tô no mar crescente porque eu faço diferente (MC CAROL E KAROL 

CONKÁ, 100% Feminista) 

 

Entendemos que a experiência de inserção e participação das mulheres no hip hop e no 

funk possui um caráter político, uma vez que nos revela as vivências de desigualdades de 

gênero presentes dentro dos movimentos e na vida dessas mulheres, nos indicando caminhos 

de resistência e enfrentamento dessas desigualdades. Destacamos a criação de novas 

representações de gênero que enfatizam papéis anteriormente destinados ao homem nesse 

movimento, evidenciando mulheres que ganham lugar de fala ao expressarem a liberdade 

sexual feminina como um gesto político, denunciando a opressão e rompendo com padrões de 

beleza.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho buscamos dialogar, mediante movimentos político-culturais, 

especificamente o funk e o hip hop através do rap, com corpos historicamente e socialmente 

subalternizados e explorados. Trouxemos para o centro dos debates, por meio de intersecções 

entre gênero, raça e classe, saberes e sujeitos invisibilizados ao longo do tempo. Com intuito 

de superar as imposições hegemônicas através da análise sensível de movimentos culturais de 

resistência e da valorização da estética periférica, salientamos a sensibilidade do outro e suas 

maneiras de expressar a contrarracionalidade. 

 

Entre as resistências, incluem-se as práticas sociais que buscam garantir a circulação 

e a permanência do Outro nos espaços públicos. É indispensável reafirmar a 

circulação e a permanência como dimensões essenciais do direito à cidade, frente a 
crise do trabalho, ao aumento da exclusão social e à difusão de ideários de segurança 

que ampliam a segregação socioespacial e cultural. (RIBEIRO apud PEREIRA, 

2019, p.111) 

 

Debatemos com sujeitos que possuem seus cotidianos afetados diretamente pelas 

geografias desiguais das cidades, pelos remodelamentos do espaço urbano, e que são cada vez 

mais marginalizados e impedidos de vivenciar as experiências concentradas nos grandes 

centros urbanos. Estes sujeitos visam e buscam subverter essa dominação imposta objetivando 

a construção de uma cidade mais democrática. Assim como afirma Barbosa (2013), se faz 

necessário reconhecer a multiplicidade de imaginários e práticas vividas nas cidades, 

superando as diferenças hierárquicas que reafirmam padrões de superioridade entre os 

indivíduos e grupos.  

 
É preciso, portanto, superar as distinções territoriais que estabelecem recortes de 

subalternização entre o que se considera “cultura superior” (exprimindo o sentido de 

civilizado) e o “popular” ou “folclórico” (carente da obra civilizadora), tantas vezes 

veiculadas nas localizações consideradas opostas, como as de centro e periferia, ou 

de asfalto e favela. (BARBOSA, 2013, p.17) 

 

Estamos diante de forças que dominam, governam e constroem historicamente um 

projeto de cidade no qual os indivíduos das favelas e periferias não eram reconhecidos 

enquanto sujeitos, mas sim, diariamente inferiorizados e marginalizados 

 
As favelas expressam, em nosso modo de ver, as contradições e conflitos da 
urbanização do território e nos convocam a assumir movimentos de inovação 

teórico-conceitual e de investigação das relações entre a produção do espaço urbano, 

a reprodução das desigualdades sociais e a distinção territorial de direitos. 

(BARBOSA, 2013, p.30) 



146 
 

Buscamos ao longo da pesquisa ir ao encontro das formas de protesto e resistência 

diante da lógica urbana e das disputas dissolvidas e invisibilizadas no cotidiano. Além de 

tentar compreender a inserção da mulher no funk e no hip hop, suas formas de representação, 

seus discursos e quais ideologias se fazem presentes nesses movimentos. Problematizamos as 

ações femininas nesses movimentos como legítima manifestação das mulheres, 

majoritariamente pobres e negras. Elaborando com isso debates e reflexões das relações 

sociais de gênero dentro do funk e hip hop. Ressaltamos nesta pesquisa alguns atributos 

simbólicos e culturais como integrantes das territorialidades desses sujeitos. Podemos afirmar 

que o território está diretamente ligado à ocupação territorial e às relações culturais 

estabelecidas entre os sujeitos. Utilizamos a cultura popular para tal empreitada, pois 

acreditamos que além dela representar as mudanças sociais construídas ao longo do tempo, 

ela também propaga ideias e questões de forma mais acessível para a grande massa 

populacional.  

Apesar de estarmos diante de um processo de homogeneização cultural fundado 

principalmente pelos meios midiáticos que engloba o hip hop e o funk. Constatamos que estes 

movimentos, por vezes, permanecem operando como arte conscientizadora do processo 

histórico e da exclusão de parte da sociedade ao atuar como ressignificadores dos espaços e da 

cidade, considerando a cultura na construção do território diante da dominação simbólica 

existente. O território nos surge como plurifuncional, diverso, com múltiplas facetas, indo 

contra a ideia de homogeneização imposta pela lógica capitalista.  

O rap e o funk confundem as categorias de centro e periferia impostos pela ordem 

hegemônica. A periferia passa a ser consumida pelo centro, passando a exercer influência em 

outros circuitos para além da própria periferia. Os discursos contidos nas canções 

evidenciaram representações sociais, demonstrando que as falas trazidas por esses sujeitos ao 

mesmo tempo em que refletem a realidade em que são produzidas também abrigam maneiras 

de ressignificar a realidade. Dessa forma, ao mesmo tempo em que os sujeitos reproduzem 

sua cultura, seus lugares e territórios, eles também produzem novos sentidos para aquelas 

localidades e para os grandes centros urbanos. 

Diferentes momentos da história indicaram as posições destinadas às mulheres, e em 

diversas vezes analisamos a figura masculina caracterizada como dominante. As 

diferenciações e posições sociais se dão baseadas a partir do ponto de vista biológico, assim 

como as representações de gênero e as desigualdades sexuais. Realizamos uma breve reflexão 

acerca da representação e participação feminina nesses movimentos buscando compreender as 
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representações ligadas à figura da mulher, a predominância masculina e às atitudes sexistas no 

movimento funk e no hip hop. Consideramos as naturalizações e imposições sociais e 

culturais destinadas às categorias de feminino e masculino, assim como as relações de poder 

que as envolvem com o intuito de analisar as abordagens sociais destinadas às mulheres 

nesses movimentos, principalmente através de suas canções, pois as consideramos seu maior 

meio de expressão e visibilidade. Tais movimentos relatam, por meio de suas letras, a 

vivência das mulheres e suas percepções acerca das questões de gênero dentro dos 

movimentos e na sociedade em geral. Evidenciando construções de identidades de gênero e 

novas representações sociais. Novos símbolos são atribuídos e reproduzidos por e pelas 

mulheres, resultando em novos modelos comportamentais femininos nos meios públicos e 

privados.  

Apesar da sua construção crítica, baseada no combate ao racismo, à violência e às 

discrepâncias sócio-espaciais, o hip hop, sendo um movimento majoritariamente masculino, 

vem reproduzindo o discurso sexista social, realizando algumas sugestões ligadas à figura da 

mulher. Essas classificações femininas remetem a características sociais e culturais baseadas 

no conservadorismo, no machismo e na dominação patriarcal ainda enraizado na sociedade 

brasileira. Entretanto, vemos a inserção e participação cada vez mais crescente das mulheres 

nesse movimento. Elas trazem contestações, principalmente ligadas à sexualidade e suas 

demandas, trazendo a tona suas experiências enquanto sujeitos femininos periféricos. A 

afirmação e valorização da mulher periférica, em sua maioria negra, permitem que o hip hop, 

através do rap, ganhe novos interesses e significados a partir da ampliação das temáticas e 

debates abrigados. 

O funk, constituído como um dos gêneros musicais mais marginalizados e 

criminalizados, traz consigo problemáticas semelhantes as apresentadas no hip hop, a 

dominação, submissão e invizibilização da mulher na composição do movimento. O homem 

sempre foi tido como sujeito ativo, que conquistava e comandava a relação, trazendo 

representações negativas da mulher ao denominá-la de “cachorra”, “popozuda”, “tchutchuca”, 

entre outras. A mudança desse comportamento e o espaço conquistado causaram a subversão 

de papéis antes relegados a elas dentro do movimento e nos espaços sociais, através do 

enfoque dado a liberdade sexual e auto-estima feminina. Em algumas canções e ações 

podemos perceber que a liberdade sexual da mulher é encarada como promiscuidade. A 

vivência da sexualidade ainda permanece extremamente ligada a conceitos e valores 

tradicionais, baseado numa sociedade patriarcalista, se constituindo como um grande tabu nas 
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sociedades contemporâneas e nos movimentos aqui analisados. Contemplamos mulheres 

sexualmente livres que não tem vergonha dos seus corpos. 

 

No espaço discursivo do funk, a mulher apresenta um tom e uma corporalidade, 

inscritos no modo enunciativo, que lhe conferem um estatuto de fiadora de seu 

discurso. A representação que ela constrói de si mesma – representação essa 

proposta pelo próprio movimento, daí a ideia de estereotipagem – é a de um sujeito 

que rompe com os preceitos morais instituídos socialmente, que diz e age da forma 

que deseja. Ela afirma não se importar com o que falam e pensam a seu respeito e 
procura se mostrar para o outro (nesse caso, homens e mulheres que participam dos 

bailes, ou que ouvem as músicas, ou ainda, que assistem aos diversos vídeos que 

circulam no Youtube) como um ser legitimado para proferir determinados 

enunciados, executar determinadas ações, capaz de subverter preceitos instituídos 

socialmente. A funkeira acredita ser independente e extrovertida – ela também se 

considera “gostosa”, “popozuda” e “cachorra”, termos frequentemente associados à 

sua sexualidade. (AMORIM, 2009, p.89). 

 

Observamos que com crescimento do espaço conquistado pelas mulheres nesse 

movimento, suas músicas se tornaram cada vez mais abrangentes, abarcando temáticas 

diretamente ligadas a questões políticas e sociais. Contudo, debates ainda são travados sobre a 

dualidade apresentada pelo funk, que ao mesmo tempo em que se configura como resistência, 

empoderamento e liberdade sexual da mulher, traz a objetificação das mulheres. Elas 

reivindicam para si novas formas de representação sendo interessante notar que:  

 

Enquanto o funk estava “confinado” nos morros cariocas, o tratamento dado à 

mulher parecia incomodar apenas a poucos sujeitos, mas, a partir do momento em 

que ele passou a integrar as noites da Zona Sul de cidades como Rio de Janeiro e 

São Paulo, passou a chamar a atenção do poder público, de grupos de direitos 
humanos, grupos feministas, grupos religiosos, entre outros. É como se houvesse um 

choque entre duas culturas totalmente opostas e uma delas, nesse caso, a da zona sul, 

sofresse a influência negativa da outra (a cultura da favela). (AMORIM, 2009, p.96). 

 

 

Alguns grupos femininos inseridos nesses movimentos têm procurado questionar as 

representações da figura da mulher e o posicionamento inferior que muitas vezes lhe é 

atribuído, reivindicando assim, visibilidade cultural e política. 

Acreditamos que as letras apresentadas pelo funk e pelo rap reflitam as condições e os 

papéis sociais e culturais que são estabelecidos e conferidos a homens e mulheres, o que 

resulta na perpetuação das relações de poder nas quais as mulheres são invisibilizadas e 

subjugadas. O amadurecimento desses movimentos e dos seus participantes auxilia cada vez 

mais na construção de áreas periféricas e sociedades mais justas. A inserção de ideias de 

valorização da mulher, oriundas e associadas às camadas periféricas, retiram o feminismo do 

discurso acadêmico e das classes médias e o torna mais acessível para a população mais 
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pobre. Aumentando a visibilidade pública e a capacidade de mobilização popular tendo como 

protagonistas mulheres que falam de suas próprias experiências, o que acarreta na produção 

de maior representatividade ao trazer outras visões e novas questões, modificando o curso dos 

movimentos. Fazendo-se necessária a emergência de novos discursos geradores de vozes 

plurais que buscam uma sociedade que evolua de maneira mais igualitária através da 

consciência de novas necessidades e remodelamentos. Dessa forma, 

 

A polifonia não consiste no mero aparecimento de um representante de um certo 

grupo, mas na criação de um arranjo textual onde a voz daquele grupo possa ser 

ouvida com força e ressonância. A questão não se resume ao pluralismo, mas ao 

conjunto múltiplo de vozes, em uma abordagem que procura cultivar e frisar as 

diferenças culturais enquanto suprime as desigualdades sociais. (Shohat; Stam, apud 

REBELO, 2010, p. 75) 

 

  Nossa pesquisa tentou ir contra análises totalizantes dentro do funk e do hip hop e do 

próprio movimento feminista. Encontramos trabalhos relacionados ao feminismo que acabam 

excluindo as questões de raça e classe, e/ou inferiorizam a inserção de alguns grupos 

femininos por não o caracterizarem como feminismo real. Assim como observamos que o 

funk e o hip hop surgem como movimentos insurgentes que, muitas das vezes, negligenciam a 

participação feminina. Compreendendo como as mulheres têm subvertido as estruturas sociais 

por meio desses movimentos. A intenção proposta aqui foi a de enxergar diferentes formas de 

resistência que realizassem a intersecção entre classe, raça e gênero, superando estes que 

seguem desde o período colonial, sendo utilizados como instrumentos classificatórios para 

legitimar as relações de dominações. 

A construção de todo trabalho teve como base uma cultura reflexiva acerca das 

problemáticas sociais, por meio de questionamentos aos discursos, às subordinações e às 

marginalizações atribuídas aos sujeitos tidos como periféricos. Além de também subverter as 

construções e narrativas realizadas somente por corpos masculinos que acabam por 

invisibilizar e silenciar a figura da mulher nos movimentos político-culturais aqui tratados. 

Esses movimentos acabam por se constituírem como instrumentos de luta e legitimação, ao 

vocalizarem questões e temáticas ligadas às mulheres periféricas, sendo um meio de denúncia 

contra a submissão e segregação que recaem sobre elas. Nossa intenção foi abrigar o diálogo 

de saberes múltiplos por meio do abandono das leituras sobre as cidades que criam e 

perpetuam geografias desiguais e diferenciam seus indivíduos com base na sua raça, classe e 

gênero. Intermediado pela valorização da subjetividade das ações e dos pequenos sinais de 

resistência, ao reconhecer a sensibilidade do outro e suas formas de expressar as 
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contrarracionalidades. Reconhecemos e abrigamos novos discursos e novas grafias do e para o 

espaço geográfico em prol da exaltação da pluralidade de outras propostas de cidades, e de 

vozes que seguem suas jornadas juntas na luta por uma sociedade menos submissa e 

segregadora. Onde os sujeitos se tornem protagonistas da sua própria trajetória e que seus 

corpos vivenciem e sejam abrigados por horizontes mais igualitários. 
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