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RESUMO
Este trabalho analisa a participação das mulheres no rap, diante de um crescimento visível da
produção feminina na cena hip-hop brasileira e soteropolitana nos últimos dez anos. A
proposta de pesquisa é entender a organização da experiência político-estética (RANCIÈRE,
2005) nos eventos de rap de Salvador a partir da articulação gender x genre studies,
explorando as especificidades do rap como gênero musical e como ele pode determinar ou
indicar certas práticas. A partir da investigação da performance das mulheres nos eventos, e
na experiência envolvendo artistas e público, articula-se com as transformações nas práticas
de comunicação relacionadas ao gênero rap e ao movimento hip-hop a fim de apreender a
experiência situada e corporificada pelas mulheres (HARAWAY, 1995; SHUSTERMAN,
1998 e BERGER, 1999), manifestadas na performance (ZUMTHOR, 2007; SCHECHNER,
2006 e FRITH, 1996) e nas relações de poder das conexões musicais (CARDOSO, 2014;
LUHNING; ROSA, 2010 e JANOTTI, 2005. A pesquisa da parte da hipótese de que há um
poder de transformação social no rap e que o fortalecimento da cena das mulheres ocorre a
partir do contexto de visibilidade das lutas feministas. O percurso de análise une diferentes
aspectos do fenômeno, partindo da observação participante da pesquisadora e passando pela
etnografia dos ambientes digitais para explorar o uso das redes sociais na internet, a análise da
trajetória dos agentes envolvidos no evento, o conteúdo das músicas e da repercussão do
evento. Como conclusões, indica que o protagonismo das mulheres está relacionado ao
combate ao machismo na cena e na sociedade e o gênero rap é fator decisivo para a
organização dessas experiências estético-políticas. Juntas, desestabilizam as noções
dominantes e potencializam a transformação das relações de gênero, com ecos da experiência
que reverberam para além dos shows.

Palavras-chave: experiência, rap, gender studies, genre studies, performance

ABSTRACT
This dissertation analyzes the participation of women in rap, in face of a visible growth of
female production in the Brazilian and Soteropolitan hip-hop scene in the last ten years. The
research proposal is to understand the organization of the political-aesthetic experience
(RANCIÈRE, 2005) in Salvador's rap events based on the articulation of gender x genre
studies, exploring the specificities of rap as a musical genre and how it can determine or
indicate certain practices. Based on research on the performance of women in the events, and
on the experience involving artists and the public, it articulates with the transformations in the
practices of communication related to the rap genre and the hip-hop motion in order to
apprehend the experience situated and embodied by women (HARAWAY, 1995;
SHUSTERMAN, 1998 e BERGER, 1999), which are manifested in the performance
(ZUMTHOR, 2007; SCHECHNER, 2006 e FRITH, 1996) and power relations of musical
connections (CARDOSO, 2014, LUHNING, ROSA, 2010 and JANOTTI, 2005). The
research starts from the hypothesis that there is a power of social transformation in rap and
that the strengthening of the women scene occurs from the context of visibility of the feminist
struggles. The course of analyzes gather different aspects of the phenomenon, starting from
the active observation of the researcher and passing through the ethnography of the digital
environments to explore the use of social networks on the Internet, the analysis of the
trajectory of the agents involved in the event, the content of songs and the repercussion of the
event. As conclusions, it indicates that the protagonism of women is related to the fight
against the machismo in both scene and society, and the rap genre is a decisive issue for the
organization of these aesthetic-political experiences. Together, they destabilize dominant
notions and potentialize the transformation of gender relations, with echoes of experience
reverberating beyond the performances.

Keywords: experience, rap, gender studies, genre studies, performance
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INTRODUÇÃO
A cena do hip-hop em Salvador, entre os anos 2009 e 2019, é cada vez mais pulsante,
com eventos em diferentes bairros e com artistas de diversos subgêneros do rap, gênero
musical do movimento hip-hop. Neste cenário, as mulheres, que já vinham fortalecendo sua
produção no movimento hip-hop desde a década de 90, passam a ter mais visibilidade a partir
do contexto de fortalecimento das lutas feministas e antimachistas Elas aparecem cada vez
mais como protagonistas de suas carreiras como rappers e MCs, beatmakers, DJs, grafiteiras e
b-girls, o que nos motiva a pesquisar como isso tem sido importante para o combate ao
sexismo na cena e na sociedade – em constante transformação.
Localizando nossos saberes, chamamos Donna Haraway e seu argumento a favor do
conhecimento situado e corporificado e contra várias formas de postulados de conhecimento
não localizáveis e, portanto, irresponsáveis. “A alternativa ao relativismo são saberes parciais,
localizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de redes de conexão, chamadas de
solidariedade em política e de conversas compartilhadas em epistemologia” (1995, p.23).
Então, minha trajetória não pode ser deixada de lado nesta dissertação.
Vim do interior do Rio Grande do Sul, filha de professores, moradora de periferia, em
um espaço “entre” a zona rural e a cidade. Eu era praticamente a única “guria” da rua, pelo
menos a única que brincava na rua com os meninos. Meu irmão mais novo estava sempre
junto. Essa liberdade e convivência foi muito importante para saber que eu podia estar em
todos os espaços, muitos não frequentados por mulheres na época, como campinhos de
futebol, campeonatos, rodas de break e conversas na esquina. Com traços fortes da
descendência de alemães e italianos, cresci em um bairro predominantemente negro em São
Sepé-RS, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes extremamente conservadora e limitadora.
Meu pai e minha mãe, professores de educação física, eram referência no bairro. Por viver
entre a vila e o centro, conhecia diferentes realidades. E sabia (graças à consciência política da
minha família) que eu era privilegiada e que meus amigos e amigas não teriam a mesma
oportunidade que tive - de ir embora para uma cidade maior, estudar e ser independente, fugir
dos modelos e do futuro previsível. Conviver com essas diferenças e ter a sabedoria da família
para nos ensinar a respeitar e compreender as outras realidades foram fundamentais para que
hoje entendesse melhor como buscar diminuir essas desigualdades. E a música –
especialmente o rap – fazia parte de nossa realidade e, com o passar dos anos, entendi e me
identifiquei com o caráter político daquele gênero musical. Ter conquistado a liberdade como
mulher e ver o potencial da força feminina ajuda a querer fortalecer essas práticas.
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Depois de completar o ensino fundamental e médio em escola pública, concluí a
graduação em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 2009 e segui
atuando na área, principalmente no jornalismo cultural em cidades do interior do Rio Grande
do Sul. O interesse acadêmico pela pesquisa de comunicação e música despertou durante a
realização da Especialização em Cultura Digital e Redes Sociais, na UNISINOS, em Porto
Alegre-RS. Esse foi o tema do artigo de conclusão do curso: A rede é nóiz: a amplificação do
discurso do rap a partir do uso da tecnologia e das redes sociais na trajetória do rapper
Emicida, que posteriormente foi apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento –
Pensando a Performance na Música: Questões de Raça, do Intercom 2016 (CASANOVA,
2016).
As discussões em torno do assunto foram provocativas para continuar estudando essa
área e o projeto Estética do rap brasileiro: análise de performance, circulação e consumo foi
aceito no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da
Universidade Federal da Bahia. Até então, não havia pensado em abordar gênero ou
feminismo, mas as leituras e contato com colegas do grupo de pesquisa mostraram que seria
fundamental pensar a mulher, partindo da hipótese de que a presença das “minas” nas
composições, performances e eventos poderiam fortalecer a potência política e
transformadora do rap.
Me vi muito nas linhas de Jorgete Lago (2015), principalmente pelas mesmas
descobertas no percurso, como a inserção nos estudos feministas e, no meu caso, decoloniais,
que além de estimular a reflexão sobre meu problema de pesquisa, trouxeram coragem e
afirmação de minha postura política e ativista como pesquisadora.
A autora defende que é possível realizar uma pesquisa mais humanizada, fugindo da
neutralidade do pesquisador, caminho que tem sido seguido com força por muitas
pesquisadoras. Então, lanço-me a este desafio: “A possibilidade de se colocar subjetivamente
sem perder o rigor da ciência, sem perder a objetividade da pesquisa, pois o se situar
subjetivamente é se situar politicamente, como sujeito e cidadã” (LAGO, 2015, p. 122). A
experiência pessoal também está nas linhas de Gloria Anzaldúa:
O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência pessoal e visão do
mundo com a realidade, com nossa vida interior, nossa história, nossa
economia e nossa visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida
como escritoras. O que importa são as relações significativas, seja com nós
mesmas ou com os outros. Devemos usar o que achamos importante para
chegarmos à escrita (ANZALDÚA, 2000, p.5).

Sigo Donna Haraway, “a favor de uma doutrina e de uma prática da objetividade que
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privilegie a contestação, a desconstrução, as conexões em rede e a esperança na transformação
dos sistemas de conhecimento e nas maneiras de ver (1995, p.23)”.
Assim como são em minha trajetória desde as primeiras vivências pelas ruas, as
conexões e encontros estão sendo fundamentais para essa pesquisa, e por isso destaco aqui
outros trabalhos que me serviram de referência e que trouxeram a experiência de mulheres na
cena do hip-hop soteropolitano e do Recôncavo Baiano, como a tese de Rebeca Freire e a
dissertação de Fran Ribeiro sobre trânsitos musicais de mulheres negras em Cachoeira-BA, no
Programa de Pós-Graduação em estudos sobre Gênero, Mulheres e Feminismo do Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM).
Os encontros no grupo Analítica, coordenado por Jorge Cardoso – depois no Centro de
Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação (TRACC) com Itania
Gomes e Juliana Gutmann, vinculados ao POSCOM, foram fundamentais para a reflexão e
amadurecimento das questões apresentadas neste trabalho. Assim como o compartilhamento
de inquietações e aprendizados na disciplina de Laila Rosa sobre introdução aos estudos de
gênero, relações étnico-raciais e sexualidades em música do Programa de Pós-Graduação em
Música (PPGMUS – UFBA). Destaco aqui a importância da aproximação com o grupo de
pesquisa Feminaria Musical, do Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA. Durante
esses quase dois anos de pesquisa, os anseios foram muitos – sempre respondidos com a
confirmação pessoal do desejo de contribuir para o campo da comunicação a partir do estudo
de gênero e rap.
Em julho de 2018, a criação da Casa do Hip-hop da Bahia demonstrou o
fortalecimento do movimento com apoio do poder público. O local foi implantado a partir de
um termo de cooperação entre o diretor do CMA Hip-Hop, Dj Branco1, a Fundação Cultural
do Estado (Funceb), o Centro de Cultura Populares e Identitárias (CCPI), a Secretaria de
Cultura da Bahia (Secult) e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia
(IPAC).
Neste trabalho, o objeto empírico que uso como fonte principal da reflexão são os
eventos de rap que ocorreram em Salvador entre 2017 e 2019, porém, não há como dissociar o
rap do movimento hip-hop, por isso abordaremos as duas dimensões, explicitando do que se
trata caso a caso. Uma vez que o hip-hop é um movimento cultural, é constitutivo de seu

1Hamilton

Oliveira, produtor do programa Evolução Hip-hop da rádio Educadora FM, do Instituto de
Radiodifusão do Estado da Bahia (Irdeb).
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debate a articulação com elementos não necessariamente do rap, mas da dança, das marcas e
da conscientização.
Partindo da hipótese de que há um poder de transformação social no rap, essa pesquisa
se aproxima do fenômeno com o cuidado de não se apropriar das falas e práticas, mas sim,
trazendo o trabalho como uma interlocução política, a fim de juntar às contribuições
acadêmicas na luta antissexista, antimachista e antirracista.
O objetivo desta pesquisa é entender a organização da experiência dos eventos de rap
protagonizados por mulheres em Salvador, diante do fenômeno de aumento da produção e
visibilidade das mulheres na cena do hip-hop. Essa experiência envolve diferentes aspectos,
desde a utilização das redes sociais para divulgação, produção e construção de discursos até
novas relações da sociedade com a música, importantes de se pensar no campo da
Comunicação e da Cultura contemporâneas.
Entre as principais hipóteses, acredita-se que o fortalecimento da cena das mulheres
ocorre a partir do contexto de fortalecimento das lutas feministas e que o gênero musical rap é
decisivo para o papel político das performances das mulheres nos eventos de rap, que com seu
caráter contestador contribui para a transformação das relações de gênero.
Para iniciar o caminho, fazer um resgate da atuação das mulheres no rap brasileiro e de
Salvador, relacionando com os estudos de gênero, pensando na articulação gender x genre
(HARAWAY, 1995; LAGO, 2015; T.ROSE, 2008). A proposta é abordar o hip-hop e as
relações de poder das conexões musicais (CARDOSO, 2014; LUHNING; ROSA, 2010;
JANOTTI, 2005), identificando quais agentes envolvidos e analisando a experiência
(BERGER; 1999)

a partir de diferentes discursos e agenciamentos, unindo também a

performance (ZUMTHOR, 2007; SCHECHNER, 2006; FRITH, 1996) para entender o que
aparece nessas performances a partir da articulação entre o gênero musical e os estudos de
gênero quando ao papel da mulher no rap.
Buscamos compreender esses aspectos pensando nos estudos de gênero como um
campo de pesquisa acadêmica que busca a compreensão das relações de gênero (feminino,
masculino e transgênero), na cultura e comunicação contemporâneas. Delimitamos para essa
pesquisa a relação com a música, mais especificamente com o rap, gênero musical que nasce
ancorado em ideais de masculinidade.
Outros exemplos de articulação gender x genre podem ser vistos quando pensamos em
outros gêneros musicais. Também costumamos associar no senso comum a masculinidade ao
rock, ou as divas ao pop. Quando pensamos no samba, as mulheres costumam aparecer como
intérpretes com sua voz. Na música erudita, há poucas mulheres como regentes de orquestras,
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por exemplo. No funk, as mulheres passam a ocupar outros espaços além do de dançarina - o
fato é que temos em nossa sociedade papéis predefinidos para as mulheres em diferentes
gêneros. Buscar outros espaços de visibilidade torna-se uma performance de resistência.
A metodologia envolve o estudo de caso de dois eventos que foram protagonizados
por mulheres. O percurso de análise une diferentes aspectos do fenômeno, partindo da
observação participante da pesquisadora e passando pela observação dos ambientes digitais e
pesquisa online para explorar o uso das redes sociais na internet, a análise da trajetória das
rappers, do conteúdo das músicas e da repercussão do evento. Em uma busca no Portal de
Periódicos da Capes e no Google Acadêmico buscamos outros estudos que empregaram esses
métodos em conjunto, porém, não encontramos resultados na área da comunicação. A
proposta é dar conta do maior número possível de elementos para alcançar as respostas
buscadas na pesquisa.
O mapeamento nas redes sociais permite apresentar os “ecos” dessa experiência
organizada nos eventos. Estamos analisando tanto a organização da mesma, quanto suas
reverberações posteriores. Essa dinâmica social nas redes digitais tem se mostrado
constitutiva do modo de vida contemporâneo. Precisamos estar disponíveis online, pois as
relações entre amigos, familiares, grupo de trabalho ou dos mais variados interesses
acontecem também nas redes sociais, principalmente com o uso do smartphone 2 e de
aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Colocar a experiência nessa
dimensão é importante para reverberar as ações e criar laços fortes entre artistas e público. A
articulação desta pesquisa valoriza essa dinâmica sem reduzir entre vida online x offline, mas
entendendo as redes sociais digitais como determinantes na organização da experiência.
O caminho segue na análise das práticas estético-políticas, com o mapeamento dos
ecos da experiência nos eventos de rap (SHUSTERMAN, 1998) e desenvolvendo questões
como a potência do rap enquanto tensionamento explícito (RANCIÈRE, 1996); analisando as
possíveis negociações, níveis de enfrentamento e transgressão da ordem na cultura
contemporânea.
Quando nos referimos às práticas político-estéticas, pensamos com Rancière a partir
da partilha do sensível, que revela a existência de um comum e dos recortes que definem
lugares e partes respectivas dos sujeitos. Pensamos que as experiências com o rap são práticas
estética-políticas envolvidas com o mundo sensível que se relaciona ao modo como as

2

Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil em 2018 indicou que quase metade dos brasileiros que
utilizam a internet fazem pelo smartphone. Pela primeira vez desde 2005, o uso exclusivo de celulares para
acessar a redes ultrapassou o uso misto (computador e smartphone).
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mulheres tomam parte nessa partilha a partir do seu lugar relacionado às experiências com o
gênero musical e as relações sociais contemporâneas. Pensamos a estética a partir da
perspectiva de Rancière, como “um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível,
da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política
como forma de experiência” (2005, p.16).
Chegamos a um ponto importante da análise a partir da hipótese de que as ações das
mulheres no rap em Salvador buscam contribuir para sua emancipação. Ângela Marques e
Alexei Herrer (2016), com o estudo do sujeito político e o espaço público cubano atual a
partir do pensamento de Jacques Rancière, trazem o conceito de emancipação. Aproximamonos deste texto para pensar como os conceitos do filósofo francês, pensados a partir da
literatura na obra Políticas da Escrita (1995), podem ser aplicados nas análises de
comunicação e música.

A ação de alguém de assumir o lugar que, por lei, não lhe pertence é uma
clara manifestação de dissenso, e, portanto, uma ação política que configura,
por sua vez, um sujeito político. Esses sujeitos podem identificar-se como
“povo” ou “cidadãos”, proletários, mulheres, organizações, etc. Mas, em
todos os casos, como sujeitos políticos, se distinguem de grupos que
reivindicam reconhecimento de identidades ou lutam pela valorização de
diferenças. Como vimos, os sujeitos políticos dão lugar a cenas de
enunciação e de manifestação de dissenso que almejam uma transformação
dos arranjos sensíveis de uma comunidade, além de configurarem processos
de subjetivação e emancipação (MARQUES e HERRER, 2016, p. 12).

Percebemos aqui que a experiência com a música também tem potencial para
configurar esses processos e as ações das mulheres no rap em Salvador buscam contribuir
para sua emancipação.
Após trazer os objetivos e o fluxo da pesquisa, apresento a estrutura da dissertação. O
capítulo 1 apresenta aspectos gerais do rap como gênero musical do movimento hip-hop,
apresentando o fenômeno a partir das transformações e tensões da cultura e comunicação
contemporâneas relacionadas ao gênero musical. Começamos a pensar nas hipóteses de como
a mulher aparece no rap nacional, em uma breve contextualização histórica da cena brasileira
e soteropolitana nos últimos dez anos em, iniciando a articulação gender studies x genre
studies também em uma perspectiva midiática. O cenário atual busca mostrar como as
mulheres estão inseridas no rap e como a proposta se insere no campo de pesquisa acadêmico
como interlocução política
O capítulo dois argumenta sobre a organização da experiência em uma dimensão
estético-política, na apresentação de conceitos que guiarão as análises a partir de Rancière e
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Berger. A articulação dos estudos de gênero (gender studies) com o gênero musical (genre)
aparece para propor uma categoria de análise que nos permite identificar como a experiência
das mulheres se organiza nos eventos de rap em Salvador. Neste capítulo trabalhamos com as
hipóteses sobre a atuação das mulheres no sentido de fortalecer o combate ao sexismo na cena
e na sociedade e como a ação política das performances pode reorganizar os regimes de
partilha do sensível (RANCIÈRE, 2005). Este segundo capítulo detalha os procedimentos
empíricos da metodologia em um esforço analítico de sistematização que leve em conta as
recorrências e singularidades das experiências.
O capítulo 3 traz o conteúdo analítico da pesquisa com os dois eventos de rap
buscando contribuições estratégicas para pensar o papel da mulher no rap a partir das
experiências musicais e de suas reverberações. O primeiro evento escolhido é a estreia da
turnê Eu Tava Lá Nordeste em Salvador, dia 4 de agosto de 2017, no espaço 116 Graus, no
Rio Vermelho. As atrações foram Lívia Cruz, Cíntia Savoli e Vandal. O segundo evento é o
show das VisiOOnárias, dupla de MCs de Salvador. A apresentação ocorreu no dia 2 de
fevereiro de 2019, no Mercadão Criativo e Colaborativo, no Rio Vermelho, integrando a
programação do DIGITALIA – Festival/Congresso/Observatório Internacional de Música e
Cultura Digital. A análise busca compreender a prática estética e política que pode emergir
nos eventos de rap nos quais as mulheres aparecem como protagonistas, a partir da partilha do
sensível (RANCIÈRE, 2005) e de modos de discursos que agenciam as experiências.
Este trabalho teve apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. Reforçamos
o apoio decisivo deste apoio para que a pesquisa fosse realizada, reconhecendo a importância
do incentivo à pesquisa científica no Brasil que permite o estudo de questões sociais
contemporâneas que auxiliam na evolução de uma sociedade mais justa.
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1 NÓIS ROUBA A CENA E TOMA DE ASSALTO ESSE TOPO3
A rima da rapper Sara Donato na cypher Efeito Borboleta4, lançada em março de 2017,
sintetiza um dos pontos de tensão da cena do rap brasileiro na atualidade: “Quer me tira pra
loka? Cês não gosta de rap só aprecia o game. Pra falador é poucas né? Online cês reina e na
rua cês treme.” Artistas discutem letras, flow 5 , parcerias e atitudes por meio de letras
resumidas em punchlines6, caracterizando o rapgame. A partir do crescimento da visibilidade
do rap, originário da periferia7, no centro, observa-se o aumento das discussões e polêmicas
entre defensores do rap original (em uma trajetória que o reconheceu como transformador
social) em relação à nova escola do rap, caracterizada por outras mensagens, que não as de
protesto, que identificavam o rap no Brasil desde o seu surgimento.
Se pensarmos no hip-hop como um conjunto de práticas musicais que nasce com o
protagonismo da vivência urbana, sobretudo nas ruas de grandes metrópoles, cabe
problematizar as novas formas de articulação a partir das práticas digitais. O que acontece
com o gênero musical quando passa a circular na internet, nas redes sociais?
Diante das transformações, principalmente nas questões de gênero, percebe-se que a
tecnologia e a internet fizeram com que artistas de hip-hop rompessem com premissas do
gênero musical, como por exemplo a circulação predominantemente periférica e circulassem
por outros contextos, ampliando a diversidade de temas nos diferentes produtos midiáticos –
desde os eventos até conteúdos de redes sociais.
Rebeca Freire (2018) cita a “militância virtual” utilizada no movimento hip-hop para
estabelecer contato e organizar ações.

Essa alternativa de participar, mesmo que virtualmente em muitos momentos,
tem permitido e ampliado as possibilidades de trocas entre indivíduos e
grupos de diferentes locais, como divulgação de atividades. A internet tem
sido uma brecha para inserção do hip-hop, em especial para as mulheres

3Verso

da cypher Efeito Borboleta. Na dimensão musical do hip-hop, o rap, cypher define quando rappers se
unem em uma faixa musical ou ao vivo para executar letras já escritas direcionadas para um beat. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Tc0_fk95HJY. Acesso em 27 mai. 2018.
4A

música também aparece na análise do evento “Eu Tava Lá”, que discuto no capítulo 3).

5

No rap, o termo em inglês flow (fluir) significa a maneira como o rapper encaixa seus versos na batida da
música.
6 No

rap, punchlines são versos ou frases de letras com indiretas (ou diretas) para outros rappers. Palavra
derivada de punch (soco) e line (linha).
7 Para

evitar a imprecisão do termo, refiro-me à periferia como um contexto urbano de exclusão social,
desigualdade socioeconômica, discriminação racial e violência.
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jovens, muitas vezes sobrecarregadas por dupla e tripla jornada de trabalho
ao cuidar de casa, crianças, estudo e trabalho que as ligam ao espaço
doméstico, o que as diferencia em relação ao homem jovem, que não atende,
em sua maioria, a essas funções vinculadas ao lar e à família, tendo, portanto,
mais acesso ao espaço público (FREIRE, 2018, p. 37).

A tecnologia, a internet e mais atualmente as redes sociais têm sido mais do que
ferramentas para interação ou divulgação, elas são parte do trabalho de produção e
agenciamento das experiências das artistas - aumentando a inserção das mulheres e
colocando-as no mesmo patamar dos artistas homens. Neste cenário, a hipótese desse trabalho
é que as performances de mulheres também ganham maior visibilidade com as redes sociais
digitais. A partir dessa ideia, pretendemos ver como tem se dado essa performance feminina
na cena hip-hop de Salvador.
Desde a data de publicação da pesquisa relatada no trecho acima, a cena vem passando
por muitas transformações e tensões. Uma dessas transformações é a presença maior de
mulheres nos eventos, analisada neste trabalho dentro de um contexto de midiatização,
ampliação do alcance do feminismo e da discussão sobre as relações de gênero. Neste
contexto, a presença nas redes e o uso da tecnologia já não é um ponto isolado ou uma
novidade, ela é a base de produção, circulação e consumo de artistas e de seus discursos e faz
parte da experiência. Diante dessas características de massificação e popularização, propomos
uma aproximação da música pop. Jeder Janotti (2015) apresenta:

A ideia de pop é carregada de acionamentos diferenciados e contradições.
Rotular algo como pop pode servir tanto como adjetivação desqualificadora,
destacando elementos descartáveis dos produtos midiáticos, bem como para
afirmações de sensibilidades cosmopolitas, modos de habitar o mundo que
relativizam o peso das tradições locais e projetam sensibilidades partilhadas
globalmente (JANOTTI, 2015, p. 45).

Esse movimento de popularização ocorre em paralelo a um processo contemporâneo
de midiatização (BRAGA, 2010). Segundo o autor, esse processo deve ser entendido como “o
desenvolvimento de uma processualidade interacional ampla, em vias de suplantar a cultura
escrita enquanto principal referência para as interações sociais (2010, p. 76, grifos do autor).
Para Jorge Cardoso (2010), isso significa entender a música de forma articulada às dinâmicas
de uma sociedade na qual os meios de comunicação de massa possuem importante papel nos
processos de agenciamento cultural. O consumo dessas músicas ocorre em uma conjuntura em
que o rap aparece fazendo usos novos e complexos das redes midiáticas.
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A música que consumimos na cultura contemporânea, como demonstramos,
está indissociavelmente atrelada às redes midiáticas de produção de sentido.
Seja uma forma específica como a canção, que se consolida no início do
século XX, após as tecnologias de gravação e circulação, ou outras que
permitem um tensionamento com esse modelo (como parece o caso da
música eletrônica ou mesmo do Rap), devem ser identificadas a partir de
suas configurações midiáticas – e isso legitima sua caracterização como
música popular massiva. (CARDOSO; JANOTTI, 2006, p. 21)

Percebe-se essa aproximação do pop nos eventos que apresentam o rap como gênero
musical principal, mas também tocam gêneros afins como o funk e dancehall8. Isso contribui
para pensar na concepção de midiatização, ao contextualizar as práticas sociais de relação
com a mídia (BRAGA, 2006).
Ainda que os processos interacionais mais longamente estabelecidos – da
ordem da oralidade presencial e da escrita em suas múltiplas formas –
continuem a definir padrões de comunicação, e lógicas inferenciais, que
organizam a sociedade e suas tentativas, tais processos, em sua generalidade,
se deslocam para modos mais complexos, envolvendo a diversidade
crescente da midiatização – o que é bem mais amplo e diferenciado do que
referir simplesmente o uso dos meios. Assim, hoje, o que atrai fortemente
nossa atenção são esses processos – cujas ações não se restringem ao objeto
“meios” nem ao objeto “receptores e suas mediações”, mas os incluem, a
ambos, em formações muitíssimo diversificadas e ainda articulados a outras
formações (BRAGA, 2012, p.8).

Uma das pistas da singularidade do rap como gênero musical na lógica da
midiatização é o chamado quinto elemento da cultura hip-hop: a consciência. A tecnologia,
paralelamente à popularização da internet, potencializou o discurso do rap, atuando como um
espaço de reverberação da música e das mensagens, em um novo sistema de circulação e
consumo – afastado das grandes gravadoras e investindo em trabalhos independentes e
parcerias de produção e divulgação. (CASANOVA, 2016, p. 12).

Alguns integrantes do movimento consideram também um quinto elemento,
a conscientização, que compreende principalmente a valorização da
ascendência étnica negra, o conhecimento histórico da luta dos negros e de
sua herança cultural, o combate ao preconceito racial, a recusa em aparecer
na grande mídia e o menosprezo por valores como a ganância, a fama e o
sucesso fácil (ZENI, 2004, p. 229).

8

O estilo Dancehall se originou na Jamaica no final da década de 1970, surgindo da aproximação com o reggae.
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A consciência (ou conhecimento) surgem com a Zulu Nation9 - criada em 1973, no
início do movimento hip-hop no Bronx. Criados e incentivados na época para promover a paz
entre as gangues do bairro, os princípios de paz, amor, união e diversão seguem na atualidade
em alguns grupos no hip-hop incentivando uma postura positiva dos integrantes do
movimento e de sua comunidade.

O conhecimento se formaria principalmente através da busca e inserção
cultural e sócio-política de seus integrantes, o que levaria à formação de uma
identidade e uma "consciência" étnica, e cidadã, considerando que a grande
maioria de seus integrantes, naquele período, se caracterizava por pessoas
menos favorecidas e que não teriam acesso à educação e à informação
(CASTRO, 2014, p. 89).

É no elemento da consciência que aparece mais fortemente a chama da transformação
social - seja no rap, no break, no DJ ou no grafite ou pichação.
Quando Afrika Bambaataa defende a importância do “quinto elemento” no
hip-hop, o conhecimento, sua preocupação é chamar atenção para o fato de
que a música deve ser um instrumento de transformação. Nesse sentido, o
rap não é um gênero musical “como outros” - afinal, muitos rappers
reivindicam que o que fazem não é “apenas música”. Ou seja: não pode, por
definição, ser compreendido só por seus elementos “internos” (TEPERMAN,
2015, p. 54).

Para Rebeca Sobral Freire (2018), em sua pesquisa sobre as convenções de gênero e
feminismo no movimento Hip-Hop soteropolitano, o quinto elemento permeia os elementos
clássicos do hip-hop: “a politização que motiva a participação juvenil individual e coletiva em
questões relevantes ao seu cotidiano e suas identidades, muitas vezes identificadas pelos
jovens do movimento por “militância” (FREIRE, 2018, p. 27).
A consciência vai se transformando de acordo com as mudanças sociais e com as
pautas das lutas de movimentos como os feminismos, por exemplo. As temáticas se inserem
nas músicas e na atuação dos grupos e das rappers. Essa compreensão mostra que a
conscientização está fortemente ligada à atuação de mulheres rappers no âmbito da política.
A política é entendida neste trabalho não como acordo e sim o conflito, o próprio
desentendimento, conforme Rancière: “A atividade política é a que desloca um corpo do lugar

9

ONG Fundada pelo DJ Afrika Bambaataa que tem como princípio as bases do hip-hop: paz, amor, união e
diversão. Apresenta-se como responsável pela existência do verdadeiro espírito do hip-hop.
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que lhe era designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto,
faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho (1996, p.42)”. Seguimos a
proposta metodológica com o entendimento de que a performance se trata de um processo em
construção, que produz ecos da experiência dos eventos para além do momento dos shows e
eventos musicais.
Para entender “o que aparece” (CARDOSO, 2010), aprofundaremos as questões de
performance e sensibilidade (ZUMTHOR, 2007; FRITH, 1996), realizando um mapeamento
da experiência em produtos distintos no campo discursivo para ver onde a mulher aparece em que situação, buscando entender se os shows de rap contribuem para transformar as
relações de gênero.

Nosso entendimento é de que esta prática dos corpos performatizando em
eventos funciona como uma espécie de epistemologia que aciona o olhar em
torno das ações incorporadas e as práticas culturais a elas associadas.
Estamos falando da relação entre performance e vida cotidiana, em suas
diversas acepções e recontextualizações culturais – refletindo especificidades
históricas nas encenações e fruições. Performances e eventos, nesse sentido,
podem ser entendidos como um processo social e comunicativo, conforme
defende Frith (1996), que irão envolver uma complexa rede de agentes
humanos e não humanos – como artistas, fãs, críticos, produtores de eventos,
marcas, instrumentos musicais, casas de show, meios de transporte,
aparelhos de reprodução sonora e visual, dentre tantos outros – em conexões
múltiplas de construção de relações e, não raro, significados e valores em
negociação e disputas contínuas. Cabe a nós mapearmos e discutirmos tais
aspectos a partir de um olhar que busque entender as especificidades de
eventos musicais enquanto performances em contextos sociais e
culturalmente distintos (AMARAL; SOARES; POLIVANOV, 2018, p. 72).

Simone Sá e Jeder Janotti (2018) revisitam a noção de gênero musical, incorporando
questões que surgem com as reconfigurações da cultura digital, que modificam a forma como
as músicas são produzidas, disponibilizadas, consumidas e apropriadas na atualidade.
Assim, entende-se que as vivências em torno dos gêneros musicais devem
ser percebidas como experiências sensíveis-sensoriais que constroem
sentidos de pertencimento identitário e também, concomitantemente, de
exclusão daqueles que não compartilham os mesmos afetos e valores
(JANOTTI; PEREIRA DE SÁ, 2018, p. 11).

Essas noções acerca do gênero musical também modificam as experiências, pois
envolvem questões como pertencimento do público e envolvimento com os discursos dos
grupos e artistas.
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1.1 Rap: transformações e tensões
Tricia Rose (2008), ao pesquisar o hip-hop 10 nos Estados Unidos, demonstrava sua
preocupação com os rumos do movimento, que saindo de um ideal baseado na criatividade e
amor, afirmação e resistência, deixava-se dominar por fatores complexos da indústria,
reforçando preconceitos raciais, sexuais, com opressão e alienação. A autora aborda como o
hip-hop está ligado ao sexismo e questiona se mesmo sabendo que o sexismo está em todo
lugar, profundamente arraigado, devemos simplesmente aceitá-lo?
A discussão sobre o machismo e o sexismo no rap tem se ampliado nos últimos anos,
principalmente pelo fortalecimento dos movimentos feministas na sociedade. Trazer o
questionamento da autora estadunidense é uma escolha pois ainda temos pouca bibliografia
brasileira sobre comunicação, rap e gênero.
No Brasil, pesquisando referências do Google Acadêmico, os trabalhos que citam a
pesquisa de Tricia Rose com o hip-hop se referem principalmente à sua relação com
juventude, periferia e identidade em áreas como ciências sociais, antropologia social 11. Na
comunicação, abordam também juventude e racismo.
Na área das Letras, há o artigo de Célia Regina da Silva: “Experiências midiáticas e
identidades culturais no hip-hop: saberes e fazeres femininos negros”12. A autora cita Tricia
Rose para discutir diáspora africana e juventude. No artigo de Wivian Weller na Revista
Estudos Feministas de 2005, “A presença feminina nas (sub)culturas Juvenis: A arte de se
tornar visível”, a autora é referenciada sem destaque para a questão do sexismo no rap que
aborda-se aqui, e o artigo questiona a ausência de estudos sobre jovens adolescentes do sexo
feminino, tanto nos trabalhos sobre juventude como nos estudos feministas.
Nos estudos mais recentes (pesquisados a partir de 2015), a busca encontrou um
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) que traz a autora em citação
sobre as novas formas de opressão, gênero e classe na américa urbana. O trabalho é de
Jhyenne Yara Gomes Santana, com o título “O RAP delas: A representação do RAP feminino

10 Quando

em 1960 os sistemas de som da Jamaica anunciavam as batidas que se tornariam um dos principais
gêneros musicais da atualidade, seria já possível imaginar a complexidade e força que emergiria no movimento
hip-hop no mundo? Em 1973, o rap, gênero musical do hip-hop, surge no Bronx, bairro de Nova York com
moradores afro-americanos, latino-americanos e jamaicanos. Na década de 80 chega ao Brasil, passando a ser
considerado um movimento da periferia brasileira. Essas primeiras informações são importantes para
começarmos a apresentar o rap como gênero musical do movimento hip-hop, articulando-o com as
transformações e entendendo-o como um fenômeno que envolve problemáticas complexas e demanda um
delineamento mais preciso quando pensado no contexto da comunicação e cultura contemporâneas
11
Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281717>. Acesso em 29 jan. 2019.
12
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v13n1/a08v13n1>. Acesso em 29 jan. 2019.
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e preto na mídia13”. Também existe o trabalho de Priscila Saemi Matsunaga, de 2007: “As
representações sociais da mulher no movimento hip-hop”14, na revista Psicologia e Sociedade.
E a monografia de Gabriella dos Santos Ferreira, de 2015: Representações sociais de gênero
em composições das minas rappers do Distrito Federal”, do Bacharelado em Ciências Sociais.
Na dissertação de Célio José dos Santos, na área da Geografia, o autor cita Tricia Rose para
falar sobre classes e raças. O título do trabalho é “As práticas de apropriação da cultura hiphop pela juventude soteropolitana: um estudo a partir do lugar15”.
Esses são alguns dos trabalhos encontrados relacionados à autora no Brasil, que
demonstram interesse no tema, mas ainda com poucas referências diante do potencial a ser
explorado.
Uma das questões levantadas na pesquisa do rap é sobre sua origem, e mesmo tenho
sua própria história e especificidades, as características do gênero musical vêm do rap norte
americano – as principais referências de artistas, os quatro elementos (rap, break, DJ e grafite)
e o quinto elemento – a consciência – ancorado no surgimento do hip-hop no Bronx. O rap
brasileiro acompanha, de certa forma, o caminho apontado por T. Rose e os próprios
defensores do movimento hip-hop demonstram preocupação com o futuro, debatendo o papel
da mulher na cena.
No site RND (Rap Nacional Download), um dos principais portais de notícias de rap
de rap, uma matéria16 assinada pela redação em março de 2018 questiona já no título: “Seu
MC favorito fala muito na internet... E é machista nas letras?”. O texto remete a um trecho da
letra da música “Preguiça”, de MC Xamã em um feat17 com Costa Gold, que traz versos sobre
estupro: “Deixa ela dormir que se ela vira, eu como / Boto o cano na goela e atiro gozo”. O
texto traz estatísticas sobre o estupro no Brasil (Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FPSP), 49.497 mil pessoas foram violentadas em 2016 e 89% eram mulheres. Dentre
elas, 51% das pessoas violentadas eram negras e 70% das vítimas eram crianças e
adolescentes de 0 a 14 anos). O próximo parágrafo da matéria questiona:

13

Disponível em: <http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/23886/1/RapDelasRepresentacao.pdf>. Acesso
em 29 jan. 2019.
14
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822008000100012. Acesso
em 29 jan. 2019.
15 Disponível em:
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/19783/1/C%C3%A9lio%20Jose%20dos%20Santos.pdf>. Acesso em
29 jan. 2019.
16
Disponível em: https://rnd.is/53912/seu-mc-favorito-fala-muito-na-internet-e-e-machista-nas-letras/. Acesso
em 30 jan. 2019.
17
Feat é a abreviação de featuring e indica uma parceria musical.
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Se você acha que estou exagerando, saiba que apenas 10% dos crimes são
denunciados e 1% são realmente punidos. É assombroso, injusto, ultrajante e
esse tipo de colocação machista que objetifica a mulher contribui para a
manutenção desses números. O Rap nacional está mesmo tão alienado a
esses dados? (...) Estamos em 2018, constantemente discutimos crimes de
ódio, misoginia e violência doméstica em busca de transformação. A música
devia seguir o mesmo caminho, relatar esses fatos com letras críticas e
combativas, não condescendentes (RND, 2018, p.1).

A matéria segue citando exemplos de letras machistas ao longo da história do rap e diz
que não podemos mais deixar passar rimas de misoginia, feminicídio, homofobia e racismo,
questiona por que a mulher continua sendo subjugada no rap e finaliza: “A música pode ser
emancipação, aprendizado, contemplação, transformação social. Desejamos o Hip-hop que
salva vidas e não o que ri vidas destruídas”.
Esse posicionamento responde à pergunta de T. Rose que trouxe na abertura deste
trabalho: “mesmo sabendo que o sexismo está em todo lugar, profundamente arraigado,
devemos simplesmente aceitá-lo?”. Levando em conta o teor do texto do RND e do
envolvimento da cena hip-hop para questionar casos de machismo, noto que a solução ainda
não está posta, mas o questionamento já faz parte da transformação18.
Então, qual seria o processo que emerge na experiência contemporânea e como as
mulheres têm aparecido? Em 2017, a matéria Foi o ano lírico sim!19, de Arthur Venturi Vasen,
no site Sintonia Rap, demonstra a busca de espaço pelas mulheres no rap nacional.

Percebi que não apenas conseguia fazer uma lista de 10 melhores, como
faltava espaço para tantos outros artistas. Mais do que isso, 90% da lista
eram nomes de mulheres ou MC’s LGBTs. Então caiu a ficha: tivemos um
ano lírico sim, mas não onde esperávamos. As letras realmente românticas
de Flora Mattos, Brisa Flow e Rico Dalasam. Rimas contra o machismo e o
racismo. ABRONCA e a valorização da periferia sem maquiagem. Letras
que contam boas histórias. Os posicionamentos políticos e resistência nas
letras de Souto MC. O enfrentamento do patriarcado nos videoclipes de Issa
Paz e Sara Donato. A luta por abrir espaço no rap Nordeste por Lady Laay.
A luta pela igualdade de gênero, inclusive no sexo, com Karol Conká. A
valorização das religiões afro-brasileiras da Omnira. O empoderamento de
Glória Groove. Rimas rápidas com conteúdo. O engajamento de vozes como
as de Dory de Oliveira, Clara Lima e Lívia Cruz. O que tínhamos dificuldade

18Desde

a virada dos anos 2000, nota-se a emergência de uma pluralidade de artistas na cena do rap brasileiro,
muito estimulada pelo processo de digitalização das periferias brasileiras, democratização do acesso a
computadores, bens de consumo e aparelhos de telefone celular – sobretudo após a estabilização econômica
brasileira na primeira gestão do Governo Lula. Novas pautas são inseridas na sociedade, e consequentemente, no
rap, como a luta de mulheres, indígenas, gays e lésbicas. O gênero musical se reconfigura com novas estéticas e
vivências – além da continuidade das rimas sobre a juventude negra, com a força do rap de mensagem e o
crescimento do gangsta rap, com letras violentas e críticas à sociedade.
19
Disponível em: http://www.sintoniarap.com/2018/01/foi-ano-lirico-sim.html. Acesso em 20. fev 2018.
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de ver no rap com grande repercussão na mídia, protagonizado por homens
heterossexuais na faixa de 18 a 25 anos, esteve presente na maior parte das
produções musicais femininas e LGBT’s. Perceber que passei 2017
escutando o trabalho de mulheres e LGBT’s tão talentosas me encheu de
alegria. Aos poucos, estamos conquistando espaços alcançando novos
patamares e atingindo nossa sonhada representatividade na cena. Não que
todos os problemas estejam todos resolvidos, mas também não se está mais
na estaca zero (VASEN, 2018, p. 1).

Essa percepção relatada pelo autor da matéria sintetiza aspectos importantes da
conquista de representatividade pelas mulheres. O movimento de aumento da visibilidade
entre o público passa de simples “sensação” a fato expressado em diferentes meios de
comunicação, especializados em rap ou não. Antes com poucos nomes expressivos na cena,
como veremos a seguir em breve análise conjuntural, agora as mulheres são relacionadas a
empoderamento, luta e resistência na sociedade, mas, principalmente, dentro de um gênero
que nasceu reforçando a masculinidade. Os temas da matéria acima demonstram isso. Nas
letras e videoclipes dessas mulheres, aparece uma diversidade de temas: rimas contra o
machismo e o racismo, valorização da periferia “sem maquiagem”, enfrentamento do
patriarcado, a luta por abrir espaço no rap Nordeste, a luta pela igualdade de gênero, inclusive
no sexo, a valorização das religiões afro-brasileiras, o empoderamento e engajamento e
relacionamentos amorosos.
As experiências que são tomadas como objeto exploram a relação entre comunicação e
música, dessa forma, é importante resgatar que o rap é a dimensão da música no hip-hop,
consolidando-se como gênero musical ao longo dos anos. Nascido de uma conexão EUAJamaica nos anos 1970, o movimento hip-hop emerge na periferia negra e latina do mundo
ocidental no final do século XX como uma manifestação cultural ao mesmo tempo de caráter
artístico e político (MENDES, 2015).
Para Douglas Kellner (2001), a melhor maneira de considerar o rap em si é considerálo como um fórum cultural onde os negros urbanos podem expressar experiências,
preocupações e visões políticas. Como fórum cultural, é um terreno de disputas entre
diferentes tipos de rap em que competem diversas modalidades de expressão vocal, visão
política e estilo. O autor apresenta uma visão que compartilhamos neste trabalho: que é um
erro generalizar em torno do rap, visto que as diferenças entre rappers são extremamente
significativas: “Assim, como veremos, enquanto alguns glorificam a vida de gângster, as
drogas e as atitudes misóginas, outros contestam essas intervenções problemáticas, usando o
rap para expressar valores e políticas muito diferentes” (2001, p. 231).
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Observa-se o rap como um fenômeno em constante transformação, que circula em
ambientes de diferentes classes sociais e que acaba se configurando com elementos da música
pop, que como define Thiago Soares, é uma “articuladora de tessituras urbanas reais e
ficcionais, a partir de vozes e corpos que se materializam entre redes de sociabilidades (2015,
p.21)”. O rap chega ao Brasil na década de 1980 fazendo parte de movimento de organização
política, social e cultural da juventude negra e periférica.

O rap é uma das manifestações musicais mais significativas do Atlântico
negro, sendo ouvido e produzido atualmente no mundo todo. Os processos
de transmissão, invenção ou reinvenção dessas manifestações culturais
revelam tanto o “fundo comum de experiências” quanto os contornos
particulares que adquirem localmente (TEPERMAN, 2015, p. 30).

Começamos essa circunscrição pelo contexto baiano e depois partimos para o
mapeamento de estudos sobre a mulher no rap brasileiro.

1.2 O contexto baiano
A pesquisa de Lícia Maria de Lima Barbosa aborda as expressões de mulheres negras
jovens nos elementos que constituem o repertório cultural, estético e político do hip-hop. A
autora apresenta os principais eventos de mobilização das mulheres do hip-hop baiano, um
importante resgate para a contextualização local de nosso fenômeno. Ela cita estudos como os
de Rebeca Freire (2010; 2011) que mostram a articulação e a participação das mulheres no
hip-hop da Bahia, ressaltando que, “longe de ser uma atuação amorfa e invisível, representou
um dos núcleos de poder que deram base para o movimento em Salvador e sua Região
Metropolitana” (BARBOSA, 2013, p. 64).
A pesquisa percebeu a forte influência dos Movimentos Negros na constituição do
movimento hip-hop em Salvador e Lauro de Freitas, “contudo, os ativistas ressaltam sua
autonomia em relação a espaços mais tradicionais de luta política, como partidos, sindicatos
ou mesmo o movimento negro” (BARBOSA, 2013, p. 73). Destacam-se o projeto Central das
Mulheres em ação, que promoveu um seminário em 2006, em Lauro de Freitas, intitulado “O
matriarcado do terreiro ao hip-hop”, com lideranças femininas do hip-hop e de terreiros de
candomblé. Foram debatidos em mesas redondas temas como: “O papel da mulher negra na
construção”, “Manutenção e preservação da religiosidade de matriz africana na Bahia”, “A
trajetória de jovens negras no movimento hip-hop”. Também temos a Rede Aiyê, com o
Núcleo de Mulheres da Rede Aiyê.
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Figura 1 - Membros da Rede Aiyê.

Fonte: site do livro Bahia com H de Hip-Hop, do pesquisador Jorge Hilton20.

A discussão sobre machismo no hip-hop era pautada desde o período da Posse Ori
(1998), com dois grupos femininos de rap, o grupo O Grito, formado em 1998 por Daniela
Luciana, Kueyla Bitencourt, Ellen Carvalho, Tatiane, Tuca, e Alexandra Pereira, na segunda
formação, e o grupo Hera Negra. O Hera Negra foi formado, em 2001, por Simone Gonçalves
(Negra Mone), Ana Paula Azeviche e Silvia Santana (Sil Kaiala); em outras formações,
participaram Aline Nepomuceno, Mara, Tuca e Alexandra (BARBOSA, 2013, p. 87).

20 Jorge

Hilton é Mestre em Educação e Contemporaneidade (UNEB), Especialista em História das Culturas
Afro-Brasileiras (FTC) e Cientista Social (UFBA). É professor acadêmico, músico e ativista. Um dos fundadores
do Movimento Hip-Hop Baiano. Vocalista da banda de Rap Simples Rap’ortagem. Membro da organização
mundial Zulu Nation.
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Figura 2 - Membros da Posse Ori.

Fonte: Site do livro Bahia com H de Hip-Hop, do pesquisador Jorge Hilton

Segundo a pesquisadora Lícia Maria de Lima Barbosa, é possível registrar a existência
de, pelo menos, oito grupos de rap femininos que participaram do show no último dia do III
Encontro Interestadual de Gênero e Hip-Hop: Chenzira (Lauro de Freitas), GNA (Vitória da
Conquista), Hera Negra, África Mina, Impacto Feminino, Neuróticas, Kentaks e MDL, de
Salvador. Essa trajetória levou as mulheres a consolidarem, dentro da Rede Aiyê, o Núcleo de
Mulheres da Rede Aiyê Hip-Hop cujo objetivo era disseminar e empoderar as mulheres a
partir da arte, nos quatro elementos da cultura Hip-Hop, em Salvador.

Figura 3 - Simone Gonçalves, Sil Kaiala e Tuca Lima, no início do grupo Hera Negra.

Fonte: Reprodução site Rap 071.
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Neste fato, surgiu uma evidência forte do que Freire (2010; 2011) considera como
estratégia de participação política das mulheres atuantes, militantes do movimento Hip-hop no
contexto baiano: a criação de espaços próprios de discussão de demandas específicas das
mulheres. “A existência do Núcleo de Mulheres da Rede Aiyê Hip-Hop, em Salvador, e do
Núcleo de Mulheres da Posse Consciência e Expressão (PCE), em Itinga/Lauro de Freitas,
ambos integrantes da Rede Aiyê Hip-Hop, revela estas estratégias” (BARBOSA, 2013, p. 90).
Para Barbosa, “essas são evidências importantes para se afirmar que desde o
surgimento do hip-hop em Salvador e Lauro de Freitas, a questão de gênero e a presença das
mulheres reivindicando espaços, denunciando o sexismo foram constantes” (2013, p. 87).
Com a pesquisa deste período, nota-se que a atuação das mulheres não é novidade e que elas
foram atuantes desde o início do movimento Hip-hop, com forte articulação com a militância
política.
Rebeca Freire, em sua dissertação de Mestrado Hip-hop Feminista Convenções de
Gênero e Feminismos no movimento Hip-hop soteropolitano, concluiu que, “como um
movimento social, o Hip-hop dialoga com a cultura política local ao mesmo tempo em que a
desafia, ao definir pautas e estratégias políticas de reivindicação de direitos e de combate às
desigualdades em geral e de gênero em particular (FREIRE, 2011, p. 157).
Nota-se nesse breve resgate que o combate às desigualdades de gênero esteve presente
no movimento hip-hop baiano com mais força principalmente a partir do início dos anos 2000.
Tendo vivenciado o aumento da produção de mulheres e suas ligações com pautas feministas,
presenciando o aumento da presença de mulheres nos eventos, este trabalho desafia-se a
entender como essas experiências ocorrem atualmente, em um cenário de consolidação da
presença de mulheres no rap e, ao mesmo tempo, de continuidade de posturas, atitudes e
conteúdos machistas na cena. Recuperando uma pergunta da pesquisa: qual o papel das
mulheres no rap feito em Salvador entre os anos 2009 e 2019? Para entrar nesse desafio, a
proposta é pensar na articulação gender x genre, explorando as especificidades do rap como
gênero musical e como ele pode determinar ou indicar certas práticas. Antes de partir para
esta análise, passamos por um resgate contextual, focando na presença da mulher no rap
soteropolitano e brasileiro.

1.3 A cena rap soteropolitana
Os eventos de rap em Salvador indicam uma cena que está em constante
transformação. Quanto à circulação dos grupos nas festas de rap, os locais que mais se
destacaram na agenda durante o período da pesquisa foram o Teatro Solar Boa Vista, que fica
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em Brotas, o espaço Freedomsoul Rec, que fica em Massaranduba, na Cidade Baixa, o The
Anglo-Saxon Pub, que fica no Pelourinho (lá acontece a festa Lama, que se auto intitula a
“festa de rap mais suja da city” e a Casa Preta, no bairro Dois de Julho. Nesses locais
predominam shows com artistas de Salvador. Também ocorrem shows de rap em outras casas,
que não promovem exclusivamente festas do gênero – como a Commons Studio Bar,
Borracharia, Amsterdam (na “pirâmide do Rio Vermelho - onde ficava a Zero - fechada em
2017 - onde ocorreram shows de rap), Tropos e Clube Bahnhoff (antigo Idearium), no Rio
Vermelho), Mouraria 53 (Rua da Mouraria, Nazaré), e mais recentemente, o Mercadão
Criativo e Colaborativo, no Rio Vermelho. Ainda há outros locais onde ocorrem shows de rap,
aqui listamos os locais que mais aparecem nas agendas de shows.
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Figura 4 - Mapa dos principais locais mapeados com eventos de rap em Salvador.
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Fonte: Google Maps
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No caso de outros bairros, temos uma cena forte de batalhas de rap 21 , que não se
inserem na análise, mas indicam um fortalecimento e consolidação do hip-hop. No site Rap
071, há uma seção chamada “Mapa das Batalhas”, que registra batalhas em Salvador e Região
Metropolitana, com eventos em Costa Azul, Simões Filho, Dique do Tororó, São Caetano,
Liberdade, Cabula, Mussurunga, Pernambués, São Rafael, Bonocô, Brotas, Mata Escura,
Candeias, Lauro de Freitas, São Marcos, Rio Vermelho, Bonfim e Itinga. Outro formato de
evento que faz parte da cena hip-hop é o slam - sarau ou batalha de poesia de mulheres, que
integra também rappers - incluindo shows na programação. Em Salvador, temos o Sarau da
Onça, do bairro de Sussuarana, que realiza o Slam da Onça desde 2014; o Slam da Raça,
realizado pelo Sarau da Raça, do Grupo de Capoeira Raça Salvador/Itapuã e o Slam das
Minas Bahia, realizado no Cabula, que foi criado em março de 2017 para ser um espaço de
visibilidade e fortalecimento das artistas da cena local e buscar o protagonismo das mulheres
negras e periféricas no meio cultural.
Em matéria22 de Elen Carvalho, do Brasil de Fato, publicada no site Geledés, ela traz
os três slams como exemplos de batalhas de poesias que ocorrem nas periferias de Salvador.
Segundo citação do texto, “a potencialidade desses espaços está no diálogo entre as diferenças,
na troca de conhecimentos, na irreverência e na livre expressão de cada participante”
(CARVALHO, 2017, p.1). Ela cita a MC Amanda Rosa, vencedora da primeira edição do
Slam das Minas - Ba em Salvador. Amanda Rosa é poeta, MC e atriz, baiana da Chapada
Diamantina: “tem sido um espaço onde as mulheres têm conseguido estar à frente do processo.
Inclusive, através dos Slams, elas têm conseguido se inserir no rap. Através desse lugar, a
juventude tem começado a se organizar e a participar de coletivos. Começa a enxergar os
problemas sociais” (Amanda Rosa, 2017).

21

A cientista social Regiane Miranda pesquisa as batalhas de mc´s no mestrado do Programa Multidisciplinar de
Pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
22
Disponível em https://www.geledes.org.br/slams-movimentam-as-periferias-de-salvador-ba/. Acesso em 4 fev
2019.
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Figura 5 - Amanda Rosa na final do Slam das Minas, em 2017.

Fonte: reprodução YouTube Slam das Minas Ba.

O Slam das Minas se insere na cena hip-hop e tem participação de MCs e rappers de
Salvador, criando uma rede de artistas que circulam ao mesmo tempo pela periferia e pelos
eventos em locais centrais da cidade. São diferentes contextos com performances que
compartilham uma potência política com atuação das mulheres.

Figura 6 - Baile do Slam das Minas em novembro de 2018 na Freedomsoul Rec.

Foto: @viralatacvl no Facebook do Slam das Minas - BA
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Procurando divulgar a inserção das mulheres no hip-hop em Salvador, o site Rap 071
produziu em 2017 a série de vídeos “A Cena Por Elas – Mulheres do Hip-hop”. As
colaboradoras do site Rap071 Hilary Marcele e Aline Valadares entrevistaram quatro
mulheres, representantes dos quatro elementos básicos do Hip-hop: a MC Áurea Maria, a
BGirl Michelle Arcanjo, a Grafiteira Sista Katia e a Dj Nai Sena. É um registro importante
para mostrar como a cena é vista por elas e como esses trabalhos estão sendo divulgados, já
que a comunicação midiática é importante elemento da experiência. Para Sista Kátia, que
desde 2009 atua no movimento hip-hop em Salvador, o que existe é uma subestimação do que
as mulheres são capazes de fazer.

As mulheres têm sempre um olhar no passado e um olhar no futuro. (...) As
mulheres têm uma capacidade de reinventar muito maior do que os caras, e
eu acho que eles estão se sentindo ameaçados e estão ficando pra trás mesmo
porque as mulheres estão dominando os espaços também de produção. (...)
Está se criando um mercado em que mulheres estão inseridas e começando a
ganhar dinheiro com isso também (Sista Kátia, 2017).

A MC Áurea Maria, ou Áurea Semiséria, de Cajazeiras, começou no Rap com
MiraPotira e Cintia Savoli, nomes importantes no Rap de Salvador. Em 2018, foi convidada
do rapper Emicida para um show no Rio de Janeiro do Festival Ridder #DáPraFazer.
Figura 7 - Áurea Semiséria em apresentação em 2017.

23

Reprodução Instagram .

23

Fonte:https://www.instagram.com/semiseria/. Acesso em 04 fev. 2019
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A apresentação da entrevista na matéria reforça “os corres”24 da artista:

Tá pensando que pra ser uma mulher rapper é só subir no palco e cantar?
Áurea Maria tá aí para provar que é preciso muita responsabilidade para
encarar os corres do dia a dia, dando a volta por cima quando tratada como
objeto, para conseguir mostrar através das letras a sua realidade. (Rap 071,
2017)

No vídeo, ela conta um pouco da experiência na cena e do contexto das mulheres que
querem fazer rap:

Hoje não é mais tão difícil porque o pessoal contratante e produtores estão
vendo ao redor deles toda uma manifestação, toda essa parada de
empoderamento feminino e toda essa parada das mulheres se revoltarem e
não quererem pagar eventos de uma line que só tem homem e estão se
disponibilizando a contratar. Só que aí a gente recebe um tratamento
diferente, quase sempre (a maioria dos eventos que eu fui tocar eu fui
sempre bem recebida, graças a Jah). Tem dia que eu acordo 6 horas da
manhã pra fazer corre no buzu, tá ligado? Porque falta show. E quando rola
show, os cara não quer pagar, justamente por isso, entendeu? Porque eu sou
mulher. Porque se fosse homem, e impor: não, só vou tocar se tiver certo
cachê e pá, porque você sabe da qualidade do meu corre. Mas eles acham
que, como eu sou mulher, eu vou ter qualquer outra renda, ou que eu não
preciso de dinheiro, ou só eles precisam de dinheiro, tá ligado? Tudo isso
gira em torno do dinheiro (Áurea Semiséria, 2017).

A MC conta que foi bem recebida na maioria dos eventos em que tocou, mas que a
realidade para a maioria das mulheres não é essa. Com parcerias como o projeto Melissa
Makers25, Áurea ganhou mais destaque nacional, apresentada assim no site do projeto, quando
foi escolhida entre “xs 12 criativxs” de Salvador para a ação da marca de calçados.

Áurea Semiseria é rapper, trançadeira e modelo. Atua em dois coletivos de
rap independente da Bahia, NaCalada e Balostrada Records. Em ambos, é a
única integrante mulher. Suas músicas retratam seus sonhos, planos,
encontros e também trazem a sua vivência, com o intuito de mostrar a sua
realidade e passar sua visão como mulher negra, gorda e periférica em meio
a uma sociedade opressora. Todas essas vivências a inspiram na hora de
compor. (#MelissaMakers, 2018).

24 A expressão “os corres” pode ser utilizada em diferentes contextos. Aqui significa o esforço para correr atrás
dos objetivos.
25
Mais informações sobre o projeto aqui: https://www.melissa.com.br/video/autoestima-em-versos.
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Em janeiro de 2019, lançou a música LUV THUG, uma love song26, e em fevereiro de
2019 lançou a música Auto Estima em Versos, composta no projeto Melissa Makers, e
que fala de empoderamento e quebra de padrões da sociedade.

Figura 8 - Áurea em show no Rio de Janeiro em 2018. Foto de @eilucasalves

Fonte: Instagram.

Para falar da experiência como mulher que atua na dança do hip-hop, o break, a b-girl
Michelle Arcanjo conta que não entrou na cena hip-hop logo de início por uma questão de
preconceito.

A minha família tinha uma visão bastante conservadora e dizia que não: que
hip-hop é coisa de homem, isso é coisa de pivete, coisa de marginal. Não dá
pra aceitar você nesse meio. E aí, acabaram tendo essa pressão em cima de
mim e eu não tive no momento forças pra lidar com isso e eu deixei pra lá e
continuei a minha carreira artística da forma como tava. (...) A autonomia
financeira ajudou a voltar ao break e não depender da opinião e das regras
familiares. (...) Um desafio foi se sentir à vontade dentro de movimento, pois
as Bgirls que participavam eram já taxadas de “Maria B.Boy”, meninas que
estavam ali somente para ficar com algum B.Boy. A segregação indireta é
desencorajadora para as meninas que estão começando a desenvolver a arte
da dança. (Michelle Arcanjo, 2017)

26Love

songs são canções de rap com temas românticos.
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A falta de referência para ter noções de comportamento e expressão corporal faziam
com que ela se vestisse como os b-boys. À medida que passou ter contato com outras b-girls,
ela foi percebendo como se comportar de uma maneira mais tranquila sem deixar os aspectos
da vaidade feminina.
Figura 9 - Confra do UAS Crew 2017.

Fonte: reprodução Instagram @arcanjo.dancer

No elemento DJ, a série convidou a DJ Nai Sena, apresentada pela matéria citando sua
localização no movimento:

Cercada por homens em sua vida pessoal, a DJ Nai Sena, mesmo sem uma
representação feminina em casa para guiar seu processo de amadurecimento
como mulher (perdeu sua mãe aos 7 anos), expõe que o lugar dela é onde ela
quiser! (...) É bastante claro que o hip-hop é um espaço predominado por
homens e isso acaba inibindo as mulheres que querem fazer parte de
algumas das suas vertentes, “Como ela não se vê, ela não se sente
representada”. E no cenário de Salvador, a representatividade das mulheres,
negras, DJs é algo que precisa ser cobrada e valorizada (Rap 071, 2017).

Aqui já percebemos a abordagem da matéria para ressaltar a vivência da artista e sua
relação com o espaço das mulheres na cena, demonstrando preocupação em valorizar sua
representatividade. Na época da divulgação do episódio de Nai Sena da série (março de 2017),
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o site citava que havia apenas Nai e DJ Belle com essas características que atuam no
movimento.

Tem várias minas aí que tem várias vontades de grafitar, ser DJ, tocar,
dançar no palco, mas ficam inibidas por conta do machismo que é presente,
por conta de sempre ter homens no palco. Se uma mina não se vê, ela não se
sente representada. Eu acredito que pros caras alguns estão meio que
engolindo a pulso, porque as mulheres que estão surgindo no hip-hop são
mulheres que fazem seu trabalho e fazem bem feio. (...) É uma questão dos
caras assimilar esses espelhos de homens que sabem acolher as mulheres
dentro do movimento (Nai Sena, 2017).
Figura 10 - Publicação do Instagram da DJ Nai Sena – foto da festa Menina Veneno.

Fonte: Instagram

1.3.1 Mulher na cena é novidade?
Em 2009, o Tropa Sagaz era considerado o grupo de rap feminino de maior destaque
na cena soteropolitana. O blog “Olha Onde a Favela Chegou”, dos pesquisadores Léo Morais
e Paulo Brasil, registrou a cena Hip-hop de Salvador com um arquivo de 2010 a 2013. O
acervo de matérias sobre os grupos de rap destaca entrevista com o grupo Tropa Sagaz. As
integrantes contam sua trajetória no rap. Uma delas é Sil Kaiala, que em 2001, juntamente
com Simone (Negramone) e Paula Azevich formou o grupo de rap Hera Negra, um dos
primeiros grupos femininos de rap de Salvador.
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Figura 11 - Imagem de divulgação da Tropa Sagaz.

Fonte: blog “Olha Onde a Favela Chegou”.

Percebe-se, a partir desses materiais, que as perguntas da entrevista já buscavam
entender o lugar da mulher no rap. Reproduzo trecho da matéria27, de agosto de 2010, com as
integrantes Yaiá Reis e Sil Kaiala.
Olha Onde a Favela Chegou- Sabemos que o rap é um gênero musical com
predominância masculina, quais são as dificuldades que vocês enfrentam
pelo fato de serem mulheres? Hoje em dia acho que poucas dificuldades, se
você perguntasse há 10 anos atrás eu lhe diria que muitas, porque não
tínhamos tantos espaços assim... Hoje nós mulheres podemos tudo... Chega
dessa história que “RAP É COISA SÓ DE MENINO”... Hoje temos o nosso
espaço. Basta chegar de pé junto.

Nessa resposta, os entrevistadores reconhecem as dificuldades das mulheres se
inserirem em um meio de predominância masculina como o rap, porém, elas respondem que
basta chegar de pé junto para conquistar o espaço. Nas discussões atuais sobre o machismo
institucional e o lugar da mulher na cena, esse debate já está ampliado, pois sabe-se que a
questão de gênero ainda impõe muitas dificuldades, e não basta apenas “chegar de pé junto”.
Olha Onde a Favela Chegou- Na opinião de vocês, o que falta para termos
mais mulheres no Hip-hop? “ATITUDE” e gostar do que se faz. Não adianta
cantar por cantar ou fazer qualquer outra coisa por fazer, tem que gostar de
fazer... hoje eu vejo que se tem poucas mulheres no Hip-hop por estilo
mesmo, pelo fato de não se identificarem com o H2.

27

Disponível em: http://httpwwwfamilia-stncombr.blogspot.com/2010/08/entrevista-com-o-grupo-femininotropa.html. Acesso em 5 fev. 2019.
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Os estereótipos de masculinidade e feminilidade também foram abordados na
entrevista, demonstrando que era um desafio manter a feminilidade e impor respeito na cena.
Olha Onde a Favela Chegou- Algumas mulheres dentro do rap assumem um
estereótipo masculinizado, algumas por estilo mesmo, outras por uma
questão de imposição de respeito. Como é para vocês manter a feminilidade
e ainda impor o respeito nesse cenário de predominância masculina? Sil
Kaiala - particularmente eu, gosto de vestir minhas calças folgadas com
minhas blusas regatas... Nem por isso eu deixei de ser feminina. Gosto de
usar minhas saias, vestidos e nem por isso eu virei homem... (rsrsrs). Tenho
vários estilos e nesses 9 anos de Rap eu nunca precisei me estereotipar para
mostrar que a mulher também pode cantar Rap. Eu sempre impus isso aos
homens...Yaiá – já chegaram pra dizer que tínhamos que nos vestir como
menininhas, mas isso não me diz nada! Eu me visto como eu gosto. Saias ou
calças, não tô deixando de ser eu!

Os grupos femininos tinham consciência de que precisavam se afirmar e mantinham
sua luta para conquistar espaço dentro do Movimento Hip-hop. Sil Kaiala fazia parte do
movimento “As Maloqueiras” (Grupos de Mulheres do hip-hop que atuam na Rede Aiyê Hiphop). O texto de apresentação do grupo em seu blog28 reproduz essa afirmação de ser um
grupo feminino em “um universo dominado por homens”
Tropa Sagaz surge no ano de 2009 na cidade de Salvador/BA com o
propósito de ser um Grupo feminino que vem através do hip-hop mostrar
que a Mulher também pode fazer música rap. Um estilo independente de
gênero e deixando de ser um “universo dominado por homens”, já que elas
cantam e rimam tão bem, sem precisar ser nem um pouco masculinizadas ou
sucumbir aos estereótipos masculinos sobre a mulher hiper sexualizada.
Formado por Síl Kaiala (voz e letras), Yaiá Reis (voz e letras), o grupo
aborda diversas temáticas do cotidiano das integrantes do grupo, além disso,
ressaltam fortemente as histórias do povo negro, violência contra as
mulheres, discriminação, autoestima, ancestralidade do povo negro etc. O
repertório do grupo é bem diversificado, suas inspirações vêm de grandes
nomes da Música Negra e de grupos do cenário do Rap Nacional e
Internacional. Tropa Sagaz com o passar do tempo vem conquistando espaço
no cenário do rap baiano, já abriu shows de grupos nacionais e internacionais.
Somos uma Tropa viva com atitude Sagaz!

28

Disponível em: https://www.blogger.com/profile/17454580703377818763. Acesso em 5 fev. 2019.
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Figura 12 - Sil Kaiala e Aline Nepomuceno em imagem de divulgação do grupo Tropa.

Fonte: blog “Olha Onde a Favela Chegou”.

Em 2010, o site fazendomedia.org publicou a matéria29 intitulada Tropa Sagaz: quem
disse que rap é coisa (só) de menino?…

Figura 13 - Postura atenta das integrantes de uma das formações do Tropa Sagaz.

Fonte: site “fazendomedia.org”.

29

Disponível em: https://fazendomedia.org/tropa-sagaz-quem-disse-que-rap-e-coisa-so-demenino%E2%80%A6/. Acesso em 5. fev. 2019.
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A entrevista perguntou: “qual a maior vantagem de o grupo ser totalmente feminino?
Existe algum ponto negativo nisso? Sofrem algum preconceito?” As integrantes reconhecem o
preconceito, fruto do machismo.
Não diríamos vantagem, mas é sempre novo e diferente ver mulheres
reunidas na militância do rap. O que há de bom nisso é a curiosidade que
despertamos nas pessoas... Todos parecem muito interessados em conhecer o
tal grupo de mulheres que cantam rap, até as pessoas que não são do
Movimento Hip-hop se interessam em conhecer nosso trabalho. Existe, sim,
o preconceito que é fruto do machismo. Muitos homens, antes de nos ver em
ação, fazem algumas piadinhas sem graça, mas isso tiramos de letra!

Em entrevista30 ao site Oganpazan, em 2015, já em carreira solo, Sil Kaiala responde
sobre a participação feminina na cena do hip-hop baiano. Novamente, o tema está nas
perguntas sobre a carreira da artista. Ela considera que está bem mais fácil para as pessoas que
fazem parte do hip-hop, mas opina que a militância deixa a desejar.
A participação da mulher dentro do movimento hip-hop está bem melhor
comparada há anos atrás. O machismo ainda prevalece e percebe-se isso
quando vemos em eventos de hip-hop apenas grupos masculinos e nós
mulheres sempre em papéis secundários, backing vocal, participações, ou
como a única mulher em um grupo masculino. Somos poucas na cena, mas
estamos na ativa. Procuramos ocupar os espaços dentro do movimento hiphop atuando nos quatro elementos.

Importante perceber que o tema machismo no rap é inserido no conteúdo de
divulgação do trabalho das artistas soteropolitanas. Além de falar das influências musicais, da
sua trajetória artística ou características do trabalho, precisa se afirmar como mulher na cena e
discutir sobre o assunto. A preocupação dos veículos de divulgação em abordar o tema
também demonstra que está longe de ser um assunto resolvido, mas que tem a atenção da cena.
O “Hip-hop das Minas” foi destaque na Revista Fraude31 de 2016, com texto Mallu
Silva e Paula Holanda. O título era “Mulheres do movimento hip-hop buscam superar
desafios e alcançar reconhecimento no meio”32. A matéria aborda as convenções de gênero a
que as mulheres se sentiam obrigadas a obedecer para serem respeitadas, principalmente com
relação a roupas e comportamento:

30Disponível

em: http://oganpazan.com.br/sil-kaiala-e-suas-palavras-rimadas/. Acesso em 5 fev. 2019.
A Revista Fraude é uma publicação do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação
(PetCom) da Universidade Federal da Bahia.
32
Disponível em: http://www.revistafraude.ufba.br/materia.php?revista=14&materia=7#. Acesso em 5 fev. 2019.
31
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Se o corpo musculoso incomodava por não ser uma característica
convencionada como feminina, por outro lado, as mulheres no hip-hop
também podiam ser criticadas por assumir outras convenções, como a
maquiagem, o salto alto, a saia justa. Foi o que percebeu a cientista social
Rebeca Sobral, 37, ao escrever sua dissertação de mestrado sobre gênero e
hip-hop. Segundo a pesquisadora, até os anos 2000 existiam convenções de
gênero que as mulheres se sentiam obrigadas a obedecer para serem
respeitadas, principalmente com relação a roupas e comportamento. Só a
partir do começo da década que isso começou a mudar. “Elas sobem nos
palcos demonstrando que o rap também é coisa de menina; têm estilo
feminino de performance para cantar, compor e interagir com a plateia”,
conta (Revista Fraude, edição 14, 2016).

Nesse breve resgate da abordagem midiática sobre os grupos de rap na cena de
Salvador, percebemos que o gênero é uma questão levantada ao falar das artistas, e que os
desafios ainda permanecem. Em todas essas entrevistas, pelo menos uma pergunta era sobre
“ser mulher no rap” ou a “cena feminina”. Ainda hoje isso permanece, como se não fosse
normal as mulheres estarem inseridas no movimento. Elas sempre são a resistência, as
diferentes, as guerreiras.

1.4 O cenário atual
Na cultura contemporânea, as transformações ocorrem de maneira fluida e rápida, e
este trabalho busca demonstrar como os eventos atuais organizam suas experiências marcados
por questões de gênero. Em outubro de 2018, a Convocatória Mulheres do Hip-hop reuniu
mulheres do rap baiano no bairro de São Caetano. O encontro foi destaque de reportagem de
Beatriz Almeida e Regiane Miranda para o site Rap 071 33. Brena Élem e Udi, que formam a
dupla VisiOOnárias, participaram do 6º Fórum Nacional de Mulheres no Hip-Hop e
convocaram as mulheres da cena para falar sobre a construção política e o registro histórico
do movimento hip-hop na Bahia. A MC de Salvador Janaina Noblah também participou do
encontro. A reunião teve seis participantes, incluindo as autoras da matéria. Nota-se que
mesmo com o esforço para realização e a repercussão pós-evento na mídia especializada, o
encontro reuniu um grupo pequeno.

33

Disponível em: http://www.rapzeroseteum.com/materias/a-hist%C3%B3ria-do-hip-hop-cobra-postura-daatual-juventude-repera. Acesso em 5 fev. 2019.

46

Figura 14 - Convocatória mulheres do Hip-hop em escola de São Caetano.

Fonte: site Rap 071

Seguindo a ideia de fortalecimento das mulheres na cena, temos o Coletivo Vira
Lata34, que é um grupo formado pelas poetisas e MCs Victória Campos (DelaRua), Pollyanna
Menezes (Suja), Elana Christini (Laela) e a DJ Deméter Gramacho (DMT). Os projetos
buscam influenciar a participação feminina na cena de Rap da cidade. O grupo promove a
"Batalha das Bruxas", uma batalha de MC's protagonizada por mulheres - desde a organização
à apresentação. Na fanpage do Facebook: a descrição é: "Mulheres periféricas, resistentes
como a rua".

34

Página no Facebook: https://www.facebook.com/viralatacvl/.
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Figura 15 - Performance na 3ª edição da Batalha das Bruxas.

Fonte: Facebook

O evento que comemorou 1 ano do coletivo, em agosto de 2018, reuniu os seguintes
grupos e artistas: Brota Xota, Singa, Nega Fya, Mirapotira, Amanda Rosa, As Mule Crew, DJ
Real Bagaça DMT, DJ Berlota com participação de Tina B e Família 4:15.

Figura 16 - Arte de divulgação da Batalha das Bruxas nas redes sociais.

Fonte: evento do Facebook.
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Em 2018, elas falaram ao site Rap 071 sobre a relação com as mulheres na cena:
A relação com as mulheres é complicada. Por mais que haja
divulgação, elas sempre se intimidam em ocupar o local de fala
disposto a elas dentro das batalhas de rap, ressalta Elana, quando
analisa os fatores a serem superados na cena. Na primeira edição da
Batalha das Bruxas houveram 6 representantes para batalhar, onde
deveriam ser 8, na segunda edição a mesma coisa e na terceira edição
não rolou a batalha pois faltou mulher para batalhar, ressaltou. O caso
é que isso é um reflexo de toda uma estrutura machista e não é algo
que se muda de uma hora pra outra, mas é importante haver a batalha,
independente de quantas mulheres batalham, porque isso já é uma
forma de combater a estrutura (Elana Christini - Coletivo Vira Lata).

Assim como a Batalha das Bruxas, muitos eventos da cena ainda têm pouco público.
Não é objetivo deste trabalho fazer um mapeamento dos eventos de rap ou de artistas, mas
trouxemos algumas pistas de como a cena se desenvolve e como as mulheres estão inseridas.
No início de 2019, o Instagram “Meu MC Favorito35” divulgou nove lançamentos de
mulheres o RAP BA para quem “ tá cansada das listas de melhores dos #MeuMCFavorito,
onde somente os homens têm destaque!”, segundo legenda da foto. Aqui podemos conhecer
alguns dos nomes de destaque na produção de rap em Salvador entre o final de 2018 e início
de 2019, com seus respectivos lançamentos: Suja + Laela + Delarua - Bruxas Lendárias;
KBSativa Mc's - BAD GIRL; Negafya - Mina do Ouro; VisiOOnárias - 1/3 da Tropa;
Duquesa - Dois Mundos; Bruna MC - Rap BA; Moa Vênus feat Má Reputação - Mulheres
sem medo; Cami$ - Flow Trash; Cintia Savoli - Diamante Raro.
O vídeo com mais visualizações da lista é o da rapper Duquesa, de Feira de Santana.
De Salvador, o vídeo com mais visualizações no YouTube é o clipe de Bruna MC com a
música Rap BA. Bruna é uma rapper de 9 anos que está conquistando espaço na cena e já foi
destaque de programas como Profissão Repórter, em edição que destacou artes da periferia36.

35

Instagram criado no final de 2018: https://www.instagram.com/meumcfavorito/ . Acesso em 5 fev. 2019
Disponível em: https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2018/09/20/artistas-da-periferia-espalham-artepelas-grandes-cidades-do-pais.ghtml. Acesso em 5 fev. 2019
36
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Figura 17 - Bruna MC.

Fonte: Instagram

A maioria das artistas da lista são novas na cena do rap. A que já está há mais anos na
cena (desde 2005) é Cintia Savoli.

1.5 Negociações e afirmação
A transformação do rap no Brasil é tema de livro de Teperman (2015), que em alguns
episódios esforça-se para abordar a presença das mulheres e “meninas” na cena. Quando volta
ao ano de 1985 e detalha a ida das rodas de break para a estação São Bento do metrô de São
Paulo, conta que a maioria dos frequentadores da São Bento eram rapazes entre quinze e
pouco mais de vinte anos. As meninas também marcavam presença, ainda que em minoria, e
algumas chegaram a integrar gangues de break. “Já na virada dos anos 1990 foram criadas
versões femininas de algumas gangues, como a Jabaquara Breakers Girls – nome curioso, que
mistura palavras em inglês a um nome de origem tupi de um bairro paulistano” (TEPERMAN,
2015, p. 35).
Nesse relato, percebe-se que a presença das mulheres é associada à minoria ou a
“versões” de gangues, tirando o protagonismo da ação de uma gangue formada só por
meninas ao ser considerada uma “versão”.
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Já quando o assunto é gangsta rap37, a palavra é ambiguidade:
(...) no pacote dos “bens de consumo” ostentados nas letras e videoclipes,
muitos rappers fizeram questão de incluir mulheres ou, na gíria mais usada
nessas letras, “vadias”. Nos vídeos, os MCs aparecem cercados por dezenas
de mulheres em trajes sumários, dançando de forma sensual e submissa ao
lado de seus relógios e carros, como parte do rol de objetos conquistados.
Entre as ambiguidades do gangsta rap está a de ao mesmo tempo formular
algumas das mais poderosas e libertadoras críticas à sociedade
contemporânea e tantas vezes acabar por reproduzir e reforçar os valores
mais retrógrados, como a misoginia, a homofobia e o fetiche da mercadoria
(TEPERMAN, 2015, p. 104).

Outra questão abordada pelo autor é em relação à voz. 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 Hum, com a
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 poder38.
A partir do estudo do funk e do hip-hop no RJ e SP, Herschmann (2005)
problematizou a articulação dos jovens dos segmentos populares na dinâmica da cultura
urbana contemporânea. O livro é referência nos estudos de música e comunicação e aborda o
período dos anos 90. A extensa pesquisa traz praticamente somente produções de homens e o
autor já se preocupava em perceber como a mulher aparecia nessas cenas. Mesmo com essa
preocupação, a questão de gênero ainda é muito pouco explorada no texto. Trouxemos alguns

37

O gangsta rap desenvolveu-se no final dos anos 80 na costa oeste dos Estados Unidos. A palavra gangsta é um
derivativo de gangster. O Gangsta Rap foi popularizado por grupos como o N.W.A no final dos anos 80. As suas
letras são violentas e normalmente tendem a criticar a sociedade e a mostrar ao mundo a injustiça desta, e a partir
dessa crítica, abrir os olhos de quem não está nem aí para a dura realidade das ruas, mesmo que isso atinja
diretamente o ouvinte. Fonte: Wikipedia.
38O

rap nacional sempre foi um gênero produzido predominantemente por homens, mas, já em 1989, a rapper
Sharylaine teve a faixa “Nossos dias” incluída na coletânea Consciência Black, que trazia também as primeiras
gravações do Racionais MC’s. “Nossos dias” é tido como o primeiro registro fonográfico de uma MC mulher no
Brasil. (...) Outras MCs, como Luna, Rubia e Dina Di, também gravaram e se apresentaram na época, e algumas
chegaram a atuar nos projetos do Instituto Geledés. Em 2005, a cineasta Tata Amaral produziu a série televisiva
Antônia, sobre um grupo de rap formado exclusivamente por mulheres. Lançado como longa-metragem pouco
depois, Antônia era também o nome do grupo formado pelas cantoras Negra Li, Cindy Mendes, Leilah Moreno e
Quelynah. O grupo só existia no filme - Negra Li colaborava com a Família RZO, grupo paulistano liderado por
Helião, mas a carreira das artistas era mais ligada ao R&B do que ao rap propriamente (TEPERMAN, 2015,
p.105)
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momentos em que o autor aborda o machismo presente naquele contexto:

Na realidade, a mulher no mundo do hip-hop carioca ou paulista ocupa um
papel secundário, apesar de nenhum de seus membros admitir isso nas várias
entrevistas realizadas. Além de enfrentarem um machismo velado, que se
expressa no uso frequente da expressão "vadia" das músicas e discursos, elas
enfrentam o pouco espaço que existe para que artistas do sexo feminino cantoras, dançarinas ou grafiteiras - possam se manifestar. Ao contrário das
mulheres do funk, as do hip-hop não podem usar explicitamente o erotismo
como estratégias para subverter esse universo predominantemente masculino.
Nenhuma delas usa roupas provocantes, com medo justamente de ser
estigmatizada por isso. Sua indumentária lembra as roupas pesadas e largas
dos homens. Sua estratégia é fazer uso da palavra, em um discurso que se
aproxima muito do "feminista" tradicional. Respondem ao discurso dos
homens com mais discursos, ou melhor, diante da verborragia masculina,
produzem mais verborragia. (HERSCHMANN, 2005, p 205 - 206)

Em uma nota de rodapé, ressalta:
Existem alguns MCs do sexo feminino que alcançaram algum sucesso, como,
por exemplo, a MC Cacau, a MC Pink e a MC Shaiene. Entretanto, de modo
geral, o universo predominantemente masculino do funk consagra mesmo os
ídolos masculinos. No hip-hop nacional encontramos situação bastante
similar (HERSCHMANN, 2005, p. 277).

Além disso, outra constatação do autor ao pensar o papel da mulher nos bailes funk foi
de que a posição no grupo era definida por parentesco ou ligação amorosa, refletindo muito as
relações sociais na época da pesquisa – não totalmente diferentes dos dias atuais.
Ana Clara Fonseca de Souza e Giovanna de Guzzi, na monografia - documentário “A
batalha das minas” (2016), destacam que “como parte das raízes culturais do movimento hiphop, o rap teve sua difusão a partir de jovens, homens e negros. Pouco se sabe sobre a
presença de mulheres” (2016, p. 13). As autoras trazem a dissertação de Wivian Weller, “A
presença feminina nas (sub)culturas juvenis: a arte de se tornar visível” (2005), que relata
como a presença feminina nos trabalhos e pesquisas sobre o hip-hop são pequenas:

Desde os primeiros estudos realizados por sociólogos da Escola de Chicago e
por integrantes do Center of Contemporary Cultural Studies (CCCS) de
Birmingham aos estudos mais recentes realizados, entre outros, na Alemanha,
em Portugal e no Brasil, encontramos poucas ou nenhuma referência quanto à
participação feminina nesses movimentos. É comum encontrarmos
publicações sobre juventude e culturas juvenis que compreendem a categoria
juventude como um todo, ou seja, que não fazem uma distinção entre jovens-

adolescentes do sexo feminino e masculino. (WELLER, 2005. P. 108).
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Assim como a pequena presença de mulheres, a masculinidade é muito forte no rap e
as referências dos papéis protagonistas eram de vestimentas largas, boné e tom de voz
agressivo, características de afirmação entre os homens. As autoras relatam que essa era a
referência da presença feminina encontrada no cenário musical, aparecendo como um tipo
estratégia de pertencimento de mulheres no início da resistência à exclusão de gênero, mesmo
no movimento hip-hop, que nasceu para combater a opressão e a exclusão de indivíduos.

Além disso, é comum, por parte de rappers homens, o uso de termos que
discriminam o gênero feminino. (…) Porém, há mulheres na contracorrente
desse universo machista do rap. Com lutas, elas foram, aos poucos,
conquistando seus direitos. Aquelas que abraçaram o movimento
encontraram ali o seu lugar para falarem de seus ideais, sua independência e,
principalmente, contestarem a falta de igualdade que encontram perante os
homens (e não apenas no cenário do rap, mas na organização da sociedade
em seus mais diferentes processos) (DE SOUZA; DE GUZZI, 2016, p.14).

Esta pesquisa está atenta às conquistas das mulheres, que reforçam a percepção do
movimento de mudança estético-política do rap brasileiro como gênero musical que
possibilita novos modos de experienciar a música em uma relação que envolve política e
performance, em diversos formatos de discursos. No próximo capítulo, iremos abordar essa
dimensão estético-política em um percurso teórico e detalhar os procedimentos empíricos da
metodologia para analisar as experiências nos eventos.
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2 A ORGANIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Neste capítulo apresentamos a proposta de articulação dos estudos de gênero (gender
studies) com o gênero musical (genre) para propor uma categoria de análise que nos permite
identificar como a experiência das mulheres se organiza nos eventos de Rap em Salvador.
Pode ser percebida uma atuação das mulheres na cena do rap soteropolitano no sentido de
fortalecer o combate ao sexismo na cena e na sociedade? Como pode o conteúdo contra
hegemônico do rap propor desestabilizações, dimensão fundamental para a ação política que
reorganiza os regimes de partilha do sensível, segundo Jacques Rancière (2005)?
Começaremos com o aprofundamento do gênero como categoria de análise, no item
2.1 Gender x Genre; seguimos com o item 2.2 abordando conceitos e autores na Dimensão
estético-política, traçando caminhos parar a abordagem empírica; detalharemos o método de
Berger no item 2.3 para entender como seguimos o autor na proposta metodológica e
finalizamos no item 2.4 com um desenho de análise e procedimentos empíricos, com uma
proposta de sistematização.
2.1 Gender x Genre
Quando voltamos o olhar para a música, comunicação e cultura contemporâneas,
percebe-se que há um vasto campo de pesquisa para refletir sobre essas relações sociais e
pensar na articulação gender-genre como categoria de análise contribui para ampliar a visão
da sociedade sobre as representações de poder também na música.
Pensamos gênero como uma construção social – como modos de ser considerados
apropriados para a categoria sexual (LOURO, 2008) e sigo a abordagem do estudo sobre a
desigualdade de gênero na produção do Metal proposta por Pauwke Berkers & Julian Schaap
(2018), no livro Desigualdade de Gênero na Produção do Metal39. Os autores veem o gênero
como uma categoria primária de enquadramento das relações sociais e que afeta todos os
domínios da vida social – como homens e mulheres devem agir, vestir-se, mover-se e
comportar-se (RIDGEWAY, 2011). E isso inclui a música que se deve – e não deve – gostar,
ouvir ou produzir como homem ou mulher (FRITH & MCROBBIE, 1990). Guacira Lopes
Louro alega que, ao nascer, o corpo é inserido em uma teia de significados, onde é agenciada
uma série de atributos, gestos e performances que “inscrevem nos corpos o gênero e a
sexualidade legítimos” (LOURO, 2008, p.16). Esses significados, gestos e performances
seguem sendo agenciados conforme expectativas de diversos grupos sociais e, especialmente
39

Título original: Gender Inequality in Metal Music Production. Tradução livre.
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no olhar deste trabalho, de gêneros musicais. Temos exemplos desses agenciamentos e da
relação gender-genre na configuração dos gêneros musicais que ajudam a pensar as
performances também no rap. A música pop, por exemplo, é associada a divas como
Madonna e Beyoncé com a exploração da feminilidade. A pesquisa de Thiago Soares e
Mariana Lins (2017) aborda as políticas de gênero da performance de Madonna. O trabalho
fala sobre as “políticas de gênero”, entendidas como ações institucionais organizadas em
torno do debate sobre igualdade de gênero, relações e hierarquias entre gêneros e suas
transformações políticas, sociais e sobretudo econômicas (Soares e Lins, 2017, p. 2).
As condições de sobrevivência desiguais para homens e mulheres na
indústria – bem como fora dela – orientou boa parte da produção de
Madonna, consolidando-a como uma voz expressiva na representação
feminina na mídia. Certamente, uma voz branca, hegemônica, rentável, nem
sempre “afinada” com as muitas nuances do feminismo contemporâneo

(Soares e Lins, 2017, p. 3).
Este é um exemplo de abordagem que articula os estudos de gênero da relação de uma
diva pop, e há muitas outras questões que podem ser pensadas a partir dessa relação. Assim
como no pop, o rock também possui suas convenções – desta vez atreladas à masculinidade
ou agressividade do gênero, porém que traz muitas contradições e negociações. Cardoso
(2018), no estudo sobre a “rockeira baiana” Pitty, traz a abordagem de Janotti Junior (2014),
que pontua que há uma espécie de dualidade tensionadora entre “feminino” e “masculino”
preponderante em gêneros como o Rock e o Heavy Metal (CARDOSO, 2018, p.11).
O que está em jogo é o fato de que os agenciamentos ultrapassam as
dicotomias de gênero masculino x feminino, pois não basta a uma “banda de
garotas” afirmar-se como uma banda de peso. Ser mulher no universo do
metal é fazer emergir o feminino, mas um feminino que se corporifica em
meio à distorção e à autenticidade que a intensidade sonora do heavy metal
evoca (JANOTTI JUNIOR, 2014, p.113).

A pesquisadora Rose de Melo Rocha estuda nomes da música pop como Rico
Dalasam, Pabllo Vittar, Gloria Groove e Linn da Quebrada, artistas gays, drags ou
transsexuais que são pensados pela autora como expoentes do atual “artivismo musical de
gênero” que inventam “resistências” e “re-existências” por meio da música. Esses casos
aproximam-se do nosso estudo ao pensar nas possibilidades de transformação social
engendradas por estes “artivistas” - em outro caso de articulação gender x genre, abrindo
diferentes possibilidades de pesquisa.
Outra aproximação que inspira este trabalho é tema de monografia de Bruna S. Jesus:
"Mulheres no Reggae de Salvador-BA: experiências musicais e trajetórias identitárias",
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produção do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade do Núcleo de Estudos
Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) da UFBA. Também do NEIM temos uma pesquisa
relacionada ao rap, desta vez na pós-graduação. A dissertação de mestrado de Ariana Mara da
Silva estuda as mulheres lésbicas “raperas” da América Latina no trabalho: “Raperas Sudacas:
A Poética Amefricana e Mestiza Sapatão na América Latina”.

As raperas lésbicas negras latino-americanas demonstram que ser mulher
não é universal, em consonância com os apontamentos das feministas
decoloniais antirracistas através de suas músicas e trajetórias. Os espaços por
elas conquistados não são os mesmos tradicionalmente ocupados pelos
rappers. Enquanto eles estão habitualmente nas mídias impressas, virtuais e,
algumas vezes, televisivas, elas ainda são muito reivindicadas por
movimentos sociais: de mulheres e de lésbicas (SILVA; ROSA. 2017, p.55).

Neste estudo, a pesquisadora demonstra quais espaços as raperas lésbicas latinoamericanas ocupam. O gênero está ligado diretamente à produção musical das artistas.
Continuando o percurso teórico, é importante evidenciar que as experiências são baseadas em
papéis, expectativas e normas, associadas ao masculino ou feminino. E isso se reflete também
na relação com o gênero musical – indicando papéis específicos para homens ou mulheres –
por vezes limitando as experiências que fogem dos padrões de masculinidade ou feminilidade
e indicando convenções nas performances, posto aqui que “as performances se revelam como
uma espécie de forma-força (e não somente como representação de uma ação) que indicam
tanto as matrizes convencionais da ação quanto seus desvios disruptivos em determinados
acontecimentos (ZUMTHOR, 2000)”.
Ao pensar em gênero e performance, nota-se que essas experiências no rap se inserem
nos processos de partilha do sensível: “A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte
no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce.
Assim, ter esta ou aquela ´ocupação’ define competências ou incompetências para o comum”
(RANCIÈRE, 2009, p. 16). A proposta é pensar no gênero como fator importante para a
organização das experiências, questionando o quanto ser mulher ou homem no hip-hop
orienta as performances de papéis definidos por convenções criadas dentro do próprio gênero
rap? Dentro dessas experiências, a mulher precisa disputar espaço e reconhecimento dentro de
um contexto que favorece o trabalho dos homens. Diante disso, intensifica-se o desafio de
entender a diversidade que existe dentro do próprio movimento.
Mesmo sendo o hip-hop um espaço aberto para diferentes posturas e
pensamentos sobre as desigualdades sociais, inclusive sendo um espaço
também para meninas e mulheres, é possível se reconhecer a reprodução das

56

convenções tradicionais de gênero, ao atribuírem determinadas expectativas
ao feminino e ao masculino (BONETTI; FREIRE, 2014, p.106).

Aqui retomamos a questão das expectativas para cada gênero a partir de atributos,
gestos e performances e reconhecemos também no hip-hop a perpetuação de construções
apropriadas para homens ou mulheres. Dialogando sobre masculinidades e convenções de
gênero, trazemos João Alcântara (2016), que em seu estudo sobre as produções audiovisuais
de Daniel Peixoto e Johnny Hooker elabora também a abordagem teórica-metodológica
genre-gender como forma de observação das desconstruções masculinas:
No exercício deste estudo, observamos como é crescente o interesse de
pesquisadoras e pesquisadores pelas discussões de gênero no campo da
Comunicação, e pelas discussões de comunicação (ou de música) nos
estudos mais afinados com as questões de gênero. Ao mesmo tempo, vemos
que alguns destes estudos, em ambas as esferas, acabam por privilegiar um
ou outro aspecto: o das dinâmicas da música popular massiva, de préinscrições dos gêneros musicais (genre), ou das discussões acerca de
identidades, reprodução, potencialização e/ ou tentativas de subversão das
normas de gênero (gender) (ALCÂNTARA, 2016, p. 108).

A contribuição desta dissertação nesse amplo e instigante campo de estudo é entender
como essa relação aparece nas performances das mulheres da cena rap de Salvador a partir do
estudo das experiências nos eventos.40 A diversidade e as transformações que ocorrem tanto
relacionadas ao gênero musical quanto ao gênero como marcador social estão muito próximas,
uma vez que elas interferem nas experiências. Com essa articulação, começamos a entender
de que forma a experiência com as performances das mulheres no rap têm desestabilizado as
noções dominantes de um gênero musical ancorado no patriarcado, machismo e misoginia.

2.2 Dimensão estético-política
Diante de um crescimento visível da produção feminina41 na cena hip-hop brasileira e
soteropolitana nos últimos dez anos42, mapeamos os ecos da experiência político-estéticas em

40Os

principais estudos de hip-hop no Brasil, principalmente na década de 90 e 2000, se referem aos jovens, no
campo das ciências sociais e da educação. Com o aumento do alcance do gênero musical para outros públicos, o
fenômeno ganha força como processo comunicativo contemporâneo e se torna um objetivo de estudo de
comunicadores, com questões que envolvem estética, música, consumo, moda e política. As produções
acadêmicas mais recentes se propõem a falar dos novos sujeitos e novos produtos midiáticos envolvidos nesse
processo.
41 Utilizamos

feminino para relacionar às mulheres, diferenciando do termo “feminilidade”, que traz um
significado de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres, como
delicadeza ou sensibilidade.
42

Helen Campos Barbosa, em sua pesquisa sobre experiência estética e visibilidade de gênero, traz que o Brasil
tem presenciado um aumento significativo de artistas ativistas nos últimos anos. Leandro Colling (2016) afirma
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dois eventos de rap que ocorreram em Salvador nos dias 4 de agosto de 2017 e 2 de fevereiro
de 2019. Para abordar experiência, tomamos a perspectiva do Pragmatismo com o conceito de
John Dewey (2010), que considera a experiência como um movimento ativo entre a criatura e
o ambiente - um processo que une vivências e sentidos. Para Dewey, experiência é tudo o que
pode ser experimentado por uma criatura na relação com o ambiente.
[...] toda experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum
aspecto do mundo em que ela vive. Um homem faz algo: digamos, levanta
uma pedra. Em consequência disso, fica sujeito a algo, sofre algo: o peso, o
esforço, a textura da superfície da coisa levantada. As propriedades assim
vivenciadas determinam a ação adicional. A pedra pode ser pesada ou
angulosa demais, ou insuficientemente sólida; ou então, as propriedades
vivenciadas mostram que ela se presta para o uso a que se destina. O
processo segue até emergir uma adaptação mútua entre o eu e o objeto, e
essa experiência específica chega ao fim (DEWEY, 2010, p. 122).

Com esse conceito, entende-se que a experiência dos indivíduos nos shows de rap
apresenta padrões e mobilizações sensoriais do corpo de acordo com cada artista ou estilo de
evento, marcados por convenções de cada subgênero do rap. Cada artista possui um público e
modos de fazer que definem diferentes experiências. Se um show é de rap acústico, o local
escolhido vai ser diferente de um show de gangsta rap ou trap, estilo em ascensão no rap
brasileiro, por exemplo. As intenções do público já são outras. Em eventos de rap
protagonizados por mulheres, a percepção muda e adquire novas interpretações e quebra ou
continuidades de padrões, pois existe uma circunscrição social envolta no “ser mulher fazendo
rap”. Este trabalho se propõe a entender quais as condições de aparição em que essas
mulheres se inserem ao fazer um evento de rap na atualidade, colaborando para uma
experiência musical, comunicacional e política que seja capaz de promover ações para uma
transformação social.
A análise empírica se propõe a descobrir quais esses lugares de potência de mudança,
pensando muito com Jorge Cardoso Filho (2016): “as experiências estéticas podem revelar
convenções muito interessantes sobre as formas de apreensão do sensível nas sociedades, em
diferentes contextos e temporalidades” (p.39).

essa emergência especialmente nos últimos dez anos, quando surgem na cena político cultural do país
“produções variadas potentes, criativas e provocadoras com fortíssimo apelo das dissidências sexuais e de
gêneros” (COLLING, 2016, p.77).
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Berger também é central para pensarmos essas experiências: “a conformação da
experiência se fundamenta num hábito, e compreender a dinâmica da experiência musical
significa examinar as experiências cultivadas pelos participantes da cena (1999, p. 56)”. Para
pensar a experiência musical com o rap, o estudo de Shusterman (1998) destaca os
componentes reguladores e os aspectos constitutivos da situação em que essa experiência
ocorre.

Entre essas características podemos citar em particular: a tendência mais
para uma apropriação reciclada do que para uma criação original única, a
mistura eclética dos estilos, a adesão entusiástica à nova tecnologia e à
cultura de massa, o desafio das noções modernistas de autonomia e pureza
artística, e a ênfase colocada sobre a localização espacial e temporal mais do
que sobre o universal ou o eterno (SHUSTERMAN, 1998, p. 145).

Neste primeiro momento, reforçamos a tese de Cardoso Filho: “Tanto nas proposições
de Shusterman quanto nas de Berger, encontram-se indícios de um tratamento da experiência
musical a partir de suas qualidades situacionais num determinado contexto” (2010, p.60).
Também considero que o contexto é importante para pensar as experiências performáticas:

Quando se trata de corporalidades, ideias ligadas às especificidades das
experiências culturais nas diversas culturas emergem. Abrem-se caminhos
para se pensar singularidades nas formas com que as culturas teatralizam as
experiências performáticas nas mídias e sobretudo aquilo que parece estar
excessivamente circunscrito a um contexto (AMARAL; SOARES;
POLIVANOV, 2018, p. 76).

Destacando a importância de reconhecer o rap como performance cultural popular no
atual cenário da pesquisa brasileira em comunicação, Kellner aponta um caminho para a
exploração da experiência no contexto determinado: “a afetividade do rap, os prazeres que
produz e seus efeitos somáticos, relacionam-se então à conjunção de voz, música, espetáculo,
performance e participação (1995, p. 232)”. Esses aspectos são muito caros para a análise e
serão desenvolvidos durante o percurso, apresentando os autores e autoras que guiam o
desenho metodológico de exploração dos eventos.
O percurso de análise une diferentes aspectos do fenômeno, partindo da observação
participante da pesquisadora e passando pela etnografia dos ambientes digitais para explorar o
uso das redes sociais na internet, a análise da trajetória dos agentes envolvidos no evento, o
conteúdo das músicas e da repercussão do evento.
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O caminho segue na análise das práticas estético-políticas, com o mapeamento dos
ecos da experiência nos eventos de rap (SHUSTERMAN, 1998) e desenvolvendo questões
como a potência do rap enquanto tensionamento explícito (RANCIÈRE, 1996); ambiguidades
na cultura contemporânea, analisando as possíveis negociações, níveis de enfrentamento e
transgressão da ordem, mas antes, pensaremos nas questões de gênero, articulando com o
gênero musical, demonstrando como essa linha epistemológica é fundamental para
desenvolver essas reflexões no âmbito da comunicação.
Rancière ajuda a pensar os modos de resistência que podem aparecer nos eventos.
Pensando com Ângela Cristina Salgueiro Marques (2012), comentadora do autor, buscamos o
texto "Três bases estéticas e comunicacionais da política: cenas de dissenso, criação do
comum e modos de resistência", que identifica as principais dimensões estéticas presentes na
base da política à luz do pensamento de Jacques Rancière. É importante perceber na análise
como aparecem determinadas situações que desestabilizam a ordem e modificam as posições
dos sujeitos - neste caso de estudo, as mulheres no rap. Essas novas formas de se apresentarse com os outros e diante dos outros é chamado por Rancière de “another setting of the stage”,
ou, outra configuração da cena (2010, p.54).
Se pensarmos, junto com Rancière, que a política é responsável pela
preparação de uma cena dissensual na qual se desenvolve a coexistência
humana, uma de suas dimensões estéticas não só é evidenciada, mas também
se torna responsável por fornecer pistas de como seria possível aos sujeitos
deixar de desempenhar papéis já dados e ocupar de outra maneira tal cena,
reconfigurando-a. (MARQUES, 2012, p. 4).

Desde as primeiras hipóteses apresentadas neste estudo, pensamos em uma
reconfiguração das experiências a partir do protagonismo das mulheres, que tomam parte na
cena a partir do dissenso - a luta política que visa retirar os corpos de seus lugares assinalados,
libertando-os de qualquer redução à sua funcionalidade. (MARQUES, 2012, p. 6).
Rancière questiona a estrutura de um “mundo comum” sustentado pela
racionalidade, universalidade e consenso, para revelar que os sujeitos não se
apresentam prontos como interlocutores de um debate, conscientes de sua
fala e de seus posicionamento em uma ordem discursiva, mas se tornam seres
de palavra justamente nesses momentos em que se engajam em espaços de
enunciação (MARQUES, 2012, p. 6).

Nossa hipótese é de que esses eventos protagonizados por mulheres tem potência para
atuarem como espaços seguros para as mulheres, capazes de reconfigurar os modos como as
coisas funcionam.
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2.3 O método de Berger
Seguindo Berger (1999) e seguindo o flow teórico, o primeiro passo será entender a
organização da experiência, em um método que envolve a dimensão temporal e a dimensão
emocional: “A organização de nossa experiência é algo que tem sua base em nossas vidas
sociais” (p.122)43. E o autor reforça nos mostrando um caminho metodológico para explorar
as experiências:
Se quisermos compartilhar e entender a experiência de uma pessoa
precisamos primeiro aprender sobre sua organização grosseira - quais partes
são vivenciadas ricamente e plenamente, quais são as partes que se
escondem com detalhes vagos, quais partes estão ativamente focadas, e quais
partes são ativamente ignoradas (BERGER, 1999, p. 122)44.

Em seu livro Metal, Rock, and Jazz. Perception and the phenomenology of musical
experience, Harris M. Berger (1999) dedica a parte 2 a entender a organização da experiência
musical e a prática da percepção em duas cenas de jazz. Esse capítulo do livro guia o
entendimento da experiência nos eventos, não com a mesma complexidade, mas convocando
aspectos importantes para analisar um recorte que auxilie na compreensão dos fenômenos,
inserindo também a articulação gender – genre.

Pensando em ver o que aparece nas

experiências, este trabalho segue a explorar como as experiências são construídas pelos
agentes.
A atenção cotidiana raramente deixa entrar os detalhes ricos e sensuais de
nossas experiências perceptivas, nem a reflexão cotidiana comumente
examina os amplos contextos históricos e sociais de nossas práticas. Como a
maioria de nós vive nossas vidas, nossos pensamentos são focados em
características sensuais grosseiras do mundo e as situações e práticas
abstratas e típicas do nível mediano da vida social (BERGER, 1999, p. 119).

Berger dá pistas da importância de observar os “detalhes ricos e sensuais” que estão
inseridos nas experiências – assim como seu contexto histórico e social. Dar atenção a isso é
ponto que guia este trabalho. O autor defende que o envolvimento ativo e social do sujeito
com o mundo estabelece percepções e significados e que a constituição de experiências e
significados perceptivos é um tipo de prática (BERGER, 1999, p. 119).

43 The
44 If

organization of our experience is something that has its base in our social lives (tradução livre)

we wish to share and understand a person’s experience, we must first learn about its gross organization –
what parts are experienced richly and fully, whats parts lurk with vague detail, what parts are actively focused
upon, and what parts actively ignored (tradução livre).
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Pensando na metodologia aplicada na pesquisa, procuramos o elemento central, o
coração da performance, levando em conta o plano de fundo45 e o que está envolvido no
primeiro plano. “Tenha em mente que quando um fenômeno é colocado em primeiro plano, as
experiências de fundo não estão ausentes 46 ” (BERGER, 1999, p.129). Ela é polifônica e
dinâmica.
A percepção sempre tem dois componentes. Por um lado, há o sujeito, ativa
e socialmente, agarrando o objeto e presente na experiência como a ordem
dessa experiência; por outro lado, existe o objeto, sempre presente na
experiência, mas também como outro genuíno e não como criação de
fantasia. (BERGER, 1999, p.124)47.

O método de Berger prevê observar com que intensidade a artista assiste ao público,
quando as artistas assistem ao público e como a artista direciona sua ação para a atenção do
público. “Cada cultura musical tem sua própria dinâmica social de compartilhamento parcial,
e a maneira pela qual os artistas se orientam em direção ao público é central para sua
experiência48” (BERGER, 1999, p. 133). Tomando isso para a pesquisa dos eventos de rap,
pensando nessa cultura própria do gênero musical, esses pontos são analisados na dinâmica
dos shows e performances.

O ar de expectativa e as reações sutis dos membros da audiência à
música emergente é uma adição bem-vinda a qualquer performance,
pois uma contribuição tão positiva ocorre principalmente no cenário
do show (BERGER, 1999, p. 140).49

Neste sentido, Richard Schechner, pioneiro dos Estudos da Performance (Perfomance
Studies) também aborda as reações do público na performance: “performances existem apenas
enquanto ações, interações e relações” (SCHECHNER, 2006, p. 4). Pensar a experiência nos
shows é pensar nessas interações entre artistas e públicos, que ocorrem em diferentes
contextos, com diferentes agenciamentos e práticas. Desde atos incorporados a partir das

45

O autor se refere ao background, ou seja, o que não aparece em evidência, mas também influencia e faz parte
das performances.
46
keep in mind that when a phenomenon is foregrounded, the background experiences are not absent. (tradução
livre)
47
the perception always has two components. On the one hand there is the subject, actively and socially grasping
the object and present in experience as the order of that experience; on the other hand there is the object, akways
there for experience but also as genuine other and not creation of fantasy. (tradução livre)
48
Each musical culture has its own unique social dynamics of partial sharing, and the manner in which the
players orient themselves toward the audience is central to their experience (tradução livre).
49
The air of expectancy and the subtle reactions of audience members to the emerging music is a welcome
addition to any performance, thought such a positive contribution mostly occurs in the concert setting
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convenções do gênero musical ou de gênero. Para Schechner, o termo “performance” é capaz
de se relacionar a qualquer atividade humana.
nenhum evento pode copiar, exatamente, um outro. Não apenas
o comportamento em si mesmo – nuances de humor, inflexão vocal,
linguagem corporal e etc., mas também o contexto e a ocasião
propriamente ditos, tornam cada instância diferente (SCHECHNER,
2003, p. 28).

No mesmo sentido, Rafael Azevedo (2012) reforça que toda performance implica um
contexto, uma armação espaço-temporal, uma situação na qual determinada atividade tem
condições de emergir valendo-se de uma linguagem (ou uma multiplicidade de linguagens) uma instância para o trabalho simbólico de um discurso circunstancial, conforme aborda
Zumthor (2010). O contexto em que o evento acontece define como vai ser experiência. Isso
está alinhado com outros elementos que envolvem as artistas e o público. Ao participar de
determinado show, já se esperam certos tipos de dinâmicas na performance - que podem
reiterar convenções de gênero ou negociar com essas convenções para buscar espaço. Neste
trabalho, entende-se convenções de gênero a partir da conceituação de Alinne Bonetti (2007):

O conjunto de valores e ideais relativos ao imaginário sexual
disponíveis na cultura e compartilhados, a partir dos quais os seres
sociais pautam as suas ações e concepções de mundo, reproduzem e
recriam estas mesmas convenções e as suas práticas (BONETTI,
2007, p.68)

O termo é utilizado em aproximação com a premissa do gênero como construção
social e as expectativas geradas para os modelos femininos e masculinos na música.

2.4 Desenho de análise e procedimentos empíricos
Para entender como se organiza a experiência, a proposta metodológica une diferentes
aspectos do fenômeno, desde a observação participante no evento, a pesquisa online nos
ambientes virtuais para explorar o uso que as organizadoras do evento fizeram das redes
sociais na internet, a análise da trajetória 50 das rappers, do conteúdo das músicas e da
repercussão do evento.
A pesquisa online - aliada à observação participante em campo surge como proposta
metodológica para dar conta das transformações das experiências contemporâneas, que não

50 Pensamos aqui trajetória no sentido do caminho percorrido na carreira das artistas e não o conceito de
trajetória conhecido em Pierre Bourdieu (2004).
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podem mais ser definidas como online ou offline. As redes sociais aparecem como
componente constitutivo da experiência em diversas etapas da organização, como divulgação,
durante o show e após com o aparecimento dos ecos da experiência. Para respondermos às
questões de pesquisa propostas, somente a análise dos ambientes digitais não bastaria, assim
como somente a participação nos eventos não daria conta do entendimento necessário do
fenômeno.
As observações do ambiente virtual na pesquisa online guiam-se a partir do seguinte
desenho de análise: Descrição do evento, baseado no release de divulgação e descrição do
evento no Facebook (quem são as atrações, temática do show/festa); informações sobre
ingressos, horário, local, produção, cobertura fotográfica, parcerias; público (interessados e
confirmados no evento do Facebook); artes de divulgação do evento; relato de impressões;
fotos e comentários nas redes sociais que mostram a repercussão do evento; análise das falas e
trajetórias das artistas; biografias das páginas no Facebook e Instagram; matérias da mídia
especializada sobre as artistas e análise das letras de música.
Neste ponto, é importante detalhar a técnica utilizada no relato da observação
participante no evento. Primeiramente, acompanhamos a divulgação nas redes sociais
(Instagram e Facebook principalmente) para entender a proposta do evento; na festa, a
participação da pesquisadora é integrada ao público. As anotações são posteriores. Registramse os shows com gravações de vídeo no celular – no padrão de vídeos para postagens no
Instagram. Assim, é possível recuperar falas das artistas entre as músicas, por exemplo.
Localizando-se como participante do público que costuma frequentar festas de rap, há
o encontro com amigos e amigas e a participação como as outras pessoas, sem anunciar que
está sendo realizada uma pesquisa – pois a observação como público pretende entender as
experiências possíveis a partir da própria experiência da pesquisadora com a mínima
interferência – para evitar julgamentos ou mudança de posturas que a presença poderia causar
no ambiente. Após a festa, é realizado o mapeamento do que foi publicado nas redes sociais
das produtoras e no evento do Facebook – fotos, comentários ou publicações que ajudem a
entender como aquela experiência reverbera para além do evento – qual a impressão do
público e as imagens mais significativas que ajudam a entender essa experiência.
Em uma proposta de sistematização deste desenho de análise, apresentamos um
quadro indicando as técnicas ou objetos analisados, os elementos que as/os compõem e a
função dos dados levantados.
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TABELA 1 – MÉTODO DE ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

TÉCNICA/OBJETO DE
ANÁLISE

O QUE FOI VISTO

TIPO DE DADO LEVANTADO
E SUA FUNÇÃO

Informações sobre
ingressos, horário, local,
produção, cobertura
fotográfica, parcerias;
público

Localização (territorialidade),
alcance do evento, agentes
envolvidos na organização do
evento e agentes participantes

Artes de Divulgação

Cards do Instagram, do
Facebook, Stories no
Instagram

Quem aparece, qual conteúdo do
texto de divulgação

Análise observadora/
participante

Relato de impressões a
partir do olhar como
público

Acesso, espaço, organização do
público, momentos marcantes do
show, como as mulheres
aparecem/são recebidas nestes
eventos

Fotos pós-evento

Fotos, comentários e
interações nas redes
sociais

Identificar os ecos da experiência a
partir do show e os discursos dos
fãs

Análise das falas e
trajetórias das artistas

Falas durante o show,
organização da trajetória a
partir de biografia,
notícias, projetos e
atuação

Envolvimento das artistas com
temas como feminismo, feminismo
negro e luta antimachista no rap.
Discurso subjetivo

Biografias nas redes
sociais

Referências musicais,
referências de atuação no
rap e movimento hip-hop

Construir a trajetória. Discurso
subjetivo organizado sobre si

Matérias da mídia sobre
as artistas ou sobre os
eventos

Reportagens especiais,
divulgação do evento,
matérias sobre as artistas

Relação gender x genre. Mulher no
rap. Discurso jornalístico

Letra de música - análise
do conteúdo

Temas principais,
referências

Como o tema mulher no rap
aparece. Discurso subjetivo
organizado

Descrição do evento
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3 EFEITO BORBOLETA - A ANÁLISE DOS EVENTOS

Neste capítulo de análise, a proposta é entender a organização da experiência em dois
eventos de rap, a partir da articulação gender-genre e da relação com estética e política. O
primeiro evento escolhido é a estreia da turnê Eu Tava Lá Nordeste, com show em Salvador
no 116 Graus (Rio Vermelho), dia 4 de agosto de 2017. As atrações foram Lívia Cruz, Cíntia
Savoli e Vandal, com discotecagem de DJ Leandro Vitrola (Coletivo Crockant); Tia Carol
(Batekoo 51 ) e DJ Hage. A cobertura fotográfica do evento foi de Tamires Almeida. A
produção foi da Palanca Produções e da Ratazana Produções.
O segundo evento é o show das VisiOOnárias, dupla de MCs de Salvador. A
apresentação ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2019, no Mercadão Criativo e Colaborativo, no
Rio Vermelho, integrando a programação do DIGITALIA – Festival/Congresso/Observatório
Internacional de Música e Cultura Digital52.
Para compreender melhor a prática estética e política que pode emergir nos eventos de
rap com a presença de mulheres em papéis de destaque, a experiência musical é descrita a
partir de suas qualidades situacionais num determinado contexto (Shusterman, 1998).
Levando para a questão da potência do rap e do tensionamento explícito do gênero musical,
pensamos com Rancière (1996), ao descrever o evento analisado com a premissa de que
atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a
destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir como discurso o que só
era ouvido como barulho. A partir disso, busca-se ver as negociações, os níveis de
enfrentamento e de transgressão da ordem que surgem nas performances (Zumthor, 2007) e
nas práticas dessa experiência (Berger, 1999; Cardoso, 2013), entendendo o que aparece.
A análise leva em conta o que está posto por Rancière quando o autor fala da partilha
do sensível e das relações que estabelece entre política e estética (2005). Partilha do sensível é

51

A festa Batekoo apresenta-se como um “movimento que se expressa através da dança, da música, do corpo, da
pele preta, do suor, da liberdade corporal e sexual, da cultura negra, periférica e urbana, do empoderamento
coletivo e representatividade preta dentro de qualquer espaço” (bio do Instagram). É uma produção independente
que promete fazer todos dançarem muito ao som de ritmos black como hip-hop, rap, funk carioca, R&B, trap,
twerk, bahia bass, ragga, dancehall, kuduro, e suas vertentes. Segundo descrição de um vídeo no YouTube
publicado no Dia das Mulheres em 2018, 70% do público da BATEKOO é composto por mulheres. E 70% do
público da BATEKOO é composto por mulheres negras
52 Trata-se de um evento público e gratuito, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia
(Edital de Música), com apoio da Secretaria de Cultura da Bahia e Goethe Institut, e promovido pela Rede
Digitalia (Rede de Estudos Interdisciplinares da Internet e da Cultura Digital), da Universidade Federal da Bahia
/ IHAC / Pós-Cultura.
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o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e
dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa,
portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das
partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que
determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e
outros tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2005, P. 15).
Essa denominação é utilizada para entender, a partir da análise da experiência, como
os eventos de rap mostram um comum partilhado e ao mesmo tempo como as mulheres
tomam parte desse comum, pois
A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função
daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce.
Assim, ter esta ou aquela “ocupação” define competências ou
incompetências para o comum. Define o fato de ser ou não visível num
espaço comum, dotado de uma palavra comum, etc. (RANCIÈRE, 2005, P.
16).
Com isso, as performances das mulheres no rap estão inseridas em um comum

partilhado ao se colocarem como pertencentes à cena e reivindicarem seu espaço como
protagonistas. Veremos neste capítulo final o conteúdo analítico da pesquisa em um esforço de
pensar as experiências com os conceitos já apresentados até aqui.

3.1 Eu Tava Lá
Para entender como as mulheres aparecem e quais suas funções em um evento de um
gênero que ainda é predominantemente masculino, iniciaremos o percurso de análise com a
turnê Eu Tava Lá Nordeste, que estreou em Salvador, com show dia 4 de agosto de 2017 no
116 Graus. O mesmo projeto realizou no mesmo fim de semana shows em Feira de Santana
(BA) e Aracaju (SE).
O espaço do 116 Graus está localizado no bairro do Rio Vermelho, porém, fechado
atualmente. É chamado de “antigo Tarrafas”, conhecido por festas de rap e gêneros afins
como o funk. Antes era o Nhô Caldos, considerado espaço de resistência da cena rock e
hardcore underground local na época, meados de 2007 53. O espaço do 116 Graus fica no
segundo andar do prédio na esquina da Rua da Paciência, próximo ao Largo da Dinha, espaço
muito frequentado por jovens na noite de Salvador, principalmente no fim de semana. Mesmo

53

Disponível em: http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1102045-underground-mesmo. Acesso em 3 dez. 2018.
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com o espaço fechado para festas, ainda há uma distribuidora de bebidas que atende no térreo
e uma hamburgueria ao lado, e costuma se formar uma aglomeração de pessoas que ocupam a
calçada e a parte da rua, como acontecia também quando havia as festas no segundo andar.
Quanto ao local do evento Eu Tava Lá, ao pesquisar “116 Graus” no Google, o
destaque é um link do Foursquare54 com algumas avaliações que estão na figura abaixo. Uma
frequentadora cita o 116 Graus como um lugar para ouvir “um rap de responsa” e destaca que
o lugar é barato. Ela também cita a Catuaba, bebida consumida pelo público na noite de
Salvador. Outra frequentadora elogia os frequentadores do bar, indicando que é um local em
que ela se sente bem.

Figura 18 - Comentários sobre o local do evento.

Fonte: Foursquare.

Segundo a descrição do Google, era um “bar e baladinha com petiscos e cervejas para
curtir shows de hip-hop e rock, com foco na cena musical baiana”. A noite do Rio Vermelho é

54 Referência
do
local
disponível
em:
/5234fd0911d21eafd87beadc. Acesso em 3 dez. 2018.

https://pt.foursquare.com/v/116-graus--antigo-tarrafa-
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fluida, com espaços conhecidos e outros que fecham e abrem com outra proposta.
O evento do Facebook continha a seguinte descrição: “Tia Lívia chega em Salvador no
dia 4 de agosto para abrir a Turnê Nordeste ‘EU TAVA LÁ’ em parceria com Cíntia Savoli e
Vandal, e uma equipe de DJ’S de peso, prometendo abalar as estruturas de Salcity e agitar o
Rio Vermelho”. Os shows principais da noite foram com Cíntia Savoli, rapper brasiliense que
reside em Salvador; Lívia Cruz, rapper pernambucana que reside em São Paulo e Vandal,
rapper de Salvador. A discotecagem foi de DJ Leandro Vitrola (Coletivo Crockant); Tia Carol
(Batekoo), DJ Hage e DJ Babi Colzatto.
A bilheteria funcionou com venda de ingressos pela internet, no site Sympla. Com
nome na lista, custava 15 reais até a meia-noite e as pulseiras custavam 20 reais a noite toda.
O evento iniciou às 22 horas e anunciava Catuaba dobrada a noite toda. O valor do ingresso
está na média do preço dos shows no Rio Vermelho, levando em conta que trazia uma atração
nacional (Lívia Cruz) e dois nomes conhecidos da cena de Salvador – que também se
destacam nacionalmente. A casa estava cheia, sem lotação máxima.
A cobertura fotográfica do evento foi de Tamires Almeida. Ela é fotógrafa freelancer,
produtora visual, criadora e administradora do Projeto Afrodivasedivos55, que exalta a beleza
negra e o empoderamento. Também é fotógrafa oficial do Slam das Minas e fotógrafa e
produtora do Sarau da Raça. O Slam das Minas Bahia começou em março de 2017, no mês da
mulher, com a proposta de criar um espaço de visibilidade e fortalecimento das artistas da
cena local, visando superar em nível pessoal e coletivo a discriminação e o preconceito. Bem
como buscar alternativas que proporcionem o protagonismo das mulheres negras e periféricas
no meio cultural56. Percebe-se que as profissionais envolvidas no evento participam de outros
projetos importantes da cena hip-hop e cultural.
A produção foi da Palanca Produções, produtora de eventos de Aracaju (Sergipe), da
produtora Lane Palanca, e da Ratazana Produções, que surgiu em 2016 tendo como foco a
cultura hip-hop para trabalhar no desenvolvimento de atividades socioculturais em
comunidades carentes da Bahia 57 . As duas produtoras apresentam em suas páginas no
Instagram e no Facebook eventos de 2017, sem novas produções em 2018. E o maior número
de publicações é referente à turnê Eu Tava Lá.

55

Mais sobre o projeto aqui: https://www.facebook.com/projetoafrodivasedivos/
Mais sobre o Slam das Minas aqui: https://www.facebook.com/pg/slamdasminas.ba/about/?ref=page_internal
57
Apresentação da página do Facebook da produtora: https://www.facebook.com/ratazanaproducoes/
56
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Figura 19 - Arte de divulgação do evento no Instagram.

Fonte: Instagram.

No evento do Facebook, foram 356 que compareceram e 667 interessados. Para
entender melhor, falaremos a biografia das três atrações principais: Lívia Cruz, Cintia Savoli e
Vandal.

3.1.1 Lívia Cruz
A cantora e compositora de rap Lívia Cruz nasceu em 1985, em Recife (Pernambuco),
foi criada em Brasília, passou pelo Rio de Janeiro e mora atualmente em São Paulo. Ela tem
uma filha adolescente. O começo na arte do rap foi com a poesia. Aos 14 anos, ela conheceu o
movimento hip-hop e começou a incorporar rimas poéticas nas canções sobre ser mulher, mãe
e guerreira urbana. “Com Flora Matos e Karol Conká, ela forma a nova geração de cantoras
de rap a assumir feminilidade vaidosa” – conforme trecho de matéria do jornal Correio
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Brasiliense em 2012 58 . Durante sua carreira, Lívia aborda a questão da feminilidade das
rappers. E isso está pode ser observado em suas performances nos shows, em videoclipes e
fotos de divulgação.
No seu canal do YouTube, a descrição fala de seu modo de vida em relação com a
música:
Como personalidade, Lívia Cruz representa a riqueza e a diversidade da
cultura brasileira e do hip-hop. Gosta de luxo e das coisas simples da vida.
Circula, com igual desenvoltura, no morro e no asfalto. Quer sossego, mas
não foge da briga quando é instigada. Com estilo, criatividade e suingue, sua
música é um convite para as pistas de dança, mas mesmo assim não deixa de
transmitir mensagens e reflexões.

Aqui percebe-se a união de entretenimento com reflexão - um dos pontos caros a esta
análise. Na figura abaixo, uma das artes de divulgação do evento Eu Tava Lá em Salvador –
publicado no perfil do Instagram de Cintia Savoli.

Figura 20 - Card de divulgação do evento no Instagram com Lívia Cruz.

Fonte: Instagram.

58Disponível

em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-earte/2012/06/24/interna_diversao_arte,308904/livia-cruz-solta-o-verbo-e-fala-sobre-machismo-e-feminilidadeno-rap.shtml. Acesso em: 22 nov. 2018.
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3.1.2 Cintia Savoli
Cintia Savoli é MC cantora e musicista. Natural de Brasília, mora em Salvador há oito
anos. Influenciada por sua mãe, pianista e também cantora, iniciou muito nova sua trajetória
na música, cantando diversos estilos musicais, entre eles bossa nova, samba, MPB, choro,
reggae e ópera. Sua história no rap começa em 2005, quando foi chamada pra compor um
grupo – descobrindo sua identificação com o gênero musical e seu estilo de vida. Em 2015,
lançou seu primeiro CD solo, intitulado Bruta Flor. Além da carreira solo, compõe o coletivo
de mulheres Rima Mina que oferece espetáculos artísticos, e oficinas de rima para mulheres
em periferias e presídios femininos59. Em 2018, lançou o álbum Sinestesia. Seu filho Zion
ganhou uma música no novo disco. Suas letras falam muito do que é ser mulher, rapper e mãe
solteira.
Figura 21 - Card de divulgação do evento no Instagram com Cintia Savoli.

Fonte: Instagram.

Lívia Cruz e Cintia Savoli possuem uma parceria e trabalho e amizade exposta nas
redes sociais. Na época de divulgação do evento, elas utilizaram o Instagram para publicar
59

Informações da biografia da artista no texto de divulgação do evento no Instagram.
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fotos juntas mostrando a irmandade entre as MCs. No texto do Instagram, Cintia cita a
participação do rapper Vandal, que está “colado” com elas – reforçando o protagonismo das
mulheres no evento.

Figura 22 - Foto de Cintia Savoli e Lívia Cruz em divulgação do evento.

Fonte: Instagram.

3.1.3 Vandal
Vandal é um rapper de Salvador, nascido no bairro da Cidade Nova, que começou a
carreira há cerca de dez anos na cidade. É um dos MCs mais conhecidos da cena rap baiana60.
Com o nome “Vandal de Verdade”, sua biografia na divulgação do evento “Eu Tava Lá”,
publicada na legenda de publicação no Instagram, o chama de “nome forte da nova música
baiana”, que “vem trazendo sentido direto à liberdade de expressão e transformando tudo de
verdadeiro na sua vida em música” 61 . O texto ainda ressalta as características de sua
performance: “visceral, direto, apaixonado e realista sua música fisga pela entrega física em

60

O jornal Estadão destacou o lançamento de três músicas do rapper no início de 2018:
https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,vandal-de-verdade-rapper-de-salvador-prepara-novo-disco-para2018,70002172723
61
Publicação no Instagram de Cintia Savoli: instagram.com/cintiasavoli
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suas performances”. Em 2015, lançou a mixtape62 "TIPOLAZVEGAZH".
Em sua biografia no site Genius63, o texto destaca que “o MC conseguiu aliar sua
origem e seu apelo na favela a ser também um dos mais requisitados em baladas da capital
baiana”. Também é parceiro e colaborador do grupo Baiana System, com participações
pontuais em shows, como no Carnaval de Salvador, por exemplo. Em 2018, lançou o EP
Vanorilh. Em 2019, teve uma faixa no novo disco do Baiana System.

Figura 23 - Card de divulgação do evento no Instagram com Vandal.

Fonte: Instagram.

62

Na cultura do Hip-hop, mixtape surge como uma complicação de músicas utilizadas para divulgar a produção
dos artistas, com baixo custo, sem depender de gravações em estúdio ou precisar seguir o processo tradicional de
lançamentos de álbuns. É produzida e gravada em processo independente, com foco na ampla distribuição. A
origem do termo é a gravação artesanal de fitas cassetes com músicas de diferentes fontes para trocas ou
consumo próprio. As mixtapes e EPs (álbuns com menos faixas do que o padrão) são formatos conhecidos de
lançamentos da produção do rap.
63
O Genius explica o mais profundo significado por trás das músicas. A plataforma funciona com a contribuições
de estudiosos e fãs que gostam de compartilhar fatos e intuições sobre as músicas e artistas. A colaboração de
conteúdo é feita por meio de anotações. Biografia disponível: https://genius.com/artists/Vandal-de-verdade.
Acesso em 26 nov. 2018.
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3.1.4 Observação analítica da experiência
Após apresentação das atrações principais, ponto importante para conhecer o lugar de
cada uma na cena rap em Salvador, continuamos o percurso analítico fazendo uma análise
observadora/participante. Destaco inicialmente o que mais chamou a atenção no evento, com
um relato em primeira pessoa: Frequento shows de rap há alguns anos e em muitos deles fui
sozinha. Na porta, para comprar o ingresso, duas mulheres atendiam. O que noto é que é um
espaço tranquilo para uma mulher chegar sozinha, diferente de algumas festas de outros
gêneros musicais, como baladas em que prevalecem olhares intimidadores que objetificam a
mulher. Neste evento, cheguei sozinha e lá encontrei amigos. O clima era de parceria.
Observei mulheres cantando junto e alto durante todo o show, em identificação com a letra,
inclusive ajudando as duas rappers que em alguns trechos dos cinco minutos de apresentação
esqueciam da letra cantada originalmente por cinco mulheres.
Considero essa observação do olhar sobre o público é importante para entender as
relações da experiência, uma vez que, para Frith, “do mesmo modo que o cantor está ao
tempo performatizando a canção, também nós, como audiência, estamos ouvindo tanto a
canção como a sua performance. (…) Ouvir música é vê-la performatizada, no palco” (1996,
p. 211).
Cardoso (2014) reforça essa visão do britânico Simon Frith (1996), que caracteriza o
próprio ato de ouvir música como uma performance:
Isto significa dizer que ao estabelecer uma relação com uma canção ou
música qualquer, o ouvinte não está, simplesmente, exercitando suas
preferências musicais e se deixando seduzir pela voz, melodia e ritmo
daquela expressão, mas está, ao mesmo tempo, seguindo certas “regras”
inscritas na ação de escutar canções ou de escutar aquele gênero musical.
Expressões como “essa é música para dançar”, ou “essa é uma canção para
ouvir com atenção”, demonstram como há um saber cultural que nos indica a
forma de relacionamento com as músicas. Nesse sentido, tanto o músico
quanto os ouvintes fazem parte de uma performance (CARDOSO, 2014, p.
217).

Considerando que “as práticas artísticas são ‘maneiras de fazer’ que intervêm na
distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de
visibilidade” (RANCIÈRE, 2005, p. 17), percebi que neste show ficou explícita a
performance compartilhada entre as rappers e o público, própria do relacionamento dos fãs de
rap com as músicas. As mulheres que cantavam se identificavam com a letra e cantavam alto,
dando um sentido político à sua própria voz ao sair do consenso, já legitimado, em shows de
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rap, nos quais os homens são maioria de público e as mulheres apenas “acompanhantes”.
Em uma interpretação dos aspectos que foram favoráveis à construção desse ambiente
acolhedor, considero que ter um conjunto de atrações composto majoritariamente por
mulheres, com mulheres atendendo na portaria e no bar, com atuação de uma fotógrafa e com
a produção comandada por mulheres criam uma situação favorável para que as mulheres do
público se sintam seguram. Mesmo com homens entre as atrações, estes estarem participando
do evento também demonstram que compartilham das ideias das artistas, já que possuem
parcerias diversas na cena. Este clima de união dialoga com as características da origem do
gênero rap e do movimento hip-hop, o que proporciona um comum partilhado. Desta forma,
as mulheres estão visíveis, elas são protagonistas e coletivamente constroem um ambiente
favorável para “curtir” a festa com liberdade e sem medo.
Saliento, a partir de minha observação participante, que o comum partilhado entre fãs
de rap fortalece esse acolhimento, porém, nem sempre isso acontece, pois está atrelado a um
conjunto de fatores: atrações, local do evento e público, para citar alguns mais relevantes. São
modos de experienciar a festa que estão em constante transformação de acordo com o
contexto social ou espacial, por exemplo.
Para analisar as performances nessa perspectiva de transformação das relações sociais,
penso no político a partir de Rancière, que entende que a base da política não é o acordo e sim
o conflito, o próprio desentendimento. Nessa lógica, o sistema de legitimações é chamado de
polícia:
A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que define as
divisões entre os modos do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, que
faz que tais corpos sejam designados por seu nome para tal lugar e tal tarefa;
é uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade seja
visível e outra não o seja, que essa palavra seja entendida como discurso e
outra como ruído (RANCIÈRE, 1996, p. 42).

Já a atividade política “é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado ou
muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir como discurso
o que só era ouvido como barulho” (RANCIÈRE, 1996, p. 42).
Para Rancière, esse “fazer política” pode se manifestar nas expressões artísticas, como
no evento analisado, “quaisquer que sejam as intenções que as regem, os tipos de inserção
social dos artistas ou o modo como as formas artísticas refletem estruturas ou movimentos
sociais” (2005, p.18). Mas, ao mesmo tempo, o autor diz que nenhuma coisa é por si política,
mas pode vir a sê-lo se der ocasião ao encontro de duas lógicas: a policial e a política (1996,
p.45).
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Figura 24 - Foto de Tamires Almeida divulgada no evento do Facebook.

Fonte: Facebook.

Levando em conta o que apresenta Rancière, analisamos a quebra de uma ordem já
legitimada em eventos de rap quando observa-se que a primeira fila do show foi mudando de
acordo com as atrações – uma mudança relacionada aos gêneros do público. No show de
Cíntia Savoli, atração que abriu o evento, homens e mulheres dividiam as primeiras filas. Na
apresentação de Lívia Cruz, via-se praticamente somente mulheres mais perto do palco. Mais
ao fundo, os homens, de diferentes idades. No show de Vandal, que encerrou os shows, a
maioria na frente do palco eram homens. Ele cantou com a DJ Babi Colzatto, que em 2017
tocou na abertura do show do rapper Criolo e da cantora e compositora baiana Larissa Luz na
Concha Acústica do Teatro Castro Alves em Salvador.
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Figura 25 - DJ Babi no show de Vandal.

Fonte: Facebook.

Por ter um público predominantemente masculino, encontrar essa mudança na
dinâmica do show, com as primeiras fileiras formadas por mulheres, demonstra um dos
aspectos que reforçam o caráter político do evento. Nessa experiência, as mulheres estão
visíveis, elas mesmas determinam como querem se comportar, elas cantam com liberdade,
elas usam as roupas com as quais se sentem mais confortáveis, saindo de um lugar de
coadjuvantes para tornarem-se protagonistas. E isso se mostra possível com o comando da
performance das rappers mulheres no palco.
O fato é comentado pela própria rapper Lívia Cruz durante seu show, em um dos
intervalos entre as músicas. Ela diz que o que está acontecendo naquele momento é um
fenômeno em uma festa de rap. Lívia comenta que, ao redor do palco, as pessoas mais
próximas são mulheres e reforça que isso não acontece, mas está acontecendo naquele show.
Lívia Cruz mandou a mensagem, em 2h45 minutos de fala:
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“Das pessoas pensar mais em números, likes, views, eu não decorei o
número, mas ‘pôxa crush’ é um dos raps que tem mais views, ok? Então eu
gostaria apenas de afirmar aqui que isso não significa nada. Outra coisa
estranha ‘das internet’: o tal do react análise - eu sei eu fiz, eu errei - mas
enfim, você ter que explicar uma música é muito estranho, porque música
você sente, é arte, tem que mexer com você. Até o pôxa crush você pode dar
umas boas risadas. Mas eu vou fazer isso novamente de explicar a música,
que eu acho importante, nesse contexto, apesar de estar bem óbvio aqui, vou
contextualizar vocês: isso aqui que está acontecendo aqui é um fenômeno
numa festa de rap. Ao redor do palco, as pessoas mais próximas são
mulheres. Isso não acontece. Tá acontecendo. Esse é o contexto. E aí eu
recebi várias críticas por esse som que eu acabei de cantar, que vocês
curtiram comigo, e obviamente cada um vai sentir a música de sua maneira,
vai se identificar da sua maneira, vai gostar ou não vai gostar, mas a minha
intenção foi responder as pessoas que falam que alguma conquista da minha
carreira tem a ver sempre com sexo. E eu acho que todas as profissionais
aqui, em algum momento das suas vidas, ou estudantes, já passaram por algo
parecido, né? Tipo: ai, ela conseguiu aquele vaga porque ela foi com aquela
saia.. Essas ideias. E aí o pessoal, era todo, ‘ela tá transando’. Então eu
desafiei: ‘tirem fotos, filho da puta’.

Lívia Cruz fala enquanto o público ouve atentamente e concorda com gritos de apoio
em várias partes da fala. Ela leva para o palco seu discurso feminista que também está na
internet, em suas redes sociais, e nas letras das músicas. Lívia grava vídeos em seu canal do
YouTube falando sobre machismo e questiona muitas atitudes de rappers da cena brasileira.
Nota-se que o tom político de sua fala e atitudes nas redes sociais fortalece o
compartilhamento da luta feminista com suas fãs presentes no show. A música a que ela se
refere é #tamotransandodefato, gravada com o rapper mineiro Djonga 64 . Cansada das
insinuações de que estava namorando o rapper após divulgar uma entrevista com ele em seu
canal, no quadro “Teste do Sofá”, ela resolveu brincar com a situação e lançar uma love song
e videoclipe com rimas explícitas sobre sexo, mostrando que mulher também tem liberdade
para cantar sobre o tema.
A fala de Lívia Cruz durante o show se caracteriza como um discurso subjetivo sobre
sua própria experiência. Experiência essa que está em processo de partilha ao ser
compartilhada com mulheres fãs de rap que são localizadas em um contexto de mudança ao
fazer parte de um fenômeno de crescimento do público do gênero feminino, como posto pela
rapper na sua fala: “isso aqui que está acontecendo aqui é um fenômeno numa festa de rap.
Ao redor do palco, as pessoas mais próximas são mulheres. Isso não acontece. Tá
acontecendo. Esse é o contexto” (fala de Lívia). Ao serem citadas como parte do fenômeno,
64

Considerado um dos nomes mais influentes do rap atual, Djonga chama a atenção por conta de sua lírica afiada
e agressiva e de suas fortes críticas sociais nas letras. De Belo Horizonte (MG), em março de 2019, lançou o
disco “Ladrão”, terceiro de sua carreira.
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elas tomam parte de uma posição no evento compartilhando a performance e experenciando
um comum. Novamente a rapper faz referência ao papel das mulheres na sociedade,
explicitando seu antissexista: “E eu acho que todas as profissionais aqui, em algum momento
das suas vidas, ou estudantes, já passaram por algo parecido, né? Tipo: ai, ela conseguiu
aquele vaga porque ela foi com aquela saia”. Essa referência a atitudes machistas que afetam
as mulheres e que são lembradas pela rapper no show também indicam esse lugar comum
partilhado – e por terem passado por algo parecido, compartilham do desejo de mudança
quando cantam junto com a rapper a letra #tamotransandodefato. Nos comentários do vídeo
do YouTube, um comentário de um homem diz que a música “não tem nada a ver com a
droga do machismo ou feminismo”. Porém, um comentário de uma fã (mulher) responde que
a música pode, sim, ser considerada feminista por mostrar que “a mulher também pode falar e
cantar abertamente sobre sexo”. Outro comentário ressalta que “só as mina saca pq (sic) essa
música representou nois (sic) como a gente queria (...)”. Até novembro de 2018, o videoclipe
no YouTube, publicado no canal de Lívia Cruz, registrava 4.997.189 visualizações.

Figura 26 - Comentários do videoclipe da música #tamotransandodefato no YouTube.

Fonte: YouTube65.

65

Videoclipe disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eB0oxiVJ9LU. Acesso em 27 nov, 2018.
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Exemplifica-se aqui como essa experiência de um comum partilhado que ocorre no
momento do show tem ecos também nos conteúdos das redes sociais, letras de músicas,
videoclipes e interações dos fãs. Isso está posto em jogo no momento das performances das
rappers e torna-se um conteúdo subjetivo importante da experiência política. Durante o show,
podemos notar a liberdade no modo de vestir com um top, calça e casaco amarrado na cintura
– lembrando que Lívia é uma das rappers do cenário brasileiro que explora a feminilidade em
sua performance – diferente de MCs que preferem adotam um estilo de vestimenta que se
aproxima aos dos MCs homens: calças e blusas largas, sem mostrar o corpo. Ao se diferenciar
do padrão e comportamento masculinizado, nota-se também uma postura política, deslocando
o corpo do lugar que era esperado.
Figura 27 - Performance de Lívia Cruz no palco do evento “Eu Tava Lá”.

Fonte: Facebook.

Um trecho da biografia de Lívia Cruz na página oficial da artista no Facebook 66
demonstra como essas expectativas e padrões comportamentais estão presentes no gênero rap

66

A biografia está disponível no link: https://www.facebook.com/pg/Liviacruzoficial/about/?ref=page_internal.
Acesso em 27 nov, 2018.
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e quais os papéis frequentemente atribuídos às mulheres. O título é “Lívia Cruz - pronta para
ser protagonista no rap”:
Aos 25 anos de idade, a cantora Lívia Cruz desponta como uma das
principais expoentes da presença feminina no hip-hop brasileiro - um
universo em que, ainda hoje, predominam as vozes masculinas. Compõe e
canta desde os 14 anos, época em que participava de grupos de rap iniciantes
de sua cidade natal, Recife (PE). No momento, prepara-se para lançar seu
primeiro álbum e consolidar-se como uma das protagonistas do hip-hop
brasileiro. Quando optou por seguir a carreira musical, Lívia Cruz decidiu
mudar-se para o Rio de Janeiro, em busca de mais oportunidades na
profissão. Lá, passou a integrar o coletivo Brutal Crew e gravou sua primeira
música, "Viúva rainha". A canção lhe rendeu, em 2003, uma indicação ao
Prêmio Hutuz, o maior festival de hip-hop com premiação da América
Latina. O carisma e o talento da cantora recifense atraíram convites para
participar de faixas compiladas em mixtapes, coletâneas de revistas de skate
e músicas disponibilizadas na internet. Paralelamente a esses trabalhos, Lívia
Cruz gravou seu primeiro EP, lançado em 2005. Dele, foi extraída a faixa
"Mel e dendê", que ganhou uma versão remix na mixtape Dinheiro, Sexo,
Drogas e Violência, do grupo cearense Costa a Costa. A ótima repercussão
da música também chamou a atenção de ninguém menos que KL Jay, DJ dos
Racionais MCs, que a convidou para participar da mixtape Fita Mixada Rotação 33, lançada em 2008, em CD e DVD. Em 2009, o trabalho de Lívia
Cruz foi reconhecido pelo Prêmio Hutuz, que a premiou na categoria
"Melhores demos femininas da década". No mesmo ano, com o videoclipe
da música "A cartomante", uma de suas faixas mais recentes, concorreu no
bloco Garagem do Faustão, passando para a segunda fase com 60% de
aceitação do público e tendo seu trabalho retratado em várias matérias
jornalísticas. PROTAGONISTA - Cerca de sete meses antes de uma mulher
ser eleita, pela primeira vez, para a Presidência da República, em abril deste
ano Lívia Cruz lançou o single "Protagonista", que já chegou a mais de
3.000 downloads (hospedado em vários sites especializados em hip-hop).
Nesta faixa, Lívia Cruz canta contra os papéis de "coadjuvante" que, ainda
hoje, são delegados às mulheres na sociedade. E, de forma reticente, defende
a capacidade de as mulheres também poderem ser protagonistas em diversas
situações. A faixa "Protagonista" é um brilhante exemplo da musicalidade
que estará presente no primeiro álbum de Lívia Cruz, ainda sem previsão de
lançamento. Com uma rica diversidade de ritmos e temas abordados, o
trabalho está sendo gravado em São Paulo, onde a cantora reside atualmente.
Com participações de nomes consagrados, como KL Jay e Max BO, o álbum
é um dos lançamentos mais aguardados da cena hip-hop brasileira
(BIOGRAFIA DE LÍVIA CRUZ NO FACEBOOK).

Aqui temos uma biografia organizada já pensando em seu papel como mulher no hiphop, ao falar logo no primeiro parágrafo que no gênero musical “predominam as vozes
masculinas”. A biografia, que está na página do Facebook da artista, não é assinada, é escrita
em terceira pessoa. Foi publicada falando de um lançamento de 2010 e ainda permanecia em
2018 com o mesmo conteúdo referente ao contexto daquele ano (quando a presidenta Dilma
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Roussef foi eleita para seu primeiro mandato). Remete à mesma categoria do discurso do
show, mas neste caso, passa por um nível de exposição mais organizado. É a apresentação
dela como protagonista – com referência ao single e ao contexto em que ele se insere –
quando a primeira mulher foi eleita presidente do Brasil. A artista reforça a defesa de que as
mulheres podem ser protagonistas em diversas situações.
Em reportagem intitulada “Lívia Cruz, ‘Eu Tava Lá’ e o machismo naturalizado no
rap”67, do site Noisey, publicado em 22 de setembro de 2016, Ana Beatriz Azevedo entrevista
Lívia Cruz, rapper pernambucana que lançou a faixa Eu Tava Lá68 como direito de resposta à
música de Costa Gold- “Quem Tava Lá?", com a participação de MC Marechal 69 e Luccas
Carlos, lançado em agosto de 2016. A rapper alertou sobre a invisibilidade estrutural que afeta
as “minas” no rap falando da sua trajetória pessoal. “A ideia da réplica era, em resumo: vocês
não são tão veteranos do game assim (...) E também alertar sobre a invisibilização (sic)
estrutural que afeta as minas no rap falando da sua trajetória pessoal, com aquelas
punchlines70 que gritam lá no fundo” (AZEVEDO, 2016, p.1). A rapper explica, na mesma
matéria, sua visão de como é ser mulher na cena do rap:

Em todo lugar que eu fui tive que passar por uma série de homens e provar
que eu tinha capacidade e que estava ali pra fazer música. Quantas vezes eu
ouvi 'até que pra uma mulher você canta bem'? Quantas vezes viraram as
costas quando eu subi num palco em um baile lotado de homens na pista?
Quantas vezes eu tive que começar o show ao som de gritos 'gostosa', 'senta
aqui' e mais um monte de baixaria até eu chegar na segunda track e assistir
eles calarem a boca e respeitar? Quantas vezes eu fui assediada em camarins
onde eu estava a trabalho porque ali é lugar de homem ou puta e só? Quantas
vezes eu fui a estúdios pra gravar e não fiz música nenhuma porque primeiro
eu teria que me submeter a um teste de sofá? Quantos companheiros me
sabotaram por que não aceitam que a SUA MULHER esteja em um palco ou
trabalhando com outros homens e chegando em casa de madrugada? (Lívia
Cruz, 2016).

Aqui é colocada a categoria do discurso jornalístico – considerado nesta análise como
outra modalidade de ator que participa do processo de agenciamento da experiência. Seu
depoimento para a entrevista, contando detalhes de momentos em que teve que “provar sua

67

Disponível em: https://noisey.vice.com/pt_br/article/livia-cruz-eu-tava-la-comentarios-machistas. Acesso em
20 fev. 2017.
68

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_eZlABTgJ-w. Acesso em 20 fev. 2017.

69

MC Marechal (Niterói, 1981) é um rapper, compositor, produtor e ativista brasileiro. Iniciou sua carreira em
1998. Participou do extinto Quinto Andar.
70 No

rap, punchlines são versos ou frases de letras com indiretas (ou diretas) para outros rappers. Palavra
derivada de punch (soco) e line (linha).
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capacidade” para fazer música, são mais uma forma de reforçar seu discurso de artista
feminista e que quer ter seu lugar na cena.
Nota-se que diferentes modalidades de discurso agenciam essa experiência. Um dos
conteúdos que considero de importante papel são as letras das músicas, já que estão no centro
da experiência, ao serem cantadas nos shows e ouvidas pelas/pelos fãs. Na letra de Efeito
Borboleta, cypher citada no capítulo 1 e lançada dia 8 de março de 2017, Dia Internacional da
Mulher, Lívia Cruz canta a primeira parte, seguida por outras MC’s, que também falam do
papel da mulher no rap:
Enquanto a riqueza não for dividida nos tem dispô pra tomar/ Enquanto o
acaso me faz protegida não há quem faça desviar/ Falsas promessas que
atrasam, momentos, as encruzilhadas e os cruzamentos/ Leões e hienas,
selva de cimento, eu desci pra arena e todos tão atentos/ Minha proteção é o
instinto eu sustento/ Mão na direção e sem Rosa dos ventos/ Se for
contramão é o instinto eu sustento/ Eles querem meu sangue e cobram
lançamentos/ Querem meu corpo pra entretenimento/ Eles cobram postura,
sem disciplina, sempre pesando na ideia das mina/ Eles cobram postura, sem
disciplina. Eu não sou donzela eu sou o perigo/ Então não queira me salvar,
essa torre é minha, o dragão é meu e eu treinei pra matar/ No que é meu cê
não rela tá entendido/ Não queira me atravessar, sou filha de rainha/ Esse
trono é meu, levanta que eu quero sentar/ Vi que os fake favela ficaram
ofendidos, mas vão ter que me aturar/ Falaram que era magia, tá
repreendido,/ deixa os menino trabalhar/ E eu tô dando trabalho hein? Eu tô
dando trabalho!/ No fundamento eu não falho,/ chamei pro sumário/ Ceis
nem devia tá na rua nesse horário (Lívia Cruz, 2017).

No discurso da rima de Lívia Cruz na letra de Efeito Borboleta, nota-se a postura de
afirmação como mulher e artista no movimento hip-hop, mais uma vez partilhando sua
experiência na letra – que será cantada e repercutida por outras mulheres que se identificam
com a experiência da rapper. Ao falar que querem seu corpo pra entretenimento e “cobram
postura sem disciplina, sempre pesando na ideia das mina”, ela coloca sua contestação sobre a
postura dos rappers homens que criticam o trabalho das mulheres no rap e ainda as veem
como um corpo para entretimento – objetificando-as. É possível identificar na performance de
Lívia no palco essa postura – ela se apresenta com essa postura contestadora e política – com
um discurso agressivo, que não é o “padrão” esperado das mulheres, vistas ainda como frágeis
e dependentes de apoio masculino, mesmo após conquistas e avanços no contexto social das
relações de gênero. Ela não é uma artista local, mas consegue essa identificação com o
público baiano por trazer um discurso partilhado de afirmação e poder das mulheres – que é
comum no contexto brasileiro. Quando a performance é partilhada com o público ao cantar
rimas como “Eu não sou donzela eu sou o perigo/ Então não queira me salvar, essa torre é
minha, o dragão é meu e eu treinei pra matar”, percebo no show um desejo de gritar essas
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palavras que por muito tempo ficaram silenciadas pelo medo das ações do machismo. Essa
identificação com o público também vem de uma parceria com os artistas baianos presentes e
que dividiram o palco com Lívia.
3.1.5 Bruta Flor
Cíntia Savoli também trajetória na luta feminista do hip-hop. Ela é idealizadora do
projeto Rima Mina, juntamente com a rapper Mirapotira. Em suas letras, muitas histórias de
vida e de superação, com flow que consegue unir peso e delicadeza. O projeto Rima Mina,
ponto fundamental para analisar a trajetória da rapper, surgiu em 2015 como um coletivo para
fortalecer as mulheres na cena hip-hop em Salvador. Era formado por Cintia Savoli,
Mirapotira, Sista Katia e Dj Nai Sena. As atividades incluíam oficinas de freestyle, grafitte,
rima e defesa pessoal só pra mulheres. O início foi com palestras sobre a história do hip-hop,
seus contextos políticos e culturais. O coletivo chegou a realizar a primeira batalha de
freestyle só de mulheres em Salvador, na qual a MC Janaina Noblat foi selecionada e tornouse campeã da 1ª Liga Nacional Feminina de MC's71 no V Fórum Nacional de Mulheres no
Hip-hop, disputando com a mineira Clara Lima em São Paulo (SP)72.
Cintia Savoli destacou o feminismo presente em sua carreira em entrevista ao site
Oganpazan73: “O feminismo e a sororidade que estão atualmente em pauta na cena é o que
contribui de fato pra que a gente vá conquistando esse espaço. Esse ano de 2015 conheci
muitaaaasss (sic) mulheres fodas que fazem rap no Brasil” (SAVOLI, 2015, p.1).
A entrevista 74 do site, realizada por Danilo Cruz em 2016, é categorizada como
discurso jornalístico que agencia a experiência e faz parte dos elementos que contribuem para
a partilha do sensível entre o público de rap que acompanha a artista, atrelando o discurso
sobre ser mulher na cena do rap. O texto de introdução da entrevista apresenta Cintia Savoli:
(...) uma das melhores mc’s da nova geração, uma voz que pinta sempre com
cores fortes seus sentimentos e ideias. Escondendo muito bem a doçura e o
carinho com que lida com todos a sua volta. Uma mulher simples e
complexa, cheia de nuances como um jardim. E paradoxalmente todo peso e
rebeldia que suas rimas traçam são fruto maduro e bem cuidado dessa outra
faceta escondida, e que aparece numa espécie de palavra valise: Bruta flor.
71

O site Rap071, especializado na cena do hip-hop em Salvador, destacou a vitória da MC:
http://www.rapzeroseteum.com/materias/campe%C3%A3-da-1%C2%AA-liga-nacional-feminina-de-mc-sjana%C3%ADna-noblat-conversa-com-o-rap071. Acesso em 3 dez. 2018.
72
Vídeo da batalha entre Janaína Noblat e Clara Lima na final da 1ª Liga Nacional Feminina de MC’s:
https://www.youtube.com/watch?v=VZZWX5c6RRI. Acesso em 3 dez. 2018
73
Oganpazan é um portal destinado à discussão, crítica e divulgação da produção musical contemporânea, tendo
como foco a cena musical independente no Brasil e a cena independente da capital baiana. Fonte:
https://www.facebook.com/oganpazan/. Acesso em 3 dez. 2018.
74
Disponível em: http://oganpazan.com.br/entrevista-com-cintia-savoli/. Acesso em 3 dez. 2018.
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Título do seu primeiro e muito bem-sucedido disco, conjuga perfeitamente o
que acima tentamos em vão explicar (CRUZ, 2016, p.1).

A rapper também é definida como “Uma cantora que possui sólida formação, seja nos
aspectos técnicos para a utilização de seu instrumento – a voz – seja nas ideias contestadoras
sempre dispostas a problematizar quaisquer que sejam as injustiças”, “uma verdadeira
guerreira que o hip-hop teve a sorte de encontrar”. Percebo nesse texto que as características
profissionais da artista, como elogios ao “peso” e “rebeldia” das rimas são articuladas com as
características de Cintia Savoli como mulher, falando da complexidade de seu lado feminino:
“Uma mulher simples e complexa, cheia de nuances como um jardim”. Aqui, pensando na
articulação gender-genre proposta no início deste trabalho, é possível notar que o paradoxo
está presente, desde a apresentação até sua performance, pois ela se quer mostrar a força (ou
brutalidade) que seriam necessárias para se posicionar na cena do rap, mas também
defendendo que pode ter seu lado de doçura e carinho, historicamente ligados ao conceito de
feminilidade.
Seguindo a análise da letra da cypher Efeito Borboleta, temos o verso composto e
cantado por Cintia Savoli.
Vamos ao que interessa, deixa de conversa/ De fazer promessa, não me testa
que eu sou das avessas/ Tudo tem a hora certa, tem que saber chegar/ Põe
foco na meta e não pare de caminhar/ Rapa, eu tô ligeira com os papos de
tamo junto/ O certo é pelo certo uma porra, o jogo é sujo/ E eu não me iludo,
o foco é no conteúdo/ Eu sou obstinada e só para depois que conquistar o
mundo/ Pensar em desistir eu já pensei uma pá de vez/ E quando vejo as
merdas que ceis faz conto até três/ É tipo um jogo de xadrez, usando a
sensatez Mas nesse jogo aqui as damas devoram os reis/ Chegou a nossa vez,
e ceis num guenta/ Não chama nois porque nois chega é de ponto 40/ Nois
rouba a cena e toma de assalto esse topo/ Se não der espaço pra nois, nois
vai tomar no soco!/ (Cintia Savoli, 2017).

Neste conteúdo, assim como no verso de Lívia Cruz, entende-se que o discurso é
direcionado para os homens, demonstrando que as mulheres reivindicam o topo, que
historicamente foi ocupado pela produção masculina na cena do rap. Nesta letra, o principal
foco é dar um recado direto, “sem conversa”, finalizando com a rima: “Se não der espaço pra
nóis, nóis vai tomar no soco!”, remetendo à referência das punchlines, que são rimas
consideradas tão pesadas que tem o peso de um soco – muitas vezes um recado direto a
um/uma rapper específico, como resposta, ou apenas um fechamento de rima com potência.
O conteúdo da letra condiz com a trajetória da rapper, que traz a questão de gênero em
sua biografia na página do Facebook:

86

Apesar do hip-hop ter uma presença masculina predominante, Cintia Savoli
é uma das mcs mais aclamadas dos últimos tempos na cena. Nasceu em
Brasília e há muito tempo mora em Salvador onde considera sua verdadeira
casa. Influenciada por uma mulher, mãe de Cíntia, começou muito cedo na
música como pianista e cantora. Trabalhando com diversos ritmos musicais
como bossa nova, samba, choro, reggae e música clássica (ópera). Em 2005
começou sua trajetória no rap, dez anos depois com todas as dificuldades
conseguiu lançar seu primeiro EP intitulado Bruta Flor (2015). Em suas
músicas Cintia mescla versos de denúncia e protesto pelo fim da
desigualdade, trazendo a tona o amor e a sensibilidade pelo próximo.
Formou com outras mcs um coletivo musical chamado Rima Mina que
oferece shows e oficinas de rimas para mulheres na periferia e em presídios.
Já se apresentou com grandes nomes do cenário do rap como Blitz the
Ambassador, Karol Conka, Xis, Rashid, Rapadura, Lívia Cruz, Marcelo D2,
Pitty, Natiruts, Junior Marvin, Alpha Blondy, Ponto de Equilibrio, Racionais
Mcs e Síntese (BIOGRAFIA DE CINTIA SAVOLI NO FACEBOOK).

O texto da biografia está incluído na categoria do discurso subjetivo organizado, como
demonstro anteriormente ao apresentar a biografia de Lívia Cruz. Durante o show, Cintia
também utiliza o discurso subjetivo ao falar sobre sua trajetória como mulher, mãe e MC,
papéis que exigem força e coragem e que remetem à citação da introdução de sua entrevista:
“uma verdadeira guerreira que o hip-hop teve a sorte de encontrar”. Na semana do evento, em
entrevista ao site Rap 071 75 , especializado na cena soteropolitana, Cíntia falou sobre as
mudanças no cenário do rap e fortalecimento da mulher dentro do hip-hop. Desta vez, o
discurso jornalístico também é um formato utilizado como agenciamento da experiência do
evento:
Cíntia vê que essa consciência conquistada nos últimos anos, principalmente
por parte das mulheres, permite que hoje elas não aceitem com “inocência as
migalhas que são dadas”. Ela lembra que no início acreditava que toda ajuda
que lhe era dada era apenas para fortalecer o seu trabalho, mas que muito
deles não passava de interesse escondido em forma de ajuda. -“Eu vejo que
as meninas que estão chegando agora já vêm com um discurso, já vêm com
uma força que a gente não tinha, já vêm com uma consciência que a gente
não tinha. Claro que as mulheres que vieram antes tiveram que resistir de
forma quase desumana para estar aqui agora”, analisa a rapper. Ela lembra
que essa conquista de espaço se dá também dentro do público, pois antes a
grande maioria dos ouvintes do rap eram homens enquanto hoje não para de
crescer o número de mulheres ouvindo e fazendo rap. Mas ela pontua que
todo esse processo ainda está no começo de algo que será muito maior: - “É
muito óbvio que as mulheres vão tomar de assalto e isso é só uma questão de
tempo. Estamos no começo dessa revolução que vai acontecer”
(MONTEIRO, 2017, p. 1).

75

Disponível em: http://www.rapzeroseteum.com/single-post/2017/08/01/Estamos-no-come%C3%A7o-de-umarevolu%C3%A7%C3%A3o-Cintia-Savoli-fala-sobre-mudan%C3%A7as-no-cen%C3%A1rio-do-rap-efortalecimento-da-mulher-dentro-do-hip-hop. Acesso em 20 fev. 2017.
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A entrevista publicada na semana de divulgação do evento demonstra como a
experiência do show estava sendo agenciada, pois o evento já mostrava sua potência de falar
sobre o espaço conquistado pelas mulheres no rap, sobre o crescimento da produção e do
público e o começo de uma revolução na cena. Conteúdo esse partilhado durante o show e
também repercutido pós-evento nas redes sociais, em mais um formato de discurso presente
nesta experiência: o relato de fãs, como os comentários publicados e selecionados abaixo:

Figura 28 - Relato de fãs no evento do Facebook.

Fonte: Facebook.

Na figura abaixo, uma foto publicada pela produtora Ratazana no evento do
Facebook, um participante comenta na foto: “Essa foto já diz tudo! Foi uma lição memo
(sic) esse show carai (sic)”. Percebe-se as expressões atentas à letra durante o show de
Cíntia Savoli e um público formado pela maioria de homens jovens. Nesta foto, aparece
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um contraste, pois a presença de mulheres foi exaltada pelo evento e aqui aparecem
somente homens no público. Percebe-se como o enquadramento da foto reflete
determinadas cenas do evento. Nesse caso, como os homens receberam a “lição”
cantada por Cintia Savoli.

Figura 29 - Foto divulgada na página do evento no Facebook com comentários do público.

Fonte: Facebook.

Na experiência do evento Eu Tava Lá, conclui-se que o debate sobre a mulher no rap
está presente na carreira das artistas e também é pauta para fortalecer a divulgação do evento
– agenciando a experiência com diferentes formatos de discurso: a fala subjetiva no show, as
letras das músicas, as biografias e conteúdos jornalísticos. O protagonismo das mulheres é
reforçado desde as divulgações do evento nas redes sociais na internet e outros meios de
comunicação, como sites especializados. Um sinal do sucesso dessa estratégia é a maior
presença de mulheres nos shows, destacada por Lívia Cruz em uma de suas falas no palco
entre as músicas e percebido nas fotos divulgadas após o evento na página do Facebook,
trazendo a ideia de emancipação a partir de Rancière.
Esse reforço se dá a partir de signos que remetam à luta antimachista e à luta para
seguir a trajetória como artista de rap, partilhando experiências de vida comuns que afetem
outras mulheres – formando uma rede de fãs e ao mesmo tempo atingindo públicos diversos e
revertendo ordens dominantes na cena. Os modos de divulgação dos shows e de
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gerenciamento das redes sociais seguem estratégias para atrair seguidoras e seguidores que
passem a acompanhar os trabalhos e projetos e também participem dos eventos – criando uma
rede de sujeitos visíveis em com voz para opinar e compartilhar as mensagens antimachistas
das músicas para além daquela rede, contribuindo para transformar as relações de gênero.
Esses signos são recorrentes nos diferentes tipos de discursos envolvidos na
experiência, uma singularidade particular importante de ser analisada em outros eventos e que
podem ser pensadas em outros gêneros musicais, em diferentes territórios.
Essas descobertas revelam uma categoria de análise que une a organização dos
discursos e a organização da experiência a partir de uma ação estético-político emancipadora.
A organização dos discursos é diretamente ligada à experiência, o que potencializa a ação das
mulheres como protagonistas – seja na performance das artistas ou do público.

3.2 VisiOOnárias
O segundo evento é o show das Visioonárias, dupla de mcs de Salvador formada por
Udi Santos e Brena Élem. A apresentação ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2019, no Mercadão
Criativo e Colaborativo, no Rio Vermelho, integrando a programação do Digitalia –
Festival/Congresso/Observatório Internacional de Música e Cultura Digital.
O show aconteceu no circuito de eventos da Festa de Yemanjá, dia em que várias
casas organizam shows no Rio Vermelho, onde ocorre a festa popular – uma das maiores de
Salvador. Também fazia parte da mostra de música do evento Digitalia, que no mesmo dia
teve shows de grupos de diferentes gêneros no mesmo local: 14h – Und3rismo76; 15h – Rimar
Com Coração Para Ser Escutado (Conceito Articulado 77 ); 16h – Roça Sound; 17h –

76

O grupo Underismo, após um ano de trabalhos nos coletivos e ruas da cidade, apresentou em março de 2019 o
seu primeiro Ep. Resultado de uma compilação de vivências urbanas, que foram registradas em estúdios caseiros
da cidade do Salvador, o EP intitulado R3SÍDU0$ reúne músicas com produções extremamente autorais e uma
lírica que inova o cenário do rap transgressor. Participando nos últimos meses de grandes acontecimentos do
cenário cultural baiano, o grupo se reorganiza para trabalhar com o trabalho recém lançado pelas cidades do
interior baiano, almejando alcançar a visibilidade nacional. As vidas de 8 jovens negros vivos estão relatadas
nesse trabalho que está sendo aclamado pelo público e crítica, trazendo o que não se via há tempos, a
originalidade tendo como referência a ancestralidade. Fonte: programação Digitalia.
77
Tendo como integrantes o rapper UBart Suadera e Dj AnderBio, o grupo de rap Conceito Articulado
(Muritiba-BA, Recôncavo Baiano) apresenta um trabalho singular por dar bastante atenção na criação de bases
eletrônicas com que incorpora influências da música afro-baiana, do reggae, rock, forro, baião e até elementos
jazzísticos, tanto na escrita quanto na sua produção harmônica/rítmica. Suas letras, com linguagem simples e
otimista, não deixam de fazer críticas sociais e igualmente abordam temas existencialistas que povoam o mundo
dos dois artistas. Para esses, a linguagem musical do grupo Conceito Articulado visa sempre a conexão com
públicos de todas as faixas etárias, “num diálogo sem imposições, com troca de conhecimentos. Fonte:
programação Digitalia.
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VisiOOnárias; 18h – Lurdez da Luz; 19h – Búfalos Vermelhos e a Orquestra de Elefantes78;
20h – VideoSonic79; 21h – Mendiguz Du Bruklin80. O show das VisiOOnárias ocorreu antes
da apresentação de Lurdez da Luz, MC mulher pioneira no rap nacional. Ela está na ativa
desde 200081.
O Mercadão Criativo e Colaborativo (Mercadao.CC.) é considerado um pequeno
Centro Cultural, “para Compartilhamento do Comum, do incomum, e muito mais”, conforme
sua biografia no Facebook. O espaço está situado no térreo do Edifício Idearium, no Rio
Vermelho, em Salvador (Rua Guedes Cabral, 20). O espaço fica ao lado do Clube Bahnhof,
outro local citado do circuito de festas no bairro. O Mercadão se apresenta como um hub de
cultura, reunindo artistas e promotores culturais: “Uma Zona Autônoma Permanente”.
O evento estava inserido na experiência da Festa de Yemanjá que acontece dia 2 de
fevereiro ocupando as ruas e espaços de shows do bairro do Rio Vermelho. A festa ocupa a
rua em uma programação musical variada, com festas organizadas para esse dia. A circulação
de pessoas para a festa começa já na noite do dia 1 de fevereiro, entrando durante a
madrugada. Algumas casas organizam festivais, como é o caso do Lalá, que promove desde
2012 o Festival Oferendas, com a apresentação de artistas voltados para a Rua da Paciência.
A proximidade dos eventos cria uma circulação de pessoas procurando as melhores
festas – muitas ficam um pouco em cada local – todas ruas próximas da Casa de Yemanjá,
local onde ocorre a entrega de presentes e as atrações da festa religiosa que reúne adeptos do
candomblé (não somente) e é uma das mais importantes do calendário de festas populares de
Salvador.

78

Powerduo de rock nascido na cidade de Salvador. A proposta da banda é apresentar um show com trabalho
totalmente autoral mostrando a diversidade de projeção musical existente na Bahia. A banda já possui um EP
publicado nas plataformas digitais e está lançando mais um EP ainda este ano. Fonte: programação Digitalia.
79
VideoSonic é um trio instrumental experimental de Campo Grande (MS) que utiliza projeções mapeadas em
seus shows como forma de interação com o público. Formada em 2016, lançou este ano seu primeiro álbum,
Void Interaction e se prepara para lançar em 2019 um novo EP. A banda acredita na ocupação de espaços
públicos e históricos como meio de união. Integrantes: Tom Trujillo – Guitarra; Rafael Mareco – Baixo e
Gilfranco Alves – Bateria.
80
Grupo de improviso sonoro experimental noise pós-punk, (música livre) de Salvador.
81
A apresentação proposta para o Digitalia 2018 é baseada em sua pesquisa de produção eletrônica que resultou
em um disco chamado Gana Palo Bang onde contatou alguns dos grandes beatmakers do Brasil como Nave que
produziu Batuk Freak de Karol Conká e Leo Justi da Heavy Baile (RJ) e o resultado das experimentações gerou
músicas produzidas apenas com timbres digitais sem nenhum instrumento eletroacústico ou samples para simular
tais instrumentos, um disco de batidas pesadas e barulhentas com um lírica bélica, expondo um ponto de vista
peculiar. Fonte: programação Digitalia.
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Figura 30 - Publicação no Instagram82 com arte de divulgação do show.

Fonte: Instagram.

O show das VisiOOnárias estava inserido na programação para o final da tarde do dia
2 de fevereiro, já após a entrega do presente para Yemanjá, que é o momento mais aguardados
da programação e reúne milhares de pessoas. A entrada era gratuita e a entrada do local estava
tranquila, sem filas, sem controle de acesso (com seguranças na porta observando a
movimentação) o que facilitava o acesso seja de quem chegasse para o show ou para quem
estava conferindo o que estava acontecendo no local. As ruas próximas ficam fechadas para a
circulação de carros e fica difícil até andar a pé pelas ruas devido ao intenso fluxo de pessoas.

82

https://www.instagram.com/p/BtS-ORrBjcC/
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Figura 31 - Publicação automática no Twitter a partir de publicação no Instagram.

Fonte: Instagram.

O bar localizado dentro do espaço estava funcionando, vendendo bebidas como
cervejas, destilados, drinks e comida (empanadas), porém, o movimento maior para a compra
de bebidas era na rua e em um local de venda localizado próximo à porta. Nas festas de largo,
a venda de bebidas é realizada por vendedores que ocupam as ruas com isopores. A bebida
mais vendida é cerveja, seguida de água mineral sem gás (alguns poucos vendem Skol Beats).
O evento foi registrado pela cobertura do Digitalia e pela fotógrafa Dielly Moreira83.
As fotos que foram publicadas após o evento são dela, que é fotógrafa e artista. Realizou o
projeto Roots, com o intuito de quebrar padrões e fotos com modelos negras e negros com o
tema: “Em relação a se reconhecer negro. É sua moda ou seu orgulho?”
O show das VisiOOnárias foi promovido pela organização do festival Digitalia 2019,
que teve o tema “Da Tropicália à Digitalia: a cultura no Brasil disruptivo”. Trata-se de um
evento público e gratuito, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia
(Edital de Música), com apoio da Secretaria de Cultura da Bahia e Goethe Institut, e
promovido pela Rede Digitalia (Rede de Estudos Interdisciplinares da Internet e da Cultura
Digital), da Universidade Federal da Bahia / IHAC / Pós-Cultura. A programação realizou
festival, congresso e observatório internacional de música, ocupando espaços como o Instituto
Goethe, na Vitória, o Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, o Mercadão C.C, no Rio
Vermelho e a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande.

83

Instagram da fotógrafa:instagram.com/souldyy
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Figura 32 - Story do Instagram utilizado como divulgação na página do Facebook.

Fonte: Facebook.

A assessoria artística foi composta por Cláudio Manoel e Ivana Vivas. Cláudio
Manoel é doutorando em Cultura e Sociedade (UFBA), mestre em Comunicação e Cultura
Contemporânea (UFBA). É professor na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB),
líder do Grupo LinkLivre (CNPq), membro dos grupos de pesquisa Audioteca (UFRB) e
Audiosfera (UFBA). Produtor audiovisual, produtor cultural e DJ-fundador do Coletivo de
DJs Pragatecno.

Ivana Vivas é doutoranda e mestre em Cultura e Sociedade (UFBA),

especialista em Administração e Gestão de Negócios (UNIFACS), Produtora Cultural
(UFBA). Pesquisa as novas tecnologias digitais de produção e disseminação de conteúdo via
web e a repercussão destas na produção do mercado musical brasileiro.
Neste caso, não foi criado evento no Facebook e não temos o número de interessados
como no primeiro evento analisado. De 2017 a 2019, período de observação dos eventos,
nota-se o uso maior dos stories do Instagram para divulgação e repercussão. Em 2017, o
evento do Facebook era o canal mais utilizado – com fotos e comentários. O evento das
VisiOOnárias foi anunciado nos stories da dupla poucos dias antes do evento. Fiquei sabendo
antes por contatos de amigos que conheciam a programação do Mercadão C.C.
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3.2.1 Quem são as VisiOOnárias e o que elas #tempratrocar
VisiOOnárias é um projeto musical de rap, formado pelas MCs Brena Élem e Udi
Santos dos bairros de São Caetano e Paripe, em Salvador. Idealizado em 2017 com o intuito
de fortalecer o cenário do rap, VisiOOnárias deixa nítido nas suas composições autorais que
estão atentas a questões políticas e debates sócio raciais, combate ao machismo e luta pelo
empoderamento, revelando um trabalho único e inovador. Lançam em março de 2018 o
primeiro videoclipe, que traz em sua letra características das artistas, este atinge 1 mil
visualizações em 48 horas, surpreendendo o grupo que é totalmente independente. O segundo
trabalho é lançado em abril de 2018, onde trazem questões sócio raciais, atingindo de maneira
emocionante o público, por se tratar de uma história verídica se torna um desabafo. (Texto da
biografia no Facebook). A produção das VisiOOnárias é de João Lucas A.P84, letrista e
produtor. Os beats são de Sullivan Nunes85 – ToperaSound, beatmaker, produtor e tecladista.
Em 2018, concorreram ao Prêmio Multishow na categoria Experimente.
Udi Santos é adepta a cultura hip-hop desde a infância, com experiência de escrita
desde os 10 anos de idade, mas “depois de uma perda pessoal em 2016 resolve investir e
acreditar em suas composições poéticas e de maneira autodidata decide ingressar na carreira
de MC” (Texto da biografia do site).
Brena Élem ingressa na cena do RapBa em 2015, nas competições de twerk86 que se
consagra vencedora, desperta seu interesse pela cultura hip-hop e desenvolve na escrita suas
inquietações e caos interior. Fez participação no carnaval de Salvador, no trio de rap "Nova
Saga" e festas e eventos pelas noites de Salvador.
A dupla surge em 2017 a partir de encontros destinados à realização de um projeto de
mulheres. O perfil do Instagram tem 3.624 seguidores e a página no Facebook tem 975
curtidas87. Nas composições, que são autorais, a dupla se mostra atenta às questões como
racismo, sexismo, machismo e outras formas de opressão. Em uma de suas canções, afirmam
que “As Pretas Têm Pra Trocar”. A frase é muito utilizada nos shows e nos textos de
divulgação de agenda e projetos. Com isso, elas buscam se aproximar das mulheres negras na
luta por empoderamento.

84

@smplsmente_joao
85 @toperasound
86 Twerk é um estilo de dança em que grande parte dos movimentos se concentram nos quadris e em
agachamentos. Fonte: Wikipédia.
87
Dados coletados em 8 de fevereiro de 2019.
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3.2.2 O culto no 2 de fevereiro
Sigo o relato de uma participante em primeira pessoa: Entrei no Mercadão C.C. pouco
antes do começo do show (18h), e ainda estava ocorrendo a apresentação do grupo Roça
Sound. O show estava marcado pra 17h20, e em algumas divulgações aparecia 17h. Foi
anunciado com menos de uma semana de antecedência pelo evento e pelas artistas.
O local não estava cheio, mas tinha bom público. Após o show, foram poucos minutos
de intervalo para o início da apresentação das VisiOOnárias. Neste momento, o público de
mulheres aumentou próximo delas. Não havia palco, as apresentações ocorriam no mesmo
nível do público e bem próximo. Muitas cantavam as músicas e foram tornando a
performance mais intensa com o decorrer do show – que durou cerca de 40 minutos. A dupla
chama os shows de “culto” nas divulgações, e o que acontece é realmente parecido com um
“louvor” à vida das mulheres negras e pessoas da periferia – as letras são cantadas junto com
as artistas, em uma performance potencializada pela proximidade entre artistas e público.
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Figura 33 - Story do Instagram das VisiOOnárias.

Fonte: Instagram.

Quando acabou o show das VisiOOnárias, o público foi para a rua. O próximo show
que aconteceu foi da MC Lurdez da Luz. Neste intervalo, Brena Élem e Udi conversaram com
as fãs. Fazia muito calor no espaço, apesar de haver ar condicionado. A festa de Yemanjá
trouxe um fluxo intenso de público para a casa, mas notei que muitas estavam ali para ver as
VisiOOnárias, pois sabiam as letras, cantaram junto, conversaram com elas, e após o show
não ficaram para as próximas atrações.
Lembrando do método de Berger, quando diz que a maneira pela qual os artistas se
orientam em direção ao público é central para a experiência (BERGER, 1999, p. 133),
percebemos que foi intensa a performance de artistas e público, e a dupla direcionava sempre
sua ação para a atenção do público. Essa intensidade, olho no olho e interação criam uma
proximidade e conexão forte, fazendo jus à denominação de culto e à experiência dos shows
de rap – de compartilhamento de vivências e lutas.
Uma fala de Brena Élem antes da música Balançando a raba, (composição das
VisiOOnárias featuring ToperaSound - BeatMaker & Dj Tia Carol) demonstra a conexão no
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show, com um discurso político de reivindicação de espaço para as mulheres: “Agora é a hora
das mulheres. Os homens podem ficar, mas esse é o nosso momento. E não é não”.
A música Balançando a raba88, que possui gravação ao vivo do Festival Hype89 em
setembro de 2018 no disponível no YouTube e SoundCloud, gerou o discurso subjetivo
organizado na fala da artista antes da música, dando o recado para as mulheres e para os
homens. Essa é, segundo Ranciére, uma atividade política, pois faz ver o que não cabia ser
visto – faz as mulheres estarem em uma situação de liberdade, dançando, mostrando seus
corpos, sem necessariamente sexualizá-los – como é o comumente visto ou esperado.

Tô plena aqui no ragga então pega a sua visão. / Eu tô balançando a raba,
mas não é pra você não / Ô moleque sem noção, tá cheio de emoção / Eu tô
balançando a raba, mas não é pra você não./ Ela balança a raba, mas não é
não. (...) Eu tô dando o papo reto que é pra ficar bem esperto./ Baixa a sua
bola porque eu só pego quem eu quero./ Faço o meu corre louco e passo todo
esse sufoco./ Eu sou closeira ate demais para posar com macho escroto (...)
(VISIOONÁRIAS, 2018).

Os discursos subjetivos no intervalo das músicas agenciam a experiência do público,
potencializando a performance compartilhada entre as rappers e o público, própria do
relacionamento dos fãs de rap com as músicas. Neste caso, assume um tom contestador para
quebra da ordem.
Quanto à performance corporal, temos uma proximidade e coesão entre as integrantes
da dupla que mostram a sintonia. Dois estilos de voz, ambos com força, e presença corporal
intensa proporcionam um show potente musicalmente e politicamente. As roupas eram das
cores azul e branco, cores utilizadas na festa de Yemanjá. As MCs utilizavam tops azuis, saia
e short – demonstrando estarem à vontade com seus corpos.

88

A palavra “raba” é uma gíria utilizada para se referir à bunda, utilizada em letras de música de funk, pagodão e
rap, com exemplo da música Rebola Raba (2017), do grupo Attooxxa, de Salvador. Neste contexto está
associada à liberdade das mulheres ou homens rebolarem em um estilo de dança presente nas festas da atualidade
ou nos paredões.
89

Festival de música, com uma série de atividades voltadas para a integração, difusão e potencialização da
cadeia produtiva musical baiana realizado em 2018, em Salvador, com shows gratuitos no Campo Grande, São
Tome de Paripe, Avenida Centenário e Pituba.
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Figura 34 - Performance das VisiOOnárias no evento no Mercadão.CC.

Fonte: Instagram.

Também falando sobre os corpos, a dupla lançou nas redes sociais (principalmente o
Instagram), o projeto “Desconstruindo Nudez”. Elas ficaram algumas semanas publicando
stories90 com perguntas sobre a relação das pessoas com a nudez e com seus corpos. Após isso,
lançaram fotos no feed com textos e situações que questionam o olhar das pessoas para os
corpos.

90Stories

são publicações que ficam visíveis por 24 horas.
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Figura 35 - Foto no Instagram do projeto “Desconstruindo Nudez”.

Fonte: Instagram.

O texto, divulgado como de autoria de @cronistadorole, questiona a colonização dos
corpos e a liberdade:

Salvador tem um sol quente, que ainda não aprenderam; as únicas estações
existentes são: Metroviária, ferroviária, aquaviária, rodoviária e VERÃO,
sem mais! A vontade real que dá nos dias é desfazer as colonizações dos
nossos corpos, peguem a visão... E se não fosse coberto o nu, o natural desde
o desenho de Olorum? Desconstruir a nudez é entender que o corpo é livre e
aquilo que os cobre tem que casar com sua liberdade
(@CRONISTADOROLE, 2019).

Esse discurso subjetivo organizado nas redes sociais compartilha da proposta da
experiência dos shows: liberdade para as mulheres, para as mulheres negras e para os corpos.
Um discurso que perpassa pelas letras das músicas, pela performance no show e segue como
atuação militante da dupla – em um projeto que vai além da divulgação do trabalho musical
do rap – atinge o nível da consciência, o quinto elemento do movimento hip-hop. A militância
da dupla aparece constantemente nos trabalhos, parcerias e projetos. Em uma trajetória
marcada pela força das mulheres negras, Brena Élem e Udi Santos se aproximam do público
por meio de stories e postagens do Instagram.
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Figura 36 - Story para aproximação do público nas redes sociais.

Fonte: Instagram.

Em novembro de 2018, elas participaram do evento de comemoração de 1 ano do
Slam das Minas. O line up divulgava as atrações do rap de Salvador: Mana Bella, Áurea
Semiséria, Kainná Tawá e Coletivo Vira Lata.

Uma noite de protagonismo feminino nos espera. Produção de mulher pra
mulher no pique incendiário do jeito que a gente gosta! Nesta edição
contaremos com a participação especial de Mel Duarte, poeta, slammer e
produtora do Slam das Minas em São Paulo. Vem com nós sentir a energia
desse sagrado feminino poético! (SLAM DAS MINAS, 2018).

Em outubro de 2018, estiveram no Fórum Nacional de Mulheres no Hip-hop em
Recife – PE e reforçaram a conexão feminina dominando todos os espaços.
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Figura 37 - Fórum Nacional de Mulheres no Hip-hop.

Fonte: Facebook.

Em agosto de 2018, participaram do Sarau Arte Em Cena no Espaço Cena UM,
localizado na Avenida Afrânio Peixoto, 53 B, (Avenida Suburbana), em Coutos (Salvador). O
Cena UM 91 e apresenta como um espaço destinado a práticas artísticas e culturais de
valorização do sujeito, sua história, cultura e território.
Em 29 de setembro de 2017, as MC'S Brena Élem e Udimilla foram apresentadas
lançando o projeto Visionárias no Som das Binha toca rap, na Casa Preta, no bairro Dois de
Julho. O evento anunciou Mc Áurea, Sueide Kintê, Aíla Oliveira, Amanda Rosa, Zinha
Franco, Line Santana, Laurisabel Assil e Dj Naisena. O Som das Binha é uma rede de
circulação de arte formada por Mulheres. “A ciranda do Som das Binha volta a girar e dessa
vez pela lírica do rap. Diferente de todas as edições em que diversos estilos perpassavam o
repertório da jam, o projeto retorna com evento temático e sempre na intenção de fomentar a
cena”, dizia o texto de divulgação do evento no Facebook.

91

Mais informações sobre o local no Facebook: https://www.facebook.com/pg/cenaumsalvador
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3.2.3 Chegando pra causar inflamação
Entender como a dupla aparece nas divulgações da imprensa e matérias de sites
especializados ajuda a compreender como as artistas são representadas e como esse discurso
agencia as experiências dos eventos e reverbera a ação política para além dos shows. A dupla
apareceu em diferentes matérias jornalísticas na época dos lançamentos da música e clipe
Visionária92, de março de 2018, e Dona Chica93, de abril de 2018.
No texto de apresentação da música Visionária no YouTube, a dupla organiza o
discurso se apresentando como "um projeto musical de rap, que atenta para questões políticas
e debates sócio raciais, combate à machismo e luta pelo empoderamento, revelando um
trabalho único e inovador". E lançam a frase: "As pretas tem pra trocar toda hora!".
Chegando pra causar inflamação./ Visioonárias sem dilemas contra a
conspiração (sem noção)./ Pra alienados que não pegam a visão./
Visioonárias cria esquema articulando informação./ Eu sou forte e nunca
contei com a sorte./ Estou na frente da opressão já me ditam a boa morte./
Espero que note./ A preta mais suave de quebrada a realidade tá na cara./
Seu choro não é nada eu não compreendo essa vida avançada./ Parece que é
palhaçada./ Vejo baratas batendo asas se achando borboletas./ Não faz jus a
sua bandeira não toca na minha estrela./ Salve pras bandidas, salve as
mulheristas./ As grafiteiras, IT gueto./ Maloqueira e poetisas também./ A
aparecida, aquela que dança na pista./ Que já chega metendo o louco e não é
a bendita da oferecida./ A Ha a arte é minha sina./ Solta o play Visioonárias
ensina./ Pimenta com coco travou no sufoco./ Tá agonizando e ainda quer
vim pra cima. (BRENA ÉLEM E UDI SANTOS, 2018)

Em matéria do site Rap Nacional Download94 sobre o lançamento de Dona Chica, o
texto de Michel Passos destaca a expansão do rap feminino e o protesto contra a violência nas
periferias da cidade. A letra traz a questão do genocídio da periferia.

Tô injuriada com tanta covardia desses caras./ Invadem a quebrada toca
terror e nunca para./ Só se ver mãe chorando a todo instante sem parar./
Cada dia que passa é mais um jovem pra enterrar./ Se pá deixa pra lá, é só
mais um e o que é que há?/ Tô falando da favela é da quebrada de s.a./ (...)
Atiraram, (atiraram) atiraram o pau no gato./ E o gato, (e o gato?) e o gato
não viveu./ Dona Chica, (dona chica) dona chica admirou-se./ Fez enterro
sem dinheiro do gato que já morreu (BRENA ÉLEM E UDI SANTOS,
2018).

92 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ikh5nSAS2KI
93
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fK1RIMDgS2Y&t=4s
94
https://rnd.is/53169/visioonarias-chega-mostrando-uma-historia-periferica-em-dona-chica/
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Nota-se que a letra não se refere à questão de gênero diretamente, mesmo assim, o
texto fala do rap feminino. A descrição do vídeo no canal das VisiOOnárias diz que a música
Dona Chica é mais uma prova de que VisiOOnárias “tem pra trocar”, relacionando à temática
do genocídio do povo negro.
O site Oganpazan noticiou o lançamento das VisiOOnárias em uma matéria que
iniciou a série especial sobre mulheres negras na luta no hip-hop. Na primeira parte95, o texto
destacou NegaFya e VisiOOnárias. NegaFya é Fabiana Lima, MC, artista de rua, produtora e
ativista cultural que integra o grupo de poesia Resistência Poética. Moradora do bairro da
Sussuarana. As artistas foram apresentadas como "excelentes amostras da riqueza do hip-hop
BA feito pelas pretas, uma poetisa nervosa e uma dupla começando os corres".
O nome do grupo já denota essa perspectiva, que fica muito escurecida
quando as mesmas se diferenciam do feminismo para afirmar o pensamento
mulherista, de cunho Pan-Africanista. “Chegando pra causar inflamação” é
outro signo interessante, presente no seu refrão, pois pode ser interpretado
como uma afirmação contrária ao andar numa linha política ou moral
hegemônica dentro do que vemos e ouvimos cotidianamente no rap. Como
Udi canta logo no seu primeiro verso: “Preta suburbana é game over/
programa educativo lá em casa é sem Discovery”, marcando sua posição
privilegiada na escala social, capaz de ver de baixo pra cima, a diversidade
de formas de opressão que concorrem para lhes empatar ou finalizar seus
caminhos. Com o single videoclipe Visionárias, as minas dão a partida

da estação, deram o start numa composição desse trem bala que é o
rap feito por mulheres pretas na Bahia, esperamos que permaneçam
nos trilhos apesar de todas as dificuldades que sabemos existir, para se
chegar no destino visionado. (OGANPAZAN, 2018).
Em maio de 2018, o portal Correio Nagô publicou uma entrevista96 exclusiva com as
VisiOOnárias, com o título "Chegando pra causar inflamação", e ressaltando já na
apresentação que elas vêm fortalecendo a cena das mulheres no cenário do rap baiano. A
primeira pergunta da entrevista, realizada por Donminique Azevedo, repórter e editora, já toca
na questão de gênero ao perguntar sobre a vida das duas mulheres na cena:

CORREIO NAGÔ: Como tem sido a vida dessas duas mulheres na cena do
Hip-hop em Salvador? VISIOONÁRIAS: Ser mulher na cena do rap de
Salvador é complicado, poucas são expostas pela mídia, e pelo próprio
movimento em si, apesar de ter várias mulheres por aí compondo. Estar
produzindo é um ato de resistência, ainda mais para nós sendo artistas

95

Disponível em: http://oganpazan.com.br/negafya-e-visioonarias-mulheres-negras-na-luta-no-hip-hop-parte-1/
Disponível em: https://correionago.com.br/portal/chegando-pra-causar-inflamacao-entrevista-exclusiva-comas-visioonarias/
96
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independentes, acreditamos que somos uma forma de incentivo, apesar do
pouco tempo de estrada, estamos “chegando chegando” driblando os
obstáculos, que são tantos, pois estamos num movimento que querendo ou
não é machista, e isso não é novidade. Visioonárias prega: “eu quero avanço
quero mais minas rimando…” (Single tem pra trocar). Apesar das
dificuldades, estamos tendo um retorno considerável tanto nas redes sociais,
mídias digitais e principalmente com público presente em shows, isso nos
incentiva a continuar pondo em prática todos os nossos planos. (CORREIO
NAGÔ, 2018).

A escolha do nome VisiOOnárias também foi uma questão respondida na entrevista e
tem a ver com o discurso da dupla. Elas explicam:
Decidimos montar um grupo e fizemos um brainstorm, dentre os nomes foi
colocado Visionárias, daí quando fomos criar o e-mail já existia, então
decidimos colocar com dois “O”, o que acabou dando todo um sentido para
o nome. Visioonárias, visão, longo alcance, ave de rapina, coruja são
algumas atribuições que vieram com os dois “O” assim surgiu VisiOOnárias
e a marca. (CORREIO NAGÔ, 2018).

Em julho de 2018, a dupla foi convidada do programa TVE Revista, da TVE Bahia.
Elas participaram do musical com a DJ Tia Carol e foram entrevistadas sobre o show na
marcha e ato político cultural "Mulheres Negras Movem a Bahia". Na legenda da foto do
Instagram, com a apresentadora Rita Batista, a dupla destacou: "A mulher preta em qualquer
lugar que queira estar!", com as hashtags #tempratrocar #todahora #visioonarias #ritabatista
#tverevista #rap #rapba #tv#ssa #dj #rapper #pretasnomic #mulhernorap.

Figura 38 - Entrevista no programa TVE Revista da TVE Bahia. Foto: Quésia Brito.

Fonte: Instagram.
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Estar envolvida em um evento de luta das mulheres negras fortalece a ação política da
dupla, que leva para os shows esse discurso. O discurso organizado nas redes sociais,
incluindo as hashtags específicas como #pretasnomic e #mulhernorap reforçam o papel de
uma trajetória marcada por ser mulher no rap.
Em comentário no YouTube no vídeo da música Dona Chica, temos um exemplo de
como essa trajetória é percebida pelo público, com um relato de fã aparecendo como discurso
subjetivo.

Figura 39 - Relato de fãs no YouTube.

Fonte: YouTube.

O relato de fãs nas redes sociais também são importantes modalidades discursivas para
entender a repercussão do evento e como ele envolveu o público na experiência. Após o
evento, foram publicadas três fotos no Instagram das VisiOOnárias e as legendas ressaltaram
a união da equipe: “VisiOOnárias é uma família: com encontro de almas”. A legenda fortalece
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a ligação da dupla com o público e tem q ver com o envolvimento ativo e social do sujeito
com a experiência, seguindo Berger (1999).

Figura 40 - Publicação de foto no Instagram após o evento.

Fonte: Instagram.

Uma das respostas do público na foto chama a dupla de irmãs e reforça a luta do
feminismo negro que está envolvido na experiência do show. “Somos mulheristas candaces. É
só papo reto mesmo. Papo ancestral”. O comentário se refere à história etíope das Candaces,
que eram mulheres governantes – as primeiras evidências do papel da mulher na defesa da
África. Os stories do Instagram também são outro canal importante onde aparecem os relatos
de fãs. Em uma republicação da foto do perfil, uma fã escreve: “Orgulho demais dessas
mulheres que é tão referência pra mim e muitas mulheres pretas”. As VisiOOnárias
adicionaram a publicação aos stories da dupla e comentaram: “Essa é visioonária de verdade.
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Figura 41 - Republicação dos stories de fã nos stories da dupla no Instagram.

Fonte: Instagram.

Quando as pessoas que participaram do evento se mostram dispostas a comentar
publicando como se sentiram ou o que acharam do show percebemos a transformação de
arranjos na partilha do sensível (Rancière, 2005) em processos que unem o público em uma
experiência de emancipação. Essa ação reflete a importância da ação comunicativa envolvida
nos eventos.
As mulheres que participaram do show tomam parte no comum na performance,
inserindo-se como fãs de rap, e continuam com essa função ao assumir o papel militante ao
reforçar o apoio à luta pelo empoderamento das mulheres negras na sociedade, da valorização
da periferia e das mulheres no rap e na luta contra o machismo e sexismo. Portanto, fica
evidente que os discursos agenciam experiências e reverberam seu conteúdo em
envolvimentos ativos do público.
Essa organização dos discursos diretamente ligada à experiência é ponto comum dos
dois eventos analisados quando potencializa a ação das mulheres como protagonistas –
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pensada aqui também como proposta de categoria de análise. A potência do show das
VisiOOnárias é percebida pela constante interação e performance relacionada ao
compartilhamento de experiências em comum, reforçada pela frase utilizada por elas: “as
pretas têm pra trocar”. O lugar de fala da mulher negra também potencializa a ação política do
evento ao trazer signos de luta por liberdade e de direito de viver. A dupla utiliza a dança
como forma de libertação do corpo, unindo ao discurso subjetivo nas letras e durante o show
para quebrar a lógica dominante que considera o corpo da mulher como objeto de prazer. Elas
têm voz e mandam “pegar a visão”, em uma forma de aviso de que ali a lógica é outra –
predomina a mensagem de respeito e a admiração pelo trabalho como MC’s que já têm seu
espaço na cena e se colocam como protagonista de suas carreiras.
Por inverter a ordem e provocar o dissenso, nem sempre as atitudes são aceitas pela
maioria, e estar atuando com esse papel político na música, especificamente o rap,
potencializa o caráter transformador da experiência ao entrar na ordem do visível e do dizível.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegamos ao final deste percurso seguindo o flow da análise de eventos e as primeiras
conclusões que aparecem são que estamos diante de um fenômeno potente e de caráter
transformador inserido na comunicação e cultura contemporâneas. Ao explorar as
performances das mulheres nos eventos de rap, a partir de uma análise e contextualização
histórica da cena brasileira e soteropolitana nos últimos dez anos, percebe-se que a dimensão
política está presente nas trajetórias das artistas.
As análises mostram que ser mulher fazendo rap envolve uma dimensão de
consciência e militância ao lidar com análises e conjunturas machistas e sexistas. É necessário
conquistar o espaço - e o gênero acaba sendo decisivo na carreira das mulheres - que precisam
incluir na sua produção, divulgação e performance a ação política para deslocar os papéis
esperados. Inserir-se na cena hip-hop exige negociações e postura firme para permanecer em
um espaço conhecido pela forte ligação com a masculinidade. Então, comprovando nossa
hipótese de transformação, pensamos que essa postura política das mulheres contribui para
um aumento do público feminino, para a liberdade de performatizar da maneira que quiser seja artista ou público, para uma cultura de respeito e aceitação das mulheres e principalmente
das mulheres negras.
A partir de outra hipótese, conclui-se a partir dos eventos analisados que o
fortalecimento da cena das mulheres ocorre a partir do contexto de reverberação das lutas
feministas e que o gênero musical rap é decisivo para o papel político das performances das
mulheres nos eventos de rap, que com seu caráter contestador contribui para a transformação
das relações de gênero. Entende-se aqui por lutas feministas diferentes movimentos de
mulheres em busca de igualdade nas relações de gênero. Aprofundar os feminismos e suas
ligações com a música é uma questão que surge após as conclusões deste trabalho e abre
espaço para futuras pesquisas.
As trajetórias das mulheres participantes dos eventos revelam uma atuação ligada
diretamente ao combate ao sexismo na cena e na sociedade. E o gênero rap é fator decisivo
para a organização dessas experiências - pois favorece um discurso contestatório que vai
contra uma sociedade patriarcal que ainda não aceita que mulheres ocupem determinados
papéis - como por exemplo MCs que tomam posição de liderança e atuam com suas
mensagens, rimas e estilos próprios.
Em eventos de rap protagonizados por mulheres, a percepção muda e adquire novas
interpretações e quebra ou continuidades de padrões, pois existe uma circunscrição social
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envolta no “ser mulher fazendo rap”. Com isso, as performances das mulheres no rap estão
inseridas em um comum partilhado ao se colocarem como pertencentes à cena e reivindicarem
seu espaço como protagonistas, promovendo o processo de emancipação.
Ao direcionar um discurso feminista em letras ou falas nos shows, as mulheres
compartilham experiências e, juntas, desestabilizam as noções dominantes de um gênero
musical ancorado no patriarcado, machismo e misoginia. Elas podem ser protagonistas, mas
também podem trabalhar em parceria com artistas homens, podem ter fãs homens, e unir esse
público potencializa a transformação das relações de gênero a partir de um tensionamento
explícito nas experiências dos shows. Lembrando que o conflito é que faz a atividade política.
Essas descobertas revelam uma categoria de análise que une a organização dos
discursos e a organização da experiência a partir de uma ação estético-político emancipadora.
A organização dos discursos é diretamente ligada à experiência, o que potencializa a ação das
mulheres como protagonistas – seja na performance das artistas ou do público.
O tema machismo no rap é inserido no conteúdo de divulgação do trabalho das artistas
soteropolitanas. Além de falar das influências musicais, da sua trajetória artística ou
características do trabalho, precisa se afirmar como mulher na cena e discutir sobre o assunto.
A preocupação dos veículos de divulgação em abordar o tema também demonstra que está
longe de ser um assunto resolvido, mas que tem a atenção da cena.
Além disso, em nossa pesquisa, concluímos que o gênero é uma questão praticamente
obrigatória ao falar e divulgar artistas mulheres. Em todas essas entrevistas, pelo menos uma
pergunta era sobre “ser mulher no rap” ou a “cena feminina”. Ainda hoje isso permanece,
como se não fosse possível as mulheres estarem inseridas no movimento, principalmente em
papéis de destaque. Elas sempre são a resistência, as diferentes, as guerreiras. Poucas matérias
destacam a produção musical, o estilo da música ou o flow.
Quanto à organização dos eventos, percebe-se que ambos apresentaram um ambiente
seguro para as mulheres. No evento “Eu Tava Lá”, isso foi construído a partir de um conjunto
de atrações composto majoritariamente por mulheres, com mulheres atendendo na portaria e
no bar, com atuação de uma fotógrafa e com a produção comandada por mulheres criam uma
situação favorável para que as mulheres do público se sintam seguras. Mesmo com homens
entre as atrações, estes estarem participando do evento também demonstram que
compartilham das ideias das artistas, já que possuem parcerias diversas na cena. Este clima de
união dialoga com as características da origem do gênero rap e do movimento hip-hop, o que
proporciona um comum partilhado. Desta forma, as mulheres estão visíveis, elas são
protagonistas e coletivamente constroem um ambiente favorável para “curtir” a festa com
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liberdade e sem medo. Isso também ocorreu no show das VisiOOnárias. Em um evento
inserido no circuito da festa de Yemanjá, a circulação ficou fluida, com participação de
pessoas interessadas nas atrações específicas, trazendo para a casa, no momento do show da
dupla, uma maioria de fãs mulheres, compondo um público diverso que tinha como destaque
as mulheres negras mais próximas ao local da apresentação.
Dessa forma, o comum partilhado entre fãs de rap fortaleceu o acolhimento e
potencializou a experiência dos shows. Nessa experiência, as mulheres estão visíveis, elas
mesmas determinam como querem se comportar, elas cantam com liberdade, elas usam as
roupas com as quais se sentem mais confortáveis, saindo de um lugar de coadjuvantes para
tornarem-se protagonistas. Nota-se que o tom político de sua fala e atitudes nas redes sociais
fortalece o compartilhamento da luta feminista com suas fãs presentes no show. As atitudes
machistas que afetam as mulheres e que são lembradas pela rapper no show também indicam
esse comum partilhado – e por terem passado por algo parecido, compartilham do desejo de
mudança.
Essa tomada de lugar na partilha do sensível que ocorre no momento do show tem
ecos também nos conteúdos das redes sociais, letras de músicas, videoclipes e interações dos
fãs. Isso está posto em jogo no momento das performances das rappers e torna-se um
conteúdo subjetivo importante da experiência política. Ao se diferenciar do padrão e
comportamento masculinizado, nota-se também uma postura política, deslocando o corpo do
lugar que era esperado.
O debate sobre a mulher no rap está presente na carreira das artistas e também é pauta
para fortalecer a divulgação do evento – agenciando a experiência com diferentes formatos de
discurso: a fala subjetiva no show, as letras das músicas, as biografias e conteúdos
jornalísticos. O protagonismo das mulheres é reforçado desde as divulgações do evento nas
redes sociais na internet e outros meios de comunicação, como sites especializados. Um sinal
do sucesso dessa estratégia é a maior presença de mulheres nos shows, destacada por Lívia
Cruz em uma de suas falas no palco entre as músicas e percebido nas fotos divulgadas após o
evento na página do Facebook. Portanto, fica evidente que diferentes modalidades de discurso
agenciam essas experiências: o discurso subjetivo - organizado ou espontâneo, o discurso
jornalístico e os relatos de fãs nas redes sociais.
Quando as pessoas que participaram do evento se mostram dispostas a comentar
publicando como se sentiram ou o que acharam do show percebemos uma dinâmica na
partilha do sensível que une o público na experiência. As mulheres que participaram do show
tomam parte no comum na performance, inserindo-se como fãs de rap, e continuam com essa
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função ao assumir o papel militante ao reforçar o apoio à luta pelo empoderamento das
mulheres negras na sociedade, da valorização da periferia e das mulheres no rap e na luta
contra o machismo e sexismo.
A potência deste estudo foi perceber que as mulheres no rap têm protagonismo na
produção de seus trabalhos e a análise desses produtos se amplia na área de comunicação.
Elas querem produzir e gerir suas carreiras e ainda precisam enfrentar barreiras para isso. O
trabalho foi acompanhado do início ao fim da produção por contradições e ambivalências.
Com um olhar mais otimista e até corajoso, podemos pensar que essas contradições são
próprias do momento de transformação social que vivemos. É preciso pensar em negociações
para conquistar espaço. É preciso sempre ter um discurso firme para se defender de críticas
que vêm de todos os lados.
Nestas considerações finais, preferimos pensar mais em conquistas do que em
derrotas. A ampliação do alcance dos eventos, o compartilhamento de experiências, o
aumento de mulheres envolvidas nos fazem pensar que as conquistas estão acontecendo, são
importantes e abrem caminhos na cena. Se hoje conseguimos pesquisar esses temas, foi
porque alguém enfrentou uma ordem e a reorganizou. Se uma mulher consegue cantar e se
sentir livre com seu corpo em uma festa, é porque muitas já sofreram nas tentativas de quebra
dos padrões e em discussões sobre seus direitos. Se hoje uma pesquisadora consegue ir a um
evento de rap sem ser assediada, já estamos vivendo uma transformação, mesmo em um
cenário político mundial instável e de apreensão por perdas de conquistas e de liberdade.
Este trabalho contribui para um novo olhar teórico-metodológico nos campos da
música e da comunicação, com a consciência de que não foi possível alcançar e detalhar
outros aspectos de fenômeno que aparecem na análise e se referem à diversidade do rap, como
a branquitude ou aspectos mais definidos do feminismo. Os limites deste trabalho se deram
principalmente na ampliação da pesquisa sem ser capaz de dar conta de maneira mais
profunda sobre classe social e raça, marcadores sociais de diferença que juntos ao gênero
levam a uma análise interseccional e até mesmo de economia política com as relações sociais
de produção, circulação e distribuição desses produtos midiáticos que geram fenômenos
próprios de uma nova ordem econômica e social.
Esta dissertação abre um caminho para estudos futuros que desejem ampliar as
análises para questões específicas da experiência - que apresenta diversos elementos que
dialogam com as teorias decoloniais, interseccionalidade e estudos de gênero que alcancem as
mulheres lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros. O desejo é de que
as primeiras contribuições dessa análise abram caminho para o estudo de outros aspectos
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deste fenômeno. E relembrando Cíntia Savoli, “a hora de virar o jogo chegou. Um abraço”.
As mulheres sempre estiveram lá.
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