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RESUMO

O presente trabalho se volta para a atuação da “Batalha Dominação”, uma batalha de rima

freestyle protagonizada por mulheres, pessoas não-binárias e gênero dissidentes, que vem

ocorrendo no Largo da São Bento, região central da cidade de São Paulo. Legadas do

movimento hip-hop, as batalhas de freestyle consistem em desafios entre MCs responsáveis

por criar versos livres que provoquem seu adversário ou discorram sobre um tema sugerido

pelo público. Desde os anos 80, essas manifestações produzidas pela cena hip-hop vinham

sendo protagonizadas quase totalmente por homens cisgênero heterossexuais. Nos últimos

anos, porém, a participação de mulheres e pessoas LGBTQIA+ vem crescendo nesse cenário,

a exemplo da “Dominação”, incidindo tanto na ocupação dos espaços públicos da cidade,

como na forma convencional de fazer batalhas de rima. Com isso, redes de sociabilidade e

solidariedade alternativas aos segmentos tradicionais do movimento hip-hop vêm sendo

adensadas, bem como inflexões estéticas e políticas. Na abordagem dessa cena, esta

dissertação privilegia o diálogo com autories negras, transfeministas e lésbicas sobre questões

raciais, de gênero e desigualdades sociais.

Palavras-chave: Batalha de rima; hip-hop; São Paulo; gêneros dissidentes; questão racial



ABSTRACT

This work focuses on “Domination Battle” performances, a freestyle rhyme battle starring

women, people non-binary and gender dissidents, held at Largo São Bento, in the central

region of the city of São Paulo. Derived from the hip-hop movement, freestyle battles consist

of challenges between MCs responsible for creating freestyle verses provoking their

opponents or developing a theme suggested by the public. Since the 1980s, these

performances have been produced by the hip-hop scene almost entirely by heterosexual

cisgender men. In recent years, however, the participation of women and LGBTQIA+ people

has been growing, as in the case of “Domination”, affecting both the occupation of public

spaces in the city and the conventional way of doing rhyme battles. As a result, networks of

sociability and solidarity alternative to the traditional segments of the Hip-hop movement are

becoming denser, as well as their aesthetic and political inflections. Approaching this scene,

this dissertation privileges dialogues with black intellectuals, transfeminists and lesbians

authors about racial, gender and social inequality issues.

Keywords: Rhymes battle; hip-hop; São Paulo; dissident genders; racial issues
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INTRODUÇÃO

Essa pesquisa começa durante a finalização da minha graduação em Ciências Sociais

na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) em 2018. Passei cinco anos fora da

cidade de São Paulo, morando no centro-oeste brasileiro, em Paranaíba - MS, a segunda

cidade após o limite do Estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Cheguei nessa cidade

em 2014, após ter vivido a efervescência das manifestações nas ruas de São Paulo, durante

junho e julho de 2013. Paranaíba é uma cidade interiorana e ruralista, bastante distinta dos

gostos e agitações de uma grande metrópole. Por lá tudo possui proporções muito menores: os

movimentos sociais e estudantis, as atividades culturais, os espaços de entretenimento, as

distâncias geográficas etc.

No meu retorno para a cidade de São Paulo, pude notar que, ainda que o cenário

emergente demonstrasse uma obstrução no avanço da redemocratização do país, havia

também o crescimento de grupos progressistas auto-organizados. Coletivos de jovens – que

em alguma medida se afastavam dessa política institucional que se mostrava cada vez mais

corrompida e distante da população – estavam preocupados em mobilizar e promover ações

que dialogassem com suas urgências. Entre tais coletivos, figuram Bixapare, Transarau, Slam

Marginália, Batalha do Caoz, Batalha Dominação, Coletivo Trans Sol, as kiki houses da

cultura Ballroom1 espalhadas por diferentes lugares da cidade (Casa Candaces, Mutatis,

Império), os espaços como Casa 1 e Aparelha Luzia, assim como artistas e performers como

Jota Mombaça, Paulete Lindacelva, Michelle Mattiuzzi, Linn da Quebrada, Liniker, Johnny

Hooker, Jaloo, Caio Prado, As Bahias e a Cozinha Mineira, Lia Clark, Alice Guél, Ventura

Profana, Danna Lisboa, Jup do Bairro, Monna Brutal, Quebrada Queer, Vulcânica Pokaropa e

Rap Plus Size, entre outros nomes que protagonizam esse novo cenário.

Um denominador comum entre tais artistas e coletivos é grande parte deles serem

provenientes das periferias das cidades, deflagrando uma nova nuance na produção cultural

periférica: a ênfase nas corporeidades e dissidências de gênero. Nesse contexto, se

intensificam as discussões políticas e produções artísticas mobilizadas por questões de gênero

e raça. As práticas culturais competitivas também ganham expressividade, especialmente pelo

seu potencial discursivo de resistência. Os slams, por exemplo, são campeonatos de poesia

1 A cultura BallRoom é derivada do movimento drag queen norte americano, e é baseada em performances e
competições de dança, mas também pretende criar redes de apoio social e emocional para seus membros
LGTQIA+ (SANTOS, 2018, p.10.). As danças apresentadas nessas competições são altamente estilizadas e
misturam elementos do vogue, com posições usadas por modelos e movimentos corporais retos, definidos por
linhas.
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falada, nos quais cada participante apresenta um poema de sua autoria em até três minutos,

sem utilizar adereços ou acompanhamento musical. Ao final da apresentação, o júri, que é

composto por pessoas do público, dá uma nota de zero a dez em plaquetas distribuídas pela

organização, avaliando assim cada poeta, e elegendo um vencedorie ao final. As poesias

apresentadas geralmente abordam experiências pessoais e questões sociais.

Nesse sentido, compreendo nessa pesquisa a responsabilidade de lidar com escritas

poéticas e rimas que retratam a experiência de artistas e MCs gênero dissidentes, pretes de

pele clara e escura, afro-indígenas e periféricos que habitam diferentes regiões de São Paulo,

bem como reconheço o compromisso com o meu lugar de enunciação enquanto pesquisadora.

A escrita é um compromisso individual e uma responsabilidade coletiva que presta

testemunho sobre um tempo e lugar, como nos legou os saberes de Adrienne Rich (2002). A

relação entre a responsabilidade com os saberes articulados nas escrevivências dessies artistas

com o comprometimento dedicado a essa pesquisa me levou a reconhecer a necessidade de

me situar nesse tempo e lugar. A pluralidade de (des)identificações que nos constituem

provocam efeitos em nossa prática política e estética, posto que uma posição no mapa, ainda

que não seja estável, configura-se também como um lugar na história dentro da qual ser uma

antropóloga mulher cisgênera, sapatão, preta de pele clara, feminista, periférica – global e

localmente – influencia diretamente o modo como sou criada e como tento criar (idem, 2002).

Como afirma Conceição Evaristo (2009, p.18), “o texto possui um ponto de vista, ele

não é fruto de uma geração espontânea”. Ele possui autoria, alguém que escreve com sua

própria subjetividade, a partir da sua experiência, criando assim a perspectiva do texto. Em

relação a seu processo de escrita, Evaristo destaca que é impossível se desvencilhar de um

“corpo-mulher-negra em vivência”, e por ser esse o seu corpo, e não outro, ela vive

experiências “que um corpo não negro, não mulher, jamais experimenta” (idem). Sendo o meu

corpo e experiência o que são, em uma sociedade marcada pelas perversidades do racismo,

sexismo e LGBTfobia, somado ao pertencimento de classe e condições sociais da grande

maioria negra e periférica, não há vias para que essa experiência não influa em minha

subjetividade e, portanto, em minha escrita. Periferia e gênero são temas que atravessam

minha trajetória pessoal e se refletem já na minha primeira produção acadêmica, que

corresponde à monografia de conclusão do meu bacharel em ciências sociais, intitulada É pra

Copiar ou Reescrever?: O Drama Social das Questões de Gênero, Classe e Raça em uma

Performance do Coletive Zoooom/SP2.
2 Realizado na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS/Unidade de Paranaíba), sob a orientação
da Profa. Dra. Maria Raquel da Cruz Duran, e defendido em novembro de 2017.
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Faço esse percurso de localização do meu corpo na produção desse trabalho porque o

lugar de enunciação na produção científica foi historicamente suprimido pela longa tradição

da construção social do conhecimento que deu origem a uma ideia de universalismo abstrato.

Como atenta Silvana Nascimento (2019, p.464), “durante muito tempo, o comprometimento

de certas antropólogas com o povo, comunidade, grupo ou coletivo era visto como uma

‘falha’ na neutralidade da pesquisa ou como certa militância, que borrava o olhar

antropológico e interferia na produção de conhecimento.” Engendrado por uma ciência

eurocentrada, esse processo marcou decisivamente não apenas a produção de conhecimento,

mas também outros âmbitos da vida como: “economia, política, estética, subjetividade,

relação com a natureza, etc.” (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES;

GROSFOGUEL; 2019, p.12). Durante mais de 500 anos de história colonial/moderna, os

padrões advindos da Europa e do modelo norte-americano pós Segunda Guerra Mundial

foram incorporados como apogeu do desenvolvimento e sucessivamente exportados dos

países do chamado Norte ao chamado Sul global, oriente e continente africano. Assim, a

noção de universalismo abstrato, pautada na objetividade científica, atribui sentido a um tipo

de conhecimento particular e situado, mas que se estabeleceu como hegemônico e universal,

“desincorporado, desinteressado e sem pertencimento a qualquer localização geopolítica”

(idem).

A proposta dos saberes situados de Donna Haraway (2009) dialoga com essa reflexão.

Utilizando a metáfora da visão, a partir de sua natureza corpórea e sensorial, Haraway

questiona como esse sentido tem sido utilizado para significar “um salto para fora do corpo”,

de um olhar que “inscreve miticamente todos os corpos marcados” (idem, p.18), geralmente

aqueles enquadrados como o “Outro” ou representados dentro da categoria de “diferença”. O

olhar não marcado pode “alegar ter poder sem ser visto, representar escapando à

representação” (ibidem). Enquanto sistema de percepção ativo, os olhos constroem traduções

e modos específicos de ver. Quando, por exemplo, dividimos o sexo e o gênero pelo binário

homem e mulher, ou tratamos a Cultura com “C” maiúsculo relacionando-a ao fenômeno

humano e tudo que compõem seu universo, estamos reproduzindo uma interpretação universal

e onipresente (ausente de localização corpórea e geopolítica). Para Haraway (2009), essa

posição não marcada também pertence a um saber específico e localizado, do homem e do

branco, pontos de vista usados para dar sentido a uma habilidade considerada perversa -

“esmerilhada ao militarismo, à perfeição na história da ciência, vinculada ao capitalismo, ao

colonialismo e à supremacia masculina” (ibidem).
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No contrafluxo desse conhecimento desincorporado e sem localização, emerge um

projeto decolonial e feminista situado no tempo e no espaço, bem como numa antropologia

próxima (NASCIMENTO, 2019), que toma sua posição corporal e geopolítica como

estratégia de desarticulação desse modelo hegemônico. Para tanto, os saberes decoloniais

defendem um universalismo concreto que permita uma profunda coexistência de todos os

particulares, de modo que possam se relacionar e dialogar de forma horizontal (CÉSAIRE,

1956 apud, BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2019).

Também podemos notar essa dinâmica nas correntes da antropologia feminista, do feminismo

negro e lésbico, e na literatura de matriz afro (HOOKS, 1991; HARAWAY, 2009; RICH,

2002; EVARISTO; 2009), que propõem uma corporificação específica e particular na escrita e

na produção de conhecimento. Na convergência dessas linhas está também o que Silvana

Nascimento (2019, p.464), em uma reinterpretação do conceito “consciência mestiza” de

Gloria Anzaldúa, denominou etnografia mestiza:
[...] uma posição multilocalizada e plural, que se deixa afetar pelas situações de
desigualdade, discriminação e poder. Isto não significa adotar um único ponto de
vista, mas caminhar por entre veredas de práticas e saberes êmicos que estimulam
nossas reflexões teóricas e, ao mesmo tempo, impulsionam novas formas de
saber-fazer etnografia.

Esse espaço-entre, fronteiriço, escapa a essa racionalidade universal abstrata, para

instaurar uma matriz de pensamento ampliada e divergente capaz de cruzar as fronteiras

(ibidem) impostas pela lógica de pensamento cis-branca-heterossexual que valoriza o

distanciamento e a neutralidade na produção de conhecimento. Desse modo, localizar-me

nesse texto em relação à Batalha Dominação e às manifestações de gênero dissidentes é parte

do aprendizado de como vincular uma objetividade feminista, corporificada e parcial

(HARAWAY, 2009) à pesquisa de campo, e também de como colocar em prática um

universalismo concreto e particular em que a construção científica não se sobrepõe à produção

de conhecimento gerida pelas práticas sociais de resistência. Nomear onde estou e onde não

estou nesse espaço físico e mental é pôr em ação uma produção de saber em que o sujeito

pesquisador assume sua responsabilidade pelo conhecimento. Por conseguinte, pensando a

metáfora do corpo e do território como lugar de múltiplas localizações e interações

(PERLONGHER, 1989), procurarei traçar um breve itinerário das relações e lugares que me

levaram ao Largo São Bento, e dos caminhos que me instigaram a observar as transformações

recentes nas batalhas de freestyle (estilo livre) na cidade de São Paulo, atentando sobretudo

para as maneiras de fazer rap protagonizadas por mulheres, pessoas trans não-binárias e

gêneros dissidentes.
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A Batalha Dominação é uma roda de rima, na modalidade conhecimento. No Brasil,

as rodas de improviso são divididas em duas modalidades: conhecimento e sangue. Nas rodas

de conhecimento MCs duelam sobre temas relacionados a conhecimentos gerais sugeridos

pelo público ou pela organização. Já nas batalhas de sangue, MCs se atacam aleatoriamente,

sem nenhum tema predeterminado. A Dominação, particularmente, surgiu em abril de 2016

por iniciativa de Gabi Nyarai, B3R, Marieh, Jupi77er e Sara Donato. Nesse período, os

eventos aconteciam uma vez ao mês, nos sábados, das 19:00 às 22:30, no Largo São Bento, na

cidade de São Paulo. Posteriormente, a Batalha ganhou visibilidade e passou a acontecer de

forma semanal, às segundas-feiras, no mesmo local e horário. Essa periodicidade mais

frequente levou algumas pessoas a desistirem da organização da batalha, originando uma nova

formação composta por Gabi Nyarai, Ingrid Martins, Jade Quebra, Priscilla Simas e Nathália

Santos.

Em seu histórico, a Dominação se destaca em relação às demais batalhas da cidade de

São Paulo devido ao seu recorte de gênero, sendo criada especialmente para participação de

mulheres e pessoas LBTQIA+. Sua proposta inicial era promover um espaço em que as

mulheres cisgêneras, frequentadoras de rodas de rima já estabelecidas na cidade de São Paulo,

também pudessem batalhar. Ainda que a participação desse público não seja restrita nas rodas

de rima em geral, o fato de as batalhas de freestyle serem compostas, em sua maioria, por

homens cisgêneros, coíbe a inserção e participação de outros grupos. A proposição da Batalha

estar voltada para mulheres cisgêneras se alterou ao longo do tempo, conforme a Dominação

foi se consolidando como um espaço acolhedor para as diversas expressões de gênero,

pessoas trans e não-binárias manifestaram o desejo de participar dos duelos. Esse interesse

crescente provocou as organizadoras a ampliarem seu recorte e diversificarem ainda mais o

alcance da batalha. Desde então, a Dominação se tornou um ponto de encontro e sociabilidade

para diferentes grupos.

O modo como cheguei à Batalha Dominação, ou como ela chegou até mim, ilustra um

pouco esse aspecto e coincide com minha primeira experiência etnográfica como antropóloga

urbana. Era a primeira vez que lidava com a pesquisa de campo na cidade, me deixando guiar

pelas pessoas, lugares, grupos e fluxos, produzindo o meu ponto de vista sobre as práticas,

relações e representações que observei diretamente nas situações de uma cidade viva e em

constante transformação (AGIER, 2011). A São Paulo que eu encontrei em 2019 estava

diferente da que eu havia deixado em 2014: os coletivos e ações mobilizadas já não possuíam

o protagonismo das organizações que ocuparam os espaços públicos em 2013. Percebi uma
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infinidade de manifestações, grupos e coletivos atuando por todas as regiões da cidade, de

modo que meu conhecimento sobre a Batalha Dominação se deu durante esses deslocamentos,

numa edição do TRANSarau3 que aconteceu no Museu Paulista da Universidade de São

Paulo, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, em fevereiro de 2019.

Cheguei ao TRANSarau por intermédio de Bru Pereira, integrante do Coletivo

Transformação e que acabara de concluir seu mestrado no Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde eu era

recém-ingressante. Essa edição do TRANSarau foi articulada pelo projeto “Ocupação do

Museu do Ipiranga”, realizado pelo SESC em parceria com a USP, que convidou diversos

coletivos e artistas para discutir invisibilidade e apagamento de narrativas, no interior de um

dos edifícios mais importantes da história colonial e imperial da cidade de São Paulo, fechado

há seis anos para reforma e reaberto especialmente para as apresentações. Entre a bilheteria do

SESC e o acesso ao museu, conheci Marcela Trava, frequentadora assídua do TRANSarau e

também participante da Batalha Dominação e do Slam Marginália, que dividiu comigo sua

experiência como poeta e MC. Essa revelação veio acompanhada de um convite enfático de

Marcela – “você precisa conhecer!” – para que eu fosse assistir à batalha e ao slam, onde se

apresentam suas principais referências: Ari Ex, Mlk de Mel e Pauli, todes artistas não-bináries

que estavam presentes naquela edição do TRANSarau. Aceitei o convite e compareci na

semana seguinte pela primeira vez na Batalha Dominação. Até então, eu não tinha referência

de nenhuma outra batalha de conhecimento, pois havia visitado apenas a Batalha do Beco,

uma batalha de sangue que acontecia no Beco do Grafite, na Vila Madalena, no ano de 2013.

Na Dominação me deparei com uma prática completamente distinta do que eu me

recordava ter visto em 2013. O público não se destacava por uma predominância cisgênera

masculina, característica marcante da Batalha do Beco e de todas as outras que tive acesso

após ter conhecido a Dominação: Batalha do Point, Largo da Batalha, Batalha da Aldeia,

Batalha da Leste e Batalha do Santa Cruz. Esse novo contexto da Batalha Dominação, que

apresenta uma audiência majoritariamente composta de mulheres e pessoas gênero

dissidentes, fez eu me sentir menos deslocada e coagida, sensações comuns nesses outros

espaços que tive contato. Realizar essa pesquisa na Batalha Dominação implicou

atravessamentos heterogêneos, que me inseriram num movimento contínuo de diferenciações,

mas com uma experiência comum: estéticas e subjetividades à margem dos espaços

heteronormativos.

3 O TRANSarau é uma iniciativa do coletivo Transformação, que possui também um cursinho, e tem o sarau
como estratégia para que pessoas trans e não-binárias se apropriem da fala e da escrita como ferramenta política.
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As batalhas de rima estão historicamente associadas ao surgimento da cultura hip-hop,

um movimento urbano de rua que reúne grafite, rap, break e discotecagem como forma de

expressar as experiências vividas pela juventude, sobretudo das periferias, que circula nas

grandes cidades (TEPERMAN, 2015). Em São Paulo, a Rua 24 de Maio e o Largo São Bento

foram os berços do movimento hip-hop paulistano na década de 1980, caracterizando-se como

pontos históricos das batalhas de break. Dançarinos, rappers, DJs e grafiteiros se reuniam ali

todos os sábados para treinar e partilhar experiências que seriam levadas para os bailes e

festas black da cidade. Nesse período a cena hip-hop e a ocupação dos espaços públicos eram

dominadas por homens heterossexuais e cisgêneros.

Wivian Welller (2005), ao procurar a participação de mulheres na bibliografia sobre

hip-hop e nas manifestações juvenis em geral, se deparou com uma enorme lacuna de

pesquisas. Desde os primeiros estudos desenvolvidos pela Escola de Chicago e por

integrantes do Center Of Contemporary Cultural Studies (CCCS) de Birmingham, até

pesquisas mais recentes realizadas no Brasil e em Portugal, a autora encontrou pouca ou

nenhuma referência com esse enfoque. As análises sobre a estética corporal, os modos de se

vestir, preferência por estilos musicais e visões de mundo do movimento hip-hop, entre outros

aspectos, foram registrados a partir de observação participante e entrevistas com homens,

jovens e cisgêneros. Esse dado demonstra a importância de atentarmos para práticas como a

da Batalha Dominação, que travam disputas estéticas e subjetivas que combatem diretamente

a normatividade de gênero e sexualidade predominantes no rap e nas batalhas de freestyle.

Esses grupos de mulheres, pessoas trans não-binárias e gênero dissidentes se apropriaram

dessas formas de expressão como um instrumento que tanto promove a divulgação

profissional dessies artistas e MCs, como favorece a escuta de experiências até então

silenciadas ou negligenciadas nas batalhas tradicionais, onde prevalece uma perspectiva

cisgênera e masculina.

O termo cisgênero (também abreviado como cis) é amplamente utilizado entre a

militância LGBTQIA+, se referindo à pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao sexo

designado no seu nascimento, isto é, quando se têm o pênis e se identifica com gênero

masculino, e quando se possui vagina com o gênero feminino. Tal noção contribui para o

questionamento da compreensão das formações de corpos e identidades de gênero como

naturais. Segundo Vergueiro (2015, p. 44), “a cisgeneridade é responsável por caracterizar a

normatividade de gênero – a cisnormatividade, ou normatividade cisgênera – que é exercida

através de variados dispositivos de poder”. Por essa razão, Vergueiro (2015, p. 16) emprega a



19

curruptela cis a terminologias como colonialidade e sistema, para enfatizar o caráter estrutural

e institucional – ‘cistêmico’ – da normatividade cisgênera, ampliando assim a perspectiva

individualizadora e reducionista contida na noção de transfobia. Já o termo trans está ligado a

uma abreviação de três possíveis identidades: transexual, transgênero e travesti, essa última

especificamente latinoamericana. Tais identidades ainda incorporam pessoas trans

não-binárias, que se situam fora do sistema de gênero normativo, sustentado pelo binarismo

masculino/feminino. Já a terminologia gênero dissidente refere-se a toda expressão de gênero

e sexualidade não heterossexual.

Desse modo, por se tratar de um contexto em que predomina uma pluralidade de

identidades, buscarei utilizar a letra “e” em substituição às vogais que designam a binaridade

de gênero. Em alguns casos especiais, adotarei a Linguagem Não-Binária (LN-B) ao me

referir a artistas, performers, MCs e poetas. Pensando que a língua portuguesa é subdividida

por gênero “masculino” e “feminino”, e compreendendo que as identidades são constructos

permeados por discursos forjados ao longo do tempo e das formações culturais (SAHLINS,

2012), alguns membros trans não-bináries criaram a LN-B, a fim de promover a inclusão de

diversas expressões de gênero na Língua Portuguesa. A princípio, fiz uso do “x” para

substituir essas desinências, no entanto essa prática foi questionada por uma parcela do

movimento não-binário que apontou ser prejudicial para compreensão e leitura de pessoas

surdas, cegas e disléxicas, levando assim a outras formas de exclusão, quando o que se

pretende é promover a inclusão (MOKWA, 2019).

Diante dessa situação, a proposta da LN-B busca substituir substantivos, adjetivos,

numerais, pronomes e artigos pela versão neutra, orientada pela raiz latina do português, sem

a presença das letras “a” e “o” que designam gênero. A proposta é usar o recurso

exclusivamente para denominação de pessoas, não empregando-o a objetos. Pode-se resumir

as modificações pela troca ou supressão dos artigos -a e -o; substituição das desinências de

gênero -a e -o por -e; e a realização de adaptações para palavras com terminações –go/-ga e

–co/-ca substituídas por -gue/-que; as terminações plurais –res/–ras substituídas por –ries; a

terminação –ão/–ã substituídas por –ane” (MOKWA, 2019, p.6). Conforme apontam Lau e

Sanches (2019, p.93), para tornar evidentes os dispositivos de normatização das identidades é

necessário romper a norma e exagerar, mostrando que a partir do exagero é possível notar e

questionar a construção social do que é considerado feminino e masculino. Assim, busco

adotar essa escrita como uma forma de tornar visível uma parcela dos conhecimentos que
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atravessam o processo de classificação e definição de gênero e que são comumente

enunciados no contexto da Batalha Dominação.

Tomando como parâmetro essas zonas de confronto assumidas pela Dominação,

desenvolvi essa pesquisa tendo como temáticas articuladoras cidade, raça e gênero. Esses

temas ganharam relevância tanto pelo teor das rimas e poesias como pelos deslocamentos que

a própria ação da batalha e das pessoas que participam dela promovem em relação aos

sentidos simbólicos e políticos atribuídos ao espaço urbano e ao próprio corpo. A cidade é

reinventada em sua materialidade e em sua dimensão simbólica, e denominadores e estigmas

do corpo – como raça e gênero – chocam-se com a experiência sensível.

A experiência etnográfica que subsidiou a escrita deste trabalho ocorreu entre 2019 e

2020, somando cerca de um ano de trabalho de campo no Largo São Bento, quando

acompanhei semanalmente a Batalha Dominação e fiz gravações de cada edição que foram

posteriormente transcritas. Após os quatro meses iniciais da pesquisa, consegui fazer o

primeiro contato com Gabi Nyarai, Jade Quebra e Ingrid Martins, organizadoras e mestres de

cerimônia da batalha, e posteriormente também com Priscilla Simas e Nathália Santos, ambas

responsáveis por registrar em foto e vídeos as edições. Com elas realizei duas entrevistas

pautando os processos que as reuniram e deram origem à Dominação. Por intermédio de Gabi

Nyarai e Jade Quebra, também estabeleci uma interlocução com o marreteiro cultural e MC

Dan Lakabel, com a ativista literária, filósofa e idealizadora do Slam Marginália, abigail

campos leal e com a poeta marginal e rapper Afrodite. A fim de abranger a veiculação virtual

do evento, meu campo também contemplou as redes sociais e plataformas online, dada a

importância que essas mídias têm ocupado na divulgação e veiculação dessas ações. Ainda

em intersecção com os aprendizados oriundos da experiência de campo, busquei me valer do

referencial teórico da antropologia urbana em diálogo com estudos de raça, gênero e

sexualidade para refletir sobre transformações emergentes nas batalhas de freestyle, bem

como na ocupação dos espaços públicos promovidos pela cena hip-hop.

Para organizar esse material dividi a dissertação em duas partes, cada qual composta

por dois capítulos. A primeira parte – “Nas rimas das ruas: a cidade e suas batalhas” – aborda

como as rimas e corpos do movimento hip hop ocuparam e transformaram espaços urbanos e

as inflexões trazidas pela Batalha Dominação. Já a segunda parte – “Nas ruas das rimas:

escrevivências urbanas” – está voltada para como as rimas na Dominação elaboram a vida e

as lutas de corpos dissidentes na cidade.
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No capítulo (1) – “Nas ruas, praças e bares: o Hip-Hop e a cidade” – apresento,

primeiramente, o contexto urbano e as influências culturais que deram origem ao movimento

hip-hop nos Estados Unidos durante a década de 1970. A partir dessa exposição procuro tecer

pontos de contato que ilustrem similaridades do contexto urbano e social da Nova York de

1970 e da São Paulo de 1980, período em que o movimento breaking dance começa a ganhar

adeptos no Brasil. A partir do breaking dance, podemos visualizar a difusão do movimento

hip-hop, que se inicia como uma cultura de rua, se transforma em cultura negra e

posteriormente torna-se reconhecido como uma cultura periférica, unificando a experiência

da juventude pobre no espaço urbano, e figurando assim uma posição aglutinadora das

identidades no movimento hip-hop. Durante esse percurso, que retoma também as influências

que originaram as rodas de improviso, questiono qual o espaço reservado a mulheres e

populações LGBTQIA+ dentro dessa narrativa, e, num cenário mais contemporâneo, como

essas questões se expressam nas batalhas de freestyle.

No capítulo (2) – “No campo da cidade: fragmentos etnográficos em São Paulo” –

parto do texto de autoria das organizadoras da batalha, “Poesia Dominação”, como fio

condutor que orientará a costura dos retalhos etnográficos e reflexivos desencadeados no

decorrer da pesquisa de campo. Assim, apresento algumas histórias de ocupações do Largo

São Bento e da cidade de São Paulo, de modo a introduzir o lugar onde a pesquisa se

desenvolve e contrastar as trajetórias de ocupações do movimento hip-hop e LGBTQIA+.

Posteriormente procuro descrever as circunstâncias que deram origem à Batalha Dominação e

as que a levaram a transformações capazes de mobilizar um modo particular de

funcionamento que reúne tanto o público do hip-hop como da militância LGBTQIA+, e ainda

mobiliza redes de interação e apoio entre diferentes artistas, grupos e coletivos.

Já na segunda parte me volto para saberes e experiências compartilhadas nas poesias e

rimas de MCs e poetas, estabelecendo um diálogo com intelectuais majoritariamente lésbicas,

negres e transfeministas. As escolhas dos materiais teóricos e poéticos apresentados nessa

parte se deram a partir dos temas que apareceram com mais frequência durante a pesquisa

etnográfica, em sua maioria temáticas que envolvem, de maneira transversal, questões de raça

e gênero, retratando tanto as dimensões violentas agenciadas por essas relações, como

também possíveis estratégias de subversão. Levando em consideração o conteúdo dessas

narrativas, própria da experiência dessies poetas e MCs, optei por relacionar esse material

com a produção de intelectuais que possuem vivências compartilhadas de desigualdade, de

modo a construir um pensamento comum, capaz de tensionar e confrontar situações de
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injustiça (COLLINS, 1986, apud NASCIMENTO, 2019). Assim, no capítulo (3) – “Rimando

na raça” – enfatizo as questões raciais presentes nas rimas e no capítulo (4) – “Rimando em

qualquer gênero” – centro foco nas questões relativas a gênero e sexualidades. Tais questões,

contudo, costumam aparecer interseccionadas nas rimas e nos corpos na batalha.
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PARTE I

NAS RIMAS DAS RUAS: A CIDADE E SUAS BATALHAS
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Capítulo 1

NAS RUAS, PRAÇAS E BARES: O HIP-HOP E A CIDADE

Em abordagens históricas, a representação social da cidade de São Paulo não raro

inclui perspectivas utópicas ou distópicas. Por um lado, utopias das elites locais associavam a

cidade aos países do norte global, mirando importar os referenciais de mobilidade e

desenvolvimento urbano predominantes. Por outro, utopias menos pretensiosas a

consideravam um espaço de encontro e cosmopolitismo, em que pessoas de diferentes

nacionalidades, classes sociais, regiões, identidades de gênero, sexualidade e raça coexistiam

em espaços semelhantes. Tais formulações despontam como alternativa à concepção distópica

de urbanismo, em que a cidade se edificou como o lugar do perigo. Devido às suas grandes

multidões e às parcelas numerosas de pessoas em situação de miséria e criminalidade, a

cidade moderna dos séculos XIX e XX passou a representar ameaças a elites locais que

temiam o grande êxodo rural após a industrialização das cidades (GLEDHILL, HITA,

PERELMAN, 2017).

No momento atual, em que grandes cidades estão envolvidas em múltiplos processos

de diferentes escalas, os desafios parecem se manifestar em proporções ainda maiores. As

dinâmicas globais e processos locais se interconectam e se tensionam por meio de interesses

dos grandes grupos e circuitos de comércio transnacionais, enquanto seus habitantes, grupos e

movimentos sociais reivindicam a produção e construção da cidade à margem da

conveniência empresarial e financeira, que disputa a gestão do espaço urbano. O hip-hop,

conhecido como um movimento tipicamente urbano, revela a particularidade dos conflitos

sociais que irrompem dos atravessamentos políticos e culturais presentes nas cidades

modernas. Com origens constantemente atribuídas aos “guetos” norte americanos, o hip-hop

esteve ao longo dos anos associado ora à ideia de distopia, perigo e criminalidade, ora ao

cosmopolitismo, uma vez que se consolidou como resultado da diáspora africana4, um

fenômeno da modernidade de caráter híbrido, que extrapola os limites das fronteiras étnicas e

nacionais, e redefine a mecânica cultural e histórica do pertencimento (GILROY, 2002). Em

O Atlântico Negro de Paul Gilroy (2002), esse movimento figura um dos principais aspectos

para formação do mundo moderno, marcado por um sistema de comunicação global e por um

4 O conceito de diáspora africana faz menção ao processo transatlântico de deslocamento forçado de um enorme
contingente populacional de pessoas originárias do continente africano para servirem de força de trabalho
escravizada no continente americano.
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fluxo intenso de trocas culturais, que mobilizaram também as origens culturais e sociais das

formas de resistência negra nas Américas.

Levando em consideração esses atravessamentos, no capítulo que segue, começarei

por compreender as origens do movimento hip-hop e as motivações que levaram à formação

de uma cultura que aglutina quatro elementos: canto, dança, música e artes visuais, como

meio de expressão singular de uma juventude que enfrenta a violência e a pobreza nas

margens de grandes cidades. Posteriormente procuro atentar para os aspectos desse

movimento na cidade de São Paulo, particularmente como ele está conectado a nossa

dinâmica de crescimento urbano e social, e por quais transformações passou desde que se

iniciou no Brasil na década de 1980. Por fim, procuro vestígios bibliográficos que indiquem o

surgimento das batalhas de freestyle no formato como acontece atualmente nas ruas e praças

da cidade de cidade de São Paulo: como essas batalhas se configuram, quem foram seus

idealizadores e como elas se conectam com a experiência de rappers e MCs.

1.1. Contextualizando o debate: o Hip-Hop nos EUA

No que diz respeito ao hip-hop, suas origens remontam à Nova York dos anos 1970. A

junção do break (dança com acrobacias e movimentos robóticos e sincronizados quando é

realizada em grupo), rap (rithym and poetry/ ritmo e poesia) protagonizado por MCs (mestres

de cerimônia) que cantam e declamam sob as bases musicais de grave e agudo, grafite

(pintura feita geralmente em spray em muros ou painéis pela cidade) e discotecagem

(realizada pelo DJ – Disco-Jóquei – que executa as bases ao vivo) constitui o movimento

hip-hop. Sobre o surgimento dessas manifestações não há um consenso, porque mapeá-las

exige considerar, para além da escravidão, ao menos duas ondas migratórias: a primeira foi a

migração forçada pelo regime Jim Crow5 da população negra, do Sul (região agrária e

escravista) para o Norte dos Estados Unidos (região industrial), e a segunda ao final da

Segunda Guerra Mundial, deslocando largos contingentes de mulheres e homens da Jamaica,

Porto Rico e Cuba para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida.

Nesse período houve nas grandes cidades norte-americanas um crescimento dos

sistemas imobiliários na compra de imóveis antigos, o que levou à desapropriação da

5 O regime Jim Crown foi um sistema de leis estaduais e locais promulgadas pelas legislaturas dos partidos
Democratas no Sul do Estados Unidos. Suas normas tinham como princípio a doutrina legal ‘separados, mas
iguais’, impondo assim conjuntos de leis que segregaram brancos e negros em todos os espaços públicos que
faziam parte do conjunto de Estados Confederados das Américas.
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população residente e à demolição das velhas edificações para construir novos condomínios.

A população de operários e subempregados que residia naquelas imediações foi sendo

obrigada a deslocar-se para lugares mais afastados, nas margens das grandes cidades

americanas, onde era possível se manter por um baixo custo. Esses expressivos processos de

deslocamento criaram “guetos” habitados por imigrantes caribenhos e latinos que passaram a

conviver com a população afro-americana estabelecida nos Estados Unidos há muitas

gerações (TEPERMAN, 2015). Concomitante a esses acontecimentos ocorreu também o

enfraquecimento dos programas socioassistenciais durante a década de 1970, nos governos de

Richard Nixon6, Gerald Ford (1974-1977) e Jimmy Carter (1977-1981), estigmatizando ainda

mais esses bairros, que se tornaram símbolos de violência, desigualdade social e econômica

nos EUA (FÉLIX, 2005). Diante desse cenário de ruínas e pobreza, os jovens negros

norte-americanos, jamaicanos, porto-riquenhos e outros imigrantes latinos trouxeram uma

nova vitalidade para os bairros pobres, criando nesse contexto de disparidade e contradições o

que viria a ser o movimento hip-hop (MAGRO, 2003).

Conforme analisa Tricia Rose (1994, p.34. tradução minha), “a cultura hip hop surgiu,

para a juventude, como fonte de formação de identidade alternativa e status social em uma

comunidade cujas antigas instituições de apoio local haviam sido praticamente demolidas.”

Suas origens são atribuídas ao Bronx, região administrativa de Nova York, e o hip hop é

compreendido em diversas abordagens como uma expressão cultural da diáspora africana

(ROSE, 1997; MICHEL, 2001; TEPERMAN, 2011; MAGRO, 2003; FÉLIX 2005; GILROY,

2001). O movimento começou a ganhar forma nos guetos urbanos a partir da iniciativa do DJ

Kool Herc (Clive Campbel) e seu grande sistema de som jamaicano introduzido em meados

da década de 1970, fomentando as festas de rua (ROSE, 1994, p.51-52), e posteriormente sob

influência de Afrika Bambaataa (Kevin Donovan) e Grandmaster Flash (Josep Saddler), todos

pioneiros da cena hip-hop, com naturalidade ou ascendência caribenha.
Herc trouxe a tradição do sound system (carros de som) da Jamaica para o Bronx,
[...] onde ele improvisava rimas nos breaks (intervalos) dos discos de soul e funk da
época. Com a ajuda de um toca-discos e um mixer (aparelho eletrônico para fazer
passagem de um disco para o outro) e dois vinis iguais, os breakbeats podiam ser
ampliados possibilitando espaço para performance dos MCs, que criavam rimas
sobre a base musical reelaborando tradições de fala ritmada como toasting
jamaicano. (MACEDO, 2014, p.26).

Grandmaster Flash, por sua vez, trouxe um novo elemento para as sonoridades dos

DJs. Como bom estudioso de eletrônica e apaixonado por música, Flash desenvolveu uma das

6 Richard Nixon (1969-1974) foi um republicano que renunciou ao seu mandato em agosto de 1974.
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técnicas mais admiradas na arte dos toca-discos, o scratch, quando o DJ movimenta o vinil no

sentido anti-horário, arranhando-o na agulha do toca-discos e produzindo sons de fricção e

quebra, respeitando o tempo e a cadência rítmica do beat (MACEDO, 2014). Outra novidade

implementada por Flash é a técnica back to back, quando um ou dois DJs tocam

simultaneamente o mesmo disco possibilitando a repetição ou prolongamento de um mesmo

trecho da composição. Essa técnica seria precursora do que hoje é conhecido como sampling,

que é a fragmentação de elementos sonoros de uma canção já existente, para criação de uma

nova música, um processo que também é chamado de colagem.

Diante desse contexto em que a música e as festas começam a se tornar expoentes

ocorre a fundação da organização Zulu Nation, em 12 de novembro de 1977, data

constantemente atrelada ao surgimento do movimento hip-hop. Ao deparar-se com um cenário

social, econômico e cultural de precariedade que fomentava a violência crescente entre as

gangues, Bambaataa propôs que os conflitos entre os grupos rivais se resolvessem por meio

da criatividade dos duelos de dança e rima. A filosofia dessa organização, criada por

Bambaataa, difunde a paz, união e diversão, influenciando boa parte das gangues a deixarem

de recorrer à violência em situações de conflito para dar lugar a disputas artísticas e musicais

que resultaram na junção dos segmentos que compõe o hip-hop atualmente: o rap, o breaking

dance, o grafite e a discotecagem combinados com referências do jazz, soul, funk e dub

jamaicano. Para Bambaataa, no entanto, existiria ainda um quinto elemento responsável por

unir todos os outros do movimento: o conhecimento, que canalizaria a ação coletiva para

conscientização das possibilidades de transformação da realidade.

Conforme apontado por Rose (1997) o hip-hop se esforçou para negociar a decadência

urbana, a experiência da marginalização e as novas formas de opressão de raça, classe e

gênero presente nos imperativos culturais da história das comunidades afro-americanas e

caribenhas. Em meio à tensão das fraturas culturais produzidas na opressão da era

pós-industrial, e o compromisso com a expressividade da cultura negra, o movimento assumiu

uma posição crítica em relação aos processos de modernização. Desse modo, a predominância

do conhecimento no interior do movimento pode ser percebida quando Rose (idem, 1994)

demonstra que essas expressões teriam instrumentalizado a juventude afro-americana, latina e

caribenha para interpretar a segregação urbana, o desemprego juvenil, o agravamento do

tráfico de drogas, dentre outras mudanças empreendidas pelos projetos de governabilidade de

Reagan a Bush na metrópole de Nova York dos anos 80. Foi a partir dessa aparelhagem que o

rap se tornou um importante influente das músicas afro-americanas, bem como embasou



28

discursos de enfrentamento aos sistemas de desigualdades dos EUA, evidenciados, por

exemplo, nas falas de Malcolm X, Panteras Negras e em filmes da blaxploitation7.

Os membros desse cenário costumam afirmar que para ser parte do movimento não

basta dominar uma de suas formas de arte, mas também “ter atitude”, uma vez que sua prática

consiste em um estilo de vida e construção coletiva de identidades que visa conquistar espaço

público, político e social. Essa proposição permitiu que a dança, música e artes visuais

ampliassem as possibilidades de ações políticas que fizeram do movimento hip-hop uma

potência estética e social, sobretudo no que tange à orientação das práticas juvenis no espaço

urbano. Nesse sentido, o hip-hop teve um papel de grande importância, tornando as ruas um

lugar de expressão que torna visível as violações produzidas em cada contexto social, uma vez

que se transformou também em veículo para as aflições juvenis globais e uma ferramenta para

trabalhar as contradições locais em todo o mundo. Assim, como aponta Mitchell, o rap e o

hip-hop
são usados   em diferentes contextos locais para defender as causas das minorias
étnicas (por exemplo, no País Basco ou em Aotearoa - Nova Zelândia) e fazer
declarações políticas sobre questões raciais, sexuais, de emprego e de classe (por
exemplo, na França, Itália, Alemanha e outros lugares). Eles também são usados
  como base para experimentações musicais que combinam tradições e influências
vernaculares locais com break beats, scratching, e outros significados adaptados do
hip-hop dos EUA. (MITCHELL, 2001, p.13, tradução minha).

Já no Brasil, a região metropolitana de São Paulo tornou-se amplamente conhecida

como o berço desse movimento que se expandiu posteriormente para outras capitais e cidades

brasileiras. De acordo Weller (2005, p.114), as semelhanças entre Nova Iorque e São Paulo no

que diz respeito aos processos de urbanização, como os conjuntos habitacionais nas periferias,

os investimentos da especulação imobiliária e a segregação, ofereceram-nos algumas pistas

para pensar o surgimento do hip-hop e a forte identificação dos jovens paulistanos com esse

movimento estético-musical que teve grande adesão a partir da década de 1980.

Essa significativa difusão intrigava jornalistas e intelectuais da época, quando o

hip-hop despontava como preferência dos jovens das periferias brasileiras: como as

referências culturais de um gueto nova-iorquina tomou tamanha adesão? Na concepção de

Micael Herschmann (2009), a trajetória que conduziu a afirmação do hip-hop como um dos

mais importantes fenômenos urbanos juvenis dos anos 90 fez-se, por um lado, à margem, e,

por outro, nos interstícios da indústria cultural. Se pensarmos ainda o hip-hop dentro dos

7 Blaxpoitation ou Blackspoitation é a união de duas palavras: “Black” (negro) e “explotation” (exploração) Essa
siglonimização é responsável por denominar um movimento norte-americano cinematográfico da década de
1970, que tinha como objetivo a produção de filmes protagonizados, dirigidos e realizados por pessoas negras,
almejando, assim, alcançar o público afro-americano desprovido desse tipo de produção.
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termos que o próprio movimento o denomina, ou seja, como uma cultura, e levarmos em

consideração que a cultura é um processo que se mantém constantemente em movimento,

compreenderemos que essa frequente mobilidade dos significados e das formas significativas

podem se tornar duradouras e seguir sendo recriadas. As pessoas, em suas redes de interação e

interpretação, são responsáveis por inventar a cultura, refletir e fazer experiências com ela,

recordá-la, discuti-la, armazená-la ou transmiti-la; são consequências de sua mobilidade e,

portanto, de sua difusão (HANNERZ, 2015). Assim, o que buscaremos fazer nos próximos

subtópicos é compreender os fluxos que possibilitaram a criação de uma cultura hip-hop

nacional.

1.2. De cultura de rua à cultura periférica: o Hip-Hop na cidade de São Paulo

Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita: Hip-Hop, Hip-Hop!
(Palavra de ordem entoada nas rodas de rima da cidade de São Paulo)

As batalhas de rima que acontecem hoje nas ruas, praças e vielas das grandes

metrópoles são oriundas do legado criado pelo movimento hip-hop. Sua ocorrência se

intensificou no Brasil apenas a partir de 19808, sob o efeito do processo anômalo de

crescimento urbano que acentuava os contrastes das desigualdades socioeconômicas e raciais.

A urbanização da cidade de São Paulo baseou-se na valorização de regiões cooptadas para

empreendimentos imobiliários de alto padrão e dos grandes centros comerciais, enquanto as

margens se expandiram como possibilidade para as populações migrantes, trabalhadoras, que

buscavam alternativas econômicas nas grandes cidades, encontrado nas periferias irregulares e

autoconstruídas a saída para habitação (CALDEIRA, 1984; 2000; HOLSTON, 1991;

BONDUKI, 1982). Nesse contexto, os limites urbanos foram crescendo em termos de

população – marcada pela sua posição de marginalidade geográfica, fruto da segregação

socioespacial baseada na divisão centro e periferia. Esse modelo resultou na exclusão

simbólica e material que delimitava o espaço habitacional dos grupos de acordo com os

enquadramentos de classe e raça.

A urbanização da cidade de São Paulo foi um processo que se deu de modo acelerado:

em apenas dez anos, de 1890 a 1900, a cidade que possuía 65.000 habitantes elevou sua

população para 240.000. Esse aumento se deu em decorrência de múltiplas atividades

8 Seu início nos Estados Unidos se deu na década de 1970.
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oriundas da movimentação econômica promovida pela indústria cafeeira, bem como por um

projeto político racial que aconteceu com o fim da escravidão e com o estímulo do fluxo de

migração europeia, ambos resultantes em uma nova massa de trabalhadores livres na cidade.

Para além da população de negros libertos, entre 1820 e 1903 desembarcaram no Brasil “1

milhão e 140 mil italianos, 549 mil portugueses, 212 mil espanhóis e 89 mil alemães” (LEVY,

1974, p.58), um movimento que aconteceu regularmente durante todo esse período. Desse

fluxo, o estado de São Paulo abrigou 44,5% dos 1.074.511 imigrantes europeus (idem), um

contingente que trouxe a necessidade de adequar a cidade ao seu crescimento para acomodar

esse aumento populacional que anunciava a importação de um ideal de cidade e população

branca e burguesa.

Essa expansão acelerada levou a cidade de São Paulo a atingir 1 milhão de habitantes

em 1928, o que a deslocou de centro regional à metrópole nacional. São Paulo despontava,

assim, como o primeiro centro urbano marcado por uma mentalidade mercantil, pelo "trabalho

livre” e pelo “liberalismo econômico", os principais ingredientes para elevar o Brasil ao status

de civilização. Conforme demonstrou Michel Agier (2011, p.43): “o conceito de cidade

formou-se por uma espécie de decalque do modelo da cidade europeia e mais geralmente

ocidental”, de forma que o modelo e o conceito se confundiram. Para Robert Park9 (1948),

sociólogo pioneiro nos estudos urbanos, a cidade seria “naturalmente” o lugar “do homem

civilizado” e as áreas “naturais” corresponderiam ao habitat do “homem primitivo”, desse

modo, quanto mais distantes de um referencial de urbanidade, mais alheia era a posição em

relação à civilidade. Assim, a metrópole do século XX foi fragmentando-se segundo níveis de

urbanização responsáveis pela distribuição da população na cidade: zona central, urbana,

suburbana e rural. Em sua grande maioria, as ocupações das áreas rurais e suburbanas da

cidade de São Paulo ocorreram em circunstâncias irregulares ou ilegais, em localizações sem

condições mínimas de infraestrutura urbana, como saneamento básico, pavimentação e

iluminação (CALDEIRA, 2000).

9 Nos estudos pioneiros da Escola de Chicago sobre os centros urbanos, a metodologia etnográfica articulada a
uma embocadura teórica específica originou uma corrente de pensamento denominada “Ecologia Humana”. Seus
principais representantes foram Robert Park, Robert Mackenzie, William Thomas, Ernest Burgess e Everett
Huhghes. Baseados nos estudos naturalistas de inspiração evolucionista e positivista, os sociólogos da Escola de
Chicago procuraram estender os princípios da ecologia ao estudo da cidade, assimilando assim seus principais
conceitos e aplicando-os na análise das comunidades urbanas. Essa analogia das ciências naturais às sociais se
deu em um contexto de consolidação do colonialismo e de expansão industrial relacionadas a um ideal de
progresso. Deste modo, a Ecologia Humana baseou-se na relação do humano com o meio e nos aspectos de sua
adaptação e equilíbrio. Nessa perspectiva, a distribuição espacial ocorreria por meio da “seleção natural”,
consequente de forças competidoras que disputam entre si, resultando na sobreposição do mais forte, gerando
deste modo o movimento dos indivíduos “mais fracos”, que se deslocam para encontrar seu lugar no meio
urbano (PARK, 1948).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanh%C3%B3is
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
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Entre 1930 e 1990, São Paulo já vivia o auge de sua industrialização, um fenômeno

incomum para outras partes do país. O Nordeste, por exemplo, possuía uma indústria pouco

diversificada e de baixa produtividade, além de encarar a estagnação econômica e os grandes

períodos de seca que dificultava a produção agrícola. Essa conjuntura, para além de sinalizar

as desigualdades regionais, deram origem a um amplo processo migratório do nordeste para o

sudeste do Brasil. Como consequência, não tardou para que a cidade de São Paulo começasse

a se caracterizar como uma utopia de cosmopolitismo, acolhendo negros libertos, imigrantes

europeus e migrantes nordestinos, passando do status de província para metrópole em apenas

um século (do XIX ao XX). De certa forma, essa ocupação populacional justifica as

características heterogêneas da cidade, mas também explica uma parcela das disparidades

raciais, geográficas e econômicas de uma das maiores aglomerações urbanas do planeta.

Trago esses aspectos sobre a trama de crescimento urbano na cidade de São Paulo

porque o movimento hip-hop está conectado indiscriminadamente às marginalizações

advindas desse processo. A metrópole é um fenômeno que se edificou sob um projeto

moderno de segregação racial, econômica e geográfica, mas o seu crescimento também levou

a um mundo cada vez mais interconectado a dinâmicas globais e processos locais. A

mobilização dessas diferentes escalas se efetivou tanto no que tange à expansão da cidade,

quanto à produção cultural urbana. Esses grandes centros urbanos se tornaram o símbolo do

capitalismo moderno, e neles se circunscreveu o lugar da diferença e da diferenciação.

Surgiram, assim, os meios de comunicação de grande alcance, as novas formas de mobilidade

urbana, a diversidade de grupos sociais, bem como as desigualdades regulamentadas pela

divisão do espaço.

O padrão urbano de divisão centro-periferia, por exemplo, progrediu

concomitantemente ao crescimento econômico da cidade de São Paulo, as margens cresceram

como possibilidade habitacional popular e o centro e imediações ascenderam como m² mais

caro, além de sediar as zonas comerciais e industriais. Os grupos com melhores condições

econômicas ocuparam espaços mais próximos ao centro, onde há uma vasta oferta de

programas e serviços destinados ao lazer, cultura e educação. Em contrapartida, as populações

pobres de migrantes nordestinos e negros deslocaram-se para as periferias precarizadas de

serviços públicos e infraestrutura. Ainda é comum nos bairros mais afastados os moradores se

referirem ao centro como “cidade”; dizer “ir à cidade” tem o significado “ir ao centro”,

subentendendo que o espaço de moradia não é cidade, mas um local outro. Essa interpretação

corresponde ao conceito de “região moral” (PARK, 1948), que designaria, conforme nos
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explica Agier (2011, p.66), um imaginário produzido, segundo perspectivas externas10, como

moralmente diferentes do resto da cidade, e que podem ser regiões com alta criminalidade, de

difícil acesso ou com expressiva pobreza, em outras palavras, dissonantes do referencial

urbano-moderno onde habita o ‘homem civilizado’.

É no interior desse contexto de disparidades que o hip-hop emerge na década de 1980

e 1990 na cidade de São Paulo. Nesse período, a produção cultural das periferias começa a ser

protagonizada por jovens que são filhes ou netes daqueles que ocuparam as margens da

cidade, seja a população negra negligenciada dos postos de trabalho formal ou o contingente

populacional que migrou para o sudeste brasileiro em busca de oportunidades de trabalho nos

centros industriais. As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela emergência de uma

multiplicidade de movimentos artísticos e culturais nas periferias de São Paulo, dentre os

quais o hip-hop, a literatura marginal, os saraus de poesia, estações de rádio comunitárias,

coletivos audiovisuais, teatrais e de dança. Muitos desses movimentos constituem modos de

expressão e formas globalizadas da cultura jovem11, com diferentes alcances ao redor do

mundo (CALDEIRA, 2000). A conexão entre as produções fonográficas e audiovisuais que

chegavam dos Estados Unidos para os cinemas12 e rádios brasileiras foram fundamentais para

que o hip-hop começasse a surgir nas ruas dos grandes centros urbanos. Esses movimentos

são criados do intercruzamento de lazer, consumo, arte, cultura e mídia, expressões que

delimitam espaços onde grupos de jovens constroem estilos próprios e específicos para

diversão e ação social, por meio de linguagens, roupas, música, símbolos, que os distinguem

uns dos outros e de diferentes grupos (MAGRO, 2003).

Márcio Macedo (2014) ao realizar uma retrospectiva histórica (1983 a 2013) sobre o

hip-hop no cenário brasileiro demonstra como diversos fatores políticos, sociais e estéticos,

levaram o movimento a ser identificado de três formas distintas: 1. como cultura de rua

durante os anos 1980; 2. como cultura negra na primeira metade de 1990; 3. como cultura

de periferia a partir da segunda metade da década de 1990.

12 A chegada dos filmes Flashdance - Em ritmo de embalo (1983), de Adrian Lyne, Beat Street (1984), dirigido
por Stan Lathan, e Breakdance (1984), com direção de Joel Silberg, foram fundamentais para a compreensão dos
segmentos rap, grafite, discotecagem e breaking dance como partes conectadas a um todo maior: a cultura
hip-hop.

11 Segundo Botelho (2018) em apenas uma década após seu surgimento em Nova York, o hip-hop foi assimilado
por boa parte da juventude em todos os cantos do mundo. Em São Paulo a juventude teve acesso ao movimento
através de revistas, filmes e videoclipes. Os meios para divulgação desse material foram a mídia impressa, os
bailes, as lojas de disco, redes televisivas e rádios que, por meio de sua programação, fizeram chegar em seus
espectadores a cultura hip-hop.

10 Para Agier (2011), essa concepção corresponde a uma perspectiva dos citadinos que vivem em determinadas
partes da cidade e possuem apenas ideias ou imagens sobre outros espaços.
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Na sua primeira fase (como uma cultura de rua - 1980/1988), o hip-hop começa a

surgir na cidade de São Paulo, a partir da difusão do breaking dance. Nesse período, a figura

des dançarines chamades de b-boys ou b-girls torna-se o grande expoente do movimento, as

calças largas, bonés, tênis e correntes no pescoço demarcam a estética de um movimento que

não acontece nas salas de dança, mas nas ruas. Os grupos de b-boys e b-girls, também

conhecidos como crews, se reuniam pelos espaços públicos da cidade para ensaiar seus

movimentos e duelar com outros grupos e em alguns casos esses grupos estavam integrados à

uma coletividade maior, as possses13. Esses encontros foram fundamentais para ampliação do

hip-hop na cidade de São Paulo, pois a partir deles es participantes trocavam informações,

canções e passos de dança que começavam a demarcar a estética do hip-hop paulistano, a qual

possuía a rua como um elemento de afirmação e identidade do break, e posteriormente do

hip-hop (MACEDO, 2014. p.28). Um aspecto que merece ser destacado nesse processo, de

acordo com Teperman (2015), é a ocorrência dessas articulações em pleno regime ditatorial,

em que as possibilidades de lazer oferecidas para essa parcela da população eram ínfimas,

fazendo com que criassem suas próprias opções de encontro.

A partir da segunda metade da década de 1980, os praticantes das diferentes vertentes

do hip-hop começaram a se reunir no Largo São Bento, ainda motivados pela presença das

crews de dança. A reunião dos dançarinos passou a chamar a atenção de outros artistas

adeptos do movimento hip-hop, como grafiteiros, MCs e DJs. Nos dias em que o movimento

breaking dance ensaiava, era possível se deparar com MCs escrevendo seus versos e

apresentando sob a base tocada por um DJ ou feita em beatbox (percussão vocal que imita as

batidas de rap), eventualmente até disputando entre eles e grafiteiros expondo suas pinturas

em painéis de madeira ou tecido (FÉLIX, 2000). É a partir dessa diversificação que o hip-hop

começou a se consolidar na cidade de São Paulo. O primeiro grupo formal que aglutinou DJs,

rappers, grafiteiros, b-boys e b-girls surgiu em 1989, com o Movimento Hip-Hop Organizado

(MH20).

Concomitante a esse período, de 1980 a 1988, os bailes black, coordenados pelas

famosas equipes de som14, começavam a ganhar maior expressividade em São Paulo e

14 As equipes de som eram compostas por empresários e funcionavam como uma rede de cooperação com
rigorosa divisão do trabalho. Na produção de cada baile se acionava as equipes responsáveis pelo transporte e
pela montagem das caixas (dezenas delas empilhadas), pertencentes a vários sócios que contratavam técnicos de
som e luz para operarem os equipamentos durante o baile (VIANA, 1988).

13 As posses são associações de pessoas e grupos com interesses comuns dentro do movimento hip-hop.
Geralmente elas são integradas por um número variado de grupos (SPOSITO, 1993, p.170), em busca de realizar
ações mais estruturadas dentro do movimento hip-hop.
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também no Rio de Janeiro. Para atrair o público e garantir um bom rendimento, os bailes

tinham de ser autênticos, o que significava cada um possuir as suas próprias músicas de

sucesso, que deveriam ser incomuns para as outras equipes. Isso exigia que cada uma delas

enviasse aos EUA um membro de sua confiança, com o objetivo de trazer os discos de

sucesso daquele período, boa parte deles adquiridos na cidade de Miami (VIANNA, 1988).

Essas equipes iriam tornar-se, posteriormente, pequenos grupos de produção e gerenciamento

dos futuros rappers, realizando um importante papel na comercialização e profissionalização

desses músicos, que seriam inseridos na indústria musical global. Na cidade de São Paulo, as

equipes mais famosas, que progrediram posteriormente ao status de gravadora, foram a

Kaskata Records, Zimbabwe, Chic Show e Black Mad.

Uma característica desse período predominante até os dias de hoje concentra-se na

figura do DJ, que são como grandes mestres dos bailes, responsáveis por ouvir os discos e

selecionar o que é apropriado para tocar. Na década de 80 começaram a surgir no Brasil as

primeiras colagens de som (sampling), unificando vários sons isolados e criando uma base.

Nesse contexto, es MCs (Mestres de Cerimônia) aparecem como aqueles responsáveis por

animar os bailes. Era comum, durante a agitação, que eles fizessem rimas e convidassem

outros integrantes do baile para duelar, daí surgem as primeiras canções inéditas que os MCs

das favelas apresentavam nos bailes sob as conhecidas bases do volt-mix15 (ESSINGER,

2005).

É necessário ressaltar que, apesar dos bailes terem se tornado um grande sucesso, sua

organização e as crews do movimento hip-hop não tinham uma boa relação, o que acabou

projetando ainda mais o hip-hop como uma cultura de rua. Para os donos dos bailes, as festas

eram de interesse comercial e as apresentações dos grupos de breaking dance ou de rap

tiravam o foco dos DJs e das programações preparadas para os eventos (FÉLIX, 2000). Para

Macedo (2014, p.28), essa relação conflituosa entre os empresários das equipes de som e o

movimento teria ainda relação com uma determinada etiqueta dos bailes black que se

enquadrava em um padrão esport chic, destoando da indumentária utilizada pelos praticantes

de break, uma exigência que também pretendia confrontar os padrões estéticos

estigmatizantes em que era situada a população negra. Contrariando essa etiqueta, o MH20

acreditava que os bailes deveriam ter uma função mais conscientizadora e auto afirmativa,

uma característica que demonstra que a preocupação do movimento não se resumia ao lazer e

à recreação, mas também a politização de seus participantes.

15 Célula rítmica, base para a produção fonográfica ou para execução ao vivo.
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O rap, chamado de “tagarela” ou “funk falado” na cidade de São Paulo, ainda não

possuía um teor de crítica social. As composições lançadas entre os anos 1985 e 1988

retratam questões específicas do movimento hip-hop, suas danças, diversão, sociabilidade,

experiências do universo cis masculino, relacionamentos etc. A partir de 1988 se inicia uma

mudança gradual nesse cenário com a introdução do rap na indústria fonográfica. O sucesso

expressivo do movimento nas ruas chamou atenção das equipes de som, que além de abrirem

espaços nos bailes16 para as apresentações, viram no rap uma oportunidade para faturar mais

dinheiro por meio da gravação das músicas que eram apresentadas nas atividades organizadas

pelo MH20. Após a Gravadora Eldorado lançar a primeira coletânea: Hip-Hop Cultura de

Rua (1988) com figuras como Thaíde e DJ Hum, a Five Star Records (da equipe de som Chic

Show) produziu O Som das Ruas (1988), coletânea com participação do Sampa Crew e MC

Ndee Rap, que viria a ser conhecido anos depois como Ndee Naldinho (MACEDO, 2014), um

dos grandes nomes do rap nacional que lançou os sucessos “Povo da Periferia”, “Essa é a lei”

e “Quinto Vigia”. Zimbabwe Records também não ficou de fora, pondo na cena musical uma

coletânea com faixas que inauguraram uma estética que se tornaria hegemônica nas décadas

seguintes. Com o álbum Consciência Black v.1 (1990), apareciam as primeiras canções que

tomavam os problemas sociais como matéria-prima das letras de rap (idem).

A partir da politização das letras de rap, o movimento hip-hop também começou a ser

representativo de uma cultura negra (segunda fase 1989/1997), deixando de ter a rua como o

seu único simbolo e passando a denunciar as disparidades econômicas e raciais que dividiam

pobres e ricos, negros e brancos. A esse momento somava-se também os processos crescentes

de mudança na cidade de São Paulo, tanto na organização do espaço urbano, como nos

processos de vigilância e controle das periferias. O modelo de divisão centro-periferia, que

predominou nos anos anteriores, passava a se modificar a partir de 1990 com deslocamento

das classes altas e médias para regiões mais afastadas dos centros urbanos. Essa mudança

acompanhava a implementação de novas tecnologias de monitoramento e militarização para

controle das populações pobres moradoras dos extremos da cidade, situações que

corroboraram para que o homicídio se tornasse a principal causa das mortes de homens jovens

moradores de bairros periféricos (CALDEIRA, 2000; 2014).

16 Os bailes black passaram a realizar concursos de Rap a fim de construir um espaço no mercado fonográfico e
formar um público consumidor dos discos. Como destaca Felipe de Oliveira Campos (2019, p.121), “eram
concursos realizados durante os bailes, a fim de eleger às melhores letras e performances dos grupos de rap, que
vislumbravam gravar um disco.”
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Nesse período, as representações da violência no país estavam frequentemente

associadas às manifestações culturais juvenis (HERSCHMANN, 2009). O retrato do país da

‘democracia racial’ – sem conflitos e tensões sociais – começava a ser denunciado pelo tom

de enfrentamento presente nas letras de rap e nas outras formas de manifestação do

movimento hip-hop. De acordo com Tricia Rose (1994), mesmo que o hip-hop tenha aflorado

como um gênero global, uma das principais características do movimento consiste no fato de

encontrar-se intimamente conectado com o lugar e o tempo. Nesse sentido, as composições de

rap da década de 90 criadas na cidade de São Paulo dialogavam com o seu tempo, registrando

a perspectiva dos jovens negros e periféricos em relação às mudanças em curso na cidade.

O reconhecimento do hip-hop como cultura negra está relacionado a um momento em

que as narrativas das letras rap começavam a fazer nítidas referências às experiências de

violência vivida por homens negros, e em que a organização das crews estavam se deslocando

do centro para as periferias. Na dissertação de mestrado de Elaine Nunes Andrade,

“Movimento Negro Juvenil: um estudo de caso sobre jovens rappers em São Bernardo do

Campo” (1996), reconhecida como a primeira pesquisa acadêmica sobre o movimento

hip-hop nacional, podemos perceber de forma evidente os motivos pelos quais o hip-hop foi

interpretado nesses termos. Tendo como foco a atuação da posse Hausa, fundada em 1993,

Andrade (1996) argumenta que a mobilização feita por esse grupo era característica de um

movimento social, isso porque sua atuação articulava uma representação política da

população negra e jovem, assumia a centralidade da questão racial, ao mesmo tempo em que

se agenciava uma posição simbólica dentro do campo sociocultural17. A posse Hausa18 estava

engajada em temas a respeito da valorização e conscientização das desigualdades sociais e

raciais, havendo até normas que se baseavam nas proposições do Movimento Negro

Unificado (MNU), e uma delas consistia na restrição da participação de pessoas brancas.

18 A posse Hausa era dirigida por figuras como Nino Brown, Marquinhos Funk Soul, DJ Lord, Dj Black, Sérgio
Skan, Pequeno, Honerê e Ketu. O nome Hausa foi sugerido por Ketu, jovem militante do MNU, em referência
ao grupo majoritário na Revolta dos Malês em Salvador em 1835, os hauçás. Nino Brown figurou uma posição
importante nesse cenário, ele foi o primeiro brasileiro a estabelecer contato direto com Afrika Bambaataa nos
EUA, sendo coroado King Nino Brown em 1999 por Afrika Bambaataa em sua primeira visita ao Brasil, uma
referência à luta encarada por “rei Zulu” contra o colonialismo britânico. Com tal atribuição, Brown se tornou o
responsável pela difusão do quinto elemento (conhecimento) no Brasil em nome da Universal Zulu Nation
(OLIVEIRA, 2019).

17 Na análise de Andrade (1996), a relação entre Movimento Negro (MN) e movimento hip-hop fora tão marcante
que ela compartimentou o MN em cinco fases: 1º. o movimento anti-escravista, representado pelos quilombos,
levantes e revoltas; 2º. período pós-abolição, até a década de 1930, marcado pela atuação da imprensa negra; 3º.
formação da Frente Negra Brasileira (FNB), entre 1931 e 1937; 4º. após o fechamento da FNB, a construção da
Associação Cultural do Negro em 1954, até o surgimento do MNU em 1978; 5º. a organização do hip-hop como
o movimento negro juvenil.
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A emergência dessas questões e apropriação dos saberes do MN pelas posses, permitiu

uma aproximação entre o movimento negro e os grupos de rap em 1992, conectando o

Geledes: Instituto da Mulher Negra e os praticantes do movimento hip-hop, e dando origem

ao projeto Rappers19. Essa coalizão não surgiu do acaso; tornou-se mais urgente e necessária

do que antes a reivindicação por direitos e cidadania, uma vez que os primeiros anos da

década de 1990 foram marcados por uma série de chacinas que aterrorizaram o país: a

primeira no Carandiru, em 1992, em São Paulo, e a da Candelária e do Vigário Geral em

1993, no Rio de Janeiro. Como afirmou Caldeira (2014, p.89), na década de 1990 o corpo do

homem negro passou a ser o centro das lutas por vida e morte, e também se tornou o principal

motivador das denúncias realizadas nas letras de rap.

Enquanto nas posses algumas diretrizes e práticas do movimento negro eram

incorporadas, na produção de rap essa transição se destaca quando a vida na cidade começa a

ser introduzida nas canções, destacando especialmente o cotidiano dos bairros periféricos,

“problemas relacionados à violência policial, às drogas, ao preconceito racial passaram a ser

referenciados na experiência direta dos rappers” (GOMES, 1998, p.131). Essa transição nos

faz perceber que se o movimento hip-hop teve seu início na década de 1980 no centro da

cidade de São Paulo, em 1990 ele se consolidou nas periferias. Como aponta Caldeira (2014,

p.84) “os rappers de São Paulo se identificam como sendo das periferias, pobres e negros, e

articulam uma crítica social poderosa. Em poucos anos eles se tornaram os intérpretes e as

vozes de uma geração de jovens [...] que cresceu nas periferias em seu momento mais

violento.”

A violência e a morte, mais do que qualquer outra causa, direcionaram a emergência

de uma produção cultural de resistência advinda das periferias durante a primeira metade da

década de 1990 (CALDEIRA, 2014). Esse cenário começa a se modificar e se ampliar apenas

a partir de 1997, com a percepção do que Macedo (2014), fazendo uso da categoria da

antropóloga Halifu Osumare (2007), denomina marginalidade conectiva. Essa expressão

sintetiza a conexão entre quatro aspectos que vinculam as culturas juvenis pelo mundo: a

rebeldia dos jovens, a opressão histórica, a classe e a cultura, aspectos que também podem ser

19 O Projeto Rappers foi sediado no Instituto Geledés, mas o projeto não decorreu via proposição institucional;
ele foi provado pelos jovens que formavam o movimento hip-hop daquela época. Intrigados com a violência
policial corrente em seus shows e atividades, os jovens procuraram o programa SOS Racismo oferecido pelo
instituto que garante apoio jurídico gratuito a vítimas de discriminação racial. A demanda dos jovens tinha
magnitude maior do que pretendia o programa, o que levou o instituto a sugerir um fórum entre membros do
movimento hip-hop e participantes da organização. Por meio das discussões provenientes desse encontro nasceu
o Projeto Rappers, que durou de 1992 a 1998, tendo como proposição promover atividades de capacitação
profissional, formações musicais e em direitos humanos. A partir desse projeto foi articulado o lançamento da
revista Pode Crê!, sendo publicada duas edições em 1993 e outras duas em 1994.
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vistos de modo aglutinador no termo periferia, uma vez que ela figura uma posição central na

produção dos rappers, vinculando a experiência de jovens pretos e brancos que vivem nas

margens da cidade. Na convergência desses aspectos, o rap e hip-hop podem ser interpretados,

então, como uma cultura de periferia (correspondente terceira fase 1998/2013 da análise

realizada por Márcio Macedo) a partir do momento que sua atuação e composição toma como

ponto de partida as denúncias que visam acusar as experiências vividas em seus territórios,

bem como com a transformação deste em um contraponto para produção de diferença,

deslocando o que antes era um signo estigmatizado em um elemento identitário (GOMES,

1998; MACEDO, 2014).

A periferia versada nas letras de rap não é apenas um espaço geográfico, pois ela

assume praticamente o mesmo status de afirmação identitária do negro, traduzindo um

conjunto mais amplo de problemas referentes à experiência da juventude pobre no espaço

urbano (GOMES, 1998). É o que percebemos na hipótese apresentada por José Carlos Gomes

(idem, p.132), segundo a qual, considerando o histórico de miscigenação do Brasil, o termo

“periferia” pode estar indicando, independente das diferentes tonalidades na cor da pele, que a

vida nas margens da cidade impõe experiências semelhantes de exclusão. Para o autor (ibid.),

a ressignificação da categoria periferia como um denominador de reconhecimento está

relacionada à insuficiência dos termos relativos à cor da pele, que não permitem expressar

outros traços comuns na experiência dessa juventude.

Nas composições dos Racionais MC’s, grupo de rap pioneiro no Brasil, podemos notar

de maneira marcante a conciliação de uma abordagem racial e da periferia como elementos

demarcadores de uma afirmação identitária. Suas composições são carregadas de crítica às

desigualdades sociais, violência urbana e racismo. A música “Fórmula Mágica da Paz”,

presente no disco “Sobrevivendo no Inferno” (1997), composta por Mano Brown, começa

com o verso “essa porra é um campo minado”, frase que faz menção à periferia e aos desafios

de se manter vivo nela, sem cair nas armadilhas articuladas pelo crime e violência motivados

pela desigualdade. Com uma base musical de R&B criada por KL Jay, Mano Brown aborda

sua visão de morador da periferia que enfrenta questões como: habitação, amigos em situação

de cárcere e mães em situação de luto. Nesse contexto, o rapper repete o refrão: “eu vou

procurar, sei que vou me encontrar, eu vou procurar [...]. Você não bota uma fé, mas eu vou

atrás... da minha fórmula mágica da paz”. Esse universo sem paz é contrastado em diversas

canções do grupo com o seu oposto. No álbum “Raio X do Brasil'', a letra “Fim de Semana no

Parque” faz uma reflexão comparativa sobre o final de semana de lazer na “quebrada” e no
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bairro rico. Enquanto o rapper percorre o trajeto de uma hora de distância da sua casa,

descreve o que vê pela zona sul.
Daqui eu vejo uma caranga do ano toda equipada. E o tiozinho guiando com seus
filhos ao lado. Estão indo ao parque. Eufóricos brinquedos eletrônicos.
Automaticamente eu imagino a molecada da área como é que tá. Provavelmente
correndo pra lá pra cá. Jogando bola descalço na rua de terra. É, brincam do jeito
que dá (Raio X do Brasil, 1993).

Da sua perspectiva, a representação da realidade narrada destaca as disparidades

econômicas e de acesso, permeadas por uma situação de precariedade estrutural: a rua é de

terra, as crianças jogam bola descalças, distantes de uma condição com brinquedos eletrônicos

e final de semana no parque. As produções do rap e do hip-hop desse período retratavam e

dialogavam com a sua realidade imediata, expondo discussões e acontecimentos específicos

do contexto periférico. Conforme demonstra Caldeira (2014, p.88), “a elaboração do símbolo

da periferia e o cultivo de uma voz enraizada em estigmas são parte do projeto para firmar sua

autonomia, especialmente para produção de informação sobre si mesmo”.

Na letra da canção “Da Ponte pra Cá'', do disco “Nada como um dia após o outro”

(2002), os Racionais MC’s dão ainda mais relevo a esse aspecto quando Brown canta: “Não

adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá”. Essa ideia que

demarca a periferia como um mundo distinto, com uma realidade particular, demonstra que o

rap é um movimento político e cultural de autoafirmação de jovens pobres, majoritariamente

(embora não exclusivamente) negros de pele clara e escura, moradores de regiões periféricas e

violentas (MACEDO, 2014, p.37). Contudo, esse modo de produzir rap que articula a palavra

como arma, transmitindo conhecimento sobre sua experiência social, pode ter servido de

forma perspicaz como ferramenta de denúncia, mas também criou contradições profundas

para o movimento (CALDEIRA, 2014). É o que se percebe no verso de uma das estrofes da

canção “Fim de Semana no Parque”, em que Brown descreve um clube. “Olha aquela quadra;

olha aquele campo. Olha, olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha

quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina” (Raio X do Brasil, 1993).

Esse trecho demonstra que o rap de 1990 – porta voz das periferias – traz um expressivo

potencial de crítica social. No entanto, essa voz retrata a perspectiva majoritária de homens

cisgêneros negros e, como tal, permeada por uma masculinidade hegemonica e violenta que se

refere às mulheres como “vadias”, “vacas” ou “cachorras”.

Podemos compreender, nesse sentido, que as letras do movimento rap são mediadas

por sistemas simbólicos particulares, em que variáveis de gênero, raça, classe e sexualidade

são manejados de modo a produzir um perfil valorizado pelos seus praticantes (MACEDO,
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2014). Ser um homem cis, jovem, negro, pobre, heterossexual e morador das periferias,

oferece um determinado prestígio dentro desse contexto, mas também acaba gerando certa

valorização de narrativas cis-masculinas e heterocentradas que restringe a perspectiva do rap e

do hip-hop sobre a experiência marginal e periférica.

Contudo, é certo afirmar que o desprezo às mulheres produzido por esse tipo de

masculinidade no rap dos anos 90 não impediu sua participação. Desde a década de 1980,

algumas produções dispersas foram registradas sinalizando a emergência do rap nacional,

dentre elas o hit “Quero Dançar Break” do grupo Buffalo Girls, uma faixa composta por

quatro mulheres cisgêneras que não eram MCs, mas já traziam em sua canção alguns dos

principais elementos rítmicos do rap. Com a coletânea “Hip-Hop Cultura de Rua” (1988), que

possuía oito faixas, todas elas cantadas por MCs e grupos de homens, surge um novo

momento no rap nacional em que as produções passaram a ser centralizadas nas primeiras

gravadoras voltadas para o gênero. Seguindo essa tendência, em 1989, foi lançada a coletânea

“Consciência Black”, a qual teve a primeira canção de uma mulher rapper publicizada. Com a

faixa “Nossos Dias”, Sharylaine dividia espaço na coletânea com nomes como Racionais

MCs, que também estavam divulgando sua primeira canção: “Pânico na Zona Sul”.

Quando o Largo São Bento começou se tornar o principal ponto de encontro da cultura

hip-hop, em 1987, onde era comum deparar-se com figuras como DJ Hum, Thaíde, Mano

Brown, Edi Rock e KL Jay atraídos pelo movimento de Nelson Triunfo e das famosas crews

de dança como Funk & Cia e Jabaquaras Breakers, as mulheres também já se faziam

presentes nesse cenário. No entanto, há um vasto material apenas sobre esses icônicos

personagens cis-masculinos da história do rap e hip-hop paulistano. Em contrapartida,

encontra-se poucos registros dedicados à presença e contribuição de figuras como Sharylaine,

que frequentou o Largo São Bento e fez dupla com Sweet Lee, formando juntas o grupo Rap

Girls, Luna, Rubia RPW, Dina Di, Cris SNJ e outras rappers (TEPERMAN, 2015) que

idealizaram anos depois a Frente Nacional Mulheres no Hip-Hop (FNMHH).

Conforme aponta Wivian Weller (2005, p.114), apesar das mudanças alcançadas pelos

movimentos feministas em relação a mudanças econômicas, sociais e culturais que levaram a

um crescimento da participação das mulheres na esfera pública, as jovens adolescentes

constituíam, naquele período, uma minoria nos movimentos políticos-culturais do hip-hop, o

que avalio não ser mais uma constante. Desde os anos 1990, o movimento hip-hop passou por

diversas transformações, dentre elas, a marcante eclosão do rap na indústria fonográfica como

um dos estilos mais comercializados do mundo, e junto a isso a participação de mulheres e
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pessoas LGBTQIA+ também vem crescendo gradualmente nesse cenário. Nos últimos 20

anos, MCs como Flora Matos, Negra Li, Bivolt, MC Carol, Lurdez da Luz, MC Sofia, Karol

Conká, Preta Rara, Tasha & Tracie, Karol de Souza, Amanda NegraSim, Rap Plus Size,

Odisséia das Flores, Solto MC, Bixarte, BIONE, Alice Guél, Gabiz MC, Killa Bi, Danna

Lisboa, Luana Hansen, Rap Plus Size, Yzalú, Tássia Reis, Bia D’Oxum, Drika Barbosa,

Monna Brutal, Brisa Flow, Ashira, Alinega, Alt Niss, Clara Lima, WinniT, Mlk de Mel, Gabi

Nyarai, Solto MC, Budah, Pauli e outres rappers, a partir da sua atuação, começaram a

fomentar o rap como um espaço viável também para expressão artística e política da

experiências de mulheres e pessoas LGBTQIA+.

Portanto, a mudança no movimento hip-hop, bem como de sues protagonistes e

reivindicações, não sinalizam apenas para um movimento cultural em transformação, mas

para um tempo permeado por outras urgências, produzidas na complexidade das relações

sociais. Um sinal desse processo pode ser percebido na fala de Mano Brown, em matéria

publicada na Folha de São Paulo sobre o livro A vítima tem sempre razão? de Francisco

Bosco, no qual o rapper é citado. O cantor declara existir músicas que ele não canta mais e

reconhece que os Racionais tinham, de fato, uma visão machista. Essa declaração demonstra

que as desigualdades de raça e classe que antes eram vetores das denúncias periféricas agora

se interseccionam com a heterogeneidade das pautas políticas e identitárias das quais surgem

noves atories sociais. Esse novo protagonismo demarca outras formas de e ver e fazer

mundos, distintas daquelas historicizadas pela narrativa hegemônica, cantadas pela visão da

cis-heteronormatividade.

Diante das contradições apresentadas e das mudanças destacadas, recorro às reflexões

de Daniela Vieira dos Santos (2019) para pensar essa “nova condição do rap”. A autora

notabiliza um processo de transformação ocorrido nos últimos 15 anos, em que o rap, após ter

atingido a elite universitária e a classe média no mercado consumidor, começou a ocupar

espaços que antes eram restritos às suas apresentações. Sescs, teatros, livrarias, desfiles de

moda e programas de TV se tornaram palco das apresentações de rap que agora versam

também sobre o direito ao amor, à festa e ao consumo. A palavra deixa de servir apenas como

arma, tornando-se também um elemento de comunicação das afetividades, desejos, anseios e

sonhos.

O conhecimento articulado pelos elementos do hip-hop e os saberes elaborados pelo

rap ao longo dos anos também passam a ocupar outras instâncias, conforme apontado pela

própria socióloga. O disco “Sobrevivendo no Inferno” (Racionais MCs) entrou na lista de
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obras obrigatórias do vestibular da UNICAMP e também teve as letras do álbum reproduzidas

em livro e publicado pela Companhia das Letras. O rapper Emicida também entrou na coleção

da editora com a publicação do livro infantil “Amoras” e em 2020 transformou o álbum

“AmarElo” em filme documentário rememorando a participação da cultura preta para

formação do Brasil.

Segundo Vieira (2019), características como essas indicariam uma “nova condição do

rap”, a qual está implicada na transformação de sua produção, circulação e recepção. Em vista

disso, avalio que os recentes tensionamentos e produções de mulheres e pessoas LGBTQIA+

se enquadram também na categoria explicativa proposta pela socióloga, uma vez que se

utilizam de novas formas de produção e divulgação de seus trabalhos, e ainda ocupam uma

diversidade de espaços e programações para além daquelas reservadas para o gênero. Desse

modo, entendo que o rap assume em sua nova condição, uma capacidade de relacionar

características de uma manifestação de rua, negra, periférica e LGBTQIA+ que atinge outros

públicos e também ocupa outros espaços de divulgação e circulação.

Assim sendo, diante dessa trajetória histórica que lança luz sobre as mudanças

presentes no movimento hip-hop e no rap nacional, me proponho a adentrar o universo das

batalhas de rima a fim de compreender como essas contradições se expressam no contexto das

rodas de freestyle. Como surgem essas batalhas e o que elas representam para cultura de MC

são alguns aspectos que vamos abordar a seguir.

1.3. O Rap e as Batalhas de Rima

Embora o rap não possua um contexto de origem definível, sua estrutura remonta o

imaginário de uma brincadeira de bairro, anterior ao ano de 1970, chamada the dozens [as

dúzias], em que os participantes rimavam provocações e insultos uns aos outros

(TEPERMAN, 2015, p.16). Referência parecida é descrita por Rose (1994) no jogo toasting,

no qual histórias rimadas com temáticas violentas, escatológicas, obscenas e misóginas eram

contadas entre homens em situação de guerra ou encarceramento, como forma de passar o

tempo. Por sua vez, no Brasil há o jogo “gererê gererê LSD”, que também constrói rimas

escatológicas. Poderíamos pensar ainda em “outras modalidades de desafios cantados

praticados por aqui, tais como o cururu, a embolada, o partido-alto e o repente” (idem), as

quais não estão vinculadas a narrativas violentas, mas possuem um princípio semelhante ao da

roda de freestyle, em que uma base musical dá ritmo e tempo para e MC que improvisará os
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versos. Independente de sua origem, no caso do rap nacional é possível perceber um processo

influenciado por práticas de convivência, jogos de rua e brincadeiras de grupo, entrecruzados

com referências musicais latinas, caribenhas, afroamericanas, jamaicanas e brasileiras, como

as sugeridas por Teperman (2015). Tais influências expressam o caráter diaspórico do rap,

revelando raízes culturais tão amplas e sincréticas, quanto ecléticas e profundas (MITCHELL,

2001). Seja como for, o rap improvisado no estilo das batalhas de freestyle se difunde e se

relaciona com o rap gravado.

Segundo Felipe de Oliveira Campos (2019), as batalhas de MC têm suas primeiras

referências na década de 1990, momento auge das festas e bailes black, em que MCs

duelavam entre si representando suas crews20, mas sem que houvesse ainda nenhuma regra os

orientando. Até aqui as batalhas eram isoladas e integravam apenas agendas de eventos e

festas, não existiam modalidades e o freestyle acontecia sem nenhum tempo, tema ou regra

predeterminada. Entre 1998 e 2000 as festas “Zoeira Hip-hop” (RJ) e a “Dulôco 99 - Cultura

Hip-Hop em Festa” (SP) eram os pontos de encontros dos MCs que, metaforizando as

batalhas de b-boy, duelavam por seus grupos a fim de consagrar sua crew à campeã.

Esse cenário das batalhas só começa a se aproximar do que conhecemos atualmente a

partir do ano de 2003 com a criação da Batalha do Real (CAMPOS, 2019), como nos conta o

MC Aori Sauthon, diretor executivo da Brutal Crew em entrevista para o blog

sobremusica.com21. A proposta da Batalha do Real, conhecida como a primeira batalha de

freestyle do Brasil, surgiu durante uma conversa com Marechal e Funk no estúdio em que

morava Aori, Iky e Babão, integrantes da Brutal Crew. Na ocasião os MC estavam todos

juntos e falavam sobre o futuro do rap. Era uma noite de sexta-feira e eles não teriam nada

para fazer durante o final de semana, foi então que a disponibilidade de tempo e a discussão

sobre as perspectivas para o rap trouxe o ensejo de realizar uma batalha. No começo tinham

apenas seis pessoas e acontecia no bar da sinuca do Baixinho na Lapa, Rio de Janeiro, mas

depois de três meses o evento passou a reunir de 200 a 300 pessoas por noite. O nome Batalha

do Real foi uma consequência da regra em que cada MC oferecia um real para batalhar e

aquele que vencesse levava para casa a somatória das contribuições, que geralmente

21 BERNADO e BRUNO. Entrevista com MC Aori (sobre as Batalhas de MCs) em 13/12/2006. Disponível em
<http://www.sobremusica.com.br/2006/12/13/entrevista-mc-aori-sobre-as-batalhas-de-mcs/>. Acesso em:
18/11/2020.

20 A partir dos anos 2000 a ação das crews esteve voltada para visibilidade e promoção de MCs e artistas desse
cenário, secundarizando mais a função conscientizadora e política do movimento hip-hop, em nome da
profissionalização de seus artistas.
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contabilizava dezesseis reais (o número máximo de participantes que podem integrar cada

edição).

A Batalha do Real se desenvolve no formato “um contra um”, também conhecido

como “mata-mata” (confrontos com sistema eliminatório em que o perdedor de cada rodada é

automaticamente eliminado da competição), com cada round de 45 segundos, sendo que o

primeiro MC ataca e o segundo se defende dando a resposta. Essa modalidade de duelo ficou

conhecida como “batalha de sangue”, porque a função de cada MC é fazer seu adversário

sangrar metaforicamente. Essa influência, que faz menção a um ringue de luta, surge a partir

das referências do filme 8 - Mile Rua das Ilusões (2003), dirigido Curtis Hanson, e que retrata

a trajetória de um jovem branco, pobre, que vivendo no gueto violento de Warren, na cidade

de Michigan (EUA), encontra nas batalhas de MC um meio para fazer jus ao seu sonho de se

tornar um rapper de sucesso. O ano de lançamento do filme no Brasil e o surgimento da

Batalha do Real não são mera coincidência. Aori reconhece que o longa-metragem foi uma

das principais inspirações para realização da batalha, sobretudo pela compreensão do seu

formato. Em 8 Mile - Rua das Ilusões, os duelos que retratam a trajetória de B-Rabbit (MC

interpretado pelo rapper Eminem) são muito semelhantes ao que se presencia nas batalhas de

sangue brasileiras.

Com o sucesso do filme entre o público do hip-hop, a Batalha do Real seguiu

crescendo e, diante de tal êxito, Cesar Schwenck e Aori tiveram uma ideia para potencializar

ainda mais o que já vinha acontecendo. Ao invés de simplesmente apontar um vencedor por

noite, imaginaram um campeonato que colocasse na disputa apenas os campeões de batalhas,

assim poderiam decidir quem era o melhor entre os melhores. Tal proposição fez com que,

ainda no ano de 2003, tivesse início a Liga dos MCs22, torneio que reuniu os MCs mais

destacados das batalhas do Rio de Janeiro (TEPERMAN, 2011, p.40). O evento, programado

para acontecer uma vez ao ano, teve em 2004 sua edição realizada em São Paulo a convite do

rapper Xis23, na choperia do Sesc Pompéia, acendendo a primeira faísca para a emergência do

que viria a ser o maior circuito de batalhas do Brasil.

23 Marcelo Santos, conhecido como Xis, foi integrante do grupo de rap DMN entre 1989 e 1997, e participou da
coletânea Consciência Black v.2, produzida pela Zimbabwe em 1992. A partir de 1997 seguiu carreira solo,
lançando o álbum “Seja como For”, gravado pela 4P (Poder Para o Povo Preto) produtora de KL Jay, dos
Racionais MC’s. O rapper ainda participou de diversos festivais internacionais, assim como idealizou e produziu
o Festival Agosto Negro e a Liga dos MCs SP x RJ no SESC Pompéia. Atualmente Xis é assessor de Hip-Hop
da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, nomeado desde o ano de 2019.

22 Em alguns anos a Liga dos MCs se tornou um dos eventos mais importantes para a categoria. A Brutal Crew,
também organizadora do campeonato, chegou a receber patrocínios de marcas como Adidas, Nike e Red Bull,
com valores que variaram no decorrer dos anos entre cinco a cem mil reais.
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Após o surgimento da Batalha do Real, um novo momento é inaugurado no cenário do

rap brasileiro. Seu sucesso fez com que a ocorrência das rodas de freestyle começassem a se

tornar um fenômeno comum nos centros das cidades e posteriormente também nas periferias.

Na cidade de São Paulo, a primeira roda de rima inspirada no modelo precursor do Rio de

Janeiro foi a Batalha do Santa Cruz, iniciada em 2006 pela Afrika Kid’s Crew24. Essa batalha

ficou amplamente conhecida por ter sido palco para o surgimento de grandes nomes da nova

escola do rap25 contemporâneo, como por exemplo, os rappers Emicida26, Projota e Rashid.

Concomitantemente, ainda em 2006, surge a Rinha dos MCs promovida por Criolo e Dj Dan

Dan, batalha que também protagonizaria um lugar de destaque. Um ano depois da emergência

dessas batalhas, no ano 2007, a Liga dos MCs se tornou um evento nacional, o que estimulou

ainda mais o surgimento de novas batalhas de rima. Nesse primeiro ano havia a participação

de cinco estados mais o Distrito Federal, todos representados pelas suas capitais, Recife-PE,

São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG, Salvador-BA, Brasília-DF. De todas

essas cidades, Belo Horizonte fora a terceira a assumir notoriedade com a fundação do Duelo

de MCs, organizado pela “Família de Rua”, uma proposta que começou no formato de

batalha, mas que que posteriormente também se elevou à categoria nacional devido à

participação de MCs de diferentes estados em seus eventos. Conforme destaca Campos (2019,

p.153), “ao passo que na Liga dos MCs todos os vencedores são oriundos da região sudeste

[...], nas 7 edições do Duelo Nacional verifica-se um descentramento com três vencedores

oriundos de outros estados (BA, DF e MS)”.

Os anos que se seguiram foram marcados pelo surgimento de um número incontável

de batalhas de freestyle pelo Brasil, um quesito no qual São Paulo ganhou especial destaque.

26 Emicida se tornou uma das maiores revelações do rap nacional após os anos 2000. O rapper, que começou a
mostrar suas habilidades na Batalha do Santa Cruz, ficou conhecido por acumular vitórias. Seu nome, inclusive,
é uma junção das palavras “MC” e “homicida” devido à quantidade de MCs que ele “matava” com suas rimas
nos duelos de sangue. O primeiro single lançado pelo rapper em 2008, denominado “Triunfo”, com direito à
clipe no Youtube, teve mais de 8 milhões de visualizações. Em 2009, junto ao grupo Na Humilde Crew, Emicida
protagonizou o lançamento de uma das maiores produtoras independentes do cenário musical brasileiro
contemporâneo, a Laboratório Fantasma. No início os integrantes da Crew vendiam camisetas de mão em mão e
as produziam artesanalmente, mas entre 2009 e 2016 o crescimento da carreira do rapper e as novas parcerias
transformaram a Laboratório Fantasma na maior marca de produção e comercialização do rap nacional.
Atualmente a produtora trabalha com todo tipo de produção, nacional e internacional, possui uma marca própria
de roupas e acessórios e ainda promove festivais e participações em grandes eventos de moda, como São Paulo
Fashion Week.

25 Costuma-se dividir o movimento rap entre velha escola e nova escola. Grupos como Racionais MCs, Facção
Central, RPW, Ndee Naldinho, Thaíde, e outros precursores na década de 1990 se enquadram na velha escola, e
rappers como Emicida, Marechal, Rael, Projota, Kamau, e outros, que eclodiram após o surgimento dos
concursos de MCs, são considerados nova escola.

24 Atualmente composta por Flow MC, Ipiranga - SP; Jay P, Santo André - SP; Bitrinho, Imirim - SP; Sau
Original, Imirim - SP; Guilherme 13, Grajaú -SP; Helibrown, Grajaú - SP; Dj Colorado, Boituva - SP; Gah Mc,
Grajaú - SP; Marcello Gugu, Ipiranga - SP.
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Nos primeiros anos dos torneios da Liga dos MCs e do Duelo Nacional, apenas a Rinha de

MCs e a Batalha do Santa Cruz classificavam MCs para os eventos nacionais, no entanto, esse

critério precisou ser modificado devido a uma enorme propagação de rodas de improviso por

todo Estado, uma demanda que exigiu pensar outros modos de classificação (CAMPOS,

2019). Foi então que Mamuti, MC atuante nas batalhas desde o ano de 2007, começou a tentar

elaborar um circuito de batalhas de MCs no estado de São Paulo. Com uma postagem em sua

rede social no Facebook, Mamuti informou seu propósito e solicitou que aqueles que

estivessem organizando batalhas de rima ou conhecesse quem estivesse, que entrasse em

contato com ele e posteriormente preenchessem um formulário. O resultado desse

levantamento realizado no ano de 2017 foi surpreendente: ao todo foram 110 batalhas

cadastradas, um total que justificou a fundação do Circuito Paulista de Batalhas de MCs

(CPBMC).

Após a mobilização de Mamuti, as seletivas para participação dos campeonatos

nacionais foram reorganizadas. Depois que as batalhas realizassem o cadastramento27 que

acontece de forma anual, o CPBMC ocorreria em 3 etapas: 1) Seletiva de Rua (organizada

pelas próprias batalhas); 2) Seletivas Regionais (realizadas pelo CPBMC); 3) Grande Final

Estadual (também organizada pelo CPBMC). A segunda etapa é subdividida em 8 regiões: 1-

Presidente Prudente, Araçatuba, Marília e Bauru; 2 - Sorocaba; 3 - São José do Rio Preto,

Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Central; 4 - Campinas; 5 - Santos (Baixada), Registro; 6 -

São Paulo e Região Metropolitana I; 7 - São Paulo e Região Metropolitana II; 8 - São José dos

Campos.

Na edição que aconteceu no ano de 2019 foram cadastradas 99 batalhas, das quais 16

eram da cidade de São Paulo: Batalha da Fábrica; Batalha da Perifa; Batalha do Senna;

Batalha da Teles; Batalha do Ana Rosa; Arena Flow; Batalha do Lado Sul; Batalha do Santa

Cruz; Batalha do Villa; Largo da Batalha; Batalha Grajaú Rap City; Batalha da Roosvelt;

Batalha Racional - Sexta Free; Batalha Dominação; Batalha da Conc; Batalha do Ipiranga;

Batalha da Rubi. Esse número ainda deixa de fora batalhas que não se inscreveram nas

seletivas. Em um breve levantamento que realizei em março de 2020 pelo Facebook e

Instagram identifiquei, apenas na cidade de São Paulo, fora a região metropolitana, 50

27 É cobrada uma taxa de R$ 50,00 de inscrição de cada batalha para arcar com os custos de locomoção do
organizador. Como o CPBMC não possui nenhum tipo de patrocínio, para acompanhar as seletivas regionais
Mamuti precisa das contribuições realizadas pelas batalhas para organizar os eventos.
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batalhas ativas28, 8 delas no centro da cidade, 26 espalhadas pelos bairros da zona leste, 9 na

zona sul, 3 na zona norte, 2 na região centro-sul e 2 na região sudeste.

Analisando esse cenário, podemos perceber que as batalhas de improviso têm se

tornado uma importante manifestação cultural para jovens MCs interessades em mostrar sua

capacidade de rimar. Como destaca Teperman (2011, p. 51), o filme 8 - Mile parece também

ter aventado “a hipótese de que as batalhas de freestyle são um importante trampolim na

carreira de um MC”, tornando-se o primeiro palco para quem deseja ser reconhecide por suas

habilidades. Além disso, as batalhas criam espaço de expressão e sociabilidade, e é onde

reside a oportunidade de fazer redes de contato e exercitar o aprimoramento de técnicas para

quem quiser seguir o caminho da profissionalização musical.

Um outro ponto que merece ser ressaltado é que, apesar desses eventos serem

denominados genericamente como duelos de MCs ou batalha de rima, eles apresentam

diferenças em seu funcionamento. As batalhas de freestyle são geralmente divididas em duas

modalidades conhecidas como sangue e conhecimento29. Existem ainda aquelas que mesclam

os dois estilos, realizando o 1º e 2º round na modalidade sangue e, em caso de 3º round, o

desempate é pelo conhecimento; ou o contrário, em que se tem 1º e 2º round de

conhecimento, deixando o 3º round para sangue. Das batalhas que citamos acima, a maioria é

da modalidade sangue. As batalhas desse segmento funcionam como uma espécie de “vale

tudo” da rima (ALVES, 2013), sendo comum recorrerem a características fenotípicas ou

utilizarem metáforas associadas a modos diferentes de matar seu oponente. Isso é feito

porque, no jogo de ataque e resposta30, a relevância está na capacidade de cada MC em

desmoralizar o desempenho e a imagem de seu adversário. Ainda que essa rivalidade termine

dentro da roda de rima, o que não é sempre uma regra, o ambiente criado nas batalhas de

sangue é marcado por um clima de hostilidade. Tal característica não aparece com tanta

30 Quem começa o duelo geralmente é quem ataca, tendo o adversário o direito a resposta. No segundo round se
inverte a ordem: quem defendeu ataca, e quem atacou se defende. A maior parte dos MCs frequentadores das
batalhas de sangue acham mais fácil responder do que atacar.

29 As batalhas de conhecimento também são referidas como batalha racional ou batalha de tema.

28 Na zona leste: Batalha da Arte; Batalha da Matarazzo, Batalha da Leste, Batalha do Rubi, Batalha do
Morcegão, Batalha da Casa, Batalha da Praça ZL, Batalha de São Mateus, Batalha do Madala, Batalha da SP,
Batalha da Praça do Vinho, Batalha da PR, Batalha do Combate, Batalha dos Loko, Batalha da Teles, Batalha do
Kera, Batalha Ocupa, Batalha da Luíza, Batalha Nóiz por Nóiz, Batalha da Pista, Batalha do Rodoanel, Batalha
do 6.5, Batalha da CT, Batalha da Villa, Batalha do Primavera, Batalha da Perifa e Arena Flow.
No centro: Batalha do Vão do MASP, Batalha Dominação, Batalha da Barra, Batalha do Point, Largo da Batalha,
Sexta Free - Batalha Racional e Batalha Dominação.
No centro-sul: Batalha do Ibira e Batalha da Consc.
Na zona sul: Batalha do Ipiranga, Batalha do Ana Rosa, Valo da Batalha, Batalha do Lado Sul, Batalha do
Grajaú Rap City, Batalha da Anchieta, Brasirima, Projeto Mais Rap e Batalha do Sesc.
Na zona norte: Batalha do Escritório, Batalha Cruz da Sul e Batalha da Fábrica.
Na região sudeste; Batalha da Mooca e Batalha das Três Tombos.
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veemência nas batalhas de conhecimento, em que cada MC deve rimar sobre um tema

sugerido, o que direciona o duelo para a habilidade em versar sobre um tema específico, e não

para o potencial de constrangimento contido em sua rima.

Quem já frequentou as batalhas de sangue escutou de longe os gritos: “quero ver,

quero ver: sangue!”, frase que faz menção ao duelo31 em que cada adversário possui em

média 30 segundos32 para demonstrar sua capacidade de improvisação, atacando seu oponente

com os mais variados insultos. Antes do início do duelo, a ordem das partidas é sorteada,

formando as chaves da batalha e definindo quem enfrentará quem. O desenvolvimento das

chaves é anotado em uma folha de papel, que no final é entregue para MC ganhador. Cada

rodada é eliminatória e a decisão sobre quem vence a disputa fica a cargo do público,

responsável por eleger pelo barulho a melhor performance. Em casos de dúvida no momento

da votação, quem está mediando a batalha deve pedir ao público que se expresse novamente,

até que fique confirmado quem ganhou o duelo. A batalha acontece no formato “melhor de

três”, no qual primeiro ocorrem duas disputas, e caso um dos MC vença nas duas primeiras

rodadas, ele avança para próxima fase. No caso de cada MC vencer uma, realiza-se uma

terceira etapa para decidir quem segue para as semifinais. Essa estrutura se repete nas edições

de dupla e também nas batalhas de conhecimento, das quais trataremos a seguir.

Nos duelos de sangue, em geral, quem começa a rima utiliza de marcadores de

diferença para atacar seu adversário, o que leva constantemente a rimas de cunho

preconceituoso e estigmatizante. Conforme observou Souza e Perucchi (2018), não é estranho

presenciar, nesse estilo de batalha, rimas com conteúdo sexista, homofóbico e até racista. O

segundo MC, que responde à rima preliminar, tem os versos do primeiro MC como base, de

modo a ampliar a perspectiva do freestyle para além dos marcadores físicos. No entanto, um

aspecto particular das batalhas de sangue é o público demonstrar pouco entusiasmo com rimas

que articulam bem o conhecimento do MC, via de regra, quanto mais ofensiva é a rima, mais

eufórica é a reação dos espectadores (ALVES, 2013), que nesse estilo de batalha tende a ser

majoritariamente cis masculino.

É notável nas batalhas de sangue um potencial de resistência social expresso pelo

discurso de determinados MCs. Por outro lado, o ambiente da batalha e os versos das rimas

cantadas ainda reiteram uma lógica que viola e marginaliza outras experiências sociais, como

32 Esse tempo pode variar de 30 a 45 segundos, a depender do critério estabelecido pela batalha em questão. Na
Batalha do Real, por exemplo, o tempo estipulado é 45 segundos, já na Batalha Dominação a regra determina 30
segundos para cada MC.

31 Quando a chave de sorteio é composta por número ímpar de MCs, uma das disputas ocorrerá simultaneamente
entre três artistas, o conhecido double three, da qual passará somente uma para a próxima etapa da disputa.
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a de mulheres e pessoas LGBTQIA+. Apesar de serem comumente conhecidas como batalhas

mistas, nas quais homens e mulheres podem participar, não é qualquer MC nesses grupos que

se dispõe a entrar neste circuito, havendo quem se recuse ou evite se tornar alvo de versos

preconceituosos e violentos. Tomando como exemplo um trecho da etnografia de Teperman

(2011) na Batalha do Santa Cruz, na cidade de São Paulo, podemos perceber como as batalhas

de sangue se configuram como um espaço aversivo à presença de mulheres e pessoas

LGBTQIA+. Em uma de suas observações o antropólogo descreve o momento em que

Marcello Gugu, o apresentador da batalha na ocasião, relembra as regras devido a presença de

um MC que estava participando pela primeira vez do evento.
“[...] é trinta segundos, cê pode terminar sua rima - quer dizer: na hora que cortar
cê tem direito ao final da rima. Sem zoar a mãe, irmã, namorada, tia… cê tá
batalhando com ele, zoa ele, somente ele.” Nesse momento ele é interrompido por
um participante conhecido como Skol, [...] “mas se a rima for bem criativa vale,
não vale? Fingindo não ter ouvido, Gugu continua: “Pederastia não vale, ninguém
come ninguém, são dois homens batalhando. E sem contato físico”. Skol insistiu
na provocação: “Ah, não vale pederastia, se for assim…” Ao que Rafaela, outra
integrante da crew e que naquela noite ajudava na apresentação, não se conteve:
“Não vale nenhum tipo de preconceito.” Mas Skol estava querendo mesmo
provocar e reclamou, causando risos: “Ah, não vale nada, caralho! Manda os cara
se dar beijinho, se abraçar”. Rafaela não se abalou: “Nenhum tipo de preconceito,
lembrando que machismo é um tipo de preconceito”. Nisso a reação foi geral, num
lamento irônico: “Aaaaaah!” Mas Skol não deixou por menos e, embalado pelo
riso da plateia, concluiu a discussão: “Machismo é preconceito na cozinha,
rapaziada! Aqui pode”! A maioria dos presentes riu ostensivamente, evidenciando
a forte inclinação sexista do grupo. Ninguém quis rebater e Gugu lançou o início
da batalha: “Trinta segundos” (TEPERMAN, 2011, p.48).

Toda batalha, independente da modalidade, possui suas regras, e na do Santa Cruz não

é diferente, mas, como vemos na descrição feita por Teperman (2011), as regras parecem não

impedir as piadas de cunho vexatório. O que me chama a atenção, para além da dedicação

coletiva em exaltar a postura desrespeitosa de Skol, são as regras. A primeira delas, “Sem

zoar a mãe, irmã, namorada, tia…”, o que me faz pensar que esse tipo de improviso deve ser

um fato tão corriqueiro na Batalha do Santa Cruz que precisou ser convertido em uma

restrição e, ainda assim, não parece ser bem aceita por todos. Outro ponto que me espantou

diz respeito ao sentido dessa regra, porque, apesar de ser uma norma que busca prevenir

qualquer rima apelativa às relações afetivas ou familiares dos participantes, está

completamente centrada em papéis sociais atribuídos a mulheres. Quer dizer que zoar o pai, o

irmão, tio pode? Não, também não é permitido, mas não é preciso criar uma regra para algo

que simplesmente não acontece, uma característica que demonstra que a inclinação sexista

dos MCs das batalhas de sangue é mais marcante do que o que se apresenta nesse relato.
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A regra “Pederastia não vale, ninguém come ninguém, são dois homens batalhando”

também anuncia a tendência LGBTfóbica desse ambiente, que se expressa não somente na

prática de improvisação dos MCs, como também nas próprias regulamentações de

funcionamento do evento. Essas características ganham contornos tão marcantes no ambiente

das batalhas de sangue que incidiram diretamente na menor participação de mulheres e

pessoas LGBTQIA+ nesses espaços. Afinal, além de serem uma minoria, via de regra suas

contribuições são isoladas pela coletividade de homens cisgêneros que tendem a se aliar e

reproduzir uma postura omissa diante de situações como a vivenciada por Rafaela.

Apesar de se tratar de um caso específico, circunstâncias como essas também

aparecem nos trabalhos de Souza e Perucchi (2018), em que analisam uma roda de rap da

Zona da Mata em Minas Gerais, e de Santos Filho (2013), em pesquisa realizada na Roda

Cultural de Cocotá, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Nos estudos supracitados, as

batalhas foram apontadas como espaço de expressão da masculinidade, sendo marcadas,

consequentemente, por aspectos do machismo e LGBTfobia. Na pesquisa de Terpeman

(2011), especialmente, esses aspectos aparecem com tanta predominância que a batalha de

sangue foi analisada como um ritual de reprodução da masculinidade, uma vez que se

distingue pela presença majoritária de homens-cis, pela aversão à homossexualidade e pela

reposição de estereótipos machistas. Segundo o antropólogo, a preocupação com a

profissionalização não é o único nem o principal motor dos participantes de batalhas, pois a

recompensa estaria também no sentimento de confirmação da própria masculinidade

(TEPERMAN, 2011, p.53), uma característica que se reafirma na analogia feita por Kamau

em entrevista para Felipe Oliveira Campos (2019, p.146):
Eu sempre associo certas formas de batalha e o Rap no paralelo com os vídeos de
skate. Por quê? Na batalha, basicamente é uma pessoa zoando a outra. Se você
procura vídeos de batalha de conhecimento, talvez não tenha tanta visualização.
Um vídeo de skate - o vídeo em si - é pra quem gosta de skate. Um vídeo de Rap é
pra quem gosta de Rap. Um vídeo de batalha de conhecimento é pra quem gosta e
entende aquilo ali. Um vídeo de batalha [“de Sangue”] é igual a parte do tombo no
vídeo de skate. A pessoa leiga acha muito louco ver o outro se lascar. Isso se
populariza. É o expor ao ridículo, é a adrenalina, é o ser engraçado. (Grifos do
autor).

Enquanto para os MCs – homens cisgêneros – se expor ao ridículo é um meio para

ganhar visibilidade, gerando até certa adrenalina, para corpos frequentemente ridicularizados

e subestimados pela sua aparência ou gestualidade essa é uma condição violenta. É na

tentativa de se desprender dessa perspectiva insultuosa marcante nas batalhas de sangue que

surgem as batalhas de conhecimento. A primeira roda desse estilo no Brasil foi a Batalha do
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Conhecimento, idealizada pelo rapper Marechal33 e com início no ano de 2007 na cidade do

Rio de Janeiro. Tal proposição consistiu em uma tentativa de promover um duelo de MCs que

tivesse como foco a valorização do conteúdo das rimas e dialogasse mais com o quinto

elemento do movimento hip-hop: o conhecimento. Para tanto, o formato da Batalha do

Conhecimento criada por Marechal começava com a projeção de um filme sobre rap,

acompanhado de um debate e uma oficina de MC, apenas posteriormente a batalha temática

acontecia (TEPERMAN, 2011). Cada MC que participa dessa modalidade não precisa ter

apenas habilidade de rima, como também capacidade de articular reflexões acerca de temas

que abarcam problemas relacionados à educação, cultura, política etc. Conforme nos explica

Campos (2019, p.34) o propósito dessa batalha é que MCs apresentem
suas técnicas de rima de improviso a partir de temas elencados previamente pelo
público. Vence quem articula melhor as ideias nas rimas, em narrativa coerente ao
conteúdo. Diferenciando-se da modalidade Sangue em que o/a vencedor/a é quem
melhor ataca o/a oponente.

O sucesso das batalhas, que a princípio ocorriam no Centro Interativo do Circo (CIC),

facilitou para que Marechal conseguisse realizar uma versão interestadual da batalha em São

Paulo no ano de 2010. Com apoio do SESC-SP, a edição contou com financiamento do

transporte e hospedagem dos convidados, cachê para os artistas, e ainda subsidiou um prêmio

de mil reais para quem vencesse (TEPERMAN, 2011). Por sua relevância educativa, no ano

de 2014 a diretoria do Museu de Arte do Rio (MAR) convidou a Batalha do Conhecimento

organizada por Marechal a ser realizada naquele espaço. A justificativa foi que a ligação do

rapper com a população das favelas do Rio de Janeiro contribuiria para diversificação do

público frequentador do museu, mostrando para essies jovens que aquele espaço também

pertencia a elies.

Em São Paulo a primeira batalha do gênero foi a Sexta Free: Batalha Racional,

organizada pela Kush Crew e inaugurada em 2011, um ano após a edição interestadual

empreendida por Marechal, a qual acontece na esquina da Rua Augusta com a Avenida

Paulista e reúne MCs que duelam tanto na modalidade sangue como na de conhecimento,

havendo também aqueles que deixam de participar das batalhas de sangue após conhecer a

33 Rodrigo Vieira, conhecido como Marechal, é um rapper, compositor, produtor e apresentador da cidade de
Niterói, que iniciou sua carreira como MC em 1998 com o grupo de rap Quinto Andar. Nos anos 2000 o rapper
deixou o grupo para seguir carreira solo, fase que oportunizou a ele fazer parcerias com rappers como Marcelo
D2, Emicida, Rashid e Projota.
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batalha de conhecimento, conforme demonstra Vick, de 23 anos, em entrevista34 para Ugo

Sartori.
não tenho nada contra quem ataca35! Eu comecei atacando, só que hoje não faço isso,
porque quando você foge de uma amarra do sistema, não tem como você se atar no nó
de novo. E a amarra do sistema é a batalha ser divertida, engraçada, ser algum
episódio do programa do Danilo Gentili ou do CQC, para playboy branco europeu
ver. E eu não tô aqui pra atacar meu próprio irmão, se for pra atacar, vou atacar quem
tá errado!

A perspectiva do MC em relação à batalha de sangue é mais crítica do que a

apresentada por Kamau. Para ele, a batalha de sangue contribui para a ridicularização de uma

população que já é marginalizada pelos valores dominantes, estando assim a serviço de uma

representação estereotipada da população jovem e moradora da periferia. No entanto, apesar

das batalhas de conhecimento possuírem o propósito de criar um ambiente que não esteja

vinculado à postura agressiva das rodas de sangue, a predominância dos participantes ainda é

majoritariamente cis-masculina, reafirmando aquilo que já vinha sendo argumentado por

Teresa Caldeira (2014). Segundo a autora, as transformações promovidas pela juventude das

periferias dos grandes centros urbanos são substanciais, mas é necessário levar em

consideração que a grande maioria dessas intervenções artísticas e culturais originadas nas

periferias são protagonizadas por homens cisgêneros jovens e heterossexuais, uma

particularidade que acaba reiterando as assimetrias de gênero, uma vez que a produção

cultural que eles usam para reinventar suas subjetividades é forjada a partir de uma

valorização, ainda que implícita, da masculinidade.

Quando começou a se popularizar, as rodas de freestyle eram como espaços em que

MCs mostravam seus trabalhos, funcionando como uma espécie de “vitrine” de novos

talentos. Grandes nomes do cenário rap contemporâneo começaram as suas carreiras nas rodas

de rima. Além de Kamau, Emicida e Projota, iniciaram também nesse cenário MC Marechal,

Nocivo Shomon, Rashid, Criolo, Slim Rimografia e muitos outros. Não é de se estranhar que,

dos oito nomes citados, todos são de homens heterosexuais e cisgêneros, pois houve um

processo histórico de invisibilização e silenciamento de vozes de mulheres e pessoas não

cisgêneras dentro do movimento hip-hop. Por ser uma cultura juvenil de forte representação e

preservação da masculinidade cisgênera, expressas, por exemplo, com a voz rude e agressiva,

a performance corporal, o modo de se vestir, o hábito de utilizar palavrões e exaltar certa

35 Esse também é um modo de referir-se às batalhas de sangue.

34 Matéria “Rap nas Ruas” escrita por Ugo Sartori. Disponível em:
https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/edicoes/60/rap-nas-ruas/. Acesso em:08/12/2020.

https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/edicoes/60/rap-nas-ruas/
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virilidade durante as apresentações. Tais aspectos impuseram a dificuldade de reconhecimento

e inserção de outros grupos dentro dos segmentos do hip-hop (WELLER, 2005).

A esporádica participação desses grupos nos segmentos do hip-hop também estão

relacionadas à exclusão dessies sujeites dos espaços públicos. As mulheres relatam

frequentemente diferentes tipos de desconfortos nos usos desses espaços, situações que

variam desde o assédio direto, como quando são tocadas por homens em aglomerações ou no

transporte público, até o assédio indireto com insinuações, assobios e olhares (CALDEIRA,

2014). Esses acontecimentos não são muito diferentes com pessoas gênero dissidentes,

frequentemente encaradas como fetiche das fantasias sexuais cis-masculinas, isso quando não

são constrangidas por intervenções violentas. Esses episódios tornam desagradável e

intimidadora a circulação dessa parcela da população nos espaços públicos e também em

espaços de produção cultural em que pessoas LGBTQIA+ são minoria.

Em uma entrevista com Carla, nome fictício dado a uma MC que compôs o cenário

rap desde a década de 1990, Caldeira (2014) demonstra os desafios que as mulheres

enfrentam para acessar esses ambientes. De acordo com Carla, para chegar no espaço do

hip-hop ela teve que se transformar em diversos sentidos. “Tive que me revestir com uma

armadura que não existia em mim, mas tive que aprender a dar porrada, falar palavrão, [...] eu

tive que incorporar um homem dentro de mim para conquistar espaço” (CARLA, apud.

CALDEIRA, p.95, 2014). Assumir essa posição era necessário para se proteger, porque

mulheres como Carla, que ousavam se infiltrar em espaços compostos majoritariamente por

homens cisgêneros, eram vistas como alvo de assédios sexuais. Por esse motivo era

necessário se masculinizar tanto na vestimenta quanto na performance e, ainda assim, aquelas

que se esforçaram para se adequar foram ao longo dos anos boicotadas de shows ou coagidas

a concordarem com envolvimento sexual para poderem apresentar seus trabalhos (idem).

Situações como essas demonstram como o universo hip-hop se configurou como um espaço

que tende a submeter aquelies que desejam participar de seu meio ao crivo das

normatividades de gênero e aos códigos de uma produção hegemônica masculinidade.

É inegável que o rap e as batalhas de rima como movimento poético-musical tenha

proporcionado um espaço de luta e de reconhecimento que expressam a criatividade da

juventude e sua organização como sujeitos do discurso, denunciando as discriminações e

privações vividas, assim como transformando a arte e o diálogo em um elemento potencial de

inclusão (WELLER, 2005, p.114). No entanto, mulheres e pessoas de gênero dissidente vem
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apontando para a necessidade de transformação no interior desse movimento, especialmente

pela ênfase do rap em denunciar relações de desigualdade e violência estruturais.

Um exemplo da persistente hegemonia cis-masculina na cena rap é o Concurso de

Batalhas de Rima de São Paulo que aconteceu em 2020 no Teatro Sérgio Cardoso com

transmissão online e sem presença de público devido ao contexto de pandemia. A

apresentação do evento foi realizada por Marcello Gugu e Thaíde; nos toca-discos DJ Lakers;

e para serem jurados, Kamau, Mamuti, Max B.O, MC Who e Natasha. O quadro fica ainda

mais hegemônico quando percebemos que, de 32 MCs participando dessa seletiva, 27 deles

eram homens-cis36, 2 deles trans-não binários37 e 3 mulheres cisgêneras38. Ou seja, o que

percebemos no concurso de 2020 é uma manutenção da predominância de homens-cis, ainda

que essa configuração não represente o atual cenário do rap paulista.

Sendo assim, a fim de adentrar mais profundamente nesse universo de mudanças, no

próximo capítulo retorno ao Largo São Bento e ao centro da cidade de São Paulo, onde

acontece atualmente a Batalha Dominação, para pensar a histórias de ocupações e

movimentações que tensionam os modos de viver a cidade e às batalhas de rima. Em seguida,

procuro compreender como a Batalha Dominação tem criado um espaço de liberdade de

expressão e ocupação dos espaços públicos da cidade que tem promovido transformações na

forma convencional de fazer batalhas de rima, mobilizando ainda, inflexões estéticas e

políticas que articulam redes de sociabilidade e solidariedade alternativas aos segmentos

tradicionais do movimento hip-hop.

38 Gabi Nyarai, Ariel e Aline MC.
37 Tavares MC e Winnit.

36 Mikezin, Yangcez, MC WM, Robert MC, Castor MC, Baltazar, MC MD Black, OHDU, Muka MC, Renan
MC, Dark, Cabeleira MC, AGT, Youngui, Ericson Valliouz, Ajota, Alberto Einstein, Passoca com 2S, Velho
Beto, MC Bonnan, Brennuz, Hermac MC, Tocha MC, Levi MC, MC Chapa e Negreen The Creator.
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Capítulo 2

NO CAMPO DA CIDADE: FRAGMENTOS ETNOGRÁFICOS

EM SÃO PAULO

Dominar suas palavras e ações não é tarefa fácil de se fazer.
Imagina: encontrar uma roda onde você fala e escutam você. Eu, Marieh, Isa Paz,
Sarah Donato e B3R. Era nóis que batalhava, cronometrava, dava o tema,
apresentava, enfim. Em solo sagrado da São Bento, seja uma vez por mês ou uma
vez por semana, fazendo as rima mais monstra, conhecendo cada vez mais mana.
Nóis que começou, nóis que nunca imaginou que seria isso, que seria junção, união,
palavra contestada. Rima toda segunda que deixa nóis voltar daora pra casa.
Imagina só: falar e ser escutada, poder mandar uma rima ou uma palavra
decorada. Poder mandar uma dança, fazer o que quiser, entender que
fortalecimento é nóis tudo junta. Tá ligada como é que é. Ainda assim, tem quem
ache que segunda é dia triste. (NYARAI. 2017).

Ouvi o trecho da “Poesia Dominação” mencionado acima, após regressar para casa em

uma segunda-feira, extasiada com a energia da Batalha Dominação. Ao chegar, fiz uma

pesquisa na página do Youtube que corresponde ao grupo e lá encontrei a poesia completa.

Desde a minha primeira experiência na Batalha, fui mobilizada por diversas emoções e

energias, um fluxo predominante que envolve uma conexão entre o movimento do corpo, a

afecção das emoções pelas temáticas e mensagens, e o grito, exercício fundamental para

expurgar os sentimentos que são provocados ali.

De fato, vivi uma experiência etnográfica que me afetou, no sentido que propõe Jane

Fravret-Saada (1990). Permiti-me ser afetada pelas palavras, rimas e poesias presentes no

ritual que compõem a batalha freestyle, assim como me permiti entrar naquele contexto e

experienciar seus modos de sociabilidade e compartilhamento. A comunicação ocupou

também um lugar não-verbal, em que pude compreender a importância que têm as questões

mobilizadas na batalha a partir do corpo e da necessidade de articulação dessa ação pela

sobrevivência subjetiva e material des participantes. Devido a todas essas impressões, me

recordo de ter ficado intrigada na ocasião em que ouvi a poesia “Dominação”, pensando sobre

o sentido da proposição “em solo sagrado da São Bento”. O que o lugar onde estávamos

pisando nos apresentava de sagrado? Quais processos o teriam consagrado assim? Para tanto,

e na tentativa de deslocar o ponto de vista sobre a cidade para os citadinos, conforme sugere

Michel Agier (2011), me dediquei a resgatar alguns dos processos humanos e históricos que

fizeram do Largo São Bento esse solo sagrado, e como tal afirmativa se conecta a um

contexto maior da cidade de São Paulo, especialmente para os grupos LGBTQIA+.
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Atualmente quem percorre a região da estação São Bento se depara com uma imagem

cercada de prédios altos, que servem ao terceiro setor ou aos numerosos centros comerciais e

de negócios. Entre a Rua Líbero Badaró e a Rua São Bento, no entremear dos prédios, uma

área de descanso construída desde 2017 disponibiliza rede de wi-fi gratuita, cadeiras

dobráveis e espreguiçadeiras para a população, que pode descansar na sombra de guarda-sóis

azuis até às dezesseis horas, horário de funcionamento do quiosque da prefeitura que oferece

o serviço. Por estar entre a Rua 25 de Março, um dos principais pontos varejista e atacadista

da América Latina, e em conexão com o viaduto Santa Ifigênia, Rua Boavista e Rua São

Bento, a região do Largo atrai um fluxo intenso de comércio ambulante, artistas de rua,

trabalhadores e pedestres, que se acomodam de forma improvisada pelo espaço, aproveitando

os lugares arborizados.

Das sete às dezoito horas, esse pedaço da cidade tem um movimento agitado. Alguns

dizem ser até uma região perigosa devido aos recorrentes relatos de furto, mas esse fator não

diminui sua agitação, pois logo pela manhã é possível ver as pessoas circulando e os policiais

da guarita que funciona 24h atentos ao movimento.

URBANISMO. Prefeitura de São Paulo. Deque de Madeira com vista para o Mosteiro, à direita a guarita da polícia militar.
Novembro de 2017. Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/largo-sao-bento/

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/largo-sao-bento/
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Assim que abre o quiosque da prefeitura que disponibiliza as cadeiras de descanso, se

vê os primeiros transeuntes chegando para retirar a sua e repousar no deque de madeira com

panorama para o Mosteiro São Bento. Este também movimenta a região com visitantes,

turistas e apreciadores das receitas centenárias produzidas em sua padaria, como pães, bolos,

biscoitos e geleias feitas pelos próprios monges. Depois do meio-dia a circulação das ruas

aumenta com o horário do almoço, pois as imediações também são conhecidas por sua

variedade gastronômica, sendo possível encontrar estabelecimentos com refeições vegana,

árabe, oriental, italiana, além dos famosos restaurantes por quilo, lanchonetes, churrascarias,

cafés e fast foods.

Depois das dezoito horas, o fluxo se intensifica em direção à estação São Bento e

gradativamente o movimento diminui. Quando o sino do mosteiro badala às vinte horas, as

ruas estão quase a ermo, restando apenas a população em situação de rua que habita o entorno

do viaduto Santa Ifigênia com a Rua Líbero Badaró, além de alguns trabalhadores

regressando para casa e profissionais da prefeitura fazendo limpeza das vias públicas. Essa

dinâmica repercute uma leitura moral da região aos olhares estrangeiros que se deparam com

um espaço público de baixa luminosidade, com pouca circulação e uma quantidade expressiva

de pessoas em situação de rua.

Quem vê esse cenário pouco movimentado no período noturno não imagina que a

estação São Bento, inaugurada em 1975, foi durante os três anos seguintes após sua abertura,

a estação central da cidade de São Paulo, o que transformou os espaços públicos nos seus

arredores em grandes arenas de encontro. Não tardou para a região deixar de ser apenas um

local privilegiado de negócios e comércio para se tornar também propícia para reunião de

diversas culturas urbanas. Antes do movimento hip-hop ocupar o Largo São Bento no começo

da década de 1980, os punks já faziam dele um espaço de encontro, lazer e diversão, marcado

por uma presença agressiva e desafiadora, própria do seu universo (SANTOS, 2015).

O aparecimento do punk na cena pública da cidade de São Paulo trouxe à tona

questões estéticas e políticas que até então estavam silenciadas pelo regime político ditatorial

que perdurou até 1985, e pela ideia de crescimento econômico que orientava a ambição

paulista de 1970. Com seus cortes de cabelo disformes e coloridos, piercings e vestimentas

pretas, o jovem punk suburbano foi pioneiro na potencialização de um discurso que ganhou

força e visibilidade a partir dessa apropriação do centro da cidade. Essa prática demonstrou

que a juventude daquele período, de certo modo excluída das formas institucionais de

organização popular, como os sindicatos e os partidos políticos, conseguia se articular sozinha



58

por meio da arte e da cultura (SANTOS, 2015, p.15). Foi o que ocorreu em 1982, quando os

punks levaram para o centro da cidade as primeiras denúncias que sinalizavam a sua

necessidade de criar espaços de expressão. Por meio de uma atitude que contrariava os valores

morais e estéticos daquele período, as letras das canções e a prática do movimento possuíam

ênfase nos sintomas de uma sociedade permeada por disparidades. É o que demonstra Vitor

Simone, conhecido como Zorro, uma das figuras destaque no movimento punk de São Paulo,

ao explicar a atitude punk no documentário “Botinada: a origem do punk no Brasil”, dirigido

por Gastão Moreira (2006):
Você é subproduto de uma sociedade violenta, uma sociedade que te oprime, que te
tira tudo que você poderia ter direito, então você não pode ser uma coisa muito
bonita. O punk, realmente, é um espelho perverso disso [...]. Em plena ditadura
militar, nós rompemos com tudo, com uma estética visual, musical, com uma
estética comportamental.

Muitas intervenções que ocorreram nas ruas e espaços públicos nesse período

denotavam as possibilidades de ação fora das restrições institucionais predominantes naquela

época. Não é novidade a ideia de que a rua é símbolo e suporte da experiência urbana e de

sociabilidade (MAGNANI, 2003), pois nela se vivencia a diversidade da vida pública, em

oposição à vida privada, representada pela casa. Se tratando das ruas de São Paulo, como já

anuncia o depoimento de Vitor Simone, temos de levar em consideração os profundos

contrastes e desigualdades sociais e culturais, a fragmentação dos espaços de moradia e

vivência, e a violência e degradação perversa dos equipamentos públicos (ibidem). “Centro e

periferia, favelas e condomínios fechados, mercado ambulante e shopping-centers, cortiços e

mansões, o carro individualizado e o transporte público deficiente, [...] a lista de contraste

parece não ter fim” (MAGNANI, p.2, 2003). Ou seja, a rua não é apenas um símbolo

romântico, ela é parte de todas essas mazelas que compõem a vida urbana, mas não a

determina; há brechas nessas totalidades e o Largo São Bento significa uma dessas fissuras

nesse contexto maior. Enquanto parte do espaço público, o Largo São Bento figura na cidade,

um local físico-espacial e simbólico, onde ocorre, habitualmente, a prática da sociabilidade,

do convívio, afetividade, e também das trocas, escutas e aprendizados.

Na abertura do documentário “Nos tempos da São Bento”, dirigido por Guilherme

Botelho, o rapper Dugueto Shabazz desembarca na estação com um livro embaixo do braço

enquanto sua voz narra que “temos que admitir que diferentes sabedorias, que emergem em

uma mesma época, em uma mesma sociedade, produzem variadas concepções de memória e

remetem a modos diferentes de história” (apud BOTELHO, 2010). A chegada do hip-hop à

estação São Bento se deu por volta de 1983, uma época em que seus antigos ocupantes, os
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punks, já estavam no local. Assim, a reflexão de Shabazz me remete ao encontro entre punks

e hip-hoppers, visto que na mesma época em que os punks tomaram os espaços públicos do

centro para denunciar os processos de silenciamento e opressão, integrantes do movimento

hip-hop começaram sucessivamente a frequentar a região e a se valer do espaço para

encontros e trocas de conhecimentos. Dois movimentos e saberes distintos ocupando um

mesmo espaço público que, por essa presença, começa a ser mais que um mero local

destinado ao fluxo da cidade, punks e hip-hoppers, transformaram o Largo São Bento em

vitrine de talentos, em palco para shows de bandas e duelos de b-boy e b-girls, além de um

frequentado ponto de encontro.

O convívio entre os movimentos punk e hip-hop é retratado como uma experiência

positiva pelos integrantes do breaking dance que frequentavam o espaço da São Bento

naquela época. O DJ Alam Beat da Sampa Crew (BOTELHO, 2010) relatou que, num

primeiro momento, precisaram explicar para os punks o que era o movimento break e em que

ele consistia, mas que depois os dois grupos se respeitaram e com o tempo chegaram até a

criar algum vínculo. Pode-se afirmar que essa convivência pacífica entre movimento punk e

hip-hop ocorreu porque ambos eram movimentos de protesto: o primeiro contra o

consumismo desenfreado e o desemprego da juventude, e o segundo contra o preconceito,

discriminação e racismo brasileiro (FÉLIX, 2000).

Emergindo em diversas partes da cidade, essas manifestações geram um novo diálogo

social que equaliza as expressões marginais e provocam a capacidade de transformar o seu

meio através da produção de conteúdos próprios de sua realidade, algo próximo do que

propõem uma antropologia da cidade cultural, interessada em reagrupamentos de pessoas que

produzem o sentido da sua própria existência, da sua simbólica, desencadeando laços culturais

que fazem a cidade (VITAL, 2003. apud AGIER, 2011). Durante a década de 1980 existiu

uma verdadeira febre do breakdance na cidade de São Paulo, e, dos quatro segmentos do

movimento hip-hop, esse foi o precursor para a mobilização da juventude naquela época.
Centro de São Paulo, meio-dia. Uma multidão está em volta de uma turma de jovens
que contorcem incrivelmente todas as partes do corpo, ao som da bateria eletrônica
que sai do gravador portátil. Uma onda elétrica parece estar passando pelos
dançarinos. De repente eles param e começam a “quebrar” seus corpos com uma
precisão mecânica impressionante. A plateia está adorando. O som de Malcolm
Mclaren substitui o de Herbie Hancock no gravador. A Funk Cia está agora andando
para trás como que puxada por uma força misteriosa. Chegou a hora de cada um
fazer seu solo, acrobático e perigoso. É aí que cada dançarino mostra o que tem de
melhor, girando de ponta cabeça, de costas, dando saltos mortais e tudo mais. Depois
um último passo todos juntos e eles param, em total imobilidade. A performance
acabou. A plateia está extasiada e retribui com aplausos e dinheiro. A pequena
multidão sabe que acabou de assistir a uma arte de rua altamente desenvolvida,
criada por jovens da periferia. (Dance Break, p.7, 1984. apud GOMES, 1998, p.56).
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Apesar dessas apresentações integrarem de modo elementar a vida urbana, elas não

deixaram de ser alvo das contradições sociais que marcaram esse período. Como descreve

Nelson Triunfo em entrevista para a Revista Caros Amigos (3:29, 1998, apud. GOMES, 1998,

p.60), a ocupação do espaço público do centro da cidade pelo movimento breakdance

enfrentou problemas com as autoridades locais. “Os policiais falavam para [...] “circular” e

acabávamos indo parar na delegacia. O argumento dos policiais era que nós trazíamos muita

gente para as ruas e isso facilitaria furtos.” Para além dessa situação, havia ainda queixas dos

comerciantes locais que estigmatizavam a aparência dos dançarinos. Foi devido a esses

processos de enfrentamento para o uso dos espaços públicos que a atuação do breakdance se

deslocou para a São Bento, local que foi previamente acordado com as autoridades para

realização das intervenções (GOMES, 1998). Quando se depararam com um espaço coberto e

distante da vigilância policial, os dançarinos celebraram: “a estação São Bento era o sonho de

todo mundo”, relata Gema (apud BOTELHO, 2010), integrante da Crew Back Spin.

Influenciados pelos filmes39 novaiorquinos que retratavam o universo hip-hop em estações e

vagões de trem, os dançarinos encontraram, na ocupação do vão da estação São Bento, novas

motivações, ampliando as possibilidades de dança dos b-boys e b-girls paulistas, que

realizaram o desejo de compartilharem seus movimentos com outros grupos, deslizando pelo

chão de mármore da estação.

A São Bento passa assim a aglutinar diversos movimentos urbanos que encontraram

no local um espaço de troca, encontro e lazer. A dupla Os Gêmeos, referência internacional no

grafite de rua, conta que seus primeiros aprendizados vieram do Largo São Bento, espaço em

que aconteciam as trocas com o movimento hip-hop que circulava nos bairros. A mesma

dinâmica pode ser percebida entre as crews, como nos mostra Eduardo (apud BOTELHO,

2010), da crew Gueto Style: “quando a gente chegou lá, já estava formado o cenário. Então as

pessoas iam para trocar informações, trocar ideias, trocar treinamentos. A gente sabia coisas

que outras pessoas não sabiam. Por isso ali era um point.".

Assim, o movimento breakdance, que começou a se expandir nas esquinas da Rua 24

de Maio com a Dom José de Barros e em frente ao teatro Municipal na Rua Marconi, vai

provocar, na estação São Bento, o início do desenvolvimento das outras formas de expressão

do movimento hip-hop. No final dos anos 1980, já estavam na São Bento jovens como

Thaíde, MC Jack e o grupo Balanço Negro, artistas que começaram vinculados como

39 Dentre os filmes de grande influência estão: Wild Style, de Charlie Style (1983) e A Loucura do Ritmo,
dirigido por Stan Lathan (1984).
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dançarinos nas crews de break, mas que nesse momento já se dedicavam a compor e cantar.

Como destaca Gomes (1998, p.62), a diversificação do movimento se inicia com alguns

integrantes das crews migrando para outros modos de expressão do movimento hip-hop: Bad

Boy era breaker, mas também era grafiteiro e cantor de rap; DJ Hum dançava break e

começou posteriormente a tocar, mas com o tempo também surgiram aqueles que não eram

dançarinos de break e queriam se integrar ao cenário hip-hop, como os grafiteiros Os Gêmeos

e o rapper JR Blow. Em outras palavras, no espaço da São Bento, no final dos anos 80, o

movimento breakdance já não era mais predominante

É assim que a estação foi tornando-se um grande palco para o encontro de diferentes

movimentos que tinham a rua como seu espaço de origem, como declara Clodoaldo,

frequentador do movimento hip-hop nesse período, em entrevista para José Carlos Gomes

(1998). “Quando chegou 87/88 a São Bento já era uma referência porque a moda, a onda do

break já tinha passado e a São Bento ficou como santuário desse movimento que estava

começando” (grifos meus). Ou seja, é da sua longa trajetória de ocupações, de suas

possibilidades de troca e interação, que o Largo São Bento é elaborado como solo sagrado do

hip-hop paulista.

Essa narrativa converge com a história do centro da cidade de São Paulo, marcada pela

forte presença de movimentos nas ruas e pela construção de espaços de sociabilidade. Ainda

que a memória institucional da cidade de São Paulo não valorize esse histórico, as ocupações

e os movimentos ocorridos oferecem outras possibilidades de interpretação. As décadas de

1980 e 1990 são a própria expressão disso, uma vez que não representaram apenas a

emergência do hip-hop, como também a consolidação e ampliação das classes populares,

sindicatos de trabalhadores, comunidades eclesiásticas de base, associações de bairro, bem

como dos movimentos negro, LGBTQIA+ e feminista, que tiveram especial protagonismo na

região central. Isso significa que, simultaneamente à ascensão do movimento hip-hop na

cidade de São Paulo, outras coletividades também se reuniam em busca de espaços de lazer e

encontro, no entanto, nem todos os grupos tiveram as mesmas condições para exercitar suas

práticas, uma vez que a primeira metade da década de 80 era um período ainda gerido pela

força repressiva do regime militar.

As práticas de socialização e encontro dos grupos LGBTQIA+, por exemplo, não

tiveram oportunidade de negociação com a polícia. Conforme aponta Renan Quinalha (2018,

p.16), a ditadura “hetero-militar” dificultou tanto os modos de vida de gays, lésbicas, travestis

e transexuais quanto a afirmação do movimento LGBT no Brasil durante os anos 1960, 1970
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e 1980. Esse processo se deu sobretudo pelas questões que compreendiam a moralidade

pública. Ainda que não existisse nenhum código de criminalização a práticas homoafetivas,

outros dispositivos legais foram articulados a fim de enquadrar a normalização das

sexualidades dissidentes, tais como “ato obsceno em lugar público”, “vadiagem” ou violação

à “moral e aos bons costumes” (idem). O movimento LGBT, que havia criado sua primeira

organização política, o Somos - Grupo de Afirmação Homossexual40, em fevereiro de 1979,

mediante um período de “abertura democrática” em que o regime havia anunciado a

contenção de suas forças repressivas, começa enfrentar a partir de 1980 uma onda de

violações e agressões protagonizadas pelas delegacias de polícia do centro.

Nos primeiros anos que inauguraram a década de 1980, os encontros entre grupos

dissidentes sexuais aconteciam nas mesmas regiões onde ocorriam as práticas de prostituição.

Entre as ruas Duque de Caxias, Timbiras, São João e Protestantes ficava localizada a região

conhecida como “Boca do Lixo”, a qual foi categorizada também como “gueto gay” devido

aos seus ambientes serem compreendidos como locais semi-clandestinos e marginalizados41

que reuniam a juventude pobre homossexual42. Para além dessa região localizada no bairro da

Luz, havia também estabelecimentos na região do Largo do Arouche, Avenida Vieira de

Carvalho43, Rua Martinico Prado e Rego Freitas, mas esses últimos endereços eram

diferenciados pela classe social de seus frequentadores, em geral pessoas da classe média, e

por esse contraste ficou conhecida, naquele período, como “Boca do Luxo” (PERLONGHER,

1987). Como nos explica Edward McRae (2018, p.44) essas localidades se constituíam

“tipicamente numa área central onde certos bares, saunas, discotecas, banheiros públicos e

parques serviam como pontos de encontros homossexuais”. Uma descrição mais detalhada é

feita por Antônio Bivar (1979, p.27. apud PERLONGHER, 1987, p.89)

43 Algumas dessas localidades ainda permanecem como grandes pontos de encontro da população LGBT,
especialmente o Largo do Arouche e a Avenida Vieira de Carvalho.

42 “Até o começo dos anos 1990 os termos ‘homossexual’ e ‘homossexualidade’ eram utilizados para se referir
ao conjunto de orientações sexuais e identidades de gênero não normativas e dissidentes. Assim, naquele
momento da ditadura, travestilidades e transgeneridades eram compreendidas nessa designação mais ampla [...].”
(QUINALHA, 2018, p.15).

41 Perlongher (1987, p.83) utiliza como sinônimo o termo “gueto homossexual” e argumenta que a expressão
aponta para uma certa distinção espacial e subcultural entre os pontos de encontro homossexual e os das
restantes populações da boca.

40 Não é o objetivo tratar o surgimento do movimento LGBT no contexto paulista, mas cabe apontar que James
Green e João Silvério Trevisan foram os principais idealizadores do Somos e protagonizaram diversas frentes de
resistência homossexual no período ditatorial. O Jornal Lampião da Esquina, editado por Trevisan, teve papel
central para organização desses grupos, e também os encontros promovidos na Universidade de São Paulo que
levaram à diversificação do movimento entre o final de 1970 e o decorrer da década de 1980.
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Da Rua Major Sertório, com o trottoir44 de travestis (...). Passamos pela ‘Boca do
Luxo’ (império das mundanas) e saímos para a Avenida Ipiranga. Uma volta pela
Avenida São Luís - outrora elegante e arborizada, hoje passarela de gay quiet quality
-, um passeio pelos calçadões e um look na esquina do pecado que é o cruzamento
das avenidas Ipiranga e São João (os mais sofisticados que não querem - mas não
conseguem deixar de - dar uma passada, nem que rapidinha, por lá, já inventaram até
um nome para o vício: ‘a síndrome da esquina). Desse ponto Crucial, o turista sobe
um pouco e evita - ou atravessa - a Praça da República (onde costumam acontecer
assaltos e até crimes, e onde impera o baixo gay), e chega à bonita Vieira de
Carvalho, cheia de edifícios art-déco e quartel-general do gay ‘macho’ e do gay
‘executivo’, enfim, do gay aparentemente sério: todos usam bigodes (símbolo de
classe, status e masculinidade) e vestem-se com um prumo que beira o conservador,
de tão discreto.

No Largo do Arouche estavam também algumas figuras políticas e artísticas,

misturando a vanguarda teatral e intelectuais e universitários gays, como a turma do Grupo

Somos que costumava reunir-se na porta do Bar77 (MCRAE, 2018). No entanto, a

flexibilização da censura que facilitou a proliferação desses espaços reservados ao público

LGBTQIA+ não perdurou. Após esse período de “explosão gay45” começaram a acontecer

queixas que levaram a violências policiais rotineiras contra travestis, um cenário que se

agravou ainda mais após uma intensa campanha realizada pelo jornal O Estado de São Paulo,

que caracterizava as travestis como uma ameaça a população. Diante do crescente número de

denúncias e de uma perseguição iminente aos grupos LGBTQIA+, em maio de 1980, após o

delegado José Wilson Richetti ter assumido a Delegacia Seccional do Centro, responsável por

todas as delegacias da área central da cidade, foi anunciada a Operação Cidade, uma

intervenção que realizava blitz inesperadas em estabelecimentos que os policiais

considerassem suspeitos (OCANHA, 2018).

Na primeira ronda da Operação Cidade havia 20 delegados e 100 investigadores

envolvidos numa atuação que durou 24 horas (OCANHA, 2018). O resultado anunciado por

Richetti à Folha de São Paulo46 foram 172 pessoas presas, dentre elas “homossexuais,

prostitutas, travestis e um indivíduo com porte ilegal de arma”. Em 27 de maio o número de

agentes envolvidos diminuiu, ficando apenas 30 investigadores para realizar a que foi então

denominada “Operação Limpeza”, na qual 700 pessoas foram presas, novamente a maioria

46 Folha de São Paulo, 23 de maio de 1980, p.9 (apud. OCANHA, 2018, p.82).

45 Perlongher (1987) utiliza esse termo para se referir à ocupação massiva da população LGBTQIA+ no centro
da cidade de São Paulo, como também a ampliação de rede de comércios e espaços de convivência voltados
para esse público.

44 Com o fechamento dos bordéis durante os primeiros anos da ditadura, as travestis despejadas se realocaram em
hospedarias e casa de cômodos que ficavam nos Campos Elíseos, e a prostituição, que antes ocorria nos bordéis,
se desloca para os espaços públicos, onde as mulheres se oferecem publicamente. O nome dado a essa prática
realizada por travestis nessa época foi trottoir.
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travestis, prostitutas e homossexuais, conforme atesta Ocanha (2018, p.83). Além das prisões,

esses grupos ainda eram submetidos, durante as rondas, a extorsões e violências físicas.

A resposta a essa situação veio por meio da articulação entre o Movimento

Democrático Brasileiro (MDB), representado por Eduardo Suplicy, Irma Passoni e Fernando

de Morais, com Grupo Somos de Afirmação Homossexual, Movimento Negro Unificado

(MNU), (GALF) Grupo de Ação Lésbica Feminista, Núcleo de Defesa à Prostituta,

Associação de Mulheres, Grupo Feminino 8 de Março, Convergência Socialista, Grupo de

Mulheres do Jornal ‘O Trabalho’, Departamento Feminino da USP - DCE Livre, Grupo Eros,

Ação Homossexualista, e Nós Mulheres, todas coletividades que foram responsáveis pela

organização de um ato que aconteceu no dia 13 de junho de 1980, em frente ao Teatro

Municipal com cerca de mil pessoas.

Ainda que a operação tenha entrado num ritmo menos ostensivo após o protesto, ela

não cessou. Em novembro de 1980 Richetti criou a Operação Sapatão, na qual prendeu 200

pessoas em bares frequentados por mulheres lésbicas, dentre eles o Ferro's Bar na Rua

Martinico Prado, Bexiguinha, Chaçação, Canapé e o Último Tango, todos alvos da operação.

Conforme destaca Perlongher (1987, p.96), o objetivo do ponto de vista policial era limpar a

cidade de seus principais inimigos: o público homossexual, mas a repressão física e violenta

foi especialmente direcionada às travestis47 e prostitutas. Em uma declaração para a Folha de

São Paulo, Richetti afirmou que “a lei” deveria punir as travestis (FSP, 1982, apud.

PERLONGHER, 1987, p. 97). Devido a sua política punitiva, ovacionada pelos setores

conservadores, o delegado foi promovido pelo Conselho da Polícia Civil à patente de

delegado de classe especial em 1982, chegando ao auge de sua carreira e dando continuidade

a essa onda de violações que perdurou até o fim da década de 1980.

Em agosto de 1983, o Ferro’s Bar seria novamente o cenário de interdições e

resistências. Conhecido por recepcionar grupos de esquerda e LGBTQIA+, o Ferro’s Bar foi

palco de um levante promovido pelo Grupo de Ação Lésbica Feminista (GALF), um dos

primeiros grupos de organização política do gênero no país. O evento que ficou marcado

como Stonewall48 brasileiro ocorreu porque o dono do bar proibiu a comercialização do

48 A Revolta de Stonewall foi um movimento que aconteceu no bar Stonewall Inn, na cidade de Nova York, em
1969. O bar que era de propriedade do mafioso italiano Tony Lauria e funcionava na ilegalidade, uma vez que a
homossexualidade era considerada crime nos Estados Unidos nesse período, sendo inclusive proibida a
comercialização de bebidas alcoólicas em bares considerados gays. Lauria pagava subornos à polícia para o
funcionamento do bar, mas na noite de 28 de junho de 1969, desrespeitando o acordo, a polícia chegou no

47 Nesse período também aconteceu a “Operação Tarântula”, a qual foi destinada, especificamente, à perseguição
de travestis. Coordenada pelo delegado Guido Fonseca, a operação enquadrava o público trans como ‘pervertido’
e orientava que toda travesti fosse levada à delegacia para ser fixada e fotografada, assim poderiam julgar o grau
de ‘ameaça’ oferecido por ela.
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boletim “Chana com Chana”, produzido pelas ativistas lésbicas para divulgar o movimento.

Ao mesmo tempo em que a venda do boletim foi vetada, a comercialização de drogas ilícitas

acontecia livremente sem nenhum impedimento. Resistindo à situação, as militantes

articularam não somente outros setores do movimento LGBTQIA+, como também de

organizações feministas e agentes filiados a partidos políticos, e promoveram uma ocupação

no bar em 19 de agosto de 1983 em que leram o manifesto contra discriminação intitulado

“Quando o Preconceito Fecha as Portas, Lute para Abri-las”, ampliando assim o debate

político sobre as questões relacionadas à população LGBTQIA+ na cidade de São Paulo. Em

resposta, o dono do bar se retratou com um pedido de desculpas e liberou o comércio do

boletim informativo.

Diante desse cenário, podemos constatar que os anos de florescimento do movimento

hip-hop no Largo São Bento foram também o momento em que a população LGBTQIA+,

com muita coragem e resistência, estabeleceu uma agenda transformadora em prol da

visibilidade e respeito a suas demandas, bem como do combate às práticas repressivas da

ditadura militar. O que percebemos nas informações etnográficas e bibliográficas apresentadas

aqui é que o centro da cidade de São Paulo foi, e ainda é, um aglutinador de práticas políticas

e culturais. O Largo do Arouche e a Avenida Vieira de Carvalho ainda são pontos de encontro

do público LGBTQIA+, e atualmente, às segundas-feiras, o suntuoso Mosteiro São Bento,

que se destaca em meio aos prédios comerciais com sua arquitetura germânica eclética,

torna-se pano de fundo das novas batalhas urbanas, congregando não apenas um público

adepto ao movimento hip-hop, como também mulheres lésbicas, gays, pessoas trans

não-binárias, pretes e indígenas que se reúnem pela partilha de conhecimento e pela

resistência aos processos de marginalização.

A partir das dezenove horas, começa a desembarcar na estação São Bento pessoas de

diversas regiões da cidade para a Batalha Dominação. A linha 1 - azul do metrô, que sai do

Tucuruvi à estação Jabaquara, com parada na São Bento, tem uma circulação de 1,4 milhões

de pessoas por dia49 e faz integração com a linha 2 - verde, 3 - vermelha e 4 - amarela, o que a

caracteriza como uma das linhas com fácil acessibilidade de deslocamento para diversas

zonas da cidade de São Paulo, favorecendo o público da batalha que depende de transporte

49 Informação disponível em: https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/demanda

horário de maior movimento ameaçando prender os funcionários e frequentadories devido às vestimentas
inapropriadas e ao comércio de bebida alcoólica. Foi então que o público do bar reagiu violentamente, atacando
os policiais e iniciando o que ficou conhecido como início da revolução sexual. Após 1969 os grupos que viviam
em guetos passaram a compreender que mostrar-se nos espaços públicos da cidade seria a forma mais eficaz de
enfrentar a repressão da época. A primeira marcha LGBT+ da história foi registrada em celebração um ano após
o ocorrido, em junho de 1970, tendo como importantes figuras Marsha P. Johnson e Silvia Riviera.

https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/demanda
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coletivo para se locomover. Dessa forma, a região que outrora congregava hip-hoppers e

punks, passou a sediar outra ordem de conflitos e representações, de modo a nos permitir

compreender, através da sua história de ocupação, o porquê é retratada nas poesias marginais

contemporâneas e por MCs dos duelos de freestyle como um solo sagrado.

2.1. Dominando a cena
Dizem que segunda é dia de trampo.
Nóis fez segunda ser dia de batalha. Dominação, dia de libertação, da mente do
corpo, da fala. Vem, pula na roda, veja como a palavra dá asas. Se embala. Entre no
ritmo daquilo que não se vê. Se sente. Se não souber o que se é, se invente. Seja
livre. Deixe livre seu corpo voar, seja em cima de um beat, ou leve e livre no ar.
Deixe seu corpo se levar, se elevar e te levar; levar a sua mente pra um lugar que
nunca conseguiu imaginar. Fazer freestyle é muito mais que só saber rimar. Nóis
andamos sobre linhas bambas todo santo dia, sem perder o ritmo, muito menos a
poesia. Então: você, poeta, você, MC, nunca deixe de ser o que se é. Na batalha da
vida, sempre rime como uma mulher, porque nóis tudo, mais que batalha, é força
pra se manter de pé. Conhecimento pra mente igual sangue pro coração, nóis somos
mina na ativa, nós somos minas na ação.
Ae Dominação, ae dominação! (MARTINS, 2017).

Criada em abril de 2016, a Batalha Dominação é uma batalha temática de freestyle que

ocorre semanalmente no período da noite no Largo São Bento, com grande expressão entre

poetas e MCs mulheres, pessoas trans não binárias e gênero dissidente na cidade de São

Paulo. Ela foi desenvolvida por pessoas dessa dissidência que buscaram, por meio da batalha

de rima, criar um espaço de expressão, diálogo, encontro e troca. Seu surgimento se deu a

partir da experiência das organizadoras nas batalhas de rima da cidade de São Paulo, num

contexto em que o protagonismo era quase totalmente masculino e cisgenêro. A partir da

produtora independente “Decidimos Mover Nossas Asas” (DMNA), Sara Donato e Jupi77er

(Rap Plus Size), Gabi Nyarai, Bianca (B3R) e Marieh, todes MCs atuantes no cenário do rap

nacional, idealizaram a Batalha Dominação. A DMNA era uma produtora composta por um

grupo maior, que integrava também as participantes da batalha, tornando-se assim principal

vetor da produção musical e visual dessies artistas. No entanto, com o passar do tempo a

produtora foi perdendo força e se desarticulando, até que se encerrou, persistindo apenas a

batalha de freestyle.

O fim da produtora coincidiu com o primeiro encontro entre as atuais organizadoras da

Batalha Dominação – Ingrid Martins, Gabi Nyarai e Jade Quebra – na segunda edição do

Slam das Mina SP em 2016 na Casa Goiaba, Barra Funda, que contava com a participação de

Bia D’Oxum, artista que faria um pocket show. O encontro era tão inesperado que Gabi

Nyarai, por exemplo, relatou nem ter conhecimento, na ocasião, do que era um slam, mas já
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era próxima do trabalho de Bia D’Oxum desde 2014, o que a motivou a participar do evento.

Foi aproximando-se desse circuito do rap e da poesia que Gabi, Jade e Ingrid começaram a se

encontrar e se apropriaram de um território comum, o centro da cidade, que há mais de dez

anos concentrava as primeiras batalhas de rima e slams de poesia que vieram a se popularizar

com avanço do acesso à internet.
Eu não tinha uma relação com o centro de dar rolê. Eu trabalhava aqui, mas, tipo,
bebia depois do trabalho e ia embora. E conhecer a poesia e os slams abriu uma outra
porta em termos de possibilidade para frequentar o centro. (Depoimento de Jade
Quebra colhido em 23/09/2019).

Nessa época, não existiam batalhas espalhadas por todas as regiões de São Paulo,

como acontece atualmente. As mais conhecidas eram a Batalha do Santa Cruz, que ocorre na

saída da estação do metrô de mesmo nome, a Rinha dos MCs, uma batalha itinerante, a Sexta

Free - Batalha Racional, que acontece em frente ao Banco Safra na Avenida Paulista, e a

Batalha do Point, que ocorre em frente à Galeria Olido no centro de São Paulo. Essas batalhas

pioneiras viriam a se tornar importantes referências para a Batalha Dominação, tanto no

sentido do que se queria construir, como em oposição ao que não se desejava reproduzir. A

Batalha do Point, por exemplo, diferia das outras batalhas de sangue porque, em casos de

empate, o terceiro round era temático. Naquele período, apenas a Sexta Free se configurava

integralmente como batalha de conhecimento, e se destacava entre es MCs por trabalhar

saberes de grande complexidade.

Ao considerar as referências que já possuíam das batalhas existentes, a ideia foi

construir uma batalha de conhecimento, não de sangue como as mais tradicionais no

movimento hip-hop. Nesses espaços, muitas mulheres não estavam na “chave das batalhas”

porque o conteúdo das rimas expressas nesse contexto, na maioria das vezes, expunha

argumentos violentos e preconceituosos para obter a vitória sob seu oponente. Com isso,

apesar de essas mulheres estarem ausentes no momento oficial dos duelos, depois que as

batalhas terminavam, elas rimavam entre si.
A gente conhecia muita mina que rimava, mas não batalhava, foi então que
pensamos: por que a gente conhece as bichona que rima e pá, sempre está na roda
com nóis, tira maior onda, passa sua visão50, bebe junto, chapa até de manhã,
esperando a hora do metrô abrir, rimando pra caralho, mas essas mina não bota o
nome pra batalhar? E como era óbvio, a gente sabia o porquê, mano. Nóis ouvia
coisas muito violentas (Depoimento de Gabi Nyarai colhido em 23/09/2019).

Assim, a proposta foi impulsionada por duas razões predominantes. A primeira é que

50 “Visão” é um termo usado no contexto para se referir ao conhecimento que as pessoas externalizam sobre
determinados problemas, sendo repetido amplamente nas batalhas para se referir às reflexões desenvolvidas por
cada MC sobre as temáticas sugeridas.
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as mulheres pudessem desenvolver suas habilidades em um espaço seguro, como destacam

suas organizadoras, que potencializaria suas vozes e as de outras mulheres das mais diversas

regiões da capital. A segunda era criar uma batalha de conhecimento, uma vez que reunir

mulheres que possuíam gosto pela rima para se atacarem ou para tornarem-se alvos de piadas

ou rimas preconceituosas, não correspondia ao propósito, conforme explica Gabi Nyarai

(idem): “Nós já vamos nos mobilizar, já iremos gastar uma energia e tempo para construir

esse bagulho, e aí não fazia sentido juntar as mina pra se atacar e acabar reproduzindo várias

ideias errada. É mais interessante trabalhar as ideias e o conhecimento”. Por essas demandas

foi criada a Dominação.

No princípio o projeto era direcionado exclusivamente para mulheres cisgêneras e

acontecia apenas uma vez ao mês. Nesse período a batalha dependia integralmente das

idealizadoras, sendo elas quem organizavam, batalhavam, sugeriam os temas dos duelos e

faziam a votação. Não havia ainda a participação de um público desconhecido; o espaço era

praticamente uma roda de amigas MCs em busca de um lugar para aprimorar suas técnicas e

ampliar seu leque de conhecimentos.
Partiu muito dessa necessidade de criar um espaço [...] pra chegar, meter o loko,
rimar gaguejando, rimar perdendo o tempo do beat. Não queríamos criar um espaço
em que as pessoas chegassem falassem “iiiixi, nem sabe acompanhar o beat” ou
“iiii, olha lá, travou, nem falou do tema”. Era muito mais para as pessoas poderem
ter uma identificação, um contato, uma chance de chegar no rolê e meter o loko.
(Depoimento Gabi Nyarai colhido em 23/09/2019).

Diante desse relato de Nyarai, podemos verificar que, diferentemente do modelo

tradicional de batalha em que se procura o melhor MC, na Batalha Dominação a proposta é ter

um espaço de experimentação, de iniciação e aprimoramento. O nome pensado para a batalha

– Dominação – traduz esse propósito. Ele não se refere ao substantivo, mas à criação de um

novo conceito que aglutina o verbo “dominar” e os substantivos “mina” e “ação”, enfatizando

o protagonismo das mulheres no domínio de sua prática, seja ela a habilidade de rima ou a

declamação poética. Daí surge o primeiro grito51 oficial da batalha: “As mina na ativa, as

mina na ação. Dominação! Dominação!”.

51 “Grito”, é o termo usado para se referir às palavras de ordem que têm por objetivo envolver o público e
chamar atenção para o que acontecerá. Existe uma variação desses gritos utilizados em diferentes momentos. O
principal deles é que oficializa a abertura e o fechamento da batalha, que hoje é “As mina na ativa, os boyceta na
ação. Dominação! Dominação!”. Esse grito passou por transformações recentes, após julho de 2019, por
sugestão dos boycetas (homens trans não-binários) que frequentam a batalha, o que denota o caráter mutável
dessas palavras. Ao longo de um ano de trabalho de campo ouvi variações de mais de dez gritos diferentes,
sugeridos pelas novas pessoas que chegam, quando não, sugestões modificadas de outras batalhas. Nesse
sentido, os gritos informados neste texto são apenas alguns exemplos do que ouvi no curso de minha experiência
de campo, não informa a totalidade, nem a multiplicidade das palavras que são inventadas e reinventadas a partir
do contexto e das experiências presentificadas na batalha.
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Conscientes da necessidade desse domínio, o recorte de gênero da Batalha também

aparece associado à preferência em realizar a Batalha no Largo São Bento, com o objetivo de

registrar uma nova história no espaço, e denunciar a ausência de mulheres nos registros

oficiais. “Sharylaine estava presente na São Bento na década de 90, Dina Di estava no cenário

do rap no mesmo período, mas por que elas não estão na história como Thaíde e Racionais?”

(Depoimento de Gabi Nyarai, colhido em 23/09/2019). Foram dessas percepções que nasceu o

desejo de criar uma batalha que potencializasse o protagonismo das mulheres na cena rap,

bem como na história do hip-hop no Largo da São Bento, inscrevendo na cidade um novo

capítulo dessa cena, desta vez dominada por mulheres.

Nesse percurso, a Batalha que acontecia uma vez ao mês tomou outra frequência a

partir do ano de 2017, quando um aumento significativo nas inscrições de MCs para a

competição começou a acontecer, levando as organizadoras a mobilizá-la semanalmente, toda

segunda-feira, periodicidade que se mantém até hoje. Assim, para consolidar a atuação

semanal, e contemplar a proporção que a Batalha estava tomando, deu-se início à Coletiva

Dominação, que conta com a participação de cinco integrantes: Gabi Nyarai, Ingrid Martins e

Jade Quebra, mulheres negras, sapatão52 e da periferia de São Paulo, responsáveis por

organizar e realizar a batalha, e Priscilla Simas e Nathalia Santos, que ficam encarregadas dos

registros audiovisuais e das publicações das batalhas nas redes sociais.

52 O termo sapatão é mais utilizado do que o termo lésbica, o que denota um caráter político das identidades. Em
respeito às participantes da batalha, utilizarei as mesmas denominações. Existe uma ideia de reapropriação
positiva do termo sapatão, que é a designação historicamente utilizada para se referir a essas mulheres de modo
negativo. Há também uma crítica em relação à ocidentalização da terminologia “lésbica”, que faz referência à
ilha de Lesbos, na Grécia, onde nasceu Safo, poetisa da Antiguidade Grega, que possuía em seus escritos
conteúdos que sugeriam sentimentos por outras mulheres. Já o termo sapatão é relativo à denominação “maria
sapatão”, que fazia referência às mulheres que quebravam os códigos de feminilidade em busca de sapatos mais
confortáveis, daí a designação às mulheres lésbicas como sapatão, porque algumas delas não se encaixavam nos
códigos sociais de feminilidade.
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GIORGIA, Niara. Coletiva Dominação. Da esquerda para direita, Priscilla Simas, Jade Quebra e Ingrid
Martins em pé. Nathália Santos e Gabi Nyarai agachadas. Agosto de 2019. Disponível em:
www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.837456809713874/2283192508473623/?type=3&theater

Nathalia Santos tem 25 anos, é fotógrafa e começou a trabalhar com a Dominação no

ano de 2017, após ter sido convidada por Ingrid Martins a fazer os registros. Tem formação

técnica em audiovisual e experiência como roteirista, diretora de arte e fotógrafa. Atualmente

é videomaker e fotógrafa da batalha, e também faz trabalhos como palhaça nas ruas e no

transporte público.

Priscilla Simas é de Natal - RN, tem 35 anos, conheceu o rap e as batalhas de freestyle

na cidade de São Paulo, tendo o seu primeiro contato com a Batalha do Point. É formada em

publicidade e propaganda, e possui ensino técnico em produção audiovisual. Compôs a equipe

da DMNA e atualmente é a principal responsável pelas mídias sociais da Batalha Dominação.

Gabi Nyarai tem 25 anos, cursou formação técnica em audiovisual e som pelo Instituto

Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. É MC e poeta, participando ativamente do rap e da

literatura marginal paulistana. Seu contato no segmento de freestyle foi a partir de 2010 nas

batalhas de MCs, tanto na modalidade de “sangue” (ataque) quanto na modalidade “tema”

(conhecimento). Alguns anos após iniciar nas batalhas começou a compor suas músicas e

produzir seus clipes. Desde então, já foi campeã do Slam das Mina, Mestre de Cerimônia da

http://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.837456809713874/2283192508473623/?type=3&theater
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Nike Battle Force53, participou da Cyper Psicopretas vol. II e faz shows por toda a capital,

interior e outros estados, compondo eventos como a Semana do Hip-Hop de São Paulo, Bauru

e Santo André.

Jade Quebra54 tem 25 anos, é poeta marginal e teve seu contato com o rap desde muito

cedo sob influência de seu pai, mas suas composições não seguiram o mesmo caminho, se

aproximando mais do ritmo funk. Suas produções ganharam notoriedade por meio da

viralização dos vídeos de suas poesias pela internet, projeção que possibilitou a ela

desenvolver um trabalho junto com o Slam das Minas em parceria com o Laboratório

Fantasma55. Suas poesias, além de circular em zines, estão publicadas em duas antologias:

"Mudas: falas são sementes em germinação" e "6.0 Slam da Guilhermina”.

Ingrid Martins tem 23 anos, realizou formação técnica em comunicação visual e

multimídia pelo SENAC, tendo se descoberto poeta durante sua trajetória como escritora. É

autora de dois zines: "Poesia" e "Vertical", publicados pelo Selo Inmart, o qual tem produção

e organização próprias da autora. Faz parte de coletâneas, como: "Coleção Slam: LGBTQI+"

e "Coletânea do Slam do Grajaú". É assídua frequentadora dos Slams, chegando a ser

ganhadora da final do Slam das Minas SP no ano de 2017 e finalista do Slam das Minas RJ

em 2018. Compôs ainda eventos de literatura como a Bienal do Livro - SP e participou de

uma mesa sobre poesia marginal na FLIP em 2019.

Nas trajetórias pessoais das integrantes da batalha fica evidente o engajamento em

direção aos movimentos de produção cultural periféricos, o que explica em alguma medida o

deslocamento semanal que todas elas fazem, de transporte coletivo, com recurso próprio,

carregando caixa de som, tripé e microfones para realizar o que hoje é conhecido como a

Batalha Dominação. Quando o dinheiro falta para locomoção, pedem carona aos motoristas

de ônibus, mas não negligenciam a realização semanal da Batalha. Ao longo do ano elas ainda

organizam edições temáticas, como “circo”, “carnaval”, “dupla”, “funk” e outros motes que

movimentam artistas, coletivos e grupos de diversas áreas. Foi o que aconteceu em 2019: no

tema “circo” foi montado um picadeiro no Largo em que MCs e convidades mostraram suas

diferentes habilidades. Em março teve a presença do bloco de carnaval Siriricando, e na

edição de funk coletivos de passinho e a dançarina Renata Prado animaram o evento.

55 Laboratório Fantasma é o nome da marca, que é também produtora e gravadora, dos rappers Emicida e Rael.

54 Desde o começo do ano de 2020 Jade Quebra está afastada das atividades da batalha devido a conflitos
internos com o grupo, mas não há consenso sobre o seu desligamento.

53 Evento de basquete organizado pela marca Nike, que conta com campeonatos de dança e rap.
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CABRAL, Thamy. Participação especial do bloco de carnaval Siricando. Março de 2019. Disponível em:
https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2002095593249984

Para além dessas edições existe também a eventualidade das contratações, quando

instituições como SESC, prefeitura e Casas de Cultura procuram a batalha para fazer edições

especiais em seus espaços, fora da agenda regular. Em situações como essas, as organizadoras

convidam um número de MCs para participar da batalha e dividem o cachê do evento com

elies, contribuindo para a visibilidade de seus trabalhos e para o fortalecimento da prática de

MC como um meio de subsistência. Esse empenho para organização e frequência de

realização da batalha contribui para o envolvimento de um público que tem aumentado

gradativamente56 e também tem se tornado cada vez mais diverso.

Muitas características que diferenciam a Dominação de outras batalhas de rima se

deram pela presença e circulação de pessoas de diferentes circuitos de arte e militância, que

foram chegando e se apropriando do espaço. Nesse processo, uma dessas singularidades – o

status de “batalha feminina” – começou a ser questionada especialmente pela chegada de MCs

e poetas trans, ou que transicionaram depois de já frequentarem o espaço. Muites iniciaram

suas trajetórias como MCs na Dominação, mas também foi nesse espaço que se apropriaram

de saberes que permitiram libertar “o corpo, a mente e a fala” (MARTINS, 2017), tanto dos

56 Nas primeiras edições o público alternava em cerca de 15 a 30 pessoas, hoje essa média varia em torno de 80 a
100 pessoas na batalha semanal e 150 a 200 nas edições especiais.

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2002095593249984
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sistemas normativos de construção de identidade, quanto das formas restritas de produção

artística.

Esse é o caso de Dan Lakabel, MC que se refere à Batalha como um espaço em que

elie estabeleceu uma relação de aprendizado a partir do momento em que pisou no local pela

primeira vez. “Muita coisa sobre mim eu entendi porque eu frequentava a Dominação. Eu fui

entender o que era não-binaridade e fui conhecer vários outros aspectos da minha vida porque

eu vim na Dominação e aprendi com as outras pessoas” (Depoimento Dan Lakabel colhido

em 30/09/2019). Essa maneira de viver as relações e a batalha como forma de aprendizado

mostram um caráter da experiência que não ocorre apenas em âmbito individual, mas

coletivo. À medida que MCs foram transicionando, a Batalha Dominação também foi levada a

transições. E, como transformações não acontecem de maneira simples, sendo geralmente

processos complexos e profundos, a incorporação de uma perspectiva de gênero mais ampla

também demandou densas discussões.

Na concepção das organizadoras, esse momento foi atravessado por muitas tensões,

sendo necessário realizar diversas reuniões para que pudessem entender a responsabilidade

que compreendia essa transformação. Existia uma preocupação em não se apropriar de uma

temática que não correspondia às suas experiências, uma vez que todas as responsáveis pela

Batalha são mulheres cisgêneras.
Seria abraçar uma causa que a gente não tinha tanta visão; mesmo que a gente
entendesse na teoria, na prática a coisa era outra. Mas mesmo assim não tinha como
ser diferente, porque já estava se transformando; as pessoas que estavam colando já
faziam parte disso (Depoimento de Ingrid Martins colhido em 23/09/2019).

A descrição da poeta nos permite perceber que, apesar de a Batalha ser organizada por

uma Coletiva composta por cinco mulheres cisgêneras, os valores que orientam a ação não se

encerram em suas experiências afirmativas. Diferente disso, elas são ampliadas a partir do

momento em que se relacionam no campo de batalha, o qual não se inicia apenas no instante

em que acontece as batalhas de freestyle, mas sim na ocasião em que essas relações passam a

coexistir no mesmo tempo-espaço. Assim como o significado de “dominação” é diferente de

seu uso estabelecido, a concepção de “batalha” construída nesse contexto também não

corresponde às expectativas convencionais do universo rap, nem ao significado estrito do

termo que se refere a ataque ou combate. No campo de batalha criado pela Dominação, a

motivação não é fazer vencer um discurso para se sobressair a outro, mas sim fazer dialogar

uma série de narrativas que criam o que Bakhtin (1970) chamaria de conjuntos polifônicos de

representações. É o que reforça Ingrid Martins, ao descrever o caráter transitório da Batalha:
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Quanto mais a gente tenta dar uma conotação, tipo, é voltada pra isso, isso e isso,
mais ela vive em mudanças. [...] Porque a gente entende que a batalha foi por muito
tempo talvez um dos poucos lugares onde todas essas pessoas que são sempre
descartadas dos rolês dos homens e afins, eram bem recebidas. Então, tipo,
continuaremos nos transformando; talvez ano que vem a gente seja outra coisa.
(Depoimento colhido em 23/09/2019)

A abertura para mutabilidade e para a construção de um espaço que potencializa e

acolhe toda experiência à margem do cistema57 de privilégios heteronormativo é o que

justifica o atual direcionamento da Dominação para MCs e artistas LGBTQIA+58. No entanto,

esse aspecto diferenciador não aparece em campo para separar quem não pertence às siglas,

mas para sinalizar que “quem muito fala, deve aprender a ouvir”, conforme enuncia Ingrid

Martins em abertura de uma batalha feita em março de 2019. Por esse motivo, pergunta-se no

início quem está frequentando a batalha pela primeira vez, informando o público

recém-chegado que aquela é uma batalha para mulheres, pessoas trans não-binárias e gênero

dissidente, em que homens cisgênero podem participar compondo a audiência e o momento

do microfone aberto que antecede a batalha oficial e abre espaço para livres expressões do

público.

2.2. O Campo de Batalha

Muito barulho e com vontade pra uma só, certo?!
Não importa o quanto o chão tremesse, o sino tocasse, nem a torcida do Corinthians
inteira faria jus a nossa felicidade. Contando as mãos quando a gente fica indecisa,
nos dá 1% do quão bom seria ser ouvida por mais de 80 pessoas. Uns parceiro,
umas amiga, de vez em quando umas tia, uns menó, todos com uma coisa em
comum: fazer parte desse sonho de várias andorinha que tão loka pra sair no verão
só de brusinha juntas e não sozinhas. Assim é o sonho de Dominação, que graças a
cada abraço de salve e afetos foram trocados como gratidão. E por falar em trocas,
aqui se tem de todo tipo, como uma seda, uma bala, ou fino, um isqueiro, um brinco,
um livro, aqueles dois real amassado, tudo dentro da sacolinha pesada, que até já
ganhou kit da Laboratório Fantasma. E nóis tudo com essa cara de novinha
recebendo premiação da preta grafiteira mais zica, ela é surreal e nóis só aprende
com essa sabedoria ancestral. Como anjo negro store, Angela é muito mais que
parte desse todo. Você, preta, foi como coração bombeando sangue pro resto do
corpo. Hoje somos vistas ao vivo através de redes, no boca a boca, por fotos e
vídeos, graças aos olhos da Batalha que capturam e resgatam a nossa autoestima.
Tamy, Yara, Pri, Flor, Japinha e Aíssa. Na contenção de registrar a história vocês
são tão essencial numa batalha de free quanto rimar na hora e vocês, você, você,
você, vocês, você, você, você, você, você, vocês, vocês todos, vocês juntos e juntas

58 Homens cisgêneros gays também não podem batalhar, mas levando em consideração a distinção entre
identidade de gênero e orientação sexual, devemos considerar as múltiplas identidades que se auto declaram
homossexuais.

57 De acordo com Viviane Vergueiro (2015, p.16), “A corruptela ‘cistema’, entre outras corruptelas do tipo, têm
objetivo de enfatizar o caráter estrutural e institucional - ‘cistêmico’ - de perspectivas cis+sexistas, para além do
paradigma insividualizante do conceito de transfobia.”
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são como o oxigênio. Sem vocês não existe fôlego, suspiro e coragem. O nosso muito
obrigada, o nosso muito obrigada a todos que já passaram aqui mesmo que só de
passagem. (QUEBRA, 2017).

Quem passa pelo Largo São Bento ou pela ponte Santa Ifigênia às segundas-feiras depois

das sete da noite pode encontrar uma multidão59 de corpos tomando conta do espaço. A

iluminação pública da região, ainda incandescente, deixa o local com uma baixa

luminosidade. Mesmo assim, se avista de longe os grupos aglomerados, entoando gargalhadas

em meio a conversas entusiasmadas. Nesse cenário é difícil descrever um perfil preciso de

quem frequenta o local, pois são variadas corporeidades e performances: há pessoas altas,

baixas, com deficiência física, gordas, magras, pretas de pele clara e escura, brancas,

indígenas. Existem incontáveis cortes, cores e penteados de cabelo: black powers garfados,

definidos, trançados ou raspados com desenhos em navalha, lisos e ondulados. Dos estilos há

desde aqueles com suas calças jeans, tênis chunky sneakers60 e camisetas, até os com saltos,

roupas mais elaboradas e coloridas, tudo isso combinado a chapéus, bonés, tatuagens, colares,

pulseiras, brincos, piercings, maquiagens e esmaltes nas unhas. É um espaço visivelmente

diverso e heterogêneo, e os estilos, indumentárias e performances não correspondem

necessariamente a definições estanques de identidade de gênero e orientação sexual.

60 Chunky Sneakers é uma nova tendência de calçados que possui modelos robustos com solados altos e
sobreposição de camadas na sua composição.

59 Este conceito cunhado por Paul B. Preciado não se refere à quantidade, mas à miríade de identidades e
expressões de gênero.
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SANTOS, Nathália. Edição do passinho, imagem do público. Foto tirada em julho de 2019. Disponível em:
https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227109874081887

No cenário à meia-luz, a banca de jornal com iluminação fluorescente se destaca,

revelando o palco onde os duelos acontecerão. A partir das dezenove horas, os grupos

começam a se reunir, geralmente espalhados no entorno da banca, demonstrando que esta não

é um mero elemento do espaço público, mas sim parte da ação. Frequentadories mais antigues

migram de uma roda para outra compartilhando um cigarro, contribuindo com uma “intera61”

para um beck ou dividindo uma bebida62. Quando o cigarro fica fino e a roda é muito grande,

é comum sugerirem a carioquinha: cada pessoa dá apenas um trago e passa para a próxima.

Se a bebida está escassa, uma parte do grupo anuncia a ida ao mercado, buscando quem esteja

afim de dividir o trajeto, o drink e os custos quando podem. Uma segunda-feira ou outra é

possível garimpar no brechó itinerante organizado pelas dançarinas do Força Queens, ver Mlk

de Mel treinando bambolê com outres parceires e All Ice brincando com seu filho, Malcon,

antes do início da batalha. Geralmente, são nesses momentos que as pessoas se conhecem, se

62 Essas práticas foram registradas antes do início da pandemia da Sar-Cov-2, popularmente denominada como
COVID-19. Desde fevereiro de 2020 a batalha tem acontecido em formato online, com transmissão ao vivo pela
rede social do instagram. Ainda não há previsão de retorno das atividades, porque a organização tem seguido os
protocolos de controle recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

61 O termo “intera” é uma gíria que indica a substantivação do verbo inteirar. Quando alguém pergunta “quem
tem uma intera?” geralmente está questionando ao grupo quem pode oferecer mais maconha para completar o
cigarro (beck) para ser compartilhado.

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227109874081887
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atualizam dos bafos – acontecimentos/fofocas –, divulgam seus trabalhos e compartilham

conhecimento.

CABRAL.Thamy. Banca de Jornal (palco da batalha). Foto tirada em dezembro de 2018. Disponível em
https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.1960252004101010/1960256270767250/?type=3&theater

O sentido das fofocas aqui é ambíguo: elas são tanto uma forma de manter a união dos

grupos, como também um modo de expressar e afirmar normas (HANNERZ, 2015). Por meio

delas se mantém os considerados intrusos distantes, na medida em que esses repetem posturas

reprováveis perante os valores compartilhados pelos grupos. Na Dominação, fala-se sobre

outras pessoas para mencionar um novo vídeo, poesia ou canção lançada, para trocar

informações, e eventualmente para delatar pessoas que frequentam o espaço, mas repetem

discursos ou práticas LGBTfóbicas, racistas, preconceituosas e machistas, e que tendem a se

agravar ainda mais quando a pessoa que a cometeu não procura uma retratação.

Durante a pesquisa etnográfica, no mês de março de 2019, durante 125º edição, um

caso especial me chamou atenção, quando uma mulher cis, branca, com aproximadamente 30

anos, tentou participar da batalha, mas sua tentativa foi negada. Ela perguntou às

organizadoras o porquê, e a resposta firme foi de que ela sabia o motivo. Apenas após essa

posição da organização ela recuou, mas não foi embora. Gabi Nyarai pareceu ter se

incomodado muito com a investida da mulher e em um dado momento informou no

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.1960252004101010/1960256270767250/?type=3&theater
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microfone aos presentes as posturas racistas e transfóbicas da candidata, motivo pelo qual sua

participação havia sido vetada. Na ocasião, ninguém se manifestou em sua defesa, e as

pessoas apenas comentavam que ela já havia sido avisada que não poderia mais participar das

atividades.

Um aspecto intrigante é que a ocorrência dessas situações não interrompe o ritmo da

batalha. Quando as organizadoras anunciam o “microfone aberto/ mic aberto”, as atenções se

mobilizam. “Pode apresentar qualquer coisa, não precisa ser só poesia ou rap, pode ser uma

mensagem, um recado, o que você quiser mostrar”, como disse Jade Quebra na abertura de

uma batalha que ocorreu em julho de 2019. Demétrio, dançarino, modelo e ator carioca, logo

entrou na roda e contagiou o público com sua dança hipnotizante, cheia de expressões

corporais e faciais que intercambiam diversas emoções.

SANTOS, Nathalia. Modelo e dançarino Demétrio dançando. Foto tirada em julho de 2019. Disponível em
https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.1960252004101010/1960256270767250/?type=3&theater

Enquanto quem participa do mic aberto se apresenta, Gabi Nyarai circula pelo Largo

recolhendo nomes de MCs que competirão naquela noite e, para incentivar a participação,

informa ser aquela batalha o espaço para errar e perder a vergonha. Como a batalha pode ter

até dezesseis MCs inscrites, é possível se candidatar mesmo depois dos duelos serem

iniciados. Pouco antes das vinte horas são sorteados os nomes para decidir quais MCs se

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.1960252004101010/1960256270767250/?type=3&theater
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enfrentarão, compondo, assim, as chaves da “folhinha”. Esta é a parte mais valorizada da

premiação, pois na “folhinha” se registra o nome de todes MCs que participaram, etapa por

etapa, naquela noite. Conforme nos demonstra Lakabel (Depoimento colhido em 30/09/2019),

“as pessoas acham que ganhar é só levar uma folhinha, mas muda muito a sua percepção de

semana e até do que você quer fazer da vida mesmo. Você vê que é capaz de seguir com seus

sonhos e isso é daora também”. Como a Dominação é uma batalha de conhecimento, o avanço

nas fases indica o domínio sobre os temas sugeridos, o que também informa o prestígio de

quem vence a edição.

SANTOS, Nathalia. Foto da folhinha. Fevereiro de 2019. Disponível em:
https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal

Às vinte horas badala o sino do mosteiro São Bento: é hora do início das batalhas. A

maior parte do público se aglomera ao redor da banca de jornal, outra pequena parcela se

mantém encostada nos muros, conversando entre si. Uma fala de introdução das

organizadoras é feita dando recomendações básicas de preservação do espaço e pedindo para

que o público se responsabilize pelo seu lixo, levando-o até o local recomendado para o

descarte. Informa-se, também, que aquela é uma batalha para mulheres, pessoas trans

não-binárias e gênero dissidentes. Em uma ocasião ou outra, alguém dá um recado, faz um

convite e logo após os informes a primeira dupla é chamada para o duelo.

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal
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Para dar início à batalha, o grito de abertura, que também mudou de formato junto com

a batalha e sues participantes, é feito: “As mina na ativa, os boyceta na ação. Dominação!

Dominação!”. Então a dupla sorteada tira no par ou ímpar quem irá começar. Após a decisão,

solta-se o beat e é dado a cada MC trinta segundos para desenvolver sua reflexão sobre o tema

proposto. Quando o cronômetro atinge o tempo estipulado, e MC tem o direito a concluir a

rima antes de adversárie desenvolver a réplica sobre o mesmo tema. Após isso é chegado o

momento em que o júri, que é o público presente, escolhe quem mais agradou com suas

rimas, podendo votar em apenas ume MC. Pede-se, então, “muito barulho e com vontade pra

uma rima só”, e a plateia reage com gritos, palmas, assovios e, eventualmente, onomatopeias

de animais, como latidos, uivos, cacarejos, relinchos, mugidos, chiados, grasnados e outros –

comuns quando a euforia é muito contagiante. Terminado o primeiro round, segue-se para o

seguinte e, quem terminou o anterior, começa rimando no segundo sobre um novo tema. Ao

final a votação será realizada nos mesmos moldes do primeiro embate, e em caso de empate,

um terceiro e último round acontece.

No momento da votação, pode ocorrer de a intensidade dos gritos não permitir

compreender qual MC foi mais votade, então a decisão passa a ser pela contagem dos votos.

O público ergue as mãos e vota novamente em apenas ume MC. Nessa ocasião a contagem

realizada é comparada, levando ao resultado final dos votos que decide qual MC segue para

próxima fase. No geral são quatro fases, mas essa quantidade varia de acordo com o número

de MCs inscrites. Eventualmente, se as inscrições resultam em um número ímpar, então

acontece um doubletree, quando três MCs se enfrentam em uma mesma chave.

As batalhas de conhecimento exigem que cada MC desenvolva rimas sobre temas

diversos, no entanto sobressaem os de cunho político, social e educativo, que podem ser

sugeridos pela organização ou pelo público. Durante a minha experiência de campo foram

recorrentes temas relacionados a genocídio, educação, identidade de gênero, racismo,

trabalho, meio ambiente, violência de Estado, responsabilidade emocional, suicídio,

depressão, relações afro-centradas e ancestralidade. No entanto, os temas mais figurativos

também não ficaram de fora, como: “sinta-se em casa, mas perceba que não está”; “águas

calmas e profundas”; “nem tudo que vaga está perdido” etc. Embora a Batalha Dominação

faça referência a um contexto maior da cultura hip-hop, os códigos, temas e perspectivas

enunciadas na batalha não se encerram plenamente nesse universo, havendo uma linguagem

peculiar aos ambientes gênero dissidente e afro-diaspórico.
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O tema funciona, portanto, como um fio condutor que pode ter relação direta ou

indireta com a rima que será desenvolvida. Quando a temática não é de fácil compreensão, a

pessoa que a propôs deve explicá-la para posteriormente serem debatidas peles MCs,

fornecendo, assim, um referencial básico para o desenvolvimento da rima e para a apreensão

do público, uma prática que demonstra o comprometimento com a transmissão e assimilação

dos conhecimentos ali mobilizados. Como diz Gabi Nyarai: “você pode duvidar do tema, mas

nunca da capacidade de MC”, pois cada tema mobiliza emoções distintas nes espectadories de

modo que só é possível mensurar o alcance quando as reações se misturam com as palavras e

visões transmitidas durante a rima.

O momento que precede o começo da batalha é permeado por expectativas. Muitas

vezes há MCs no centro da roda apreensives, resgatando o máximo de informações sobre o

tema proposto. Então, um dos gritos é entoado para amenizar a tensão e ganhar tempo. A

maioria deles são lançados com dois versos em um jogo de pergunta e resposta, que podem

ser puxados por qualquer uma das pessoas presentes, desde que seja no momento apropriado:

sempre no início ou ao final de um dos duelos. Há uma variação de gritos que são utilizados

em diferentes contextos, que podem ter relação com o tema sugerido, com a emoção que a

rima mobilizou, com o contexto político e social, ou até mesmo com quão efusivo foi o

embate. Para entusiasmar e encorajar quem em breve fará as rimas, as organizadoras pedem

para o público erguer as mãos, abaixando e levantando-as no ritmo da música, gritando “Oh!

Oh! Oh! Oh!”, até que começa o duelo. Às vezes pode-se ouvir: “Na Dominação, esquecendo

os problemas. O que vocês querem ver?- Tema! Tema! Na Dominação, derrubando o sistema.

O que vocês querem ver? - Tema! Tema!”. Outro grito bastante chamado é o: “Tijolo por

tijolo, maconha é o cimento. O que vocês querem ver? - Conhecimento!”. Esses gritos podem

também ter relação com o contexto social, como é o caso da palavra de ordem criada ao final

das eleições em 2018: “Levanta a mão pro alto. Levanta a mão pro alto. E quem não levantar:

é que votou no Bolsonaro!”. Quando o tema é sugestivo para paquera, e pode-se valer dele

para fazer uma declaração ou chamar a atenção de alguém, então embalam: “Na Dominação,

tanta paixão que dá problema. O que vocês querem ver? - Esquema! Esquema!”. E se a rima

ou o duelo contagiam o público, ouve-se ao final: “Eu amo essa batalha. Eu amo essa

batalha”.

Depois das oito e meia da noite a batalha está mais cheia, dando o tempo necessário

para chegar quem saiu do trabalho mais tarde ou veio de lugares mais distantes. Nesse

momento, Ingrid circula em meio ao público, abordando pessoalmente cada uma das pessoas
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presentes com uma sacolinha em mãos. Nessa sacola deposita-se as contribuições para quem

vencer, ainda que não seja dinheiro; tudo pode se tornar parte do prêmio: um chiclete, um

número de telefone, um zine, uma poesia, doces, cupons, ingressos, chaveiros, adereços,

bilhetes, um ticket para massagem etc. Como a Batalha não tem condições de premiar

financeiramente, surgiu a proposta de fazer uma premiação colaborativa em que e MC

vencedorie de cada edição ganha a somatória das arrecadações que o público pode doar no

dia.

ATAÍDE. Iane. Foto final com todes presentes e Daora Naiara (vencedora da noite) agachada no centro segurando a folhinha
e a sacola com os prêmios. Disponível em:
https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.1956235241169353/1956238207835723/?type=3&theater

Assim, quem chega até a final e vence leva para casa a folhinha com registro de todos

os embates, a sacola com o montante das colaborações e o incentivo de seguir com sua

trajetória de MC.

2.3. Juntes e não sozinhes

Eu passei na São Bento, batalha de conhecimento e logo entendi. Primeiro dia de
volta a São Paulo, tremendo com uma rima numa folha no bolso, com medo de
odiarem ou sei lá darem risada, mas Jade Quebra me fez sentir amparada, percebi
que além de falar aqui, eu ia ser escutada. Gostei tanto da parada jque pus nisso o

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/a.1956235241169353/1956238207835723/?type=3&theater
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meu coração, semana a semana, edição a edição. Cada rima de cada mana é uma
luz que aqui emana nos renova e nos dá gana. Isa Paz tem me ensinado a sempre
correr assim: eu ponho minha vida nisso pois isso pôs vida em mim. Eu vi bem mais
que vinte minutinhos da Lari Marc transbordando amor pela caneta nas suas letra,
e da Ingrid fazendo o passinho, passando a sacolinha ou mandando aquela das teta.
Entre hit pra esquentar e bic pra carburar, com a Gabi eu aprendi o que além de
palco também é ser MC. Sarah na roda cantava pra geral escutar. Cola aqui,
parceira, solta a voz, também é seu lugar. Eu e a Ângela dando uns tema que faz até
a espinha gelar. E eu vi a Sara, Mayra, Brisa rimando com as cria perto ou no colo,
sem distinção, é união, tem as sapatão, as mães solos, as bicha, as trans, bucetas e
cucetas, mas vendo-se irmãs. Mais que aberto, família, é close certo, cola, chega
mais perto, passa a sua visão, mostra pra nóis o beat que embala o seu coração.
Mais que pow pow tchu tchá, semeia a sua palavra porque assim conhecimento
nascerá. E nesse solo sagrado o que já passou não mais passará. Nóis começou com
três e agora cola mais de cem. Olha isso, cuzão! É, mais que clique e like, isso aqui
é emancipação, ver as mina cada dia mais foda assim é a missão. Em cada linha
entramos em sintonias e no meio dessa roda ecoamos nossa sinfonia da revolução,
entende? Expandindo as ideias, ascendendo o império. Cato? Dominação! E a cada
mina, mana e mona que passaram aqui o meu muito obrigado, vocês são todos
tijolos dessa grande construção, vocês são todos tijolos dessa construção, vocês são
todos tijolos dessa grande construção. (ARIEX, 2017)

Ainda que seja considerado por muites como um espaço de encontro e entretenimento,

suas organizadoras muitas vezes enfatizam entre um duelo e outro, quando o barulho externo

prejudica a escuta da rima, que aquilo ali “não é apenas um rolê”, é também um espaço para

exercitar a escuta. Afinal, não é incomum ouvir de participantes frases que fazem ressoar

sentidos antigos atribuídos ao rap e que também são reiterados na dinâmica das relações da

batalha. Algumes dizem ser a Dominação um lugar terapêutico, que cura e encoraja, por isso a

frequentam como se fosse um culto, religiosamente, toda segunda-feira. Há quem se refira

também ao espaço como uma escola devido aos aprendizados ali trocados e outres ainda

evocam ser a Batalha uma faculdade, por administra conceitos tão complexos quanto os

aprendidos nas salas de aula das universidades.

Essas impressões ilustram uma estrutura diferenciada de relações, em que cada

indivíduo estabelece uma identificação situacional distinta com a Batalha. Essa identidade se

recombina numerosas vezes de acordo com diferentes momentos. Assim, as pessoas tecem

laços e relações entre si que correspondem a uma conexão ou mais, seja a Dominação um

espaço de afeto, uma faculdade, um lugar terapêutico ou um culto. Ainda que haja

participantes que utilizem essas metáforas de maneira jocosa, outries frequentam o espaço

com uma conexão evidente a essas representações, e são os encontros tecidos por essas

diferentes formas de se relacionar com o espaço que estimulam e ampliam a presença de uma
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diversidade de grupos. É o que fica evidente na descrição de Dan Lakabel (Depoimento

colhido em 30/09/2019):
Não tem só público do rap, tem gente que está vindo pra conhecer e aprender
também, e ao mesmo tempo a gente também está aprendendo com essas pessoas e é
muito diferente de qualquer outra batalha que você vá, porque o ambiente não vai
ser o mesmo.

Essa colocação de Lakabel me mobilizou, porque de alguma maneira me vi refletida

nela. Em um dos ensinamentos mais valiosos que tive na Dominação aprendi que nós não

devemos presumir a identidade de gênero das pessoas, nem podemos empregar um pronome a

ela sem antes perguntar como elas preferem ser tratadas. Ouvir uma voz fina, grossa ou ver

um corpo com seios e deduzir o gênero a partir dessas características pode ser um erro

constrangedor e que, via de regra, compõe os sistemas simbólicos e culturais dominantes da

cis-heteronormatividade. Na Dominação, assim como propõe o Manifesto Contrassexual63

(2014) de Preciado, o entendimento não acontece pelo reconhecimento dos corpos como de

homens ou de mulheres, por exemplo, mas como corpos falantes que compreendem a

possibilidade de aceder às práticas significantes e as posições de enunciação normativas.

A partir da socialização e dos encontros, as pessoas reconhecem o outro, são

reconhecidas por elies e passam a (re)conhecer a si mesmas nas suas singularidades e

diferenças. Assim, as fronteiras que poderiam ser impostas pelas identidades não imobilizam,

mas curiosamente, são atravessadas; é na fronteira que as coisas acontecem – na hibridez – e

na colagem das qualidades das pessoas e de suas produções. Silvana Nascimento (2019,

p.462), em diálogo com a intelectual chicana Gloria Anzaldúa, propõe algo semelhante ao

pensar a fronteira como o lugar “cujos elementos – pessoas, coisas, relações, linhas de vida,

caminhos, experiências – compõem um caleidoscópio cheio de cores, tamanhos, formatos”,

criando assim outras possibilidades de combinações que podem variar de acordo o ângulo,

destoando das perspectivas predominantes sobre corpos e identidades. Hannerz (2015, p.194),

ao refletir acerca da produção de redes, demonstra que “as pessoas podem se combinar e se

recombinar em uma multiplicidade de maneiras para objetivos diferentes e com

consequências também diferentes”.

63 Tecendo uma análise crítica das diferenças de sexo e gênero produzidas pelo contrato social heteronormativo
que inscreve nos corpos verdades biológicas, Preciado (2014) propõe uma substituição desse contrato
determinado pela Natureza por um contrato contrassexual, em que os corpos renunciam às posições de
enunciação demarcadas historicamente como femininas e masculinas.
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No caso da Dominação existe a articulação de diversos tipos de redes vinculadas à

identidade, ao rap, à poesia, à atuação política, dentre outras64, mas essas não criam fronteiras

entre os grupos e sim agenciam novas posições. Como confirma abigail campos leal65

(Depoimento colhido em 20/09/2019):
A Dominação é uma batalha de rima, mas todo mês tem um pocket poesia. Então
tem uma ligação muito forte com a poesia que em outras não tem. Isso é muito legal.
Das organizadoras várias são poetas, não rappers necessariamente. Então eu acho
que tudo isso contribui sim para os aspectos singulares e diferenciais da Dominação.

A proximidade com a poesia e com outros nichos da produção cultural, como a dança

e a música, configuram uma ampla rede de incentivo e reconhecimento artístico que promove

e apoia especialmente pessoas negras e LGBTQIA+. Por outro lado, há também outros

espaços comuns em que circulam esses e outres artistas das dissidências sexuais. Quem

comparece ao Slam Marginália, coletivo que surgiu a partir do encontro de pessoas trans

frequentadoras da Batalha Dominação, tendo à frente abigail campos leal, Caru Seabra e Preto

Teo, também encontra rostos conhecidos. O mesmo ocorre no Bar do Sucessos que fica na

Rua Cesário Motta Júnior ou na conhecida Festa Chernobyl, no Slam das Minas, no Slam da

Guilhermina ou no TranSarau – todos espaços alternativos que se capilarizam pela cidade –

criando pontos comuns de pessoas que reforçam seus vínculos por meio da participação

nesses fluxos. Fomenta-se, da mesma forma, redes de trabalho, que são possibilitadas por

consequência da divulgação dessies artistas numa extensão de espaços e rolês que se dissipam

pela cidade, caracterizando redes de sociabilidade que surgem intrinsecamente relacionadas à

construção de laços e vínculos sociais.

A relação cultural presente no contexto da Dominação explica uma experiência

citadina marcada pela mobilidade e guiada pela ativação das redes que se projetam em um

65 O nome próprio em letra minúscula é autodeterminação da própria interlocutora, e também é utilizado por
outras intelectuais negras, como tatiana nascimento e bell hooks; esta última passou a escrever seu nome dessa
forma a fim de dar mais visibilidade ao conteúdo de sua produção e não a sua autoria propriamente. No contexto
da pesquisa, os nomes de tatiane nascimento e abigail campos leal serão escritos dessa forma, conforme assinam
as próprias autoras.

64 É possível perceber em alguns casos redes de afinidade entre sapatão, boycetas e travestis, mas que não são
fechadas em si mesmas, o que caracteriza a fluidez de uma interação entre todes es frequentadories,
independente do grupo de maior afinidade. Os núcleos de relações com vínculos mais próximos são daquelies
que se conhecem há mais tempo e que estabelecem encontros através de outros espaços comuns (lazer,
profissional, artístico e político), incidindo assim na proximidade dos vínculos. A integração ou distanciamento
de um indivíduo em relação aos grupos pode ser identificado pelo seu domínio dos códigos, gostos e afinidades
que influenciam nas interações estabelecidas, sobretudo pelo compartilhamento de valores em comum que são
reiterados em suas performances e discursos. O pajubá (dialeto marginal LGBTQIA+ constituído a partir da
interseção da língua portuguesa com palavras da língua iorubá e nagô) é um exemplo de código interno utilizado
no diálogo entre essas diferentes coletividades, no entanto, é mais amplamente difundido entre travestis,
boycetas, e pessoas não-binárias que o usam no fluxo das conversas cotidianas. Não é incomum ouvir as
mulheres sendo chamadas de amapô e os homens de ocós, ou na divulgação comercial de uma arte e outra
perguntarem quantos arôs ou aqué (reais) ela custa.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nag%C3%B4


86

entrelaçamento multifacetado de espaços, grupos e pessoas que transcendem o espaço físico

da batalha. Essa sociabilidade produz relações de identidade e discursos localizados em suas

coletividades e que são reiterados pelas conexões e compartilhamentos de uma prática que

fomenta a circulação, o movimento, tanto do que é convencionado pelos valores sociais

normativos, como do que é trocado, comercializado e compartilhado entre es frequentadories.

A última batalha do ano de 2019, que aconteceu no dia 7 de dezembro, é um perfeito

retrato dessa ampla rede que a Batalha Dominação articula. O evento foi o maior já

promovido pela Dominação e foi apoiado por: Marca Fala; Berimbau Brasil; Pornograffiti;

Meghusta Salve Maria; Anjo Negro Store; Tattoozinha; Étnica Hair e Make; Afeto na Lata e

Ana Donatão. Quem chegava no Tendal da Lapa, local onde ocorreu a batalha de

encerramento, se deparava com uma extensa feira ao ar livre, denominada “Espaço

Empreenda”. As bancas dispunham de uma variedade de promoções: roupas, penteados de

cabelo, acessórios, tatuagens, comidas etc. Esse espaço foi criado e idealizado por Angela

Sena, “a mãe da batalha”, como as próprias organizadoras costumam chamá-la. Angela é

parte da história da São Bento desde a década 90, e atualmente é uma das principais

incentivadoras da Batalha Dominação, comparecendo regularmente às segundas feiras com os

brincos da sua marca independente Anjo Negro Store. Na feira idealizada por ela estavam

expostas as marcas: Meghusta Salve Maria; Preta Treta; Namimbia Moda Afro; Eparrei

Oficial; Macramexias; Rhythimo Clothing; Isto é Axé; Dilua Moda Afro; Guere-Guere; Beco

Underground; Trançando Afeto; Anjo Negro Store; Ohime Glam; PriJhaLive Artigos

Rastafari; Tattoo_zinha; Enteogeno crochê; Loja Dominação – A Batalha.

Próximo ao “Espaço Empreenda” estava a mesa de som, que tocava músicas do novo

álbum da dupla Rap PlusSize, A grande imersão em busca do novo mundo (2019). A dupla,

inclusive, estava presente no evento. A primeira atração foi DJ Tayan, autodenominado DJ

transviado não-binário. Elie e Eric Oliveira, performer, DJ e diretor de arte do coletivo

Chernobyl (coletivo Queer LGBTQIA+ de São Paulo) foram DJs da festividade. Adentrando

o espaço fechado, as grafiteiras Nene Surreal e Big Bacon pintavam um dos muros internos

do espaço ao lado de um telão que mostrava a retrospectiva do que ocorreu na batalha durante

o ano.

Ao longo do evento estava previsto que DJ Gabs tocaria os beats (DJ oficial do grupo

Projeto Preto, grupo de rap underground integrado pela DJ Gabs e Anarka, DeVin, D’Ogum e

Vibox. Os cinco artistas juntos fomentam a cultura negra por meio da música). O pocket

poesia foi composto pelo “Slam das Minas SP”, com a presença de Pam Araujo, Luz Ribeiro



87

e Carolina Peixoto. No pocket dança, Casa Candaces (Kiki house da cultura BallRoom, do

Capão Redondo) e a dupla de b-girls Valentina$TY e Debb Kila fariam as apresentações.

Diferente das demais edições, essa possuía juradas e as convidadas foram Sharylaine e Cris

SNJ, grandes referências do rap nacional da década de 90, presente nos primórdios do hip-hop

desde os tempos da São Bento. E o pocket show de encerramento foi da cantora e

compositora Bia D'Oxum.

Ainda que a proposta fosse reunir os quatro elementos da cultura hip-hop, isso é feito

de modo distinto. Ao invés de convidar apenas grupos de break, por exemplo, as

organizadoras contataram também uma kiki house da cultura Ballroom. Nessas casas o estilo

da dança mistura elementos do vogue, uma dança altamente estilizada por posições usadas por

modelos e movimentos corporais retos, definidos por linhas. A cultura BallRoom é derivada

do Movimento Drag Queen, baseada em práticas de performances e competições, mas

também pretende criar estruturas de apoio social e emocional para seus membros LGBTQIA+

(SANTOS, 2018, p.10). Isto posto, podemos perceber que essa edição final mostra um pouco

da presença massiva de mulheres e pessoas gênero dissidentes dentro do cenário rap, além da

articulação entre artistas, festas e movimentos gênero dissidentes e afro diaspóricos que estão

em contato na cidade de São Paulo. Nesse cenário é possível perceber como eles se conectam

e se acionam para criação de uma rede de trabalho e visibilidade de suas produções.

Para além desses aspectos, na Batalha Dominação semanal prevalece uma prática de

trocas, circulação e comércio que confere sentido às relações à medida que potencializa uma

premissa elementar: sobreviver na cidade, sendo artista independente e gênero dissidente. A

dificuldade de acesso ao mercado formal ainda é um tema recorrente nas discussões

LGBTQIA+, especialmente no tocante à experiência de travestis, transexuais e pessoas

não-binárias. O compartilhamento mútuo de recursos contribui para que pessoas que estão

economicamente e socialmente à margem não precisem, necessariamente, se vender às

estruturas de exploração do sistema capitalista, recorrendo à condição de subemprego ou à

ilegalidade e risco do tráfico de drogas e da prostituição. O trabalho artístico e autônomo

torna-se, assim, uma forma primordial de sobrevivência no meio urbano, e a participação

nessas transações não possui um sentido apenas individual, mas coletivo. Comprar e trocar

com artistas e micro-empreendedories negres e gênero dissidentes traz o propósito de elevar

socialmente não apenas uma pessoa, e sim um grupo.

Assim, a prática da troca não acontece apenas na premiação ao final de cada batalha.

Existe também uma economia criativa e solidária que ocorre na compra e circulação das



88

produções de artistas, poetas e MCs, boa parte deles munidos com seus zines, adesivos e

trabalhos artesanais. Na economia da Batalha Dominação há de tudo um pouco, e os mais

frequentes são: o Nburguer, do MC e artista Mlk de Mel e Guino, que segundo elies é “o

hambúrguer mais vegano e não-binário da cidade de São Paulo”; os bolos de pote de Ingrid

Martins e sua mãe; os brincos de Anjo Negro Store; os porta-isqueiro de Enteogeno crochê,

marca de acessórios artesanais feito pelo poeta Yari e os adesivos com trechos de

composições de Gabi Nyarai. Esporadicamente ainda aparecem pessoas comercializando

cookies, brigadeiros, cachaças, rosquinhas, sedas e muitas outras coisas que são mangueadas

ou vendidas.

Nesse sentido, a circulação de seus produtos, tal como a projeção des produtories não

se reduz apenas a uma transação de mercadorias. Ela corrobora para a valorização do que é

produzido artesanalmente por essies trabalhadories, o que atribui a essa relação de circulação

uma possibilidade para criação de outros modos de subsistência distintos da sobreposição

mercadológica imposta pelo cistema capitalista. Há também outra característica nesse

processo, são trocas subjetivas, de experiências, de afetos, presentes, acolhimento e olhares

que nutrem essas coletividades. Ademais, aquelies que acessam o espaço e não fortalecem66 se

recusam também a estabelecer alianças e comunhão.

Desde que começou a ser construída, a Batalha Dominação já reuniu diferentes grupos

e já causou grandes transformações no circuito das batalhas de rima. Atualmente se constitui

como uma referência no cenário de freestyle da cidade de São Paulo, posição que obviamente

se deu pela participação direta das pessoas, mas também por uma forte influência das redes.

Tanto as redes sociais, como as redes de conexão e apoio LGBTQIA+. O conceito de rede

social é muito antigo na antropologia, anterior ao próprio surgimento das redes cibernéticas.

No Brasil ele é convencionalmente associado à categoria de mídias sociais, onde se

estabelecem os canais virtuais de compartilhamento de informações como: Facebook,

Youtube, Instagram e Twitter.

Como vem ocorrendo com inúmeras manifestações culturais na conjuntura presente,

as redes sociais usadas para divulgação das composições de MCs e também para práticas do

movimento, como as batalhas de rap, influenciaram no crescimento exponencial do público

consumidor, bem como na seara de produtories e compositories. Movimentos e produções que

66 O termo fortalecer é usado frequentemente no merchandising de comerciantes da batalha e também pelas
próprias organizadoras na circulação da sacolinha do prêmio. Fortalecer o circuito de trocas significa contribuir,
e em algumas ocasiões há pessoas que compram o zine de ume poeta e posteriormente oferecem para a sacola da
premiação. Práticas como essas fazem o dinheiro circular dentro da batalha.



89

anteriormente eram invisíveis e não conseguiam espaço positivo nas mídias, nem no mercado

da música, monopolizado pelas grandes gravadoras e meios de comunicação, começaram a

projetar-se de forma independente e colaborativa.
“A tecnologia foi fundamental para o rap, pois fez com que outras pessoas
conhecessem a cena underground e as batalhas de freestyle. Antes da internet muita
gente que podia ter se identificado com elas não teve a chance de conhecê-las (...)
Com os vídeos no Youtube e a nossa presença nas redes sociais, o rap ganhou outras
pessoas para ouvir” (Slim Rimografia apud CASTANHO; GHIROTTO;
MASSUELA, 2014).

Tal fenômeno pode ser percebido na difusão das poesias de Jade Quebra e Ingrid

Martins, bem como nos raps de Gabi Nyarai, que ganharam maior conhecimento do público a

partir do momento que foram divulgados nas redes sociais. Assim, esse novo veículo

deslocou a necessidade de aprovação dos membros internos do movimento para o acesso e

divulgação virtual. Como importante meio de compartilhamento de informações, as redes

sociais facilitaram também a ampliação do alcance de artistas e coletivos independentes,

como a Batalha Dominação, que conseguiu incentivar a participação de mulheres e pessoas

LGBTQIA+ que tinham gosto pelas batalhas de freestyle, mas não encontravam espaço para

rimar no circuito estabelecido, como podemos perceber no depoimento de Dan Lakabel:
Teve uma época que eu cansei de não participar de nada pra fazer minha música;
realmente sair de mim. Então eu comecei a ir em batalha de rima, só que eu era
muito tímido e eu não conseguia rimar com os moleques; não conseguia fazer
amizade com ninguém. E então eu só ia assistir e voltava pra casa com vontade.
Sempre ia nas batalhas, mas nunca tinha coragem de rimar. Até que um dia eu vi que
existia a Batalha Dominação em um post no Facebook [...], então comecei a
frequentar. Era bem no começo ainda. E aí, tipo, eu fui numa edição de final de ano
e as mina falou que ia virar uma batalha semanal. Aí eu lembro que nessa hora eu
fiquei muito feliz porque eu ia poder fazer aquilo que eu queria há muito tempo e me
sentindo num lugar à vontade, porque a maioria das batalhas de São Paulo eu não
me sentia à vontade, e até hoje na verdade eu não me sinto. [...] Depois disso, eu
nunca mais parei de rimar. (Depoimento de Dan Lakabel, colhido em 20/9/2019).

Com isso, desde o ano de 2017 a Dominação ganhou força e estendeu seu alcance

entre mulheres e pessoas LGBTQIA+ graças aos seguidories e compartilhamentos nas redes

sociais. Atualmente já realizou mais de 170 edições, com um público rotativo de 100 pessoas

por semana, fora as edições especiais que chegam a aproximadamente 150 a 200 pessoas. A

adesão nas mídias digitais é igualmente expressiva: 4,94 mil inscrites no Youtube, 6.207 no

Instagram e 5.159 no Facebook, reunindo seguidores que acompanham, comentam as

publicações e dão sugestões. Desse modo a Batalha Dominação tem conseguido contribuir

para o protagonismo de noves MCs dentro do movimento hip-hop, e também tem ampliado
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suas possibilidades de participação, trazendo transformações necessárias nas batalhas mistas67.

Sua atuação já provocou as conhecidas batalhas de sangue a repensarem sobre a participação

das mulheres em seus duelos, mobilizando o que ficou conhecido como “Edição das Minas”,

em que ao menos uma vez ao mês as mulheres têm um espaço privilegiado dentro das

batalhas tradicionalmente consolidadas por homens héterossexuais e cisgêneros. Antes do

surgimento da Dominação, esse contexto era inexistente na cidade de São Paulo.

Tal mudança se deu devido aos constantes questionamentos das mulheres sobre sua

participação nas rodas de freestyle, e tomou proporções maiores após o trabalho da

Dominação no cenário rap, no entanto, ainda causa polêmica e desconforto. Em fevereiro de

2019, tive a oportunidade de acompanhar Monna Brutal na Edição das Minas na Batalha da

Aldeia, a maior batalha de sangue da região metropolitana de São Paulo, que acontece em

Barueri. Na ocasião, Monna era a única travesti batalhando. Quando começaram os duelos,

pude perceber a presença de algumas participantes frequentes da Dominação, como Dahora

Naiara e Gabrielle, que também integraram os duelos naquela noite. Por ser a única MC trans

competindo, Monna passou por algumas situações constrangedoras. Na fala introdutória do

principal organizador da batalha, o apresentador empenhou-se em demonstrar que aquele era

um espaço de inclusão, iniciando uma justificativa – bastante embaraçosa – do porquê era

legítimo que Monna participasse da edição. Mesmo com o desconforto, a MC ocupou a roda e

foi a primeira mulher trans vencedora em uma edição das mina, mas posteriormente teve sua

vitória duramente questionada nas redes sociais por homens cisgêneros, seguidores da Batalha

da Aldeia, que não reconheciam a identidade de gênero da MC e portanto contestavam sua

conquista, referindo-se a ela no masculino. Na postagem da página oficial da Batalha que

anunciava a premiação de Monna, entre curtidas negativas e positivas e comentários que

dividiam opiniões, uma expressiva quantidade de mulheres a parabenizaram, e uma outra

parcela exaltou o seu sucesso replicando sua imagem com troféu nas redes sociais.

Ainda que não seja difícil encontrar MCs que frequentam a Dominação em outras

batalhas da cidade de São Paulo, situações como essa ainda são recorrentes. Isso demonstra a

relevância da Batalha Dominação e comprova a eficácia do projeto inicial de Gabi Nyarai,

B3R, Jupi77er e Sara Donato ao criar um espaço de acolhimento, apoio e aprimoramento para

MCs que desejam seguir esse caminho, mas não somente. É possível perceber que a

proposição da Batalha não se encerra em si mesma: há uma série de interações que conectam

67 Batalha mista é o nome comumente atribuído a batalhas em que, teoricamente, homens e mulheres cisgêneros
ou transgêneros podem batalhar. Essa denominação se aplica a praticamente todas as batalhas da cidade que não
possuem um recorte específico, como no caso da Dominação.
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pessoas, espaços e grupos de diferentes segmentos.

É na prática social dessies atories que sistemas de classificação são abertos,

mobilizados, (re)articulados. É o que mantém e enriquece a dinâmica urbana (MAGNANI,

1993) e que deve ser reconhecido como o princípio que torna a cidade tal qual ela é: um

processo vivo. Na Batalha Dominação a banca de jornal vira palco e a luz fluorescente – que

serve para coibir depredações e a presença da população em situação de rua – torna-se objeto

cênico, lançando luz a MCs e poetas que se apresentam. O largo também pode virar picadeiro

de circo, passagem para bloco de carnaval e piso para passos de dança. Uma batalha em que

acontece desfile de fantasias e que favorece a participação e a presença de crianças em meio a

um público diverso só é possível de ser encontrada, até o momento, na Dominação.

Nathália Santos. Crianças assistindo a batalha de 22/07/2019. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos>.

Por fim, saliento que tratar de existências dissidentes é como falar de vidas tornadas

possíveis, e compreender na prática a vida em comunidade, em redes de afeto e de resistência

(VERGUEIRO, 2018). É no desencadear dessas vivências que a história hegemônica da

cidade e do movimento hip-hop passam a ser desestabilizadas pelas narrativas emergentes que

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227091480750393
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inscrevem suas experiências e saberes nos espaços públicos, assim como registram um novo

capítulo na história do rap paulista.

PARTE II

NAS RUAS DAS RIMAS: ESCREVIVÊNCIAS URBANAS
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Capítulo 3

RIMANDO NA RAÇA

Durante o meu trabalho de campo me deparei pela segunda vez com o conceito de

escrevivência. Já tinha escutado falar sobre ele no movimento negro, atribuído com

entusiasmo à célebre escritora negra contemporânea Conceição Evaristo, mas ainda não havia

me debruçado sobre seus escritos. Apenas no meio desta pesquisa encarei sua obra, a primeira

delas Becos da Memória (2006), uma narrativa que nasceu em 1987/88, anterior ao conhecido

romance Ponciá Vicêncio (2003), que, apesar de ter sido publicado primeiro, foi escrito

posteriormente. Becos da Memória é um dos primeiros experimentos de Conceição Evaristo,

que veio a público apenas vinte anos após ter sido escrito. Na obra a autora traz o seu primeiro

registro de uma escrevivência urbana, manifesta em um texto ficcional em que a escrita e a

vivência na/da periferia se con(fundem) (EVARISTO, 2017, p.1).

É o que nos comprova destemidamente Evaristo (2017, p.4): "já afirmei que invento e

sem o menor pudor. As histórias são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entre

o acontecimento e a narração do fato, há um espaço em profundidade, é ali que explode a

invenção". Assim a escritora nos conta que nada que está narrado em suas obras é verdade, e

também nada que está escrito é mentira. "Na base, no fundamento da narrativa [...] está uma

vivência, que foi minha e dos meus" (idem, p.5.). Por essa compreensão a romancista

refere-se ao processo de escrita como um momento em que sua memória ficcionaliza

lembranças e esquecimentos. Posso reconhecer uma vizinhança dessa proposição ao

pensamento de Roy Wagner (2017), que aponta que experimentar o mundo é inventá-lo, pois

qualquer experiência resulta de nossas convenções culturais e subjetividades, ao mesmo

tempo que as transforma. Tal dialética inventiva engendra diferentes estilos de criatividade

que incidem na arte, na ciência e em quaisquer domínios da vida.

Em O que é filosofia?, Deleuze e Guattari (1993) investigam maneiras pelas quais

nossa experiência sensível lê e traduz o mundo em que vivemos, concretizando as imagens

produzidas em nosso pensamento em três planos de criação – o filosófico, o científico e o

artístico. Para os autores, a filosofia medeia a relação entre experiência e criação a partir da

produção de conceitos, a ciência pelas teorias e a arte pela sua própria composição. Nessa

perspectiva, a obra de arte perpassa diretamente a experiência sensível. “O que se conserva, a

coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos e

afectos” (DELEUZE e GUATTARI, 1993, p.193). Em outras palavras, a arte é um exercício
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de percepção que elabora a experiência mobilizando seus aspectos sensíveis. A arte em

potência (escrita, rimada, pintada, dançada, representada etc.) é essa que se cria a partir da

percepção do artista, que torna visíveis ou propõe outras visões para questões sociais e

existenciais.

Diante dessas formas de materialização artística, compreendo escrevivência como um

atravessador geral deste capítulo que se manifesta duplamente: nas escrevivências dessies

MCs, poetas e artistas gênero dissidentes, que a partir da escrita cantada, falada e performada

con(fundem) ficção e realidade, e também em meu texto, que tece conexões entre as minhas

escolhas teóricas com as experiências sensíveis vividas dentro do campo de/da batalha

Dominação. Como afirma Silvana Nascimento (2019, p.460), “estar em campo e escrever a

partir dele é deparar-se com a evidência do seu próprio corpo” e sucessivamente da sua

experiência. Fatores como o gênero, a cor da pele, nacionalidade e geração são marcadores

que influem tanto na nossa relação com es interlocutories em campo, como em nossas

interlocuções teóricas. As classificações interpretativas que surgem a partir da dimensão

materialmente visível do corpo “produzem lugares e posições muito específicas e, por

consequência, criam escritas distintas” (idem). Diante dessa dimensão que está

invariavelmente implicada em minha corporeidade de mulher, cisgênera, preta de pele clara e

sapatão, que ocupa as margens da produção de conhecimento estruturalmente concebidas por

uma racionalidade branca e ocidental, procurei compor relações teóricas entre intelectuais,

MCs e poetas que corporificam marcadores de diferença que sinalizam para experiências

compartilhadas de desigualdade. Assim, o que apresentarei é um diálogo entre interlocuries,

suas obras e de outres intelectuais majoritariamente pretes e ou racializades. Nessa direção,

adotei como principais referências Kabengele Munanga, Dennis Oliveira, Achille Mbembe,

Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Oracy Nogueira, Lélia Gonzalez, Anibal Quijano e Grada

Kilomba nos temas concernentes a questões raciais.

A partir da relação entre escrita e experiência, presente tanto na obra de intelectuais

aqui apresentades como de MCs e poetas, refletirei sobre escrevivência borrando as fronteiras

do sentido gráfico que permeia a ideia de escrita, me aproximando de uma forma mais

abrangente e equivalente à escritura que propõe Derrida (1973). Na formulação do filósofo, o

conceito de escritura compreende e extrapola a linguagem convencional, e também abarca o

próprio corpo como linguagem. A escritura não pressupõe uma separação entre fala e escrita,

como legou a tradição ocidental, sendo mais que uma mera derivação gráfica da voz, ou

secundária à fala. Ela é a possibilidade de articulação entre corpo, discurso e performance,
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capaz de (des)construir representações, sujeitos e identidades. Como nos ensina Paul B.

Preciado (2014, p. 26), o padrão sexo/gênero é um cistema “de escritura e o corpo é um texto

socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade [...]”. Todo corpo

possui, assim, uma série de escritos associados que independem de sua própria interpretação,

mas o corpo também produz suas próprias escrituras e é capaz de ser modificado a ponto de

transformar as interpretações condicionadas sobre ele, como também os espaços onde sua

corporeidade se inscreve, assim como é possível fazer com os textos.

Isso posto, proponho pensar escrevivência transbordando a noção de escrita para o

corpo, uma vez que, para além de voz e grafia, o corpo também possui escritura própria.

Ainda que ele tenha sido mensurado como objeto de regulação e território de disputas, como

aponta os debates queer sob inspiração foucaultiana, ele também é campo de experiências que

se manifestam de diferentes maneiras, como em performances e expressões de gênero que

manifestam uma escrita viva e em constante movimento. As produções artísticas, sejam elas

ensaiadas ou improvisadas, são capturadas e exteriorizadas pelo/no corpo, devendo ser

compreendidas como parte das tantas escrevivências que compõem a cena da Batalha

Dominação.

As escrevivências que coexistem em rimas e poesias – escritas, faladas, cantadas e

performadas – na Dominação sintetizam dinâmicas e conflitos que emergem cotidianamente

na cidade, seguindo a poética do que propõe Evaristo (2007, p.21): “A nossa escrevivência

não pode ser lida como histórias para ‘ninar os da casa grande’ e sim para incomodá-los em

seus sonos injustos.” O rap já é uma manifestação que segue essa tendência, como aponta

Teperman (2015, p.98), se constituindo como “uma música que não só está no mundo, como

pretende transformá-lo”. Teresa Caldeira (2014) destaca que essa característica está presente

na maior parte da produção artística marginal, como na escrita, pintura, músicas, filmes e

outras formas expressivas, mas cuja presença de mulheres e pessoas LGBTQIA+ era ainda

pouco expressiva. No entanto, nas últimas décadas essa seara de (cri)ações deixou de ser um

privilégio heterossexual e cisgênero, e outras vozes passaram a ecoar em nome das periferias.

Considerando a emergência dessies noves produtories, procurei investigar para o que

sinalizam essies MCs, poetas e artistas quando se ocupam da palavra para dar sentido às suas

experiências.

3.1. “Guerras diárias travadas pra não deixar de existir”
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Para que a batalha de rima comece é necessário concentração, tanto no

posicionamento das pessoas em relação ao espaço, quanto no direcionamento de suas atenções

para o centro da roda. É inevitável: o primeiro movimento que nossos olhos fazem ao adentrar

uma batalha de freestyle é procurar o centro, onde a rima se dará. No centro da Batalha

Dominação se destacam as mais fortes escrevivências que experienciei: as narrativas de

guerras cotidianas, batalhas ancestrais vencidas e derrotas suplantadas, o que me fez lembrar

um trecho de Becos da Memória de Evaristo (2016), em que a personagem narradora, Maria

Nova, apaixonada em ouvir histórias contadas pelos seus antigos, recebe um conselho de seu

velho Tio Tatão, o mais duro deles, por ter servido à guerra: “As pessoas não morrem,

continuam nas outras. [...] Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter olhos, ouvidos e

coração abertos” (2016, p.111). Os gemidos são os sons abafados das histórias, e acredito que

o ensinamento de Tio Tatão é o mais importante exercício para o trabalho etnográfico – a

escuta – uma abertura que nos permite ser afetades (FAVRET-SAADA, 1990).

Trago essa reflexão porque nada que eu venha a escrever é capaz de explicar as

emoções que uma batalha de rima mobiliza. Este escrito não compreende a energia dos corpos

ao se colocarem em livre processo de criação, a performance combinada com o fluxo de

palavras rimadas e ritmadas dentro de um tempo cadenciado por um beat, a conexão de ideias,

e até mesmo o público, que escuta atento verso por verso e explode aos gritos quando a frase é

muito potente. Diante da profusão de emoções que é estar numa batalha de rima, escolho

olhar, neste momento, para o conteúdo das rimas e poesias, pois elas contam histórias e são

escrevivências das tantas batalhas vividas por MCs e poetas.

Ainda que haja uma diversidade de temáticas abordadas na Batalha Dominação,

algumas questões são mais recorrentes, especialmente aquelas relacionadas à raça, classe,

gênero, corpo e identidade. Algumas delas já são familiares nas letras de rap e nos discursos

do movimento hip-hop, como já vimos no primeiro capítulo. O que nos interessa agora é

atentar para como essas questões são tematizadas na Batalha Dominação e quais contornos

elas evidenciam. Para isso, exploraremos a seguir alguns temas referentes à questão de raça

que foram propostos na Batalha durante o ano de 2019. Diante deles nos depararemos com

um problema abrangente, transversal, estruturante e agudo, que quanto mais o público da

batalha o propõe, mais são reveladas as facetas do racismo nas experiências sociais ali

apresentadas.

A questão racial é um tema densamente abordado nas ciências sociais brasileiras,

desde a constituição de institutos de pesquisa na década de 1870 até os dias de hoje.
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Pesquisadores negros como Kabengele Muganga e pesquisadoras negras como Sueli Carneiro

e Lélia Gonzales têm se voltado para essa questão, colocando em perspectiva não apenas a

questão racial como também os formuladores brancos dessas teorias, a exemplo de Nina

Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Viana e Gilberto Freyre. Por sua vez, es rappers também

tensionam e colocam em perspectiva essas questões.

Tomando como exemplo a 146º edição da Batalha, que aconteceu no dia 17 de agosto

de 2019, podemos perceber perspectivas articuladas sobre o tema “colorismo”, proposto pelo

poeta e MC All Ice para a batalha que aconteceu entre Gabi Nyarai e Mlk de Mel. Mulher cis,

preta e sapatão da região centro sul de São Paulo, Gabi Nyarai é idealizadora e apresentadora

da Batalha Dominação e MC com notória participação nas batalhas de rima devido a sua

habilidade em articular diferentes campos de conhecimento e ter uma técnica aprimorada

entre a coordenação da rima e o encadeamento dos versos no tempo do beat. Já Djoasis, vulgo

Mlk de Mel, é boyceta, branco da zona norte de São Paulo, MC e poeta que, além de ser um

dos assíduos frequentadores da batalha, compõe também a dupla PamkaPauli com o MC

Paulinio Flóki.

Jade Quebra, mestre de cerimônia na ocasião, anuncia que o início da batalha será de

Gabi Nyarai, que canta os seguintes versos:
As adversidades de então faz você se esquecer de toda nossa história/ Entenda que
tem uma negação/ e a gente aqui se perdendo na missão/ Tem quem seja indígena e
nunca consegue se encontrar/ porque não é preto/ nem branco pode pá/ Enquanto o
colorismo aqui não for citado/ a gente vai achar que é branco/ mas o Estado não/ O
Estado não/ Ele sabe que cê é preto e cê vai pro camburão/ Então entenda bem sua
história pode pá/ A melanina tem muitas formas de se apresentar/ então vê se você
presta mais atenção/ porque quem é você pra falar quem é preto ou não?

O público reage entusiasmado. Mlk de Mel dá um gole em sua Kariri com mel e

limão, e se prepara enquanto Ingrid Martins puxa uma das palavras de ordem para introduzir o

próximo momento: “Tijolo por tijolo, maconha é o cimento, o que vocês querem ver?”, e o

público responde: “Conhecimento!”. É quando o MC Mlk de Mel começa:
Minha parceira já falou e todo mundo já ouviu/ Esse assunto é embaçado no país que
é o Brasil/ que desde lá de antes/ quando chegou as caravelas/ já tinha os dono/ os
dono dessa terra/ Mas sempre foi negado/ o seu direito sempre foi negado/ a sua cor
e o seu respeito/ Tem tantas coisas entre o preto e o branco/ Tem tantas coisas entre
o homem e a mulher/ Tem tantas coisas entre o sim e o não/ Por isso eu te falo seja o
que cê quiser/ pesquise sua história e sua ancestralidade/ pergunte pro seu avô como
é na sua cidade/ Eu sempre digo a ele “conta aí suas história”/ Isso que eu acho foda/
saber das suas raízes isso é muito daora.

A noite quente tinha uma batalha cheia e entusiasmada, com uma audiência de maioria

preta que vibrava aos gritos de “Representou!”.
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Fotos: Thamy Cabral. À esquerda Mlk de Mel; à direita Gabi Nyarai. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/1960255807433963>.

Nessa batalha Gabi Nyarai ganha o primeiro round, no entanto, os conteúdos presentes

nas rimas convergem quando se trata da necessidade de olhar para a história e ampliar a

perspectiva dualista da interpretação que circunda a questão do colorismo. Esse tema é muito

recorrente nas discussões étnico-raciais, sendo o termo “colorismo” usado pela primeira vez

no ensaio de Alice Walker, If the Present Looks Like the Past, What Does the Future Look

Like?68 (1982), para refletir sobre como os tons de pele facilitam ou dificultam a relação de

privilégio e acesso, de modo que quem possui a pele mais clara desfruta de maior aceitação e

quem tem a pele mais escura enfrenta estruturas mais rígidas de exclusão. O objetivo dessa

categoria é explicar a discriminação orientada pela cor da pele, um tema que já vem sendo

abordado no Brasil a décadas e tem cada vez mais ganhado popularidade e suscitado outras

contradições, como o questionamento da identidade étnico-racial de pessoas pretas de pele

clara, problemática que Gabi Nyaray confronta ao final de sua rima com os versos “quem é

você pra falar quem é preto ou não?”.

Ao formular sua concepção sobre “preconceito de marca” e “preconceito de origem”

Oracy Nogueira (1998) já anunciava os primeiros traços dessa discussão que denominamos

contemporaneamente como colorismo. O preconceito de marca, segundo Nogueira (1998),

tem como principal referência a aparência da pessoa e suas características fenotípicas,

68 “Se o presente se parece com o passado, como se parece o futuro?”

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/1960255807433963
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enquanto o preconceito de origem além de considerar a fisionomia, tem também como

parâmetro a ancestralidade, o parentesco sanguíneo e as práticas culturais. Deste modo, ainda

que a pessoa mestiça reconheça sua ascendência ou parentesco negro, no Brasil, o critério que

prevalecerá para o funcionamento do preconceito de marca, será a cor da pele. No entanto, a

cor não é o único aspecto que influi na discriminação racial, a concepção de branco e

não-branco também varia em função de traços como, por exemplo, a grossura dos lábios e a

textura dos cabelos, carácteristicas que se interseccionam com classe social, região de

moradia, gênero, geração e outros fatores, que como analisa Flávia Rios (2019, p.11) são

“mobilizados para racializar pessoas e grupos, isso é, contruir subjetividade inferiorizada”.

A construção do preconceito pela cor da pele no Brasil está intrinsecamente

relacionada com a nossa história de miscigenação, bem como com a definição de uma

identidade nacional (MUNANGA, 1999). Tomando como modelo os quadros teóricos da

ciência ocidental, bem como seu padrão de desenvolvimento, os intelectuais brasileiros do

século XIX e primeiras décadas do XX (Nina Rodrigues, Sílvio Romero, Euclides da Cunha,

João Batista Lacerda, Edgar Roque Pinto, Oliveira Viana, Gilberto Freyre) envolveram-se em

intensos debates sobre a questão racial e o impasse que ela colocava para “elevar” o país ao

status de nação. Dentre eles, vale ressaltar o pensamento de Francisco José de Oliveira Viana,

que na concepção de Munanga (1999) talvez tenha sido um dos principais responsáveis pela

construção da ideologia racista brasileira, uma vez que suas reflexões sugeriam que com a

massiva migração européia, a miscigenação promoveria um apuramento racial sucessivo69,

que levaria cerca de quatro ou cinco gerações para clarear a população. Essa elaboração tinha

como finalidade responder o seguinte questionamento: como um país cuja população conta

com diferentes raças – sendo a indígena e a negra consideradas inferiores à branca – e um

imenso contigente de mestiços – que representavam a degenerescência da raça branca –

alcançaria o status de nação civilizada?

Tal pergunta demonstra, como destaca Flavia Rios (2019), que a mestiçagem foi e é

repleta de significados e disputas com distintas interpretações que dependem da

temporalidade e do contexto. No Brasil, durante a segunda metade do século XX, a idéia de

um ‘aprimoramento’ racial por meio da miscigenação foi substituída pela mestiçagem como

um ideal da democracia racial e da superioridade cultural, pois demostrava a capacidade da

nação de resolver os problemas oriundos da colonização sem conflitos raciais abertos

(ibidem), o que também pode ser interpretado, conforme nos ensinou Lélia González (1988),

69 Esse processo também foi denominado eugenia.
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como racismo por negação ou disfarce. É o que se explicita nas noções de “mestiçagem” e de

“democracia racial”, as quais passaram a representar uma solução para a nação, simbolizando

a suposta complementaridade e harmonia entre Casa-Grande & Senzala70, título de Gilberto

Freyre, autor que chegou a descrever o Brasil como um “paraíso racial” em seu livro O mundo

que o português criou (1940). No entanto, as miragens harmoniosas criadas por Freyre para

ilustrar uma sociedade marcada pela paridade racial são reconhecidas como a construção de

um mito da democracia racial por autoras como Sueli Carneiro (2011, p.66), pois, omite o

estupro colonial praticado pelo colonizador sobre mulheres negras e indígenas, bem como

ignora as profundas desigualdades que separam negros, indígenas e brancos. Quando Nyarai

canta: “As adversidades de então faz você se esquecer de toda nossa história/ Entenda que têm

uma negação/ e a gente aqui se perdendo na missão”, ela incorpora a complexidade desse

debate em sua rima. A negação, presente na análise de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e de

Gabi Nyarai, parece ser uma característica elementar dos processos históricos que corroboram

para a fragmentação da compreensão racial e para perpetuação do racismo.

Para Carneiro (2011), a hierarquia cromática e fenotípica, a que foram sujeitas as

pessoas não brancas, impacta particularmente os negros brasileiros que, ao não se verem

brancos e também ao não se identificarem negros, criam uma diversidade de expressões para

se definir racialmente, “tais como moreno escuro, moreno-claro, moreno-jambo,

marrom-bombom, mulato, mestiço, caboclo, mameluco, cafuzo, ou seja, confusos de tal

maneira que acabam todos agregados na categoria oficial do IBGE: pardo!” (CARNEIRO,

2011, p.69). Em nossa profunda experiência colonial, pardo é a cor da mestiçagem. Desde as

primeiras formulações (BLUTEAU, 1720; SILVA 1789; PINTO, 1832, apud SILVA;

WESCHENFELDER, 2018) o pardo esteve situado em muitas definições como uma cor entre

o preto e o branco, e em alguns casos associada ao mulato, denominação atribuída àqueles que

eram filhos de negros e brancos, mas que não é mais utilizada devido a sua carga de sentido

negativa. Ao longo desse processo, o que prevaleceu para as pessoas classificadas como

pardas foi uma posição de entre-lugar – nem preto, nem branco –, uma transição, uma cor

indefinida. Isso fica evidente quando nos deparamos com as mudanças nas classificações do

Censo Demográfico do Brasil ao longo dos anos. No primeiro deles (1872), classificado por

“raça” (ainda numa perspectiva biológica), as definições se subdividiam entre: branca, preta,

cabocla e parda. Em 1890 a categoria parda foi substituída por mestiça, ficando subdividida

entre branca, preta, cabocla e mestiça. Já em 1940, o termo raça é substituído por cor, devido

70 Título do conhecido livro de Gilberto Freyre (1933).
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ao fracasso das elaborações especulativas (MUNANGA, 1999) que sustentavam a noção de

raça enquanto qualidade biológica. Em contrapartida, pardos e caboclos são removidos do

Censo, e adiciona-se a definição amarelo, permanecendo então: branca, preta e amarela. Em

1960 o Censo por cor reposiciona a categoria parda entre as classificações, quadro que se

mantém até 1980. Apenas em 2010 as classificações são novamente modificadas, dessa vez

especificadas por cor/raça71 e subdivididas entre: indígena, preta, parda, amarela e branca.

Para Melissa Nobles (2000, apud CARNEIRO, 2011, p.68), “o Censo ajuda não

simplesmente a contar, mas a criar categorias” e nesses deslocamentos de conceitos parece

haver uma dificuldade quanto à classificação da população. A preeminência das definições:

branco e preto e a maleabilidade de: pardo, mestiço e indígena parece fomentar esse

entre-lugar no qual se situam as questões vivenciadas por pessoas pretas de pele clara, e

sobretudo indígenas, que até o ano de 2010 sequer apareciam nos dados demográficos, sendo

suprimidos durante cinco décadas na classificação pardo, que também sempre fora uma

categoria residual. A necessidade de criar uma terceira definição que não é preta nem indígena

sinaliza para uma característica perversa do racismo: “a maneira pela qual ele aprisiona o

outro em imagens fixas e estereotipadas, enquanto reserva para os racialmente hegemônicos o

privilégio de ser representado em sua diversidade” (CARNEIRO, 2011, p.70), uma situação

que acaba agravando o problema do colorismo, já que contribui para fragmentação da

identidade negra e indígena.

Como destaca Flávia Rios (2019, p.2), se no passado, a ideia de mestiçagem criou ao

menos duas ideologias políticas: o embranquecimento e a democracia racial, no presente,

temos a ideologia do colorismo, a qual se organiza a partir de discursos sobre as

hierarquizações baseadas na cor. De acordo com Rios (2019, p.11), em sociedades em que

houve um intenso “investimento simbólico e material no branqueamento quaisquer marcas

corporais e culturais próximas do ideal dos brancos são valorizadas, de modo a hierarquizar a

própria comunidade negra”. Assim, os discursos sobre o colorismo tem estado em uma via de

mão dupla: por um lado, chamando a atenção para as disparidades de acesso e oportunidades

sociais que existe entre pessoas negras de pele clara e escura, e por outro, demonstrando que

ter a pele mais clara não é exatamente um privilégio, visto que os diferentes tons de pele

negra não impedem essas pessoas de vivenciar o racismo (ibidem).

71 A noção de raça retorna às classificações, mas não de uma perspectiva naturalista, em que as explicações são
baseadas em noções biológicas, e sim socioculturais.
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Por essa razão Gabi Nyarai enfatiza “a melanina tem muitas formas de se apresentar”e

ainda denuncia em seu freestyle a indiferença desse discurso do ponto de vista do Estado, que,

independente de como a pessoa se reconhece, direciona para população preta de pele clara ou

escura suas políticas punitivas e repressivas. É o que se desenha no decurso de nossa história

nacional e também nos dados contemporâneos. No Atlas da Violência72 (2019), o ano de 2017

registrou que 75,5% das vítimas de homicídio foram indivíduos negros (definidos pela soma

entre pretos e pardos, segundo a classificação do IBGE), enquanto o Infopen73 (sistema de

informação e estatística das penitenciárias brasileiras) aponta que, no mesmo ano, 63,6% da

população encarcerada era composta de pretos e pardos. Ainda segundo Atlas da Violência

(2019), de 2005 a 2015 ocorreu um aumento assustador no número de homicídios no Brasil,

subindo o equivalente a mil casos por ano: de 48 a 50 mil entre 2005 e 2007, para 59 a 60 mil

em 2015. Um total de 318 mil jovens assassinados (2005-2015), 53,8% homens com idade

entre 15 e 19 anos. A cada 100 jovens desses 318 mil, 71 eram negros. A partir desses dados

percebemos que “esses jovens sabem, pela experiência cotidiana, que o policial nunca se

engana, sejam esses jovens negros de pele mais clara ou escura” (CARNEIRO, 2011, p.73).

Assim, a avaliação de Gabi Nyarai é precisa ao confrontar a perspectiva de que as

pessoas negras de pele clara não seriam negras, uma ideia que reforça os ensinamentos de

Sueli Carneiro (2011) ao afirmar que o termo “pardo” se presta apenas para agregar os que,

por terem sua identidade étnico-racial destroçada pelo racismo e pela discriminação, não

sabem mais o que são. Nesse cenário, temos de levar em consideração os dizere de Lélia

González, “a chamada América Latina é, na verdade, muito mais ameríndia e amefricana do

que outra coisa” (1988, p.72), e nesses contextos onde prevalece o racismo por negação “a

força cultural”, como essa evocada por Nyarai e Mlk de Mel, “tem apresentado-se como a

melhor forma de resistência” (ibidem).

É o caso da Batalha Dominação. Sua força estética, baseada na combinação das

diferentes performatividades corpóreas e de um estilo musical provocativo e afrontoso,

carregado de gírias e de elementos próprios do universo afro-diaspórico, faz ecoar as

denúncias que afligem cotidianamente a juventude negra e gênero dissidente que vivem nas

grandes cidades. Nyarai e Mlk de Mel também demonstram isso ao deslocarem as

73 Levantamento do mesmo período. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf>. Acesso: 28/09/2020.

72 Apuração dos dados dos últimos 10 anos de 2007 à 2017. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019>. Acesso: 28/09/2020.
Apuração dos dados entre 2005 e 2015. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf>. Acesso: 28/09/2020

https://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
https://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf
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representações estéticas convencionadas pelo cistema sexo gênero em sua gestualidade,

vestimenta e em sua rima. Embora ambes MCs possuam uma performance que se aproxima

mais do que a cisgeneridade denominaria como masculino, elies não fixam suas posições de

acordo com orientação sexual ou identidade de gênero, muito pelo contrário, intercambiam os

códigos de produção de masculinidade e feminilidade, anunciando uma escrita corpórea e

uma vivência múltipla. É o que se destaca especialmente nos versos de Mlk de Mel, que ao

confrontar o tema do colorismo, canta: “Tem tantas coisas entre o preto e o branco/ Tem

tantas coisas entre o homem e a mulher [...]” – questionando assim a limitação imposta pelos

modelos ambíguos de interpretação também impostos pelo cistema de sexo e gênero.

No contexto da Batalha, quanto mais provocativas, emotivas e questionadoras são as

rimas, mais elas são valorizadas. Podemos observar essa característica na apresentação da MC

Afrodite, que ocorreu no mês de junho de 2019, durante o microfone aberto74 no Largo São

Bento. Afrodite é de Poços de Caldas-MG, onde mora atualmente, e sua participação na

Dominação se deu durante o período em que esteve na cidade de São Paulo gravando seu

primeiro EP, época em que morava no Capão Redondo. Ela conheceu a Batalha Dominação

em 2017 pela internet, sendo essa a primeira batalha de conhecimento que teve contato. Até

então as batalhas que Afrodite conhecia eram aquelas marcadas por um ambiente hostil e com

rimas preconceituosas. Foi a partir de um estranhamento com essas rodas de rima que ela se

questionou75: "Não é possível, rap não é isso!”. Para a MC o rap e a poesia são formas

políticas de registrar como ela vê e interpreta o mundo em que vive, e também um modo de

externalizar suas angústias e de simbolizar o que ela é. “É a forma como eu leio o mundo e

como as ações do mundo interferem na forma como eu vejo também”.

75 Essas informações foram colhidas através de conversa realizada com a MC via Whatsapp no dia 27/12/2020.

74 Conforme vimos no capítulo anterior, o microfone aberto é um espaço para livre expressão. Assim, pode haver
apresentação de composições autorais, de versos decorados, danças etc. Geralmente artistas utilizam esse
momento para divulgar seus trabalhos e divulgar suas produções.
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Foto: Nathália Santos. MC Afrodite durante a Edição Especial no Sesc Santana em setembro de 2019.
Disponível em: <https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2407213312738208>.

O nome da MC é característico de uma dimensão estético-política que pode remeter

tanto à deusa do amor, da beleza e da sexualidade, conhecida por sua ira e vingança na

mitologia Grega, como também à reversão desse símbolo ocidental, confirmada na imagem e

na performance da MC, e em suas letras que enfatizam a matriz Afro de seu corpo e

experiência. Suas composições falam sobre as adversidades das questões raciais, desigualdade

e violência, sem negligenciar os versos evocativos de sua ancestralidade negra. É o que

percebemos na rima a seguir, em que a rapper, ocupando o microfone aberto, divulga uma de

suas letras autorais, a qual também nos ofereceu o título desta seção.
Todo dia tanta gente virando estatística/ Pergunta pros menó: qual a perspectiva/ de
vida/ É de ter braços pra luta/ não deixar sucumbir/guerras diárias travadas/ pra não
deixar de existir.
Ó pátria amada/ que rege a nação/ lembra dos ricos/ mas da perifa não/ Então daqui
a pouco serão 20 anos/ nos alienar/sempre foi o plano.
Sucateamento da nossa educação/ vai na escola dos playba que eles estão em
ascensão, Jão/ Pra preto pobre essa porra toda é falha/ Queremos justiça liberdade
Rafa Braga/ liberdade Rafa Braga.
Eles viram filme/ a gente estatística/ Diz aí qual a história mais bonita da Tv/ a da
vizinha/ que você vê todo dia/ que trampa em três casa de família
Pra branquitude sempre haverá a comoção/ mas pra mim foda-se se ceis tão de dread
ou não/ a negritude viva/ pra mim é mais importante/ Avisa lá rebelião que é fogo na
casa grande.
Ceis não entendem/ nós descendemos de gigantes/ luta e resistência/ que aqui corre
no meu sangue.

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2407213312738208
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O genocídio não para/ é corpo preto na vala/ Não esquecemos de Cláudia/ sendo
arrastada não
E se os bota te para/ senão resolve na bala/ a tua boca eles cala/ joga no camburão
Então para/ O genocídio não para/ Então para/ que é corpo preto na vala/ Então para/
que a polícia mata/ Então para/ que essa ferida não sara/ Então para/ E o Estado se
cala/ Então para/ Libertem Rafa Braga
A cada 23 minutos um pretinho morre no Brasil/ Cê viu?/ Cê viu?/ Cê viu?/ É bala/
polícia/ É extra/ fuzil/ Cê viu?/ Cê viu?/ Cê viu?
Sinhazinha presta atenção/ Eu não sou sua preta de estimação/ Sinhazinha presta
atenção/ Eu quero seu respeito/ Não quero sua redenção/ Que os nossos irmãos
vivam!

Em sua canção, entoada com uma energia e vitalidade corpórea própria de quem se

dispõe na dianteira do enfrentamento, Afrodite rememora e reafirma suas conexões ancestrais,

e informa suas fontes de inspiração: “ceis não entendem/ Nós descendemos de gigantes/ Luta

e resistência que aqui corre no meu sangue”. A composição da MC, em um diálogo direto

com as produções de rap, estabelece um engajamento afetivo que desloca seus ouvintes da

zona de conforto e reivindica uma posição diferente daquela comoção piedosa sugerida nos

discursos da televisão sobre as periferias.

Sua música é um manifesto contra o genocídio da população negra e traz nele a dor

das feridas que provêm dessas mortes que “não param”. A voz e reflexão de Afrodite se soma

a de intelectuais como Abdias Nascimento, que desde a década de 1970, denunciava o

genocídio sistemico da população negra. Em seu livro O Genocídio do Negro Brasieiro

(1978), Nascimento inaugura sua elaboração sobre esse processo com duas definições sobre o

termo ‘genocídio’, o primeiro do Webster's Third New lnternational Dictionary of the English

Language, Massachussetts (1967), carcteriza-o como
O uso de medidas deliberadas e sistemáticas (como morte, injúria corporal e mental,
impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos), calculadas para a ex-
terminação de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a
religião ou a cultura de um grupo

Numa segunda interpretação do termo, presente no Dicionário Escolar do Professor

Organizado por Francisco da Silveira Bueno Ministério da Educação e Cultura (1963), o

genocídio é definido da seguinte forma:
Recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela exterminação de
seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais,
linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Ex.: perseguição hitlerista
aos judeus, segregação racial, etc.

Tanto nas definições selecionadas por Nascimento, como na abordagem de Afrodite,

são muitos fatores que incidem na promoção do gebocídio, algo que podemos encarar como

um fenômeno multicausal, como denominou Nilma Lino Gomes e Ana Paula Laborne (2018).

O genocídio está relacionado à violência de Estado, pobreza e vulnerabilidade, acesso
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precário à educação, escassez de espaços de lazer e cultura, dificuldade de inserção no

mercado de trabalho, entre outros fatores sociais e institucionais de desigualdade e racismo.

Essa multicausalidade pode ser reconhecida em canções, histórias, manchetes de

jornais e estatísticas que reiteram a situação de negação do direito à vida da juventude negra,

revelando índices inquietantes de letalidade, vulnerabilidade e encarceramento, como os

anunciados nos versos da canção da MC: “A cada 23 minutos um pretinho morre no Brasil/

Cê viu?/ Cê viu?/ Cê viu?”. Quando Afrodite canta esse trecho da composição, sua expressão

facial e seu corpo tomam conta do espaço, sua testa franze, sua mão esquerda empunhada com

indicador erguido questiona o público: “Cê viu?”, que silencia. O corpo e a palavra misturam

dor e força de forma comovente e provocadora, ao utilizar o termo “pretinho”, a MC

demonstra sua habilidade em administrar emoções adversas. Ela encara os dados que

traduzem uma realidade cruel e impiedosa, ao mesmo tempo em que recorre a termos que

representam, para ela e o público da batalha, a capacidade amável e cuidadosa de comunicar

uma dor compartilhada com seus pares, enquanto ironicamente, para a realidade racista dos

dados, é mais uma das formas pejorativas de rebaixamento para se referir à população negra,

vítima desse genocídio.

Afrodite consegue ainda mensurar essa operação estrutural de forma comparativa,

contrastando duas realidades díspares: a do rico e a do pobre, a da escola privada e a da

pública, a da seletividade penal para população negra e a da impunidade para os brancos,

assim como a valorização da narrativa desses grupos privilegiados em face das estatísticas

desoladoras que perseguem a realidade da juventude negra. Todos esses fatores resultam nesse

cenário de desigualdade que tem como fim último de sua operação o corpo negro morto ou

privado de sua liberdade. Jovens negres seguem sendo exterminades, ainda que tenham sido

orientades desde a infância pelas suas mães a saírem com os documentos, a não correr pelas

ruas, a não andarem sozinhes, a manterem as mãos sempre à vista e, em caso de abordagem

policial, a verbalizar etapa por etapa dos seus movimentos para que nenhuma reação seja

confundida. Essas recomendações são dadas para aquelies que enfrentam um cotidiano de

precariedade e guerra, habitando dia a dia um campo de batalhas.

É por meio desse ideal de guerra, que aparece revestido ora de combate às drogas, ora

de perseguição contra o crime organizado, que o Estado exerce o seu controle sobre a vida e a

morte. Manifestando o seu poder de guerra, ele é capaz de manter sua soberania e exercer o

seu direito de matar (MBEMBE, 2016, p.123). Afrodite fala de “guerras diárias travadas pra

não deixar de existir” e menciona Rafael Braga, um jovem negro, catador de materiais
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recicláveis, que foi preso em 20 de junho de 2013 no Rio de Janeiro, após mais uma noite de

manifestações contra o aumento nas taxas abusivas do transporte público. Devido à sua

condição financeira, Rafael não conseguia retornar todos os dias para a comunidade Vila

Cruzeiro, na Vila da Penha-RJ, onde morava com a família, e por essa razão tinha um local

improvisado para dormir no centro da cidade, exatamente onde foi preso. Ainda que Rafael

afirme não ter participado das manifestações, ele foi o único preso condenado em

circunstâncias relacionadas aos protestos de 2013 sobre a acusação de porte ilegal de artefato

incendiário e tráfico de drogas. O suposto artefato incendiário, segundo o jovem, eram duas

garrafas plásticas, uma de pinho sol e outra de água sanitária que ele encontrou dentro da loja

abandonada onde dormia. Sobre o porte de drogas, a defesa de Rafael alega ter sido uma

acusação forjada, resultado do abuso de autoridade por parte dos policiais que o abordaram. A

história do jovem tornou-se símbolo das discussões sobre seletividade penal brasileira e, após

cinco anos cumprindo pena em regime fechado, atualmente Rafael Braga está em prisão

domiciliar.

Cláudia Ferreira, também referida nos versos de Afrodite, figurou mais uma história

triste e perversa no histórico de atuação da polícia militar brasileira. Cláudia, mulher negra

que trabalhava como auxiliar de serviços em um hospital do Rio de Janeiro, foi baleada

durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Congonha, no dia 16 de

março de 2014. Os policiais que diziam estar socorrendo a vítima colocaram-na ferida no

porta-malas da viatura, no entanto, no meio do percurso, na Estrada Independente Magalhães,

o porta-malas da viatura se abriu e o corpo ferido de Cláudia ficou pendurado para o lado de

fora, quando foi arrastada por 350 metros. A cena chocante foi filmada por um cinegrafista

anônimo e repercutiu mundialmente, reacendendo o debate sobre violência policial e a

impunidade dos crimes cometidos pela polícia brasileira. Cláudia foi mais uma vítima letal da

truculência exercida pelo Estado.

As provocações reflexivas de Afrodite me conectaram a Dennis de Oliveira, Anibal

Quijano e Achille Mbembe, que avaliam essa estreita relação entre violência e Estado.

Segundo Dennis de Oliveira (2018), a violência é um processo lógico das sociedades

latino-americanas – submersas na colonialidade do poder, e nessa submissão, a violência

transcende os atos intencionais que pretendem causar dano ao outro; ela se alastra para

situações de opressão diluídas em dispositivos impessoais que são cristalizados em

comportamentos naturalizados (OLIVEIRA, 2018. p.43). A prática da Polícia Militar
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brasileira, por exemplo, é uma das mais fortes evidências desse processo operacionalizado

pela violência e orientado pela raça.

De acordo com Aníbal Quijano (2005), a classificação da população mundial por raça

não possui história conhecida antes da chegada dos europeus na América, processo que

demarcou o início da consolidação do capitalismo colonial moderno. Essa categorização

racial administrou as primeiras tentativas de diferenciação entre colonizadores e colonizados,

aludindo desde o princípio a uma diferença biológica e hierárquica entre esses grupos (idem).

Formou-se assim novas categorias identitárias até então inexistentes no continente americano,

como: índios, negros e mestiços. A própria globalização se serviu dessa classificação –

talhada pelo colonialismo76 e característica da escravização – para nos colocar diante de um

padrão de poder hoje hegemônico: a colonialidade. Para Quijano (2005), a colonialidade do

poder estrutura o capitalismo mundial, uma vez que, na confluência da globalização, dois

mitos fundacionais disseminaram o eurocentrismo como perspectiva hegemônica de

conhecimento e modernidade. Primeiro a “ideia-imagem” da história das civilizações

humanas como um processo que surge de um estado de natureza e avança até chegar à cultura

civilizacional localizada na Europa, e o segundo é a explicação do sentido atribuído às

diferenças entre “Europa e não-Europa” como uma distinção de natureza (racial) e não de

história de poder (QUIJANO, 2005). Assim, a modernidade e a racionalidade – própria do

mundo moderno – foram imaginadas como experiências e produtos exclusivamente europeus,

como nos mostra Dennis de Oliveira (2018, p.56):
[...] a colonialidade do poder também se manifesta pela restrição da democracia, do
estatuto dos direitos civis e humanos, enfim, restringe a ordem social da
Modernidade aos povos brancos. A colonialidade do poder interdita a vida
qualificada, restringe as vidas dos povos não brancos, negros e indígenas à condição
de vidas nuas.

Nesse neocolonialismo, antigas operações passam a ser revestidas de novos nomes ou

suprimidas na ideia de segurança. Os suplícios, por exemplo, política punitiva estabelecida

por meio do castigo físico, ainda que tenha deixado de ser oficialmente regulamentada pelas

instituições jurídicas, não deixou de ser praticado por elas. As frequentes violações de direitos

humanos presentes nas ações policiais evidenciam que a polícia é uma aliada indispensável da

justiça criminal, sobretudo pela sua capacidade de manutenção das práticas de tortura que

permanecem presentes nos mecanismos de vigilância e repressão, ainda que não sejam

76 O termo colonialismo refere-se especificamente ao processo histórico de expansão territorial europeia pelo
mundo, bem como aos processos políticos, econômicos, culturais e epistêmicos acarretados por ele. Já o termo
colonialidade do poder, sugerido por Aníbal Quijano, remete aos desdobramentos contemporâneos próprios da
racionalidade europeia que se revestiram em novas estruturas coloniais de exploração e violência.
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diretamente ligadas ao Judiciário (BORGES, 2018, p. 26). Mesmo que o sistema de justiça

tenha modificado suas normas punitivas, se distanciando dos castigos físicos e instalando uma

nova racionalidade corretiva a partir da restrição da liberdade, a tortura como via

disciplinadora e punitiva ainda recai sobre a população preta e pobre que enfrenta nas

periferias uma variedade crescente de violações e coerções policiais tão cruéis quanto às

sofridas por Claudia Ferreira.

Essa atualização das dinâmicas de repressão está diretamente relacionada ao acordo

que determinou o processo político brasileiro de transição do regime militar para a

democracia institucional. Tal ação impediu uma ruptura com o modelo representativo presente

nos órgãos de segurança, e por essa razão houve uma cristalização das estruturas repressivas

militares mesmo após a implementação das democracias institucionais, segundo Dennis de

Oliveira (2018).
No ano de 1989, a Escola Superior de Guerra, instituição das Forças Armadas
brasileiras que funcionou como um “think tank” das doutrinas que sustentaram a
ditadura militar (1964-1985), elaborou um documento intitulado “Estrutura do Poder
Nacional para o Século XXI”, que no capítulo da “ordem social”, aponta que o
crescimento da miserabilidade é um fator de risco para desestabilização do sistema,
razão pela qual pregam a manutenção de “polícia” das Forças Armadas para o
controle dos cinturões de miséria e o contingente de “menores” abandonados que
tenderiam a se transformar em “criminosos”  (OLIVEIRA, 2018. p.50).

Assim, o autor faz coro com a reflexão que aparece de forma contundente na rima de

Afrodite, ao nos explicar que as práticas repressivas da ditadura permaneceram não mais no

controle da esfera pública institucional, mas na contenção das periferias e de seus habitantes.

Estes passaram a ser o novo “inimigo interno”, a quem a colonialidade do poder coloca na

condição de submissos às políticas de morte. Os territórios periféricos tornam-se, portanto,

“arquétipos da colônia, onde se exerce o poder sem limites e a guerra sem fim” (OLIVEIRA,

2018. p.50), como entoou a MC “Ó pátria amada/ que rege a nação/ lembra dos rico/ mas da

perifa não”. Essa prática de negligência e violência memorável, alertada por Afrodite e por

Oliveira refletem no Atlas da Violência (2017), que nos mostra que em 2015, no Brasil, o

número de mortes decorrentes de intervenções policiais era superior aos casos de latrocínio

(roubo seguido de morte). No Rio de Janeiro, esse número foi de 1229 entre 2014 e 2015, e

no mesmo período São Paulo contabilizou 1806 mortes nessas circunstâncias. Por essa

proporção de óbitos inexplicáveis a polícia brasileira foi eleita a que mais mata no mundo77. O

Atlas da Violência ainda aponta que a incidência de práticas letais por parte de agentes

77 Disponível em: <https://www.geledes.org.br/policial-brasileira-e-a-que-mais-mata-no-mundo/>. Acesso:
27/09/2020

https://www.geledes.org.br/policial-brasileira-e-a-que-mais-mata-no-mundo/
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estatais “não configura um desvio individual de conduta, mas sim um padrão institucional de

uso da força pelas polícias” (IPEA, 2018, p.22).

Assim sendo, “as guerras diárias travadas”, anunciadas por Afrodite, denunciam que

na política de morte nem todo corpo está passível ao extermínio. Apenas aqueles que estão

submetidos à pobreza e à iminência da morte experienciam os riscos delimitados pelos

parâmetros definidores do racismo e da colonialidade do poder. Nessa perspectiva podemos

perceber, então, que a noção de raça, para além de hierarquizar e dominar os povos não

ocidentais, foi e ainda é um mecanismo que regula corpos, territórios e seu direito de vida.

3.2. “Ser preto em vielas e becos”

Observando um cenário mais recente, a situação parece ainda mais desoladora.

Enquanto escrevo esta dissertação, o país enfrenta uma pandemia causada por uma família de

vírus (COVID-19) que geram infecções respiratórias e que até o momento, 6 de agosto de

2020, já levou a óbito 507.166 pessoas em todo o mundo, 98.644 delas no Brasil78. O vírus

que cruzou o atlântico e teve os primeiros casos entre a elite paulistana com condições de se

tratar em hospitais privados altamente equipados, como o Albert Einstein, alastrou-se para as

periferias e tem feito um crescente número de óbitos em bairros onde reside a população mais

pobre, como em Brasilândia e Sapopemba79. Embora o centro da cidade reúna o maior

número de casos, a proporção de mortes tem sido maior nas periferias, conforme aponta o

LabCidade80. Um possível motivo para o contingente de infectados e recuperados ser mais

expressivo no centro do que nas margens da cidade é o fato de 60% dos leitos de UTI do SUS

estarem concentrados no centro da cidade de São Paulo81. Por distribuições desiguais como

essa, que incidem diretamente nas possibilidades de recuperação da população periférica e

negra, desde o dia 20 de abril de 2020 membros da rede Coalizão Negra por Direitos

passaram a reivindicar formalmente que as informações referentes aos óbitos contenham

especificação por cor e raça na cidade de São Paulo. A proposta visa mensurar o efeito do

81 BOCCHINI. B. Levantamento mostra desigualdade na distribuição de UTIs dos SUS em SP: Pesquisa usou
dados de 2020 do DataSUS. Disponível em:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/levantamento-mostra-desigualdade-na-distribuicao-de-u
tis-do-sus-em-sp>. Acesso em 17/05/2020.

80 Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAU-USP), coordenado pela Professora Raquel Rolnik. Disponível em:
https://labcidadefau.carto.com/. Acesso: 30/06/2020

79 Disponível em:
<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/10/periferia-das-zonas-norte-e-sul-de-sp-lideram-ranking-de
-bairros-com-mais-mortes-por-covid-19.ghtml>. Acesso: 30/06/2020.

78 Informação disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso: 06/08/2020.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/levantamento-mostra-desigualdade-na-distribuicao-de-utis-do-sus-em-sp
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/levantamento-mostra-desigualdade-na-distribuicao-de-utis-do-sus-em-sp
https://labcidadefau.carto.com/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/10/periferia-das-zonas-norte-e-sul-de-sp-lideram-ranking-de-bairros-com-mais-mortes-por-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/10/periferia-das-zonas-norte-e-sul-de-sp-lideram-ranking-de-bairros-com-mais-mortes-por-covid-19.ghtml
https://covid.saude.gov.br/
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vírus e da ausência de políticas de saúde e prevenção para essa parcela mais vulnerável da

população que se concentra nas periferias.

Em meio a esse contexto que modificou intensamente a vida social das cidades,

paralisando todas as atividades formais e informais, a PM enrijeceu sua política de violência,

tema que marcou o mês de maio de 2020. Foi nesse mesmo mês em que George Floyd foi

estrangulado até a morte por um policial branco na cidade de Minneapolis nos Estados

Unidos, reacendendo o slogan Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), que no Rio de

Janeiro, João Pedro, de 14 anos, foi morto por um tiro de fuzil que atingiu sua barriga. O

disparo foi realizado pela PM diante dos gritos do irmão informando aos policiais a presença

das crianças brincando no quintal. Apenas dois dias após o ocorrido, João Vitor da Rocha, de

18 anos, também foi baleado e morto em uma troca de tiros na Cidade de Deus enquanto

trabalhava como voluntário na distribuição de alimentos para famílias afetadas pelo

desemprego durante a pandemia.

Em São Paulo a situação também não é diferente. Segundo Breiller Pires (2020), em

matéria publicada no jornal El País82, apenas no mês de junho houve pelo menos quatro casos

de tortura ou abuso de autoridade por parte de policiais militares na capital paulistana. A

publicação ainda aponta que a letalidade policial em São Paulo aumentou 31% entre janeiro e

abril, meses em que se iniciou a vigência da quarentena em razão da pandemia. Abril foi o

mês que bateu o recorde de 119 homicídios cometidos pela polícia, em contraposição aos 79

praticados em 2019. Como nos informa Achille Mbembe (2016, p.146), o terror é uma

característica que tanto definiu os Estados escravistas como os regimes coloniais

tardo-modernos; ambos são a expressão da ausência de liberdade e, para alguns, a permanente

experiência de estar na dor.

Sobre o desencadear desta trama, a Batalha Dominação figura uma posição central ao

criar um espaço de expressão e diálogo em que MCs, em sua maioria pretes e ou raializades,

possam externalizar suas dores e falar sobre elas. Durante esse período de pandemia, desde o

início da quarentena, a batalha foi reorganizada de forma virtual, mantendo ainda sua

ocorrência semanal. Cada MC faz sua inscrição pela página da Batalha e envia um vídeo de

30 segundos rimando sobre o tema pré-selecionado pelas organizadoras a partir de sugestões

82 PIRES, Breiller. Entre a vida e a morte, violência policial se estende por todo o Brasil, blindada pela
impunidade. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-30/entre-a-vida-e-a-morte-sob-tortura-violencia-policial-se-estende-por
-todo-o-brasil-blindada-pela-impunidade.html>. Acesso: 30/06/2020

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-30/entre-a-vida-e-a-morte-sob-tortura-violencia-policial-se-estende-por-todo-o-brasil-blindada-pela-impunidade.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-30/entre-a-vida-e-a-morte-sob-tortura-violencia-policial-se-estende-por-todo-o-brasil-blindada-pela-impunidade.html
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do público. A batalha ocorre em duas semanas, a primeira etapa seleciona finalistas e a última

decide quem vence.

Durante as edições online, o tema pandemia apareceu de maneira recorrente,

reafirmando a característica familiar Dominação de tematizar a conjuntura social. Nas

batalhas presenciais, anteriores à pandemia de COVID-19, diversas vezes as manchetes de

jornais da semana tornaram-se também um problema abordado na roda de rima. Isso pode ser

percebido na rima que Sara Donato, integrante do grupo Rap Plus Size, realizou em abril de

2019, mesmo mês em que o músico Evaldo Rosa e Luciano Macedo foram assassinados com

80 tiros pela PM. Na ocasião, a MC batalhou contra Gabi Nyarai, e como são duas MCs

fundadoras da Batalha e com longa trajetória no rap nacional, o clima das pessoas em volta

era de expectativa e entusiasmo. Jade Quebra foi a responsável por convocar ambas para o

palco, onde se cumprimentaram com respeito e admiração, dando um abraço apertado. Então

Jade Quebra aproveitou a ocasião para enfatizar o papel histórico das MCs para a Dominação.

Nesse momento, elas tiraram no par ou ímpar quem iniciaria a rima, quando Latoya,

frequentadora assídua da batalha, interveio sugerindo o tema: obsolescência negra. As pessoas

ficaram intrigadas, sem saber ao certo do que se tratava, inclusive as MCs, então a propositora

explicou que quando estudou publicidade se deparou com um assunto que tratava o tempo de

vida dos produtos, um campo de investigação denominado como obsolescência programada.

A partir desse mote, e levando em consideração a perspectiva de vida da população negra, ela

fez uma associação e sugeriu o tema em questão, no qual Sara Donato desenvolveu o seguinte

raciocínio:
Pro Estado nóis tem tempo programado/ Pro Estado pode ter menos de 23: tá
armado/ Armado de informação também vai ser/ porque eles vêm e param/ nem
perguntam/ já associa que é bandido, pode crê/ Ceis acredita?/ Tem gente que não
acredita/ e que fala de racismo reverso/ É! / Só vou acreditar quando branco tomar
80 tiro por ser considerado suspeito/ não sujeito/ Isso não existe/ e não vai
acontecer/ o tempo que eles deram, nóis vai subverter/ E eu subverto/ fazendo rima/
mostrando pras crianças/ pros menino/ que tem que ter autoestima/ pra viver bem
além/ da mira dos tira.

Na rima de Sara Donato fica evidente sua afinidade com o universo rap, trazendo

intertextualidade com a canção Click, Clack, Bang do grupo Conexão do Morro (que também

tematiza o genocídio negro e periférico causado pela polícia) em seus últimos versos. A MC,

que nasceu em São Carlos/SP e mora atualmente na periferia de São Paulo, teve seu contato

com o ritmo desde cedo a partir de influências familiares. Donato é uma mulher negra de pele

clara e cisgênera que começou a se identificar com as letras de rap por meio do

reconhecimento com o conteúdo das composições e com o ambiente retratado nelas. Mas sua
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inserção e permanência só veio a acontecer de forma efetiva por meio de sua aproximação e

participação na Frente Nacional Mulheres no Hip-Hop (FNMH), que a fez compreender o

gênero musical como uma forma de reivindicar direitos e denunciar preconceitos. Assim, suas

músicas autorais passaram a versar especialmente sobre gordofobia, racismo e machismo,

contribuindo de forma efetiva para emancipação de diversas mulheres que registraram83 o

potencial libertador contido em suas canções.

Foto: Nathália Santos. Sara Donato na primeira batalha do ano, em janeiro de 2020. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2654069568052580>

Algumas dessas abordagens aparecem no freestyle de Donato, cantado em abril de

2019, em que a MC problematizou a temática "obsolescência negra” retratando uma situação

real de interrupção da vida de um homem negro, ao mesmo tempo que apresentava

alternativas para transformação de situações como essas. Se por um lado o tema sugeria uma

expectativa de tempo de vida pré-determinada para população preta diante da violência

policial e do racismo, por outro a rima da MC demonstra que esse é um processo legitimado

83 Na canção “Baleia”, presente no EP “A Grande Imersão em Busca do Novo Mundo” (2019), diversas vozes de
mulheres contam como as canções da dupla Rap Plus Size foram determinantes para aceitação de seus corpos e
também para superação de processos depressivos decorrentes dessa estigmatização a que são colocadas as
mulheres gordas. Mesmo antes de formar a dupla com Jupi77er, Donato já vinha registrando uma trajetória no
rap com composições de enfrentamento ao machismo e a gordofobia que tiveram influência positiva em diversas
mulheres. Mais informações são contadas de forma detalhada na entrevista que a MC concedeu ao portal
Geledés no ano de 2014. Disponível em:
<https://www.geledes.org.br/sara-donato-cansei-de-ter-que-encarar-o-machismo-como-algo-normal/>.
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apenas na ótica do Estado, que direciona indiscriminadamente a sua mira para população

jovem e negra. Essa afirmação é reforçada pelo mencionado caso de violência policial

ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Guadalupe, em 2019, quando o músico negro

Evaldo Rosa se dirigia com sua família de carro para um chá de bebê e foi surpreendido com

80 disparos direcionados contra o seu veículo. Os tiros, além de terem tirado a sua vida,

ceifaram também a de Luciano Macedo, jovem negro catador de materiais recicláveis que

tentou socorrê-lo.

Diante dessa cena devastadora, Sara Donato contesta a existência do “racismo

reverso”, uma suposta alegação de que haveria um processo de discriminação ao avesso, de

pessoas negras contra pessoas brancas. Esse termo já vem sendo utilizado desde as lutas por

direitos civis nos Estados Unidos na década de 1960, mas como a conquista por direitos e

equidade racial é um cenário ainda em disputa no contexto brasileiro, a expressão só começou

a se disseminar entre os grupos dominantes à medida que foram crescendo e se consolidando

as políticas de cotas sociais e raciais, e também se ampliando o debate sobre as legislações

pelo combate à discriminação. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, “racismo reverso” é

uma expressão que aparece geralmente em duas situações: quando os privilégios que a

população branca usufrui são confrontados por políticas de reparação ou quando esse grupo se

sente ofendido com denominações que atribuem negatividade à branquitude. No entanto, o

que todas MCs reiteraram até aqui demonstra que o racismo não é uma prática discriminatória

dispersa,  e sim um pilar estruturante de uma lógica que se apoia e se reproduz em hierarquias.

No racismo estão simultaneamente presentes três características, nos explica Grada

Kilomba (2019, p.50): (1) a construção de/da diferença, (2) a ligação dela a valores

hierárquicos e, por fim, (3) sua presença nos processos de poder histórico, econômico,

político e social.
A pessoa é vista como “diferente” devido a sua origem racial e/ou pertença religiosa.
Aqui, temos de perguntar: quem é “diferente de quem? É o sujeito negro “diferente”
do sujeito branco ou o contrário, é o sujeito branco “diferente” do negro? Só se
torna “diferente” porque se “difere” de um grupo que tem o poder de se definir como
norma – a norma branca. Todas/os aquelas/es que não são brancas/os são
construídas/os então como “diferentes”. A branquitude é construída como ponto de
referência a partir do qual todas/os as/os “Outras/os” raciais “diferem”. Nesse
sentido, não se é “diferente”, torna-se “diferente” por meio do processo de
discriminação (KILOMBA, p. 50, grifos da autora).

Tomando o sujeito branco como parâmetro diferenciador, aquelies que não se igualam

passam a ser conectades a valores hierárquicos que se articulam por meio de estigmas de

inferioridade e desonra, como aparece nos dizeres de Sara Donato “Pro Estado nóis tem

tempo programado/ Pro Estado pode ter menos de 23: tá armado/ porque eles vêm e param/
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nem perguntam/ já associa que é bandido, pode crê”. O estigma do jovem, preto, pobre

demarcado como suspeito é construído em oposição ao jovem, branco, classe média que deve

ser protegido. Tais valores implicam um processo de naturalização, pois são aplicados a

grupos vistos como problemáticos, perigosos, exóticos, incomuns (KILOMBA, 2019, p.51).

Esses procedimentos depreciativos e preconceituosos combinados ao poder histórico, político,

social e econômico do grupo branco é que originam o racismo.

Nessa conjuntura, outros grupos raciais não poderiam ser racistas ou performar o

racismo porque eles não organizaram nem se beneficiaram dessa estrutura tríplice de poder

teorizada por Grada Kilomba. Desse modo, os conflitos entre os grupos raciais não

dominantes ou entre esses grupos e o grupo dominante branco devem receber outras

definições, como preconceito, mas nunca racismo (idem). O título do poema de tatiana

nascimento84 posiciona o ‘racismo reverso’ mais como um “delírio da branquitude” do que

um processo de discriminação. Assim, podemos concluir que não existe racismo para aqueles

que não experienciam a desigualdade, a desproporção e os espaços de violência que

engendram a produção de condições mortíferas (MBEMBE, 2018). Isso se deve à

compreensão de que o racismo não é meramente um sentimento aversivo de inimizade ou

apatia, mas sim de relações de poder que funcionam para justificar a exclusão de “outras/os”

(KILOMBA, 2019) grupos raciais da esfera de direitos, então vejamos como ele opera no

nível da política de Estado, como sugere Sara Donato em sua rima.

Em diálogo com Michel Foucault (1976), para quem o racismo de Estado se apresenta

como uma tática do biopoder que estabelece as condições de quem vive e morre, Mbembe

(2016) sugere que consideremos a própria política como uma forma de guerra. Recorrendo ao

antropólogo George Bataille (1988), o autor defende que a morte estrutura a ideia de política,

e com isso o biopoder – expressão de Foucault referente à administração do corpo e da vida

dentro dos limites do capitalismo industrial – converte-se em necropoder – uma política de

superação dos limites para conquistar a soberania, que se torna a capacidade de definir quem é

descartável e quem não é. Em países que foram colonizados, como o Brasil, a

operacionalidade da necropolítica – política de morte para o controle das populações – não se

dá somente pelo estabelecimento das premissas sobre o direito de matar e deixar morrer, mas

é especialmente a forma pela qual o Estado moderno garante o exercício de sua soberania.

Em diálogo com a obra Frantz Fanon (1991), Mbembe (2018) nos explica que o

exercício da necropolítica funciona sob a lógica da colônia, na qual ocorre a prática do poder

84 Disponível em: <https://palavrapreta.wordpress.com/author/tateann/> Acesso em: 12/08/2020

https://palavrapreta.wordpress.com/author/tateann/
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sem limites – e também em que se operacionaliza a categoria raça – para exercer a soberania.

Nas palavras de Mbembe (idem, p.128), “a raça foi a sombra sempre presente sobre o

pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a

desumanidade de povos estrangeiros – ou dominá-los”. Assim, Fanon (1991) descreve a

ocupação colonial a partir da divisão do espaço em compartimentos, definindo limites e

fronteiras internas e externas demarcadas pela presença de quartéis e postos de polícia que

regulamentam o território pela linguagem da força repressiva e sob o princípio da exclusão

recíproca.
A cidade do povo colonizado (...) é um lugar de má fama, povoado por homens de
má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como; morrem lá, não
importa onde ou como. É um mundo sem espaço; os homens vivem uns sobre os
outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, de
sapatos, de carvão, de luz. (FANON, 1991 apud MBEMBE, 2018. p.134).

Nessas espacialidades marcadas pela violência, a necropolítica incide diretamente no

controle da população e do território ocupado, assim, populações inteiras tornam-se o alvo do

soberano. Essa narrativa converge com o que aponta Sara Donato, ao afirmar que,

independente da idade, a prática policial cotidiana nas periferias é direcionada para o corpo

negro. Tal análise me recorda um episódio da minha experiência pessoal. Em 2017, fui de

carro com um casal de amigos comer uma pizza na zona leste de São Paulo e parei na esquina

do prédio em que moravam, no bairro da Fazenda da Juta, em São Mateus, para deixá-los,

quando avistei uma viatura se aproximando com farol alto lançando um foco de luz para

dentro do carro. Lembro-me de ter segurado a respiração devido à tensão que senti, então eles

passaram direto e eu respirei aliviada, mas para minha surpresa ao final da rua eles retornaram

em alta velocidade, parando a viatura muito perto do meu carro. Nesse momento dois

policiais desceram com lanternas e armas em punho direcionadas para o meu rosto aos gritos:

“Desce do carro com a mão pra cima! Desce do carro com a mão pra cima!” Em pânico, abri

a porta, enfatizando um pedido de calma, enquanto eles gritavam raivosos: “Cala a boca e

pega o documento.” Peguei os documentos, entreguei na mão do policial que efetivou a

verificação, enquanto o outro com uma lanterna vasculhava o carro. Após a averiguação eles

me liberaram, mas antes de sair perguntei a ele por que tanta violência naquela abordagem? E

ele me respondeu objetivamente que o meu veículo era suspeito. Nessa situação, o que

tornava o meu veículo suspeito, era obviamente, os limites do território, onde o cotidiano

militarizado e conflituoso, em que as instituições militares governam com seu poder bélico, é

outorgada a liberdade aos comandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre

quando e quem abordar, como também sobre quando e em quem atirar (MBEMBE, 2018).
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O poder político, nessa perspectiva, não é um mero limitador das formas de vida, ou o

que estabelece as normas de como devemos viver, ele também se apropria da morte, do medo

e do controle dos territórios como um objeto de gestão. Levando em consideração essa

perspectiva, podemos compreender porque Latoya sugere o tema “obsolescência negra” e a

MC Sara Donato o relaciona imediatamente com o Estado. Há uma relação intrínseca entre a

gestão institucional das forças repressivas e de controle da vida com o número de mortes

alarmantes que acomete a população negra e periférica, em um processo que Judith Butler

(2018) denominou “distribuição demográfica da precariedade”. Segundo a autora essas

condições são diferencialmente distribuídas, sendo alguns corpos indispensáveis e, portanto,

defendidos, assegurados e protegidos, e outros descartáveis, sendo expostos a toda ordem de

adversidade.

O que parece necessário ressaltar nesta análise é que os níveis de exposição variam de

acordo com a experiência social de cada pessoa em particular, relação que podemos perceber

na poesia que Ayo recitou em maio de 2019, durante o microfone aberto no Largo da São

Bento.
Eu sou poeta

mas antes de ser poeta
eu sou preto

Eu moro numa comunidade onde eu tenho o máximo respeito
porque as vivências ali me tornaram um bom sujeito

Ser preto em vielas e becos
quando passa a polícia dá um aperto no peito

Eles tão vindo apagado e devagar
começaram a nos encarar

Se tem alguma coisa agora é a hora de jogar
porque eles vão nos enquadrar.

Foi dito e feito:
fuzil na cara,

encosta vagabundo e mão pro ar
Os muleque da quebrada já tão cansado de apanhar

Eu peço a deus pra eles não perrecar
porque é bem capaz que um de nós eles forja

Essa é a realidade de quem vive por lá
Eu me tornei poeta por sobrevivência

num é questão de aparência
eu tenho que provar aqui a minha existência

O sistema não quer me ver feliz
não mesmo

É só pra deixar um pouco do que eu sou em palavras
letras

danças
risos e afins

Eu que fiquei calado
com o plano do sistema muito bem traçado

porque ser silenciado
corpo marginalizado

sem direito à vida
eu tenho que deixar registrado
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antes que eu seja morto pela mão do Estado.
É, eu sou novo

estou na metade da minha vida pela expectativa de 35 anos
só por ser preto

trans
favelado

É eu sou poeta
mas eu quero estar vivo

sentir memo o ar que eu respiro
e respire

respire porque tentam roubar o nosso ar e fazer com que os nossos corpos pire
nos matam

nos aprisionam
nos oprimem.

A quebrada precisa de vozes que registrem as vivências de quem por lá vive
Eu sou poeta porque eu preciso falar

Eu acabei de nascer Ayo e ninguém vai mais conseguir me calar
Porque foram 18 anos que conseguiram me silenciar

E pros playboy agora é atura ou surta
não vai ter mais essa de sinhô e sinhá.

Porque pra você
racista

fascista
transfóbico

eu só tenho ódio pra entregar.

Ayo, que é um boyceta não-binário, preto, poeta marginal, MC, modelo, trancista e

técnico de som, morador da Zona Sul de São Paulo, coloca no centro da escrita sua

experiência social expressa duplamente em seu corpo e poesia.
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Foto: Nathália Santos. Poeta Ayo recitando durante microfone aberto. Maio
de 2019. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal>

O conteúdo da escrita do poeta registra uma narrativa que conta as contrariedades de

ser um corpo trans, preto e favelado, exposto à violência policial, à transfobia e ao racismo.

Ouvi algo semelhante ao que descreve Ayo na voz de Demétrio Campos, modelo e dançarino

trans, negro, frequentador da Batalha Dominação, que em fevereiro de 2020 postou em seu

perfil no instagram o vídeo intitulado “Gostaria de falar sobre as partes ruins da transição de

um homem preto”. No vídeo de pouco mais de cinco minutos, o dançarino critica a visão

romântica da transição presente na narrativa de homens e mulheres trans branques, e revela o

quão hostil se tornaram as abordagens direcionadas a ele após sua transição. Demétrio e Ayo

relatam o desafio de se manterem vivos diante de um cotidiano que reencena uma realidade

brutal e adoecedora, situação que se intensificou com a transição de gênero. Um dos aspectos

que o dançarino e modelo enfatiza nesse vídeo, e em outros posteriores, era o fato de estar

cansado, de já não suportar mais as tantas violências sofridas. Foi depois de inúmeros alertas

sobre o processo sistêmico de constrangimento e coerção que vinha sofrendo e já não

alcançando mais os conselhos expressos no poema de seu amigo Ayo: “respire porque tentam

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal
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roubar nosso ar e fazer com que nossos corpos pire”, que em 17 de maio de 2020 – dia

mundial de combate a LGBTfobia – Demétrio se suicidou. Em outras palavras, como disse a

mãe do dançarino na rede social dele dias após a sua morte: “Demétrio não se suicidou, ele foi

suicidado”, enfatizando assim o caráter de uma morte gerada por um conjunto exterior de

situações.

Foto: Nathália Santos. Demétrio dançando na batalha do dia 22 de julho de 2019. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal>.

Audre Lorde, em seu texto “Poesia não é luxo”85 (2013), argumenta que dentro de

estruturas definidas pelo lucro, pelo poder linear, pela desumanização institucional, nossos

sentimentos não foram feitos para sobreviver. Nessas condições, os sonhos apontam o

caminho para a liberdade. É a partir dos poemas e das palavras que os sonhos ganham vida e

geram força para ver, sentir e falar os sofrimentos (LORDE, 2013). Assim, é possível

compreender quando Ayo diz, “me tornei poeta por sobrevivência, num é questão de

aparência, preciso provar aqui minha existência”. Os versos escritos por ele evocam de modo

inteligente a necessidade de falar, ao mesmo tempo em que denuncia uma longa trajetória

imposta de silêncio, de morte e apagamento.

85 Disponível em https://traduzidas.wordpress.com/2013/07/13/poesia-nao-e-um-luxo-de-audre-lorde/. Acesso:
10/09/2020

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal
https://traduzidas.wordpress.com/2013/07/13/poesia-nao-e-um-luxo-de-audre-lorde/
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O silêncio imposto às pessoas negras reencena uma imagem emblemática que nos

permite compreender o porquê poetas como Ayo requisitam “a transformação do silêncio em

linguagem e ação”, como sugere o título do ensaio de Audre Lorde de 1984. A imagem em

questão é a de Anastácia, retratada em uma pintura com uma máscara de ferro composta por

um pedaço de metal fixado entre sua língua e maxilar, e amarrada ao redor de sua cabeça por

duas cordas, e no pescoço um colar de ferro de espessura grossa.
Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que
africanas/os escravizadas/os comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto
trabalhavam nas plantações, [...] sua principal função era estabelecer implicitamente
um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e
tortura. (KILOMBA, 2019, p.23).

No retrato de Anastácia, pintado por Jacques E. Arago durante suposta expedição

científica, entre dezembro de 1817 e janeiro de 1818, Anastácia encara aquele que a desenha

de modo fixo e desafiador, e de alguma maneira confronta a posição de silêncio em que está

retratada.

Jaques E. Arago. Museu Afro Brasil. (1839)

Popularmente, a máscara é conhecida no imaginário social como “uma tecnologia do

poder colonial passado” (KILOMBA, 2019, p.24), mas ela não ocupa apenas esse lugar, como

também o das “memórias vivas enterradas em nossa psique” (idem). Estando submersas em

nós, essas memórias fazem com que o silenciamento não aconteça estritamente pela ação do

outro, mas também quando nos silenciamos por medo. Audre Lorde (1984) defende que

silenciar em busca de segurança é um erro, porque o medo é inerente ao silêncio. Ainda que
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emudecides, sentiremos medo das condições a que somos expostes devido a nossa cor,

sexualidade, identidade de gênero, regionalidade.

Diante dessa discussão que rememora os horrores sofridos pelas gerações escravizadas

e nos coloca em reflexão sobre as tantas vezes que calamos, Grada Kilomba (2019, p.24) nos

interroga: “quem pode falar?”. Se a boca simboliza esse lugar de controle da fala e da

enunciação que evitou a organização de revoltas no colonialismo e está enterrada em nossas

memórias toda vez que somos tomades pela mudez, ela também é uma metáfora que podemos

usar para pensar a desapropriação dos privilégios que a branquitude preservou através do

direito exclusivo de falar e de silenciar por meio de seu poder material e tecnológico. Como

afirma Beatriz Nascimento (1985, p.123), durante muito tempo “com raras exceções, o negro

brasileiro não pôde expressar-se por sua voz na luta pelo reconhecimento de sua participação

social”. A escrevivência de Ayo, no entanto, transforma silêncio em linguagem-ação, e alerta

também para uma perda contínua causada pelo colonialismo, racismo, e pelas normatividades

de gênero que condicionaram seu nascimento tardio e impediram que ocupasse o lugar de

enunciador de sua história e de sua vivência. Seus versos assumem também um lugar de

resistência, “sobre uma fome coletiva de ganhar voz, escrever e recuperar nossa história

escondida” (KILOMBA, p.19, 2019), de fazer ecoar as imagens e mensagens daquelies que,

como Demétrio, tiveram sua vida interrompida pela combinação cruel da transfobia e do

racismo. A escrita poética de Ayo e as inscrições de seu corpo em trânsito pela cidade de São

Paulo remetem a incorporações de uma “história que pode ser interrompida, apropriada e

transformada através da prática artística e literária” (HOOKS, p.152, 1990 apud KILOMBA,

p.19, 2019).

Desse modo, a imagem de Ayo segurando um microfone para equalizar sua voz, com

braço erguido e um sorriso no rosto, contrasta com a imagem de Anastácia desafiando o

silêncio com seu olhar. Ser poeta é assim: se ocupar desse lugar em que o corpo negro e trans,

anterior ao corpo do poeta, assume o lugar de sujeito, o qual escreve, fala, canta como um ato

político, um ato de descolonização em que é possível tornar-se86 produtor de sua imagem, não

sendo mais narrado ou retratado por outros, mas por si mesmo. De acordo com Grada

Kilomba (2019, p.20), esse processo de “reinventar a si mesma/o, nomeia uma realidade que

fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada”. Assim se pode abandonar o racismo

86 A noção de “tornar-se” tem sido usada pelos Estudos Culturais, pós-coloniais e decoloniais para elaborar a
relação entre “o eu e a/o “Outra/o” (KILOMBA, 2019), rompendo assim a ideia do “eu - sujeito” e de Outre que
só existe em função do eu. “Tornar-se” enfatiza o processo de deslocamento da posição de assujeitamento em
relação ao eu, tornando-se sujeito de si mesmo.
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por negação, conforme já fora elaborado por Lélia González, e identificar as partes

vergonhosas desse processo. Apenas nos deslocando da negação para a vergonha

conseguiremos fazer um movimento de reconhecimento e reparação, pois “uma sociedade que

vive na negação (...) da história colonial, não permite que novas linguagens sejam criadas”

(KILOMBA, p.10, 2019). Esse mesmo processo pode ser aplicado em relação à transfobia,

uma vez que a cisgeneridade também é um projeto colonial. Como enfatiza Viviane Vergueiro

(2015, p.42): “as diferentes colonialidades (do poder, saber, e ser) permeiam também as

diversidades corporais, de gênero e sexualidade”. Em outras palavras, há colonização no sexo

e no gênero, quando naturalizamos os valores sexuais dominantes (idem). Enquanto não

fazemos esse percurso de responsabilização coletiva, que assume as profundas marcas

deixadas em nossa história colonial, temos de reforçar as expressões que seguem

confrontando os meios de subsistência ameaçados, a infraestrutura arruinada e a condição

precária acelerada (BUTLER, 2018) a que são submetidos esses grupos.

Pode-se notar, então, que esse movimento vem sendo feito por MCs e poetas como

Sara Donato, Gabi Nyarai, Ayo e Afrodite. Suas rimas e poesias incorporam e traduzem, a

partir de seus repertórios de experiências, a insegurança compartilhada por seus familiares,

amigos e rappers. Por essa razão não cantam apenas sobre as adversidades, mas também sobre

as alternativas para criar outros mundos possíveis, em que a insegurança a um senso de

futuro, devido à situação de violência e de perda de direitos, não seja mais a narrativa

predominante. É o que aparece na poesia de Ayo ao proclamar “Eu acabei de nascer Ayo e

ninguém vai mais conseguir me calar” e também no rap de Donato ao afirmar que “o tempo

que eles deram nóis vai subverter/ e eu subverto fazendo rima”. Nesses dizeres, cada MC

demonstra, à sua maneira, que o rap e a poesia são meios de insurgir contra a posição

descartável em que são situados seus corpos e narrativas.

Essa particularidade de recorrer ao rap e à palavra como uma ferramenta de

emancipação aparece de maneira marcante na Batalha Dominação, especialmente pela

valorização na transmissão do conhecimento. Na final da edição de dupla87 – que aconteceu

no dia 29 de abril de 2019 entre Tavares MC e Gabi Nyarai contra Dahora Nayara e Afrodite

– esse aspecto ganhou preponderância quando essies MCs rimaram sobre os temas “Não é só

mais uma rima” e “meus motivos pra seguir”. Nessa noite, a conexão do público ao centro da

87 Nas edições de dupla são sugeridos dois temas, em que quatro MCs rimam sobre os temas propostos. As
temáticas sugeridas não precisam estar relacionadas nem precisam ser incorporadas no improviso juntas, então
pode-se escolher rimar apenas sobre uma das duas.
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roda criou uma sintonia tão vibrante que parecia possível tocá-la. As duplas altamente

concentradas demonstravam a reciprocidade do ritual. A primeira a rimar foi Dahora Nayara,
Andando nessa vida eu me conheci/ sofri muito sozinha na vida/ quero ter todas do
lado/ família é a base pra sobreviver/ mas nem sempre é família com o laço
sanguíneo/ são aqueles que encontramos no caminho/ alguém que a gente possa
trocar/ trocar afeto/ trocar amor/ é o caminho que eu sigo/ então eu sigo com louvor/
por isso que na dominação eu vou/ recarrego minhas baterias/ por isso to aqui com
elas todos os dias.

Ao final, o contato entre Afrodite e Dahora Nayara era admirável, ambas se olhavam

sorrindo deslumbradas com o freestyle e com a emoção agenciada na improvisação. Os corpos

se apertavam próximos de cada MC para ver o show que acontecia. O ar exalava o cheiro de

Kariri com mel e limão com o calor dos corpos, e o público vibrava aos gritos fazendo

onomatopéia de animais ao final da rima.

Foto: Thamy Cabral. Ao fundo Dahora Nayara com o microfone em mãos e no primeiro plano a reação de Ariex.
Disponível em: <https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal>.

Em resposta a rima de Dahora Nayara, Tavares, um boyceta preto, da cidade de São

Vicente, idealizador da Batalha do Caoz88, na baixada santista, reitera mais uma vez essa

sensação compartilhada de emancipação fornecida pelo rap e de união oferecido pela Batalha.

88 A Batalha do Caoz surgiu no dia 1 de dezembro de 2017, sob inspiração da Batalha Dominação, pela iniciativa
de sete mulheres que procuravam construir uma roda de rima para fortalecer o hip hop “feminino” na baixada
santista. A partir do dia 2 de julho de 2018 aconteceu o que suas organizadoras denominaram “revolução de
ideias", momento em que passaram a acolher pessoas trans, não-binárias e homens cisgêneros gays.

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/?ref=page_internal
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Parece que vou desistir mas eu continuo na cena/ arriscando mais uma letra e
torcendo por outro tema/ Porque vocês sabem/ O sentimento exposto na letra vai
além do que está escrito em caneta e papel/ É a forma do MC se expressar e fazer a
mensagem chegar até o céu/ Até o céu porque é a energia que a gente transmite/ se
estivermos juntos a lágrima dos olhos nunca vai ser o que persiste/ porque mesmo
sendo de felicidade ou de tristeza/ a gente sempre vai estar com a mente a frente/ e
no rap essa é a verdadeira beleza.

Tavares que é poeta, compositor e MC, vê o rap como uma forma de expressar suas

emoções, transmitir sua energia e manter o seu pensamento à frente a partir dos

conhecimentos adquiridos por meio do gênero musical. Ainda que eventualmente o desejo

seja de desistência, retornar à batalha e se expressar figura uma posição restabelecedora que

contribui para que o MC persista no rap.

Foto: Nathália Santos. MC Tavares durante a batalha do dia 22/07. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2654070351385835>.

O que aparece nas rimas desvela uma relação com o rap e com a própria Dominação

que é primordial para ambes MCs, como mostram os versos de Tavares: “Parece que vou

desistir mas eu continuo na cena/ arriscando mais uma letra e torcendo por outro tema” e

também de Dahora Nayara: “trocar afeto/ trocar amor/ é o caminho que eu sigo/ então eu sigo

com louvor/ por isso que na dominação eu vou/ recarrego minhas baterias/ por isso to aqui

com elas todos os dias”. Nesses trechos podemos perceber que a Batalha é um facilitador para

a partilha de alegrias e tristezas, onde se acolhe tanto as lamentações e dificuldades como se

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2654070351385835
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celebra as potencialidades. Frequentadories e participantes, em sua maioria negros e

LGBTQIA+, encontram na Dominação um lugar possível para se fortalecer emocionalmente,

para encontrar seus pares e externalizar suas experiências, criando assim uma fuga desse

cotidiano precário e violento que atinge diretamente seus corpos.

Quando Tavares cantou “se estivermos juntos a lágrima dos olhos nunca vai ser o que

persiste” ele me fez rememorar o documentário “Orí89”, em que a historiadora Beatriz

Nascimento pensa a experiência corporal negra como um deslocamento implicado no

processo diaspórico, seja da senzala para o quilombo ou da África para o Brasil, e eu diria que

atualmente ela se repete dos espaços de violência (FANON, 1991) para os espaços de

liberdade (NASCIMENTO, 1989). Segundo Nascimento (1989), a experiência negra é

marcada pelo trânsito, pela necessidade de empreender novos limites para si e seu povo. É

nesse ensejo que surge o fato histórico da fuga, ato primeiro daquelies que não legitimam a

posição subalternizada em que são submetidos por outros, daí a necessidade da migração, da

busca por espaços de liberdade. É a partir da agregação e da comunidade, imposta pelas

condições de violência, que a população negra se aquilomba (NASCIMENTO, 1989). “No

momento em que o negro se unifica, se agrega, ele está sempre formando um quilombo, está

eternamente formando um quilombo”, que em kimbundo é ‘união’ (NASCIMENTO, 1985, p.

126). A reunião de grupos tende a anunciar uma fonte de esperança, mas também de medo,

pois, como nos alerta Butler (2017, p.7), “sempre haverá boas razões para temer os perigos da

multidão”, já que

quando corpos se juntam na rua, na praça ou em outras formas de espaço público
[...], eles estão exercitando um direito plural e performativo de aparecer, um direito
que afirma e instaura o corpo no meio do campo político e que, em sua função
expressiva e significativa, transmite uma exigência corpórea por um conjunto mais
suportável de condições econômicas, sociais e políticas, não mais afetada pelas
formas induzidas de condições precárias. (idem. p.12;13).

Esse é um processo conhecido para as populações negras e LGBTQIA+, que desde o

imperialismo colonial nas Américas e, particularmente, do movimento de Stonewall,

encontrou na união sua possibilidade política de sobrevivência. A Batalha Dominação é o que

Beatriz Nascimento chamaria de quilombo do século XXI, um espaço negro de

reconhecimento, valorização e inversão dos valores raciais e cis-heteronormativo

hegemônicos. Para a historiadora, os espaços onde é possível contar suas experiências

refletem a possibilidade de (des)construção das identidades.

89 Orí. Direção de Raquel Gerber. São Paulo; Transvideo, 1989. (100 min).
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Roy Wagner (2017) sugere que invenção e convenção são processos dialeticamente

implicados. As convenções culturais de moralidade, normatividade, linguagem etc. são

atualizadas por atos de objetificação que recriam constantemente sua orientação. É o que

vimos até aqui com o racismo, que se reorganizou nos sistemas globais a partir da

colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), mantendo suas estruturas hierárquicas a partir de

novas formas de segregação, como os espaços de violência, e seguindo seu projeto genocida

no Estado moderno a partir de uma necropolítica (MBEMBE, 2018). Porém, de acordo com

Wagner (2017, p.67) “o homem é xamã de seus significados” e a partir de (cri)ações como a

de Ayo, Afrodite, Tavares, Nyarai, Sara Donato, Dahora Nayara e Demétrio, e de espaços

como a Batalha Dominação, é possível “criar uma nova linguagem, um vocabulário no qual

todas/xs/os nós possamos encontrar-nos, na condição humana” (KILOMBA, p.15. 2019). O

colonialismo e a cisheteronormatividade despojou as pessoas não brancas e não heterosexuais

cisgêneras de serem reconhecidas plenamente humanas, no entanto o quilombo se apresenta

como “uma necessidade humana de se organizar de uma forma específica, que não aquela

arbitrariamente estabelecida pelo colonizador” (NASCIMENTO, 1985, p.70).

Essa reflexão nos permite, portanto, pensar que: se a fuga implicou “uma reação ao

colonialismo” possibilitando o surgimento de espaços de liberdade como os quilombos

(NASCIMENTO, 1985) – onde as múltiplas corporeidades se libertam dos estigmas de

inferioridade e desumanização – a resistência ao racismo estrutural e a ciscolonialidade dos

corpos e sexualidades, informados na Batalha Dominação, também anunciam outras

possibilidades de acuírlombamentos (NASCIMENTO, 2019). Assim, a criação de novas

configurações de poder surge do estar junto, o que já é, implicitamente, uma reivindicação por

poder: poder unir-se livremente, sem medo da violência policial ou da censura política

(BUTLER, 2018).
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Capítulo 4

RIMANDO EM QUALQUER GÊNERO

Observando a prática de participantes da Batalha Dominação, a forma como agenciam

suas relações e os conteúdos que articulam, podemos perceber a valorização estética de

discursos que desafiam a grande narrativa imposta pelo colonizador à diáspora e aos corpos

dissidentes à matriz cisheterossexual. Tais experiências sugerem deslocamentos baseados em

estratégias de localização política que evadem códigos coloniais essencialistas. Pensar essas

performances a partir do ponto de vista enunciado em suas rimas e poesias me permitiu ir

além das interpretações estanques de identidade, alcançando sujeitos múltiplos, em processos

contínuos de produção de si mesmos. As ideias articuladas e as relações ali tecidas apontam

para representações políticas e estratégias estéticas de grupos e sujeitos capazes de subverter

os códigos cisheteronormativos. As escrevivências dessies MCs e de meus aprendizados com

elas serão aqui trianguladas com escrevivências de autoras lésbicas, queer, feministas e ou

transfeministas como Audre Lorde, Adrienne Rich, Monique Wittig, Paul B. Preciado,

Viviane Vergueiro, tatiana nascimento, Judith Butler, Cheryl Clarke, Raíssa Éris Grimm, Jean

Scott, Donna Haraway, Jota Mombaça e Gloria Anzaldua.

No que diz respeito a essa habilidade de subversão, devemos considerar que o termo

queer não designa identidades, mas alianças (BUTLER, 2018), convergindo com o sentido da

palavra quilombo, que significa união (NASCIMENTO, 1985). O cuírlombo, anunciado ao

fim da sessão anterior, é uma analogia feita a partir do conceito de acuírlombamento,

elaborado por tatiana nascimento (2019) em diálogo com a obra da historiadora Beatriz

Nascimento (1985), para quem o quilombo, é interpretado como uma organização social

complexa e paralela ao sistema dominante, que concebia a liberdade aqueles que não eram

livres a partir da criação de um espaço de convivência inter-racial, de trocas de saberes e de

tomada de decisões diversas (NASCIMENTO, 2019, p.17). Tomando como premissa essa

concepção, tatiana nascimento (idem) forja o conceito de acuírlombamento, um processo de

contrainventar, por meio das palavras, um fazer político que desafia a continuidade da

narrativa ocidental, algo próximo ao que acontece na Batalha Dominação, por isso a

compreendo como um cuírlombo, pois ela é um território afetivo em que esse processo ocorre

de modo experimental e criativo e que gera um potencial de abertura para novas narrativas de

vida.
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4.1. “Afeto é revolução”

Na Dominação as histórias, e não somente elas, como também as experiências, são a

todo tempo (re)contadas, confrontadas e (re)inventadas por pessoas que tensionam a lógica

colonial da heterocisnormatividade. Tomemos como exemplo a batalha entre Gabi Nyarai e

Laura MC, que aconteceu no dia 15 de abril de 2019, no Largo São Bento, sobre o tema

“minha mãe me empurra ele porque não sabe que eu gosto dela, quando ela souber ela vai cair

pra trás”. Nyarai começa, rimando:
É que desde pequenininha o buxixo já corria/ essa menina é meio estranhinha/ Aí o
tempo foi passando/ foi passando/ Pro armário/ nunca mais eu tô voltando/ Então a
minha mãe/ uma preta bem firmeza/ aquela mulher/ ela veio da realeza/ falou: ‘aí
minha filha, já que você é sapatão/ mora você e sua namorada dentro do meu
coração/ como deveria ser em todas as famílias/ que a gente não repreende o amor
de quem se cria/ Entendendo que minha mãe não caiu foi pra trás/ já a maconha é
um passo muito a mais/ cêis sabe como é/ tudo isso exige muito amor e muita fé.

Nyarai ri em tom de jocoso durante toda rima e o público se diverte reagindo com

empolgação. Na sequência Jade Quebra convoca Laura MC, que responde com os seguintes

versos:
Agora pode pá/ que pra vocês eu vou falar/ do dia que minha mãe descobriu que eu
pegava mina/ a maconha pode pá/ ela já estava aceitada/ mas ela surtou mesmo/
quando ela viu eu com outra mina em casa/ Tipo assim/ isso daí tá esquisito/ Isso
gerou em casa/ um puta de um conflito/ porque, sabe/ eu tava em várias relação/ mas
quando era abusivo/ ela não metia a mão/ Mas eu vou dizer/ que depois ela
aprendeu/ soube o que eu passei/ e então ela entendeu/ que eu to com alguém/ que
me faz bem de verdade/ Isso é muito mais importante/ do que qual é a fita da minha
sexualidade.

As duas MCs se abraçam sorridentes e Jade pede: “Sem maldade! Muito barulho pra

essa batalha”, e o público reage com gritos e aplausos. Em seguida é solicitado que façam

barulho para rima que mais gostaram, e na votação Laura vence.

Laura é uma mulher cisgênera, sapatão, branca, moradora da região central da cidade

de São Paulo que trabalha com produção audiovisual. Em agosto de 2020 lançou a canção

“Tudo me parece tão relativo”, em que a MC questiona conceitos como verdade e realidade.

Sua trajetória nas batalhas de rima é de longa data. Já circulou por diversas rodas de rima da

cidade de São Paulo e na Dominação possui prestígio e reconhecimento. Seus freestyles

expressam uma habilidosa capacidade de improvisação e diálogo com os mais variados temas,

sabendo como se colocar na roda, respeitando e reconhecendo seus privilégios e se

posicionando de maneira coerente quando os temas propostos não compreendem sua

experiência social. Pela sua capacidade de escuta e compreensão de temas como racismo,
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desigualdade social e gênero, Laura conquistou a confiança e a cumplicidade de MCs pretes e

das periferias, ao lado de quem ela se coloca como aliada.

Foto: Nathália Santos. Laura MC rimando no dia 22 de julho de 2019. Disponível
em: <https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227091480750393>.

No improviso entre Laura e Nyarai, as MCs revisitam a experiência de revelação sobre

sua sexualidade. Laura sintetiza um processo marcado pela dificuldade em expor a questão

para a mãe devido a uma ideia de heterossexualidade predeterminada. O próprio tema

sugerido já anunciava essa questão, em que a mãe, numa clara suposição de que a filha é

obviamente heterossexual, induz um relacionamento com um homem cis para ela, que

sigilosamente guarda um sentimento de afeto por outra mulher90. Na rima de Laura, parece

que essa problemática se torna mais evidente. Para a MC, assumir-se como lésbica foi mais

conflituoso do que revelar, por exemplo, sobre o seu consumo de maconha. Experiência que

difere de Nyarai, que desde a infância já era vista de maneira diferente, e consegue ter um

diálogo mais aberto e compreensivo com a mãe em relação a sua sexualidade, mas o mesmo

90 Ao longo deste capítulo a utilização das categorias mulher e homem pretende incorporar todas as
mulheridades e masculinidades. Apenas as identidades cisgêneras serão devidamente demarcadas quando
necessário.

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227091480750393
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não acontece sobre o consumo de maconha. No caso de Laura, tanto no tema como nos

versos, deparamo-nos com uma questão ambivalente: de um lado um processo que é parte do

que Adrienne Rich, denominou heterossexualidade compulsória, e de outro o armário

metafórico (SEDGWICK, 1990), que oculta o desejo escondido da filha.

O termo heterossexualidade compulsória (RICH, 2010), sugere que a

heterossexualidade não é como uma mera ordem natural do desejo, mas sim uma instituição

política que se fundamenta em relações de poder assimétricas. Ela se destaca por meio de

dispositivos de poder que invisibilizam as experiências não heterossexuais, especialmente as

lésbicas, e supervalorizam o par heterossexual, que, na perspectiva de Rich, é também um

mecanismo do cistema de produção de desigualdade de gênero. Na rima de Laura podemos

perceber duas características centrais dos processos compulsórios que Rich analisa: primeiro a

negação das possibilidades de experimentação de sexualidades não correspondentes à norma,

e depois o reforço à heterossexualidade. Este é percebido pela influência da mãe, que reitera,

a partir da socialização, um ideal de relacionamento para a filha, e aquela se destaca pela

repressão à sexualidade que não correspondia aos parâmetros de normalidade. A ausência de

intervenção diante das experiências abusivas também evidencia um aspecto compulsório, em

que a violência heterossexual parece ser mais aceita do que outras experiências em relação à

sexualidade. Isso se dá porque a não-heterossexualidade se consolidou como um tabu

indispensável para formação e estabilização das identidades de gênero (BUTLER, 2017) e a

desarticulação dessa matriz gera um estado de pânico moral tão significativo que é mais

expressivo do que episódios abusivos em relacionamentos heterossexuais.

As teóricas lesbofeministas da década de 1980 (Adrienne Rich, Audre Lorde,

Monique Wittig, Cheryl Clarke), compartilhavam da perspectiva de que a

heteronormatividade é um método de manutenção do poder que mantém as mulheres dentro

dos limites sexuais, políticos-sociais e econômicos cis-masculinos. Conforme nos confirma a

reflexão de Clarke (1988), a dominação patriarcal se apoiou na subjugação das mulheres

dentro da heterossexualidade, assim como o capitalismo ocidental se fundamentou no

comércio de povos escravizados. Desse modo, os patriarcas devem aclamar pela relação entre

menino e menina como natural para manterem a heterossexualidade como norma, da mesma

forma que os europeus exaltaram a superioridade branca para legitimar a escravização da

população negra.

Monique Wittig (1980) explica que essas formulações correspondem ao pensamento

hétero, um conjunto de discursos e dispositivos sociais intencionalmente situados para
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produção da heterossexualidade compulsória (RICH, 2010). Para Paul B. Preciado (2018,

p.72) a modernidade obedece a três processos de ficção somáticas ocidentais: “O sexo, sua

verdade, visibilidade e suas formas exteriorização; a sexualidade e as formas de prazer

normais e patológicas, e a raça, em sua pureza ou degeneração”. Esses aspectos são nomeados

“ficções somáticas” por operarem através de discursos e tecnologias intencionalmente criadas,

portanto fictícias, para se diluírem no corpo e se tornarem parte dele em expressão somática.

Uma vez incorporadas, a discursividade e a tecnologia tornam-se meios pelos quais as

corporeidades são produzidas (BUTLER, 2017; PRECIADO, 2018). Nessa relação

tautológica entre corpo, tecnologia e discurso, categorias como “mulher”, “homem”, "sexo",

"diferença" e toda a ordem de conceitos que carregam essa marca, incluindo noções tais como

"história", "cultura", e "realidade" são sistemas teóricos modernos que exercem poder sobre

nós (WITTIG, 1980).

Ainda que a corrente culturalista tenha contribuído para descentralização desses

marcadores como naturais, Monique Wittig (1980, p.6) salienta que a heterossexualidade,

“relação social obrigatória entre ‘homem’ e ‘mulher’”, ainda é um tema inescapável à noção

de natureza devido a sua capacidade de permanência. Esse processo de naturalização da

matriz cis-heterossexual expele certas identidades da esfera do “real” (MIGNOLO, 2008,

p.291 apud VERGUEIRO, 2015, p.43), afirmando-se, assim, como uma identidade superior

ao conceber construtos inferiores. Tal procedimento, próprio da racionalidade imperial, opera

fundamentalmente pelo exercício dos dispositivos de poder e seus efeitos colonizadores sobre

corpos, existências, vivências, identidades e identificações de gênero e sexualidade, que, em

diferentes graus, não estejam em conformidade com os preceitos normativos (VERGUEIRO,

2015).

Do mesmo modo que a raça toma como parâmetro diferenciador o sujeito branco, a

heterossexualidade é igualmente estabelecida como padrão diferenciador para a sexualidade.

A sociedade hétero está baseada na necessidade, em todos os níveis (simbólico, cultural,

político, econômico), do diferente/outro (WITTIG, 1980, p.4), essa é uma necessidade

ontológica do pensamento hétero e colonial.
Mas o que é o diferente/outro se não a(o) dominada(o)? A sociedade heterossexual é
a sociedade que não oprime apenas lésbicas e homossexuais, ela oprime muitos
diferentes/outros, oprime todas as mulheres e muitas categorias de homens, todas e
todos que estão na posição de serem dominadas(os). Para constituir uma diferença e
controlá-la é um “ato de poder, uma vez que é essencialmente um ato normativo. [...]
Tem que ser socialmente dominante para se ter sucesso a fazê-lo”. [...] Os homens
não são diferentes, os brancos não são diferentes, nem o são os senhores. Mas os
pretos, tal como os escravos, são. Esta característica ontológica da diferença entre os
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sexos afeta todos os conceitos que integram o mesmo aglomerado. (WITTIG, 1980,
p.5).

Assim, podemos perceber que a interpretação da existência lésbica pela via da

heterossexualidade é realizada tal qual o colonialismo fez com os povos não ocidentais, a

partir de classificações valorativas, que no caso da sexualidade, variam do patológico,

desviante, excêntrico ao odioso. Uma característica que aparece na rima de Nyarai ao afirmar:

“É que desde pequenininha o buxixo já corria/ essa menina é meio estranhinha”, isso porque,

desde criança, a MC não performa feminilidade dentro dos moldes empreendidos pelo cistema

heteronormativo, e por essa razão é lida como diferente ou estranha, como a própria MC

refere em sua rima. Esse cistema de diferenciação demonstra como os “dispositivos de poder

que constroem a heteressexualidade como ‘a base da sociedade’, como a sexualidade

‘saudável’ ou em conformidade com determinados desígnios, [...] implica em apagamentos,

ódios e inferiorizações [...]” (VERGUEIRO, 2015, p.56), constrangendo, assim, corpos

dissidentes ao lugar da vergonha e do medo.

Até 1990, por exemplo, profissionais da área da psicologia, psicanálise e psiquiatria

tratavam expressões de sexualidade não-heterossexuais como desvio mental. Assim,

interessava apenas diagnosticar as causas do comportamento e adotar práticas supostamente

curativas, que em alguns casos compreendiam o uso de eletrochoques e aplicação de

hormônios (JESUS, 2013). Essa ideia de uma sexualidade invertida, passível de reversão, é

organizada por uma visão de mundo heterocentrada presente na base do processo de

aprendizagem cultural. Articulados ao longo do tempo, esses procedimentos resultaram numa

civilização moderna heterossexista, que invisibiliza a existência de pessoas sexo e gênero

dissidentes no cotidiano em nome da estabilidade dos valores heteronormativos.

Operacionalizado por meio da estigmatização e inferiorização das pessoas LGBTQIA+, o

heterossexismo, assim como a homofobia e a transfobia, pode envolver práticas

discriminatórias resultantes de expressões como medo, aversão ou ódio. Segundo Jesus (2013,

p.367), “grupos socialmente discriminados sofrem ações institucionais de exclusão, além de

invisibilidade diante dos meios de comunicação e educação”. Tais procedimentos e práticas

fazem com que pessoas LGBTQIA+ sintam-se à parte das relações sociais, o que acaba

levando muitas delas a não se assumir publicamente, guardando cuidadosamente sua

sexualidade no armário dos afetos ilegítimos. Por essa razão, teóricas como Cheryl Clarke

(1988), ao pensar o relacionamento lésbico, se propõe a fazer um corte na pedra do silêncio e

do sigilo.
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Na rima de ambas MCs o armário aparece de maneira direta ou indireta: na

perspectiva de Nyarai, ele é o local de onde ela saiu e não quer voltar, e para Laura ele foi um

recurso temporariamente necessário. O armário teorizado por Eve A. Sedgwick (1990) é uma

estrutura metafórica, na qual se negocia o sigilo enquanto uma prática subjetiva que agencia

as oposições privado/público e dentro/fora a fim de manter inviolado ou exposto o segredo do

qual se propunha guardar. Desse modo, o armário é um fenômeno em constante negociação e

ele se manifesta não apenas na dimensão da sexualidade e do gênero, mas também sobre

outras práticas convencionadas arbitrariamente como ilegais, patológicas ou moralmente

impróprias. É o que percebemos nas rimas a respeito do consumo de maconha, por exemplo,

que pode guardar alguma analogia com o tema da sexualidade, como algo a ser reservado ou

revelado, que é necessário ser protegido ou escondido – como no caso de Gabi Nyarai – ou

retirado de uma zona oculta e trazido a público – como feito por Laura.

Em termos de sexualidade, o armário foi a estrutura definidora da opressão vivida

pelas pessoas não-heterossexuais até o final da década de 1960. Apenas após junho de 1969 o

movimento de Stonewall revigorou em muitas pessoas o sentimento de “potência,

magnetismo e promessa da autorrevelação” (SEDGWICK, 1990, p.21). A partir da luta

histórica travada em 1969, “sair do armário” tornou-se o jargão da luta LGBTQIA+ em busca

de reconhecimento individual e coletivo. O ato de tornar pública a sexualidade anunciava um

potencial transformador, tônica que ecoa até os dias de hoje e pode ser percebida tanto na

rima de Gabi Nyarai como na de Laura, ambas dialogando com esse confronto com o armário,

em que a exposição para família, por mais conflituosa que tenha sido, parece ter gerado

mudanças positivas. Mesmo que Sedgwick (1990, p.36) alerte para a influência limitada da

autorrevelação individual na escala coletiva e institucional de opressão, devemos considerar

que esse processo originou o acontecimento das marchas LGBTQIA+ em todo o mundo,

manifestações que foram essenciais para o cenário de direitos que desfrutamos atualmente.

Mesmo que assumir-se LGBTQIA+ seja um ato ambíguo, que depende de

negociações cotidianas que variam de acordo com as múltiplas situações e contextos em que o

armário pode vir a ser acionado, trazer a público a relação de inconformidade com a

sexualidade é também uma forma de resistência91, especialmente quando o alcance dessa

revelação ultrapassa o local privado da casa e ocupa também os espaços públicos. Nyarai, ao

cantar os versos “então a minha mãe/ uma preta bem firmeza/ aquela mulher/ ela veio da

91 Ainda que os relacionamentos lésbicos vividos e teorizados sejam uma forma potente de cindir a
heteronormatividade enquanto projeto político, essas relações também estão suscetíveis à situação de abuso e
violência. Qualquer pressuposição diferente dessa é mera idealização.
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realeza/ falou aí minha filha já que você é sapatão/ mora você e sua namorada dentro do meu

coração/ como deveria ser em todas as famílias/ que a gente não repreende o amor de quem se

cria/”, partilha a capacidade transformadora do acolhimento e da compreensão por parte da

família e revela a importância que isso teve para o seu processo pessoal, o que projeta a sua

experiência a um outro alcance92. Em uma das composições da MC, cantada no microfone

aberto nesse mesmo dia, ela demonstra como a ideia de afeto entre mulheres sapatão é

representativa quando se trata de retirar a sexualidade dissidente do âmbito do sigilo e da

invisibilidade.
Afeto é revolução/ Salve, salve, sapatão! /Não breca quem nós somos nem se trancar
num porão/ [...] Nóis tá juntona ó/ Pode mandar avisar/ pra cada bala perdida/ mais
motivo pra se encontrar/ Verdade seja dita/ você não aguenta não/ perceber que
minoria é a maior população/ É só questão de tempo/ educação pra entender/ Nós
detemos o poder/ não precisamos de você [...].

Ao evocar os versos da primeira linha, Nyarai não apenas se contrapõe à imagem do

armário como também evoca uma coletividade que, no próprio ato de amar umas às outras,

confronta um cistema compulsório de heterossexualidade. Cheryl Clarke (1988) já afirmava

que ser lésbica em uma cultura supremacista masculina, misógina, racista e homofóbica é um

ato de resistência. Não importa a forma como essa mulher venha a viver sua sexualidade, o

modo como ela vive seus afetos é por si só uma rebelação contra a colonização de seu corpo e

desejo.

tatiana nascimento, intelectual que afirma fazer teoria também com poesia, em seu

livro "07 notas sobre o apocalipse ou poemas para o fim do mundo" (2019), na nota 05,

intitula seu poema com a seguinte mensagem: "o amor é uma tecnologia de guerra (cientista

subnotificaram arma biológica) indestrutível". Nas palavras de nascimento o nome

“afeto/amor” anda meio banal, “mas ainda é nossa maior arma tecnológica (y a mais vasta) en

contra y adelante a escassez dessa cruzada” (NASCIMENTO, 2019, p. 22). Nyarai articula

essa cruzada atravessada pela sexualidade, e também pela classe e raça, com experiências

pessoais e sociais que apontam para o enfrentamento das formas de normatização do “ser”.

Quando Nyarai canta sobre afeto e união como forma de transformação, ela direciona

o debate para uma tônica da teoria lesbofeminista que contraria os pressupostos da

92 Apesar da Batalha Dominação ser frequentada por uma maioria jovem, muitas das pessoas que vão ao espaço
são mães e pais que levam seus filhos e filhas para Batalha. Ouvir os versos de Nyarai narrando sua experiência
de revelação para sua mãe, sem dúvidas, produz efeitos positivos na formação da opinião do público presente. A
presença de crianças é uma característica particular da Batalha Dominação e quando há a presença delas, as
organizadoras sempre fazem um lembrete enfatizando a responsabilidade coletiva de todos os presentes no
cuidado com elas. Além disso, as crianças também podem batalhar. Na Edição Fantasia que aconteceu em
novembro de 2019, Ana Júlia, uma criança de 10 anos de idade, batalhou pela primeira vez e surpreendeu o
público, sendo a primeira campeã com menos de 18 anos da Dominação.
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heteronormatividade. Segundo Raíssa Éris Grimm (2019, p. 3), a definição da mulher por

meio da sua capacidade de dedicar amor aos homens é mais uma das pressuposições

administradas pela heterossexualidade compulsória. Essa dedicação implica todo um sistema

de trabalhos não pagos, que vão desde os serviços domésticos e os cuidados da saúde física e

emocional de seus companheiros e filhos, até proporcionar prazer sem que exista a

necessidade de recebê-lo de volta (idem). Doar amor aos homens é uma premissa que envolve

todas as esferas da vida e mobiliza expectativas cotidianas tanto nas relações conjugais como

na ideia de que nossos corpos estão o tempo inteiro disponíveis para sermos dóceis e amáveis

para com as manifestações cis-masculinas.

Ser uma mulher lésbica significa, então, romper com esse protocolo e criar outras

perspectivas de amor e dedicação, mas não somente. Para além das relações afetivo-sexuais, é

também produzir uma interdependência mútua entre aquelas que estão fora do poder

dominante (LORDE, 2013). Aquelas que estão à margem do que a sociedade define como

mulheres aceitáveis, as que foram forjadas no caldeirão da diferença – pobres, negras,

lésbicas, trans... – sabem que a sobrevivência não é uma habilidade simples (idem).

Experenciamos a solidão, a impopularidade, os insultos que anunciam a necessidade de unir

forças umas com as outras. A lesbianidade reside nessa interdependência, é o que nos conta

Gabi Nyarai ao dizer “nóis tá juntona ó/ pode mandar avisar”.

Para Clarke (1988), lésbica é toda mulher que se reconhece como tal, que redespertou

sua paixão por si mesma e por todas outras mulheres. Essa paixão é, segundo a autora, a força

motriz capaz de reverter o imperialismo heterossexual da cultura cis-masculina. Esse ato de

apaixonar-se por si mesma é onde está enraizado o erótico, lugar em que reside o poder dos

sentimentos e da satisfação, que uma vez que o tenhamos vivido, sabemos que podemos

almejar (LORDE, 1984). Quando Nyarai nos diz “nós detemos o poder não precisamos de

você”, dialoga diretamente com a pronúncia de Audre Lorde (1984) ao se referir ao erótico

como fornecedor do poder vital das mulheres e de sua força criativa, podendo se manifestar

de diferentes maneiras desde que compreenda a partilha do gozo, seja ele físico, emocional ou

intelectual.

O que está em questão nesse deslocamento não é o que fazemos, mas a nossa

capacidade de sentir e expandir nossa experiência satisfatória, seja escrevendo um livro, um

poema ou descobrindo o próprio corpo. Essa conexão consigo mesma é o que nos oferece o

indicador do gozo, da nossa capacidade de sentir intensamente todos os aspectos da vida, e

assim apreender a consciência da satisfação que nos é possível (LORDE, 1984). Tomado esse
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poder para si, deixamos de nos conformar com o que é conveniente, de nos satisfazer com

sofrimento e autonegação. O medo interior que nos mantinha dóceis, leais e obedientes,

definidas pela vontade exterior, se esfacela quando adquirimos a capacidade de identificar

nossos sentimentos (idem).

4.2. “Não adianta respeitar as mina, se não respeita as mina trans”

Ao longo da história a existência lésbica foi reconhecida como uma versão desviante

da heterossexualidade ou como uma versão feminina da homossexualidade, o que retirou a

possibilidade de se constituírem como uma existência política. Rich (2010) formula a noção

de continuum lésbico, inspirada nas reflexões de Audre Lorde sobre o poder do erótico, para

pensar a existência lésbica como um conjunto que se movimenta a partir das formas de

associação entre as mulheres. Mesmo aquelas que não se identificam como lésbicas podem

compor o continuum, visto que ele representa a força da união capaz de tornar essas mulheres

independentes das relações de poder heterossexuais determinadas pela prática cis-masculina

(idem).

O texto “Heterossexualidade compulsória e existência lésbica” (1980/2010) de Rich

tem um objetivo explícito: dialogar com as correntes do feminismo que não consideram a

heterossexualidade um agente do sexismo, por essa motivação, a noção de continuum oferece

uma saída à heteronormatividade. Sua teoria pretendia criar conexões a fim de unificar a luta

das mulheres, uma vez que no movimento pelo “orgulho gay” presenciaram em diferentes

setores um ódio evidente à presença das mulheres, reafirmando que não seria no interior dessa

coletividade que encontrariam solidariedade (RICH, 2018). Havia uma disparidade

consequente do poder econômico e cultural que detinham os homens, o que levou a

homossexualidade a se expandir enquanto uma cultura real, ao mesmo tempo que as lésbicas,

marginalizadas desse poderio, foram invisibilizadas. O erótico aparece então como uma

energia compartilhada que nos oferece o poder de negar o estado de resignação que nos fora

condicionado, deslocando-nos inclusive da sombra da homossexualidade que durante muito

tempo foi definidora da sexualidade lésbica suprimida na historicidade do homem gay.

O problema dessa tentativa de unificação, também presente no movimento de

libertação das mulheres, é que ele se baseia em um princípio comum de opressão, o qual bell

hooks (2019, p.81) nos explica ter ofuscado a “natureza – complexa e multiforme – da

realidade da mulher”. A compreensão da “mulher” dentro dos termos de uma unidade
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essencial contribui igualmente para supressão da multiplicidade do sexo e do gênero. Isso fica

mais evidente no segundo round da batalha que aconteceu entre Ragnarok e MiniMim, em 11

de novembro de 2019, no Largo São Bento, sobre o tema “não basta ser mulher, tem que estar

dentro do padrão”. Na noite Gabi Nyarai que apresentava a batalha explica que o tema

proposto é um trecho da canção “Miss Beleza Universal” da artivista, feminista, cantora e

compositora Doralyce. Posteriormente, sob uma base de ritmo de funk, Ragnarok começa o

freestyle:
Eles querem me colocar dentro desse padrão/ só que nesse quadro eu não caibo não/
só pra fazer uma observação/ na minha família eu sou a única sapatão/ Sabe que é
assim que funciona porque mulher é sagrada/ Quando a gente chega a menstruar cê
sabe que é pra purificar/ O ar que é pra respirar/ é sempre o sagrado feminino que
vai reinar/ Independente do que acontecer/ podem tentar nos oprimir/ então eles eu
mando se fudê/ ninguém me cala aqui.

Durante a rima Ragnarok demonstra segurança em seu improviso, enquanto embala o

corpo no ritmo do beat com uma das mãos para o alto. Ao cantar os versos “só pra fazer uma

observação/ na minha família eu sou a única sapatão”, as pessoas presentes exaltam a MC,

que se empolga com o retorno, mas nos versos seguintes causa reações controversas ao

enaltecer o sagrado feminino. Parte do público, que também é o júri da batalha, reage

contrariado, e algumas pessoas comentam individualmente: “eita”, “ixi”, enfatizando o

descontentamento com a segunda parte do freestyle de Ragnarok. As organizadoras ao fundo

não demonstram reação alguma ao conteúdo. Ao final do improviso o público aplaude a

participação da MC, e MiniMim cumprimenta sua adversária, mas o seu estado de

concentração e o olhar distante já demonstravam que ela estava se preparando mentalmente

para sua resposta. Então Nyarai anuncia a MC, que pega o microfone e movimenta a cabeça

olhando pro chão, até que o beat solta a batida mais forte e ela inicia seu freestyle, criado

inteiramente como uma resposta ao improviso de Ragnarok.
Então você tá ligado/ eu vou falando até de manhã/ não adianta respeitar as mina/ se
você não respeitar as mina trans/ Então faz um favor pra você/ você tem que
respeitar/ tem palavras que precisa pensar/ às vezes é você naquele lugar/ Então
preste atenção/ se ame do jeito que você é/ e também não fique se perguntando/ se é
homem ou se é mulher/ Não me importa o seu padrão/ não importa o que vão falar/
tudo o que eu to exaltando/ dá as condições pra eu me colocar/ Então aguenta a
situação/ porque eu sou mulher do jeito que eu sou/ e não vou me enfiar em nenhum
um padrão.

O público reage aos gritos de “Eu amo essa batalha!". As pessoas presentes

demonstravam surpresa pela performance da MC e Ingrid Martins comenta no microfone “Cê

é loko!”, comprovando o espanto com o duelo. Em seguida Gabi Nyarai realiza a votação e
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Ragnarok é aplaudida, mas MiniMim é ovacionada e sai vitoriosa da batalha,

cumprimentando respeitosamente sua parceira antes de sair da roda.

Ragnarok é uma mulher cis, sapatão e branca que frequenta a Dominação

esporadicamente, por essa razão talvez não tivesse conhecimento que o tema “sagrado

feminino” não é bem recebido na roda de improviso. Já MiniMim, que é uma mulher cis,

preta de pele clara, moradora de Carapicuiba, que frequenta regularmente a batalha, tinha

consciência de que esse tipo de abordagem não era bem-vinda, pois desrespeita a

subjetividade de outres parceires MCs que também compõe esse espaço.

Fotos: Nathália Santos. A esquerda MiniMim, a direita Ragnarok. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/>.

Em sua rima Ragnarok constrói uma narrativa que, ao mesmo tempo que desloca um

padrão, reitera outro. Por um lado, questiona a heteronormatividade por meio de sua

sexualidade dissidente, mas ao recorrer a uma perspectiva essencialista e biologizante do que

é ser uma mulher, a MC repete o cistema sexo-gênero. A “mulher” a que se refere está situada

como aquela que habita um corpo determinado pelo conjunto de funções coerentes ao seu

sistema genital, ou seja, ser uma mulher é igual a ter uma vagina, menstruar e gerar. Nessa

perspectiva, ainda que Ragnarok esteja criticando diretamente o machismo, sem aparente

intenção de anular experiências não cisgêneras, ela o faz ao recorrer ao sagrado feminino93,

93 O sagrado feminino é uma corrente ligada à filosofia e à psicologia que recorre a um revisionismo histórico e
mitológico da construção dos arquétipos femininos. Reunindo reflexões feministas, psicologia e saúde mental,
ecologia e conexão com a natureza, bem como aceitação corporal, a mulher é associada de maneira simbólica
com uma origem sagrada devido a sua capacidade de reprodução e de criação da vida a partir do próprio corpo.
Compreendendo a relação entre corpo, mente e o que suas adeptas denominam “ciclos femininos”, seria possível

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227091480750393
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uma concepção que compreende o ser mulher como uma implicação direta da morfologia de

seu corpo e das funções reprodutoras que ele possibilita.

O problema é que a “mulher” dentro da perspectiva biológica só possui sentido como

“Outro” do Homem, aquele que se estabeleceu como parâmetro diferenciador. Essa

diferenciação hierárquica divide a superfície de um modelo em que o ‘homem’ se configura

como parâmetro perfeito de humano e a ‘mulher’, seu receptáculo reprodutivo” (PRECIADO,

2018. p.80). Ambos são arbitrariamente vinculados: o homem à civilização e a mulher à

natureza. A segunda onda do movimento feminista na década de 1970 emerge em resposta a

esse pensamento dominante, rejeitando o determinismo biológico implícito no uso de termos

como “sexo” e “diferença sexual” (SCOTT, 1995), denunciando-os enquanto perspectivas que

situam a base conceitual do sexismo. O movimento feminista começa a substituir o termo

“sexo” por “gênero”, a fim de enfatizar que os papéis sociais próprios aos homens e às

mulheres eram inteiramente uma construção cultural, e não um efeito do sexo. Desse modo, o

uso do termo gênero “rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como aquelas que

encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as

mulheres têm filhos e os homens têm uma força muscular superior'' (SCOTT, 1995, p. 7).

As diferenças sociais e políticas entre mulheres e homens torna-se, então, um

problema de identidade de gênero. O projeto que articula a panóptica do gênero

(PRECIADO, 2018) começa desde a infância, momento em que se prepara os corpos para a

vida heterossexual. A fabricação dos corpos exige uma separação pouco flexível entre jogos e

vestimentas para meninos e meninas, a fim de garantir uma relação coesa entre identidade de

gênero e sexualidade: mini acessórios de cozinha, bonecas, saias, tudo em cor de rosa para

elas; bolas, carrinhos, tabuleiros, armas de plástico e cores fortes para eles. Como já

mencionado anteriormente, o regime político da heterossexualidade consiste em garantir uma

relação coerente entre identidade de gênero e a reprodução do sexo (WITTIG, 1980). Por essa

razão, a frase “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, de Simone de Beauvoir, ganhou

tamanha notoriedade, já que ela demonstra como os papéis sociais de gênero destinados ao

feminino: mãe, esposa, prostituta, etc., são padrões socialmente construídos, assim como

destacado tanto no tema como nas rimas em que MCs questionam padrões de gênero. Esse foi

o caso de Ragnarok, ao cantar: “eles querem me colocar dentro desse padrão/ só que nesse

alcançar o equilíbrio e a plena conexão com a “natureza”. Apesar de ter sido amplamente abordadas nas últimas
décadas no Brasil, as correntes do sagrado feminino passaram a ser criticadas devido às crescentes vivências
“femininas” realizadas em casas de terapia holísticas em zonas nobres da cidade de São Paulo, que possuíam
altos custos financeiros. Para além dessa característica, as concepções também foram criticadas por reduzir a
noção de mulher a um ponto de vista estritamente vinculado à ideia de natureza biológica.
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quadro eu não caibo não/ só pra fazer uma observação/ na minha família eu sou a única

sapatão/”. E também de MiniMim: “então aguenta a situação/ porque eu sou mulher do jeito

que eu sou/ e não vou me enfiar em nenhum um padrão”. Ambos os trechos tentam deslocar

os parâmetros convencionados do que é ser uma mulher, Ragnarok evidenciando

estrategicamente sua sexualidade dissidente, e MiniMim demarcando suas singularidades.

Essa tentativa de combater a noção de “mulher” como uma categoria calcada em

padrões naturais de diferença direciona o debate para o combate de percepções essencialistas

que biologizam as assimetrias de gênero. Esse é um assunto já vem sendo travado há décadas

no movimento feminista, o único problema é que, ao pautarem a mulher como sujeito do

feminismo e a desigualdade de gênero como fundamento dessa luta, reafirma-se novamente a

primazia da diferença sexual. Fora de qualquer construção social ou cultural, a diferença

sexual toma um caráter universal e imutável próprio, um sentido coerente ou inerente ao

corpo humano (SCOTT, 1995). Esse pensamento pode ser confrontado com as palavras de

Ragnarok que evocam a morfologia do seu corpo como um ponto de referência do poder

feminino, revelando a sustentação da categoria “mulher” como uma verdade anatômica, “um

dado biológico” que, portanto, se baseia no conceito de diferença sexual. O sexo é então

situado como um produto da natureza definido pelo binarismo macho e fêmea, enquanto o

gênero é reposicionado como uma construção cultural marcada pelos códigos de feminilidade

e masculinidade.

No entanto, “a identificação de gênero, mesmo quando ela aparece como sendo

coerente e fixa, é de fato extremamente instável” (SCOTT, 1995, p.16). Em outras palavras,

as diferenças no interior das relações de gênero não se dão pelo sexo e sua visibilidade

propriamente, mas pelos significados diferenciados colocados à disposição de todes a partir de

práticas discursivas e tecnológicas. A produção do gênero e das representações reservadas a

ele podem ser compreendidas como parte das normatizações interpretativas que nos foram

transmitidas e que passam a compor nossos modos de significação, de forma que dificilmente

perguntamos: o que é ser uma mulher? Ao evocar o sagrado feminino em sua rima, Ragnarok,

assim como MiniMim, oferece possíveis respostas para essa pergunta. Ragnarok o faz de

maneira ambígua, reafirmando a materialidade corpórea como característica definidora. Já

MiniMim, inteirada de uma percepção transfeminista, demonstra como as marcas físicas do

nosso corpo não devem ser o parâmetro estabelecedor do que é ser uma mulher.

O corpo não é uma coisa em si mesma, pois ele é relacional, múltiplo e transborda o

limite físico, se interseccionando com nacionalidade, linguagem, raça, variáveis econômicas,
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regionais e subjetivas: o corpo não é uma “superfície pronta à espera de significação, mas [...]

um conjunto de fronteiras individuais e sociais, politicamente significadas e mantidas.”

(BUTLER, 2017, p.59). Butler (idem) argumenta que defender a suposição de que há um

feminino natural ou biológico é como rejeitar a demanda contemporânea em que o sexo e o

gênero aparecem como uma construção cultural complexa, além de ser um ideal que tende a

servir a propósitos conservadores.

Ainda que a intenção de Ragnarok aparentemente não tenha sido descartar

corporeidades não cisgêneras, manifestando inclusive uma postura de humildade e

reconhecimento ao escutar a resposta de sua oponente à sua rima, o sagrado feminino tem

sido uma perspectiva geradora de muitos conflitos em relação às pautas trans. Por essa razão,

seu freestyle foi encarado como desrespeito por MiniMim. A perspectiva evocada por

Ragnarok negligencia a multiplicidade da própria categoria mulher e ignora que a

organicidade do corpo que menstrua e gera não é uma capacidade restrita das mulheres

cisgêneras. Quando apreciamos a rima de MiniMim, percebemos que essa noção de diferença

sexual vinculada à identidade de gênero não contempla a complexidade dos corpos sexuados

generificados. Os corpos concebidos como naturalmente diferentes aparecem apenas como

mais um capítulo da disputa de posições conflitantes em nossa realidade, como afirma Donna

Haraway (2009, p.47):
Não existe nada no fato de ser “mulher” que naturalmente una as mulheres. Não
existe nem mesmo uma tal situação – “ser” mulher. Trata-se, ela própria, de uma
categoria altamente complexa, construída por meio de discursos científicos sexuais e
de outras práticas sociais questionáveis.

Desse modo, é necessário levar em consideração que os sujeitos são plurais e habitam

um campo social heterogêneo e em constante processo. Tomando essa como uma premissa,

compreendemos que o conceito de gênero não pode ser articulado a partir da diferença sexual,

e sim por meio das relações que produzem o gênero e sua intersecção com questões políticas,

tecnológicas, linguísticas e culturais que engendram inclusive as experiências de raça e classe.

No duelo entre MC Lakabel e Mlk de Mel, que aconteceu em uma noite fria em 8 de

julho de 2019, no Largo São Bento, sobre o tema “se eu fui grosso com você, você que

melhore pra eu não ter que ser de novo”. A experiência narrada por Lakabel retrata como a

reafirmação dessa posição “diferença sexual - identidade de gênero” opera de modo violento

sobre corpos e identidades que não atendem a essa correspondência.
Ele disse que me conheceu de forma feminina/ e que eu sempre teria um corpo de
menina/ E que por isso ele nunca respeitaria/ Olha aqui o que eu faço pra sua
hipocrisia/ Se não me respeita como boyceta tudo bem/ depois não aguenta a
resposta que te convém/ Já que você quer fazer proposta indecente/ vê se você
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aguenta quando eu socar os seus dentes/ Porque eu fui grosseiro/ mas na verdade eu
queria era te espancar inteiro/ pra você entender que não é brincadeira meu parceiro

Lakabel94 é um boyceta, preto de pele clara, morador da zona norte de São Paulo, que

se autodenomina marreteiro cultural por comercializar zines e adesivos com trechos de suas

letras de rap. Elie é um frequentador assíduo da batalha e acumula vitórias com improvisações

que tecem críticas provocadoras sobre os mais variados temas. Sua experiência com rap

começou por influência de vizinhos e colegas ainda na infância, quando Lakabel, em uma

brincadeira de rua, fez seu primeiro improviso. Desde então começou a escrever rimas em

casa e a frequentar batalhas de freestyle, mas sem participar efetivamente, apenas quando

conheceu a Dominação, no ano de 2016 Lakabel participou pela primeira vez de uma roda de

rima e não deixou mais de comparecer e compor os duelos.

Foto: Nathália Santos. MC Lakabel rimando com microfone na mão na primeira batalha do ano de 2020.
Disponível em: <https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2654072391385631>.

Na rima apresentada no dia 8 de julho de 2019, Lakabel confronta “ele”, o sujeito de

pronome masculino, certamente cisgênero, que em um ato desrespeitoso lê o corpo de

Lakabel como de menina, reafirmando a díade homem/mulher, e o faz a fim de lhe investir

propostas sexuais. Lakabel é um boyceta, mas é assediado como “menina”, ainda que ele não

se identifique como tal, nem possua corporeidade e performance que corresponda a uma ideia

94 Informações colhidas em entrevista realizada com o MC no dia 30/09/2019

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2654072391385631
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de feminilidade. O homem cis em questão se dá esse direito por ter conhecido Lakabel “de

forma feminina”. Aceitar a não-binariedade de Lakabel seria uma impertinência para o

assediador, pois o que ele procurava não correspondia ao que via. “Ele” é quem designava o

que Lakabel poderia ser pelo seu corpo, pela forma que o conheceu, não pelo que de fato é.

Conforme salienta Viviane Vergueiro (2015, p.62) “essas vivências e corpos contemporâneos,

[...] atravessadas pelas heranças dos séculos de colonizações européias, são

socioculturalmente significados a partir da ideia de que os padrões cis de corpos e vivências

de gênero são os naturais e desejáveis”. Na situação descrita pelo MC podemos perceber

como os parâmetros de normalidade das identidades sexuais, que tomaram “o sexo” como um

dado do corpo, tendem a determinar uma posição fixa - o sexo ocupando um lugar de

“natureza e verdade” – e a transgeneridade um lugar “artificial”, destoante da suposta origem

biológica. Como aparece no trecho do freestyle “ele disse que me conheceu de forma

feminina/ e que eu sempre teria um corpo de menina/ e que por isso ele nunca respeitaria/”.

Ou seja, o que confere sentido à identidade de Lakabel, na perspectiva daquele que o assedia é

o “corpo de menina”, supostamente “natural” e, portanto, verdadeiro.

A visão da transição que assume uma coerência estética e corporal com as designações

do sexo foi parte dos parâmetros estabelecedores do que seria uma transexualidade

“verdadeira” – caracterizada como aquela que tem repulsa da própria genitália –, uma

situação que não é dominante e varia de acordo com a pessoa e com a relação que possui com

o próprio corpo. O grande problema dessa questão é que o corpo cisgênero é estabelecido

como aquele considerado “original” e referencial para outras corporeidades não-cisgêneras.

Ao ser dominante corporal e epistemicamente, a cisgeneridade impossibilita que pessoas trans

possam ver-se e pensar-se a partir de seus próprios referenciais, uma lógica que pode ser

adoecedora para pessoas transexuais, travestis, transgêneras e não-binárias (GRIMM, 2019).

Por essa motivação, Vergueiro (2015) propõe avaliar essa problemática a partir de uma

perspectiva decolonial, percebendo como as leituras sobre as diversidades corporais são

impelidas por uma colonialidade do saber, médico-científico e filosófico.

Em alguma medida a interpretação de uma transexualidade verdadeira surge a partir

da década 1950, no mesmo período em que o termo gênero é introduzido por John Money95

95 John Money (1955) foi um psicólogo infantil que tratava bebês intersexuais. “Quando usou a palavra gênero
para definir “papel social” ou “identidade psicológica” pensava essencialmente na possibilidade da utilização de
tecnologias (de hormônios a técnicas sociais como aquelas empregadas em instituições administrativas e
pedagógicas) para modificar o corpo ou produzir intencionalmente subjetividade a fim de confirmá-lo a uma
ordem visual e biopolítica preexistente, que foi prescritiva para o que se supunha ser um corpo humano feminino
ou masculino.” (PRECIADO, 2018, p.110).
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como diferenciador da categoria sexo, os estudos sobre o então “fenômeno transexual”

também começaram a acontecer por meio dos experimentos endocrinológicos que

procuravam compreender a diferença entre homossexualidade e transexualidade. “O critério

fundamental para definir a pessoa “transexual de verdade” seria a relação de abjeção, de longa

duração, com suas genitálias” (BENTO; PELÚCIO, 2012, p.571), e para esses casos o

discurso biomédico defendia que a única solução eram as cirurgias de transgenitalização.

Considerada nessa época como uma enfermidade que demandava diagnósticos

específicos em relação a outras ‘perversões sexuais’, como se referiam os profissionais da

saúde, a transexualidade foi incluída no Código Internacional de Doenças (CID) em 1980, sob

as definições de “transtorno da identidade sexual” (F64.0); “travestismo bivalente” (F64.1) e

“transtorno sexual na infância” (F64.9). Outros manuais como DSM – Manual Diagnóstico de

Transtornos Mentais e SOC – Standart of Care, e categorias médicas como “transexualismo”,

“disforia de gênero” e “transtorno de gênero” surgiram concomitantemente e seguiram

“patologizando comportamentos a partir de pressupostos heteronormativos que exigem uma

linearidade sem fissuras entre sexo genital, gênero, desejo e práticas sexuais.” (BENTO;

PELÚCIO, 2012, p.571). Nesses termos a patologização obedece à mesma lógica do sexo

natural – imutável – enquanto a transexualidade ou intersexualidade são encaradas como

doenças passíveis de readequação. Só se nasce homem ou mulher, sendo que qualquer posição

que não fosse correspondente a essa era passível de diagnóstico e tratamento.

Por essa questão a despatologização das identidades não-cisgêneras ainda é um tema

recorrente e que confronta diretamente as verdades sobre o sexo. Se por um lado a

homossexualidade foi cortada do DSM em 1973, o “transtorno de identidade de gênero” foi

inserido como condição curável em 1983. Desde a inclusão da transsexualidade no rol dos

transtornos mentais do DSM-IV e do CID-10, movimentações têm ocorrido pelo mundo

ampliando o alcance das reivindicações, que possuem dentre as exigências: a retirada do

transtorno de identidade de gênero do DSM-V e do CID-11 e a abolição dos tratamentos de

normalização binária para pessoas intersexo. Dessas demandas, a retirada do termo

“transtorno de identidade de gênero” da Classificação Estatística Internacional de Doenças e

Problemas Relacionados à Saúde (CID-11), administrada pela Organização Mundial da Saúde

(OMS), ocorreu em 2018, 28 anos após ter sido removido o diagnóstico por

homossexualismo, em 1990. Daí a importância de difundirmos e defendermos outros sistemas

interpretativos calcados na pluralidade, e não nessa posição de poder constitutiva dos

processos simbólicos de colonialidade normativa dos corpos e de suas subjetividades.
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Certamente a experiência vivida por Lakabel não foi fruto do acaso: ela é parte desse

projeto biopolítico que vem sendo reiterado de diferentes formas há décadas, mas que ainda é

dominante devido às posições em que são fixadas pessoas trans e gêneros dissidentes. Viviane

Vergueiro (2015, p.257) nos explica que uma das características da cisgeneridade, e

sucessivamente do cisexismo, é sua capacidade de definir pessoas, independente de como

sejam suas autopercepções. A rima de Lakabel parece descrever exatamente essa situação em

que a interpretação sobre seu corpo não apenas independe de sua compreensão sobre si

mesme, como a fixa em uma posição que desrespeita quem se é. Segundo Raíssa Éris Grimm

(2019, p.3), os corpos que desviam da norma são geralmente considerados delirantes, e

portanto são lidos como falsos, nunca como verdadeiros, uma premissa que demarca um lugar

desde o qual esses corpos são desprovidos de humanidade e diagnosticados como patológicos.

A transvestigeneridade não possui uma obrigatoriedade de conformação ao cistema

sexo-gênero. Como aponta Preciado (2018), ser trans é ser multidão e não definição e

conformação. Não há corpo físico em si mesmo na natureza, mas há a necessidade de explicar

os processos políticos, culturais e tecnológicos por meio dos quais o corpo adquire um status

de natural e verdadeiro. Tais processos não ocorrem apenas pela transformação do sexo, do

gênero e do prazer em objetos de gestão biopolítica (normalização/patologização), mas

também porque essa gestão em si mesma está sendo levada adiante por novas dinâmicas de

apropriação (PRECIADO, 2018). As estruturas hierárquicas agora subsistem conjuntamente

com a proliferação do poder performativo, escrito nas corporeidades e pelas corporeidades

inconformes. A rima de Lakabel é um sinalizador desse potencial, visto que, para além de

retratar uma batalha travada pelo respeito e reconhecimento da sua identidade, ela também

anuncia uma imponência subversiva frente aos limites impostos para suas possibilidades

corporais.

A poesia “esque-sendo” de abigail campos leal (conhecida como bibi), apresentada

durante o microfone aberto da Batalha que aconteceu em 10 de outubro de 2019, ilustra de

diferentes maneiras essa reflexão. Nos colocando criticamente em meio a um jogo de palavras

que embaralha os modos de escrita e interpretação do cistema sexo-gênero, a poeta nos

aproxima de seus caminhos indeterminados de experimentação do gênero:
Ele diz que Ser não passar pela tal diferença sexual/ então me diz meu velho/ porque
que pra ser humano/ tem que ser mulher-buceta e homem-pau?
Que se fodam as velhas onto-logias robóticas/ precisamos de outra ótica/
desconstruir essa lógica binária/ de ter que escolher entre ser e não-ser/ homem,
mulher/
Chega!/ já estamos doentes/ e dessa onto-logia ainda vamos pere-ser/ e não me
venha com esse papinho displicente/ de que você sente autenticidade nessa
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logicidade de ser o que restou/
um destino que alguém/ (quem?)/ pra ti programou/ desertando/ prefiro seguir
continuando/ meu caminho trilhando/ sem nunca saber onde estou chegando…
No delírio/ que alívio!/ outros ares/ melhor que sua atmosfera pesada/ desse Ser
sério/ sem sorrisos/ ontologias de necrotério/ esse fedor/ o do ser bolor/ eu sinto de
longe/ em primeira instância/ e com nariz tampado/ eu passo a distância
Prefiro meu caminho estranho/ fora do compasso/ devir-extemporâneo/ nem
homem/ nem mulher/ e/u sei, o Ser cis hétero é muito tacanho.
Enquanto isso/ e/u vou me desprendendo/ esquecendo/ a diferença entre ser e sendo/
esque-sendo/ dúvida?/ Então vai vendo…/ com essas escritas/ a do papel e do corpo/
e/u mudo o jogo/ com alegria e um pouco de brincadeira/ com sorriso no rosto/ o ser
pesado/ fixo e binário/ vira papo-furado/ besteira
e e/u sigo mudando/ minhas curvas acentuando/ minhas forças germinando/ meu
gênero desprogramando/ bem monstra/ e/u vou me transformando/ e meus
hormônios?/ Ah em breve e/u vou estar re-tomando…
Sem esse ser-pra-morte/ afirmo meu devir/ mudando/ di-vagando/ criando/ um jogo
alegre/ de sorte/ linha-de-fuga e linha-de-corte/ corta! gargalhando desse ser/
(qual?)/ e/u passo largo/ pelas margens/ pela borda

Para adentrarmos a poesia é necessário decifrarmos um pouco a poeta. abigail campos

leal é transfeminina, não-binária, ativista transfeminista e anti-racista, preta de pele clara e

costuma dizer que atua entre os limites da filosofia e da poesia. Ela é mestre em filosofia pela

UFRJ e doutoranda na mesma área pela PUC-SP, na qual está pesquisando a dimensão

ontológica e ética da poesia trans preta feita no Brasil contemporâneo. Profissionalmente se

intitula sub-proletária da cultura publicando textos autorais e traduções em fanzines

comercializados por ela mesma, além de compor e organizar o Slam Marginália, competição

de poesia falada articulada por e para pessoas trans não-binárias e gênero dissidentes. Realiza

também, trabalhos de curadoria, oficina e curso a convite de instituições como SESC, Casas

de Cultura, Prefeitura etc. Eventualmente, a poeta também se arrisca na arte do freestyle e

participa dos duelos na Batalha Dominação. No ano de 2020 lançou seu primeiro livro

intitulado “escuirecendo”, pela editora “O Sexo da Palavra”. Sua atuação, como ela mesma

descreve em seu livro, é uma tentativa de lutar pela “desfeitura completa do mundo como

conhecemos, pela possibilidade de se atualizar no presente através da imaginação, ou dos

delírios, formas outras de se refazer a vida em alegria y justiçamento, para inventar outras

formas infinitas de povoar a Terra.” Sua poética evidencia as fortes influências filosóficas de

Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida e Judith Butler, como também denotam referências ao

trabalho de intelectuais, artistas e ativistas como tatiana nascimento, Claudia Rodriguez, Hija

de Perra, Jota Mombaça e Octavia Butler.
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Foto: Nathália Santos. abigail campos leal na edição especial do SESC Itaquera. Setembro de 2019. Disponível
em: <https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2325808404212033>.

Em sua poesia apresentada no dia 8 de julho de 2019, na batalha Dominação, campos

revisita alguns conceitos filosóficos para questionar a “diferença sexual” como constituinte de

uma ideia essencialista de humanidade. O corpo cis, elevado a um status transcendental,

figura uma posição constitutiva do ser, uma vez que a anatomia do sexo torna-se uma

evidência ontológica e pré-discursiva que reifica determinadas verdades sobre os corpos

humanos. É como se o corpo sexuado – “mulher-buceta/homem-pau” – preexistisse à sua

inscrição cultural.

De acordo com Vergueiro, a pré-discursividade é um dentre três traços

interdependentes que constituem a cisgeneridade, sendo os outros dois a binariedade e a

permanência dos gêneros. A pré-discursividade “pode ser caracterizada como o entendimento

sociocultural – historicamente normativo e produzido, consideravelmente, por projetos

coloniais – de que seja possível definir sexos-gêneros de seres a partir de critérios objetivos e

de certas características corporais” (VERGUEIRO, 2015, p.62). Mesmo que a percepção

sobre nós mesmes não se enquadre nessa designação ou que o contexto sociocultural no qual

estamos inserides não interprete as relações nesses termos, o cistema ocidental no qual

vivemos se serve dessas extensões analógicas para perceber e compreender o corpo e suas

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2325808404212033
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características dentro dessa moldura predeterminada: “mulher-buceta/ homem-pau”. O gênero

só se tornaria inteligível em conformidade com esse padrão. Nessa direção, a experiência de

Raíssa Éris Grimm Cabral narrada em seu artigo “Escrever-se travesti, reescrever-se sapatão:

um recorrido sobre corpos e afetividades insubmissas” retrata bem como esses critérios

objetivos operam na nossa formação.
[...] “ser um homem” era não só algo ensinado a mim mesma como um destino
biológico, como era também uma condição que eu deveria aprender para conseguir
viver o amor com mulheres. [...] Corporalmente, eu não me via como um homem –
mas aceitava que, se socialmente me liam assim, eu deveria aprender a agir como
um. Montar-me feito um, para ser desejada e amada, sem me perguntar sobre quem
eu era. (GRIMM, 2019, p.2)

A experiência compartilhada por Raíssa demonstra, novamente, como se dá a relação

de continuidade e coerência entre diferença sexual - identidade de gênero - desejo - prática

sexual e como essa naturalização é responsável por encobrir as relações de poder que reiteram

o binarismo homem-mulher como normal e verdadeiro em consequência da estigmatização e

desumanização de expressões de gênero e sexualidades dissidentes. Isso ocorre porque toda

experiência, inclusive as dissidentes, são interpretadas em relação a concepção do ‘sexo

natural’, estabelecido como ‘pré-discursivo’, ou seja, anterior à cultura, assegurando assim, a

estrutura binária do sexo, o que também favorece a conservação dos valores coloniais

eurocêntricos. Como nos alerta a intelectual sapatã preta tatiana nascimento (2019, p.11), a

colonização não é um rasgo histórico que para num momento do tempo, muito pelo contrário,

ela foi e é um projeto civilizatório excludente. Portanto, desconsiderar expressões, vivências e

experiências sexuais divergentes desse modelo cis-heteronormativo é uma consequência do

processo colonial.

Em experiências como a de Grimm e de abigail, a identidade de gênero é lida como

uma impossibilidade lógica pela perspectiva colonial, uma vez que o gênero ou as práticas do

desejo não decorrem do sexo, ou seja, não se conformam aos parâmetros de inteligibilidade

cultural ocidental. Na sequência de frases proclamada por campos, “Chega!/ já estamos

doentes/ e dessa onto-logia96 ainda vamos pere-ser/”, a poeta está se referindo a essa

construção não como uma mera diferenciação teórica, mas como um demarcador de

hierarquias pelo qual se opera a violência cisgênera. Segundo Vergueiro (2016), a

cisgeneridade enquanto perspectiva sobre corpos e identidades se constitui como

normatividade que organiza não apenas a relação sexo-gênero, mas também os parâmetros de

96 A palavra grega ontologia é formada pela junção da noção ont(o), que equivale á “ente”/ser, à uma variação do
conceito de logos - logia, que se refere a “estudo” ou “ciência”. O conceito de ontologia é convencionalmente
definido como o estudo do ser. O modo decomposto (onto-logia) escrito por campos no poema parece ser uma
forma de evidenciar os significados separados do conceito.
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moralidade, família e consecutivamente das diversidades corpóreas. Os contornos de gênero

que compõem a onto-logia de uma suposta natureza comum e coerente a todos os seres

estabelece uma posição de origem e obviedade que hierarquiza corporal e epistemicamente as

expressões de gênero. Como afirma Butler (2002, p.161), “o domínio da ontologia é um

território regulamentado: o que se produz dentro dele, o que é dele excluído para que o

domínio se constitua como tal, é um efeito do poder”.

Se interpretado como conceito ontológico, que se refere à natureza do Ser, o gênero

então pertenceria proeminentemente à filosofia e seu conjunto de categorias que

compreendem o âmbito da natureza, anterior a toda produção de pensamento. Ao afirmar: sou

“mulher”, “homem” ou “heterossexual” se “emprega acriticamente a atribuição inflexional

“ser” para gêneros e “sexualidades”. [...]” (BUTLER, 2017, p.51) de modo a subordinar a

noção de gênero à de identidade, levando à conclusão de que “uma pessoa é um gênero e o é

em virtude de seu sexo, de seu sentimento psíquico do eu, e das diferentes expressões desse

eu psíquico [...]” (idem). Esse padrão de inteligibilidade modular, estabelecido pela

preeminência do cistema sexo-gênero, produz e reproduz a ideia de que o gênero reflete o

sexo e que todas outras partes constitutivas do ser estão relacionadas a essa definição inicial.

Butler (2017), portanto, faz uma crítica a essa interpretação que concebe o gênero

como algo que se formula estritamente dependente do sexo, pois essa explicação torna o

gênero vago e insustentável. Em suas formulações, o gênero não é uma decorrência do sexo,

muito pelo contrário, essa “estabilidade” do sexo é o que o torna tão questionável quanto o

gênero, uma vez que os corpos já nascem marcados por articulações discursivas que

correspondem a determinados significados e representações referentes ao sexo. Ou seja, o

sexo não é natural, é apenas “efeito do aparato de construção cultural que designamos como

gênero” (BUTLER, 2017, p.26). Assim, não existe uma história anterior à prática cotidiana

das reiterações, mas é através das práticas corporais em ato que o gênero existe e se faz

(idem). Sendo assim, o sexo “é” o gênero. Não há um sexo material, natural ou autoevidente,

e um gênero predestinado ao sexo: ambos são produzidos pela estilização repetida de atos,

práticas discursivas, corporais e performativas, bem como por tecnologias do corpo,

produções audiovisuais e técnicas farmacológicas.

Nesse encadeamento, podemos compreender que a diferença entre cisgeneridade e

transgeneridade não ocorre simplesmente pela ordem entre uma verdade interior das pessoas

em relação aos seus corpos, mas sim pelas situações políticas e tecnológicas que

(re)constroem dialeticamente o sexo e o gênero. Desse modo, fica evidente que os saberes
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produzidos por meio do cistema sexo-gênero não operam apenas como designadores de

papéis, mas como um sistema epistemológico através do qual o binário é universalizado e

mantido (WITTIG, 1981, apud BUTLER, 2017). Romper com o binário e com suas formas de

aplicabilidade aos corpos e sexualidades é uma das possibilidades de insurgir contra a

ciscolonialidadeheteronormativa.

O jogo embaralhado de palavras que campos articula remete especialmente a esse

potencial estratégico do corpo e de suas capacidades que não somente resistem aos regimes de

gênero, como (re)agem a eles. Em seu poema ela narra como sua escrita “do papel e do

corpo” inverte essa lógica, desobedecendo a epistemologia das identidades fixas e binárias.

Com uma articulação complexa de conceitos, a poeta nos conduz em uma reflexão em que o

gênero se apresenta como um “devir”, um processo de experimentação que é descrito como

propiciador de alívio. Assim, o gênero, tal como o sexo, aparece em sua escrita não como algo

que simplesmente “somos”, mas sim que (des)fazemos, como comunica os versos do poema:

“Enquanto isso/ e/u vou me desprendendo/ esquecendo/ a diferença entre ser e sendo/

esque-sendo”. A transição do verbo ser para o gerúndio sendo indica o deslocamento de uma

identidade determinada para um processo permanente de experimentação do corpo em sua

materialidade, subjetividade e composição. Como afirma Tim Ingold (2005, p. 38. apud

NASCIMENTO, 2019, p.461), ser não é estar em um lugar, “mas estar ao longo de caminhos.

O caminho e não o lugar, é a condição primordial do ser, ou melhor, do tornar-se”.

A escritura de campos implode com a matriz dos binários modernos

(feminino/masculino, natureza/cultura, experiência/ciência). Nesse jogo de significantes que

compõem os campos de forças acima citados, estão em questão os territórios de produção e

imaginação, os mesmos disputados pelos versos da poeta: “e e/u sigo mudando/ minhas

curvas acentuando/ minhas forças germinando/ meu gênero desprogramando/ bem monstra/

e/u vou me transformando/ e meus hormônios?/ Ah em breve e/u vou estar re-tomando…”.

As forças que germinam na experiência são acionadas para contra(in)ventar conhecimentos

sobre si mesma, identidades, desejos e sexualidades, toda ordem de sensibilidade e vida

corporal que tenciona os territórios políticos de inteligibilidade do gênero. O argumento

explorado por Preciado (2018) parece nos aproximar dessa visão em que as tecnologias do

corpo e seus modos de des-programação, como referido por campos, suscitam possibilidades

de transformação. Segundo o autor, o sexo tanto quanto o gênero, a raça e a sexualidade são

tecnologias para produção das ficções somáticas, nos tornando simultaneamente o efeito do

biopoder e o seu potencial fracasso.
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A certeza de ser homem ou mulher é uma bioficção somatopolítica produzida por
um conjunto de tecnologias do corpo, técnicas farmacológicas e audiovisuais que
determinam e definem o alcance das nossas potencialidades somáticas e funcionam
como próteses de subjetivação. O gênero é um programa operacional capaz de
desencadear uma proliferação de percepções sensoriais sob a forma de afetos,
desejos, ações, crenças e identidades. Um dos resultados característicos desta
tecnologia de gênero é a produção de um saber interior sobre si mesmo, de um
sentido de eu sexual que aparece como uma realidade emocional para a consciência.
“Sou homem”, “Sou mulher”, “Sou heterossexual”, “Sou homossexual”, “Sou
transexual”: estas são algumas das formulações que condensam saberes específicos
sobre si mesmo, agindo como núcleos biopolíticos e simbólicos rígidos em torno dos
quais é possível aglutinar todo um conjunto de discursos e práticas performativas
(PRECIADO, 2018, p.127).

Parece-nos, então, inviável interpelar os corpos como dotados de uma identidade

substancial ou estável, porque as identidades são fragilmente construídas a depender dos

conjuntos de percepções articulados sobre ela. Nomear-se monstra, por exemplo, como faz

campos, não significa se vincular a uma ideia de sujeição, mas sim de realizar um uso

diferenciado das técnicas de produção de subjetividade e identidade, o que, em termos de

agenciamento político, desnaturaliza o sexo e desarticula a identidade gênero como um

conjunto coerente e autoevidente. O corpo deixa de ser refém de suas características físicas

para (contra)inventar a si mesmo independente dos termos que são adequados a ele, criando

assim uma diferença que não pode ser assimilada.

Jota Mombaça (2016), em sua interação e partilha com Pêdra Costa e com seu trabalho

performativo “O Terço”, recorre a Monster Theory (Teoria Monstro) de Jeffrey Jerome Cohen

(1996) para dialogar com uma produção que, segundo a pensadora, escapava ao conhecido e

até mesmo neutralizava as proposições científicas e taxonômicas. Foi por meio do trabalho de

Mombaça que cheguei à teoria de Cohen, a qual me permitiu compreender as monstras como

uma invenção cultural que pode ser atravessada por diferentes interpretações. Monstra pode

ser aquela que sempre escapa, a que coloca em crise as categorias, a que mora nos porões da

diferença, pode ser aquela que policia as fronteiras do possível ou que esteja frequentemente

posicionada no limiar do tornar-se (COHEN, 2000).

As fronteiras desconhecidas são ambíguas e miticamente habitadas pela lembrança de

um monstro que anuncia o perigo por vir, e assim reafirma a segurança dentro dos limites

estabelecidos. Por outro lado, as fronteiras também são marcadas pelo prazer e práticas

proibidas que tornam o monstro demasiadamente atraente, pois ele consegue viver fora das

imposições. “Nós suspeitamos do monstro, nós o odiamos ao mesmo tempo que invejamos

sua liberdade [...]” (COHEN, 2000, p.48). Os territórios estranhos abrigam aqueles corpos

desprendidos dos parâmetros de conduta e dos arquétipos de normalidade, pois suas corpas
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monstras trazem em si uma das características mais inerentes da monstruosidade97: a

diferença. Silvana Nascimento (2019, p.463), por sua vez, em diálogo com a proposição

existencial e intelectual mestiza de Gloria Anzaldúa (2012) e com a noção de outsider within

articulada por intelectuais negras como bell hooks (1984) e Patricia Hill Collins (1986),

destaca que a fronteira e a margem são lugares de multiplicidade e resistência. Estar situada

entre dois mundos abre possibilidades de transitar entre eles e compreender suas perspectivas.

“Assim, a margem produz um olhar peculiar sobre o mundo que não se deixa cristalizar por

um único pensamento do lado de cá ou do lado de lá dos muros.” (idem).

Na mesma direção, ao declarar a diferença não assimilável como um lugar de

subversão e tensionamento da norma estabelecida, campos assume a fronteira, o limiar do

tornar-se que permite a ela escapar das categorias. Sua corpa monstra transita por lugares

inapreensíveis aos códigos de inteligibilidade e normatização do gênero, torna-se estratégica,

maleável aos devires extemporâneos, como afirma a própria poeta. Não há um corpo, um

sexo, gênero ou uma sexualidade estabilizada em sua escrevivência, “nem homem, nem

mulher”, afirma ela, indicando sua experiência trans não-binária (concepção que sinaliza tanto

para fluidez e maleabilidade do corpo como da própria categoria gênero). A

autoexperimentação, o trânsito e a indeterminação narrados pela poeta constroem e destroem

performática e tecnologicamente o gênero. O ser pesado e fixo cruza as fronteiras do binário

para experimentar o devir de um jogo alegre que tem o corpo como plataforma de

materialização da imaginação política (PRECIADO, 2018, p.149).

Compreender e viver a corporeidade como base de imaginação e experimentação

desloca a compreensão de que os corpos são meras superfícies em que o poder, a lei e a

punição são inscritas para tornar-se a densa interioridade em que a vida, mas também o

controle político, ocorre sob a forma de troca, tráfego e comunicação (PRECIADO, 2018). O

que até então podia ser interpretado como “sociedade de controle”, em que as formas de

administração do corpo agem de modo disciplinar a fim de produzir corpos dóceis, passa a ser

compreendido por Preciado (2018) como “sociedade farmacopornográfica”. Nela o controle

está implantado no corpo como plataforma viva composta por órgãos, neurotransmissores,

genes e hormônios – formas que durante a emergência da sociedade científica e colonial do

97 Existe uma série de produções literárias, cinematográficas e dramatúrgicas ocidentais que produz esse
imaginário do monstro como aquele diferente em relação aos padrões dominantes, desde “A Bela e a Fera”,
“Chapeuzinho Vermelho”, até “Drácula”, “O médico e o monstro”, “O Lobisomem”, “Frankenstein” e “A
Múmia”. Todos sendo títulos amplamente conhecidos por abrigarem personagens que habitam lugares
misteriosos, vivem aquém da sociedade e são uma multiplicidade de fragmentos, como exemplifica Cohen
(1996, apud MOMBAÇA, 2016, p.3): “pegadas, ossos, dentes, talismãs, sombras, vislumbres obscurecidos”.
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século XIX ofereceram a base para diferentes programas políticos98. O corpo então não é

dócil, sendo na verdade um sistema tecnovivo segmentado, relacional e composto por

diferentes regimes políticos. Nesse sentido, se as identidades foram pensadas por diferentes

regimes de poder e saber, as escrevivências “do papel e do corpo”, que mediam

biotecnologias e transformações corpóreas, parecem criar matrizes rivais de inteligibilidade

que subvertem e desordenam os parâmetros do cistema sexo-gênero (BUTLER, 2017). Essa

transposição da fronteira do binarismo de gênero, enquanto eixo pensante e definidor das

possibilidades de existência (GRIMM, 2019), desestabiliza não apenas a conformidade da

genitália aos sexos e gêneros, como também os limites definidores da sexualidade.

Esse processo de desnaturalização – que compreende a autoafirmação dissidente de

um gênero neutro, monstro, transviado, sapatão, bicha, travesti, boyceta, transexual – remete a

um campo de batalha e luta cotidiana pelo direito de viver o corpo em afinidade com aquilo

que faz sentido para cada um, a depender de sua experiência. Isso demonstra também que

mesmo diante dessas estruturas rígidas é possível se infiltrar nas fissuras da organicidade,

recitando subversivamente esse código sexual transcendental falso (PRECIADO, 2014). A

escrevivência de pessoas como abigail campos leal, MiniMim, Nyarai, Ragnarok, Lakabel e

Laura MC oferece-nos a oportunidade de adentrar o universo de escuta e compreensão que

esses corpos estabelecem consigo, bem como as fronteiras que eles escolhem cruzar.

O que parece importante atentar no contexto da Batalha Dominação é que toda essa

produção não se trata meramente de um contraponto à ordem dominante de administração do

corpo ou dos espaços da cidade. O que acontece não é uma mera reação às normatividades de

gênero e sexualidade, mas também há a criação de novas rotas, territórios e possibilidades de

existência. Esses corpos, que antes estavam resignados a espaços restritos e a posições

98 É necessário considerar dois pontos importantes sobre a época do controle tecnopolítico: 1º) que a ascensão
desse regime científico de produção biotecnológica tem como condição a própria ação colonial. No capítulo
“Farmacopoder”, Preciado explica que a produção dos pharmakons dependeu de duas ocorrências simultâneas: a
“caça às bruxas” e a colonização e extermínio das populações sul-americanas. Ambos eram parte de um projeto
de erradicação de saberes e poderes populares, em contraposição à criação de saberes especializados e
profissionalizados, “[...] uma guerra do poder patriarcal branco, ante os saberes narcossexuais tradicionalmente
exercido pelas mulheres, pelos povos colonizados e por feiticeiros não autorizados. A questão era exterminar ou
confiscar certa ecologia do corpo e da alma, tratamentos alucinógenos, formas de prazer e excitação.” (2018,
p.165). Tudo isso estava conectado à emergência do capitalismo, às formas científicas de produção e transmissão
de conhecimento, do uso do discurso racial como argumento religioso e biológico para justificar a escravidão,
dos novos modos de dividir, demarcar e cercar a terra, assim como a expansão colonial na América, África, Índia
e Extremo Oriente (idem); 2º) Após a expropriação e monopolização desses saberes pela indústria comercial
global, o acesso e a circulação dos fármacos e dos saberes médicos tornou-se limitado ao poder de compra de
seus consumidores. Ainda que Preciado acredite em um acesso generalizado das tecnologias do corpo no regime
farmacopornográfico, presumo que essa não seja uma realidade que contemple completamente as variantes
geopoliticamente localizadas, muitas delas que sequer possuem acesso plausível à tecnologia. Apropriar-se delas
como possibilidade de transformação é um processo em andamento, mas não se estende a tudo e a todos, como
formulou o filósofo.
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subalternas, agora enfrentam tudo isso desenvolvendo rotas alternativas, ocupando e criando

espaços dos quais eram anteriormente excluídes: estão nos slams de poesia, nas batalhas de

rima, nos saraus, nos cargos administrativos, educacionais, na produção musical, artística e

epistemológica, chefiando equipes, criando políticas públicas na câmara dos deputados.

Essa prática flexível que se movimenta frequentemente para fora das formações

moralmente cristalizadas nos códigos de conduta, e que estabelece rotas para produção de

imaginários e mundos alternativos, direciona-se para uma perspectiva mais ampla, que

incorpora em vez de excluir, que fomenta a experimentação em vez da restrição, assim como

se direciona para os trajetos desconhecidos em vez dos já estabelecidos (ANZALDÚA, 2005).

Tais deslocamentos também podem ser interpretados na via da contrassexualidade, conforme

elaborado por Preciado (2014), pois se posicionam criticamente na arena das diferenciações

de sexo e gênero. Além disso, eles ainda sugerem uma lógica de reconhecimento própria e do

outro que não depende das noções de homem e mulher, e sim de uma comunicação em que o

próprio corpo, e também o corpo do outro, são falantes e capazes de aceder significantes e

posições de enunciação historicamente condicionadas como masculinas, femininas ou

inconformes. Os corpos que coabitam o espaço da Dominação criam um ambiente com

diferentes narrativas e perspectivas capazes de vincular as pessoas umas às outras, como

também à própria batalha. Essa marcante coalizão ocorre por meio da afinidade, em vez da

identidade (HARAWAY, 2009), e é o que percebemos nos versos de Jupi77er, trans

não-binário, compositor e cantor da dupla Rap Plus Size, rimados na batalha do dia 22 de

julho de 2019 sobre o tema “alianças são possíveis em todas as partes”.
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Foto: Nathália Santos. Jup77er cantando na batalha do dia 22/07/2019. Disponível em:
<https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227109527415255>

Alianças sempre são possíveis/ e eu nem tô falando de monogamia/ aquela que é
estruturada pra você cair/ Então pega a visão/ Aliança é o compromisso/ de ser
responsável com seus atos e não ser omisso/ de entender a luta do outro/ entender
sua posição/ seu local de fala/ e também seu local de ação/ Pega a visão/ Essa é a
questão/ Alianças são possíveis senão essa batalha não estava aqui/ Agora a gente
faz aliança pra fora daqui/ Os boyceta as travesti/ todo mundo batalha agora/ porque
as minas acolheram nóis aqui/ é desse jeito, né não?!/ Com alianças de fato a gente
faz revolução

A rima de Jupi77er retrata um processo constituinte da Batalha Dominação, o qual

interpreto como seu principal potencial mobilizador, que é a união pela diferença. São as

afinidades e a compreensão da sua própria posição em relação à posição do outro que

estabelece os parâmetros de união e articulação pela diferenciação e não pela similaridade.

Assim, as identidades dissidentes não são vividas nesse contexto como um delimitador de

fronteiras, e também não são uma premissa para atuação. Conforme aponta Butler (2018, p.

24), em termos de atuação política, a identidade não é capaz de fornecer uma concepção mais

ampla do que significa, politicamente, viver junto, em contato com as diferenças. A liberdade

é mais frequentemente exercitada com outros e ela não presume nem produz exatamente uma

https://www.facebook.com/batalhadominacao/photos/2227109527415255
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identidade coletiva, mas um conjunto de relações que incluem suporte, disputa, ruptura, mas

também alegria e solidariedade (idem).

Essa perspectiva equaliza a visão de Jupi77er, ao propor que as alianças devem

presumir a responsabilidade frente aos conflitos sociais, e também a compreensão das

demandas empreendidas por outros grupos: “aliança é o compromisso/ de ser responsável

com seus atos e não ser omisso/ de entender a luta do outro/ entender sua posição/ seu local de

fala/ e também seu local de ação”. Glória Anzaldúa (2005), argumenta que para nos unirmos

precisamos conhecer a história de luta das pessoas, assim como é necessário que elas

conheçam a nossa, um processo que na Dominação é facilmente propiciado na medida que

experiências e perspectivas são partilhadas nas rimas e poesias, tornando possível reconhecer

a distribuição diferenciada das condições de precariedade, como vimos acontecer entre

Ragnarok e MiniMim, por exemplo, ou entre Laura MC e Nyarai. Essas condições precárias

são inerentes ao capitalismo e às políticas neoliberais, tendendo a afetar os corpos de maneiras

distintas, conforme destaca Butler (2018):
A “precariedade” designa a situação politicamente induzida na qual determinadas
populações sofrem as consequências da deterioração de redes de apoio sociais e
econômicas mais do que outras, e ficam diferencialmente expostas ao dano, à
violência e à morte. Como mencionei antes, a precariedade é, portanto, a
distribuição diferencial da condição precária. [...] A precariedade também
caracteriza a condição politicamente induzida de vulnerabilidade e exposição
maximizadas de populações expostas à violência arbitrária do Estado, à violência
urbana ou doméstica, ou a outras formas de violência não representadas pelo Estado,
mas contra as quais os instrumentos judiciais do Estado não proporcionam proteção
e reparação suficientes (idem, p.28).

Ainda segundo a filósofa, todes em alguma medida vivenciam em escalas distintas

níveis de precariedade. Por outro lado, essa condição atinge em proporções drasticamente

maiores a população mais pobre, como também aquelas que são demarcadas pela raça e pelo

gênero. Por essa razão Jupi77er enfatiza a importância de compreender “o seu local de fala/ e

também seu local de ação”. Enquanto trans não-binário, Jupi77er compõe um dos grupos mais

expostos à insegurança em relação a um senso de futuro, devido à persistente situação de

violência e perda de direitos da população trans no Brasil. Tomando como exemplo o

levantamento realizado pela ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transsexuais,

podemos perceber essa implicação. Apenas no ano de 2020, em plena pandemia da

Sars-COV-2, o número de vítimas trans e travestis por homicídio cresceu 90% em relação ao

ano de 2019 no Brasil99, demonstrando que aquelies que não vivem seu gênero dentro dos

parâmetros normativos estão expostos a riscos mais elevados de violência. O Brasil é o 68º

99 Disponível em: <https://antrabrasil.org/category/violencia/> Acesso em: 24/10/2020

https://antrabrasil.org/category/violencia/
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país do mundo recomendado para pessoas LGBTQIA+ viverem, um dado que se torna mais

alarmante ainda ao percebermos que este também é o país que mais mata pessoas trans no

mundo100.

É sobre essa distribuição diferenciada que se refere Butler (2018, p.28) ao afirmar que

“as normas de gênero têm tudo a ver com como e de que modo podemos aparecer no espaço

público, como e de que modo o público e o privado se distinguem, e como essa distinção é

instrumentalizada a serviço da política sexual”. Recorrendo à teoria do afeto de Lauren

Berlant, Butler (2018) nos permite pensar como essa condição implica a sensação crescente

de que tais vidas não possuem valor e, portanto, são facilmente descartáveis e desassistidas

pela lei e pelas políticas de segurança. Quanto menos se investe economicamente em

estruturas de apoio social e, sucessivamente, mais se responsabiliza as pessoas expostas a

essas condições, maior é a sensação de fracasso vivida por elas.

A alternativa política sugerida por Butler e também por Jupi77er está na reunião de

pessoas, a única forma que permite incorporar a percepção “de que essa é uma condição

compartilhada e injusta” (2018, p.15). Para criar condições viáveis de sobrevivência são

necessárias redes sociais capazes de minimizar a inviabilidade do viver que é experienciada

por certas vidas. Ter espaços em que pessoas trans não-binárias, gênero dissidentes, pretas e

racializadas se reúnem é fundamental para desconstruir essa forma de responsabilidade

individualizadora a que são sujeitadas suas experiências, em favor de uma solidariedade que

afirma a interdependência mútua, tanto da infraestrutura, como de redes sociais viáveis –

formas coletivas e institucionais – de confrontar essas condições precárias socialmente

induzidas (BUTLER, 2018, p.19).

A Dominação, enquanto uma batalha de conhecimento que tem como premissa a

partilha de saberes, configura-se como um espaço propício para criação de afinidades e

alianças que se sobrepõem a esse processo individualizador. Então, quando pensamos sobre o

que significa se unir em uma multidão e que sentido tem essa ocupação do espaço público,

vemos algumas maneiras por meio das quais os corpos, na sua pluralidade, reivindicam o

público e o seu direito de aparecer em incorformidade com o que se espera deles. Quando

corpos vulneráveis a essas situações precárias se reúnem na rua ou em qualquer outro espaço

público, eles estão exercitando um direito de aparecer que afirma o corpo no campo político.

Como exclamado nos versos de Jupi77er, “alianças são possíveis, senão essa batalha não

estava aqui”, de modo que a força e expressividade da Batalha Dominação reside

100 Disponível em: <https://spartacus.gayguide.travel/gaytravelindex-2019.pdf> Acesso em: 25/10/2020

https://spartacus.gayguide.travel/gaytravelindex-2019.pdf
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especificamente nas alianças que reconhecem as diversidades na sua própria constituição, e

que se conecta a outros grupos também sujeitos a condições precárias, incluindo os guardas

do metrô e a população em situação de rua que habita as imediações do Largo São Bento.

Esse processo de ligação é o que permite reconhecer as “minorias sexuais” como um grupo

cuja multiplicidade inclui variáveis de classe, raça, crença, linguagem e região.

Por conseguinte, compreendo a Batalha como parte do que Preciado (2011)

denominou de sistema sexo-político, em que os códigos de masculinidade e de feminilidade,

tal como as identidades sexuais normatizadas e dissidentes, entram no cálculo do poder. No

interior desse sistema, deflagra-se um procedimento que não se limita ao controle e poder

sobre os corpos, mas também é a potência que emerge nas interações de diferentes

perspectivas: do feminismo negro e interseccional, das sapatão, gays, transexuais, travestis,

intersexuais, transgêneros, fazendo dessas múltiplas minorias sexuais juntas uma multidão.
A multidão queer aparece no centro da desterritorialização da heterosexualidade,
uma desterritorialização que afeta tanto o espaço urbano (é preciso então falar de
desterritorialização do espaço majoritário, e não do gueto) quanto o espaço corporal.
A desterritorialização do corpo obriga a resistir aos processos de tornar-se “normal”.
(PRECIADO, 2011, p.14).

Noto, então, que na Batalha Dominação opera-se uma dupla desterritorialização: de

uma ordenação do desejo e prática estritamente heterossexual e cisgênero, como também dos

padrões de divisão e função dos espaços públicos. Portanto, ainda que os corpos que tomam

conta do centro da cidade de São Paulo nessa batalha sejam, visivelmente, marcados pela

marginalização, suas performances agenciam uma ocupação que se converte em arena de luta,

uma espécie de ringue das batalhas simbólicas. Colocar no centro da cidade e inscrever nela

experiências corporais dessas pessoas – mulheres cis, pessoas trans, não-binárias, pretes de

pele clara e escura, branques e indígenas, sapatão, bissexuais, pessoas com deficiência física,

em situação de rua, moradories das periferias, do centro e de outras cidades e estados do

Brasil, ou até mesmo de outros países – reposiciona o corpo marginal na dinâmica urbana e

redefine os espaços, suas fronteiras e narrativas. Além disso, também cria fluxos de interação,

redes de sociabilidade e solidariedade que alcançam suas subjetividades, frequentemente

marginalizadas nos segmentos tradicionais do movimento hip-hop.

A Dominação nos conduz, assim, por diferentes potenciais estéticos e políticos

anunciados por inflexões de gêneros dissidentes nas narrativas da cidade. Nesse sentido, o

freestyle de Jupi77er nos traz três palavras que caracterizam de maneira ilustrativa as relações

possibilitadas na Batalha: aliança, compromisso e acolhimento, que são tão essenciais para a

Dominação quanto foram para os quilombos e para o movimento queer. Essa “parecença



160

entre queer e quilombo sugere algo urgente a retomar e celebrar em nossas lutas e existências”

(NASCIMENTO, 2019, p.17), algo que se apresenta como uma saída à “heterossexualização

cisnormativa que discursos ‘autorizados’ do dominador/colonizador impõem à diáspora”

(idem). Como já mencionado no início deste subtópico, a colonização e heterocissexualização

formam um único processo de matriz branca, cis-masculina e ocidental, que em seu binarismo

fundante, como se refere tatiana nascimento, teve a procriação como recurso para produzir

população negra escravizável pelo cistema “cultural, político, econômico, social que formou a

riqueza branca nas américas.” (NASCIMENTO, 2019, p.11).

Desse modo, podemos concluir que se o gênero e a raça têm se projetado cada vez

mais como campos de tensionamento social, isso se deve à presença dessies noves atrizies

sociais que criam e disputam espaços de produção artística e intelectual como forma política

de (re)apropriação e produção de mundos plurais. É a partir desta reverberação que as

fronteiras estabelecidas pela afirmação da cis-masculinidade nas batalhas de freestyle

começam a ser diluídas pelas palavras que denunciam outras mazelas sociais e procedimentos

de exclusão, ignorados no estilo predominante até então. A realização da Batalha Dominação

sinaliza, assim, para um novo marco simbólico no movimento hip-hop no Largo São Bento,

em que as vozes inicialmente negligenciadas na ocupação dos espaços públicos da cidade e do

cenário rap passam a construir cuírlombos, onde se lavra “resistência negra lgbtqi como

exercício de liberdade, expansão do sentido tradicional de resistência” (NASCIMENTO,

2019, p.31). É nesse cuírlombo que os sonhos acontecem.
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UM PONTO SEM FINAL

Quando é dez da noite, a batalha começa a se encerrar, as pessoas direcionam-se para

casa, já esperando o evento na semana seguinte ou o desdobramento em outras atividades e

em novos contatos pelas redes sociais. Da mesma forma, o encerramento desta dissertação é

apenas uma pausa para a próxima batalha que seguirá à frente, na academia, na política e na

vida. Porém, antes de seguir para os enfrentamentos por virem, vale dizer porque considero

esse um ponto sem final e isso tem relação com o meu entendimento sobre o fazer

antropológico e também sobre as práticas da Batalha Dominação.

Voltando-me para as escrevivências de Evaristo, percebi o que há de literário na

antropologia e o que há de antropológico na literatura. As ficções con(fundidas) da autora me

remeteram ao conceito de ficções persuasivas de Marilyn Strathern (2017) e até mesmo à

ideia de invenção da cultura de Roy Wagner (2017). Strathern (2017) argumenta que qualquer

investigação sobre as práticas da antropologia tem de reconhecer a força da resposta dada por

Clifford Geertz (1989) ao ser questionado sobre o que faz um etnógrafo: “ele escreve”.

Segundo a antropóloga, “se um autor escolhe, digamos, um estilo ‘científico’ ou ‘literário’,

isso indica de que tipo de ficção se trata” (STRATHERN, 2017, p.174), afinal, é impossível

criar uma consciência de um determinado mundo social sem que ele seja descrito dentro dos

conceitos que temos à nossa disposição, os quais são pertencentes ao nosso próprio mundo

social. Na concepção de Strathern, portanto, não se pode escolher escapar completamente à

ficção, visto que, ao descrevermos um mundo de acordo com as nossas premissas e

linguagem, estamos ficcionando-o, ou, nas palavras de Wagner (2017), “inventando-o”.

De acordo com Roy Wagner (2017), um antropólogo experiencia seu campo de estudo

por meio de seus próprios significados, ou seja, a partir de tudo que o forma como pensador e

de acordo com o conjunto de convenções compartilhadas em seu mundo social. É desse lugar,

carregado de sentidos, que o antropólogo constrói sua compreensão, e também é transformado

pela experiência. Esse trabalho, por exemplo, retrata minha experiência de transformação e

ficcionalização e por esse motivo, trata-se de um ponto sem final. Levando em consideração a

afirmação de Wagner (2017, p.69) de que “todos nós somos antropólogos”, não posso deixar

de considerar que os processos inventivos da Batalha e sobre ela nunca cessaram, mesmo que

estejamos vivendo um momento de isolamento social, de suspensão das práticas de

sociabilidade e da limitação das possibilidades de lazer, às polifonias de vozes evocadas na

Dominação e em nome dela seguem sendo elaboradas. A Batalha é um espaço de produção de
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conhecimento e como tal, permanece compondo seus repertórios, ainda que esteja,

temporariamente, atuando de forma virtual.

Nesse contínuo processo de cri-ação em que a Batalha Dominação se apresenta como

uma mobilizadora de encontros e saberes, espero que a minha escrevivência etnográfica possa

somar-se às vozes e corpos que se presentificam nela, como também em outras produções

marginais, intelectuais, poéticas, musicais e políticas, como na dialética da marginalidade

proposta por Lucas Amaral de Oliveira (2019), no big bang recriacionista de tatiana

nascimento (2019), nas ontografias poéticas de abigail campos leal ou nos estudos decoloniais

e nas epistemologias reversas propostas nos estudos contemporâneos. Tais vozes e corpos têm

criado estratégias de desordem dos modelos cis-coloniais, assim como têm aberto rotas de

fuga que nos conduzem pelas numerosas formas de habitar a cidade, de expressar o gênero, de

viver o desejo e de encarar as questões raciais. É por considerar a Dominação um lugar

aglutinador dessas múltiplas capacidades de expressão que faço coro ao grito entusiasmado

que ocorre ao final das rimas: “eu amo, essa batalha!”.
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