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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar as juventudes e as relações de gênero e
trabalho existentes nas organizações culturais e políticas do hip hop, as chamadas “posses” e a forma
como tais relações têm interferido na construção e conscientização social de jovens mulheres
praticantes das culturas periféricas urbanas. Desse modo, foi realizado um estudo etnográfico na zona
sul da cidade de Maceió-AL, o qual constatou-se a existência do machismo e androcentrismo cultural
que tendem a se estender do ambiente privado doméstico ao espaço público das ruas. Nesse sentido,
as jovens mulheres iniciam a utilizar da própria cultura de rua como um aporte de resistência e
denúncia a participação feminina restrita e coadjuvante no cenário cultural e as às desigualdades
socioculturais, como também o incentivo a integração de discussões de gênero e empoderamento
feminino nas posses.

Palavras-chave: Juventudes, Hip-Hop, Gênero, Trabalho.

ABSTRACT: This research has had how objective to analise the youth and the relationships of
gender and work that there are in some cultural organizations and hip hop politics called “owns” and
the how these relationships have redefined the built and social awareness of Young womem that
make and use the urban culture and periphery. On this way, was realized a ethnographic studie in
South Zone localized in Maceió-Alagoas, and was possible see the chauvinism and the cultural
androcentrism that goes out from the home ambient to the public spaces. So, the Young women starts
to use yourself culture on the street like a element of resistance and report about the female
participation towards support and restrict on scene cultural and the sociocultural inequalities, also the
incentive for the integration of discussions about gender and female powerement on theses owns.

Keywords: Youth. Hip-Hop. Gender. Work.

RESUMEN: El presente estudio tuvo como objetivo analizar las relaciones juveniles y de género y
laborales existentes en las organizaciones culturales y políticas del hip hop, las llamadas
"posesiones" y cómo estas relaciones han interferido en la construcción y la conciencia social de las
mujeres jóvenes practicantes. de las culturas periféricas urbanas. Por lo tanto, se realizó un estudio
etnográfico en la parte sur de la ciudad de Maceió-AL, que encontró la existencia de machismo y
androcentrismo cultural que tienden a extenderse desde el entorno privado doméstico hasta el espacio
público de las calles. En este sentido, las mujeres jóvenes comienzan a usar su propia cultura
callejera como fuente de resistencia y denuncia de la participación femenina restringida y de apoyo
en el escenario cultural y las desigualdades socioculturales, así como a fomentar la integración de las
discusiones de género y el empoderamiento de las mujeres. posesiones

Palabras clave: Jóvenes. Hip hop. Género Yo trabajo
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AS JOVENS NO HIP HOP: DA POSSE DE CASA ÀS POSSES DA CULTURA DE RUA EM
MACEIÓ-AL

THE YOUNGS IN HIP HOP: THE OWNS AT HOME TO THE OWNS OF STREET
CULTURE IN MACEIÓ-AL

EL CANTO DE LAS JOVENS DE HIP HOP: DEL HOGAR A LA CULTURA CALLEJERA
EN MACEIÓ-AL

7.

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, os estudos sobre gênero não são compreendidos (ou pelo menos não deveriam ser)
apenas como mera categoria analítica estática e isolada, mas enquanto uma ferramenta que auxilia a
reflexão e intervenção social perante a diversidade existente entre os sujeitos. Tal intervenção
abrange uma transversalidade de saberes e envolve diversas esferas sociais como trabalho, política,
cultura, educação, entre outras instâncias.

Em pesquisa realizada sobre o hip hop na Zona Sul de Maceió-AL, foi constatado que os jovens
participavam do movimento hip hop não apenas como diversão, mas como um estilo de vida e
artifício de denúncia às mazelas sociais existentes em suas periferias, como por exemplo, o
desemprego, à falta de educação pública de qualidade e as questões de saneamento básico.
Entretanto, ao mesmo tempo em que reivindicavam e lutavam contra o preconceito existente entre
suas culturas marginalizadas, havia certa disseminação de um preconceito voltado ao público
feminino.

Tal situação ocasionava em uma restrita participação feminina nas rodas de break, rimas e demais
expressões artísticas e políticas advindas do hip hop, o que se tornava uma verdadeira contradição,
pois a mesma cultura marginalizada socialmente acabava por marginalizar as mulheres do próprio
movimento a partir de um androcentrismo cultural que se estendia do ambiente privado doméstico
ao espaço público das ruas, pois as jovens quando participavam dos eventos de hip hop apareciam
enquanto coadjuvantes, resumindo a um acompanhamento de seus namorados e esposos.

Por outro lado, havia jovens mulheres no próprio movimento que resistiam as imposições existentes
nos eventos e utilizavam de seus cantos e letras de rap como uma forma de incentivar a outras
mulheres na autonomia financeira, o enfrentamento às desigualdades sociais e sexuais a partir da
própria cultura. Pude constatar o envolvimento de jovens enquanto produtoras culturais que
utilizavam-se da própria cultura de rua para discutir sobre a emancipação feminina a partir do
trabalho público ou de forma independente, entretanto o movimento não abraçavam tais discussões
de forma integradora.

O presente estudo parte da proposta de analisar as relações de gênero e trabalho existente nas
organizações culturais e políticas do hip hop, as posses s e a forma como tais relações têm interferido
na construção e conscientização social de jovens mulheres praticantes das culturas periféricas
urbanas em Maceió-AL.

A pluralidade das Juventudes

A categoria juvenil ao longo dos anos tem sido transcorrida de maneira polêmica em torno de sua

01/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/as_jovens_no_hip_hop_da_posse_de_casa_as_posses_da_cultura_de_ru.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



conceituação, signos e simbologias, produzindo considerações acerca desta categoria para além do
singular e homogêneo. Não é por acaso que diversos autores como Abramo (1997), Dayrell (2002,
2007, 2015) Pais (1993), Peralva (1997), entre outros, frisarem que há uma pluralidade de
“juventudes”.

Silva e Silva (2011, p. 664) explicam o uso da expressão juventudes no plural.Para as autoras tal
simbologia “representa o reconhecimento da necessidade de, ao se tratar de jovens, levar em conta
que esse segmento constitui identidades e singularidades de acordo com a realidade de cada um”.

Esteves e Abramovay (2007, p. 21), em estudo realizado para a UNESCO, também sobre a
pluralidade de juventudes na atual realidade social, afirmam que “não existe somente um tipo de
juventude, mas grupos juvenis que constituem um conjunto heterogêneo” e esses grupos consoante
os autores apresentam “diferentes parcelas de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder nas
sociedades”, principalmente quando a construção social da juventude é determinada ainda pela forma
como a sociedade enxerga e conjuga os diversos fatores que envolvem estes jovens, como por
exemplo, “estereótipos, momentos históricos, múltiplas referências, além de diferentes e
diversificadas situações de classe, gênero, etnia, grupo etc. (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007, p.
21)

No que se refere a estes fatores supracitados pelas autoras, as juventudes e as relações de gênero,
cultura e trabalho tem tornado-se cada vez mais complexas nos estudos empíricos, pois os resquícios
simbólicos de tais eixos trazem consigo várias inquietações no sentido de como abordar um
arcabouço teórico e conceitual de uma temática a qual sua discussão vem aumentando
gradativamente nos estudos empíricos e que ao mesmo tempo aparenta a sensação de uma
incompletude, não propriamente teórica, mas referente ao dinamismo dos (as) jovens e seus espaços
sociais que estão em constante construção, ou seja, os pesquisadores tem a árdua missão de não
apenas defini-la mas estar atentos a suas redefinições sociais e culturais. Dessa forma é crucial as
discussões em torno das juventudes a partir de suas perspectivas de gênero, cultura e trabalho em
nossa sociedade.

Nas pesquisas sobre juventudes e culturas, Lima (2014) cita que as culturas juvenis têm despertado
na atualidade grande interesse de pesquisadores, principalmente em torno das manifestações que
ocorrem no seio do espaço urbano periférico. Entretanto, a própria autora salienta que existe uma
literatura sobre o tema muito restrita que não dão tanto destaque para a inserção da mulher nesse
movimento juvenil. (LIMA, 2014, p.1378).

Weller (2005, p. 107) compreende tal situação como “uma grande lacuna” em relação “à presença
feminina nas manifestações político-culturais”. A autora acrescenta que nos estudos empíricos é
comum encontrar pesquisas e publicações acerca das juventudes e suas culturas, entretanto, o que
ocorre é que tais pesquisas não diferenciam a questão do sexo masculino e feminino. Nas palavras da
autora: o que ocorre é uma predominância de “análises corporais, estilos musicais e visões de mundo
partindo das experiências em torno de jovens do sexo masculino”. (WELLER, 2005, p. 108). Vale
ressaltar que as pesquisas quando voltadas às jovens do sexo feminino nas culturas, abrangem em sua
maioria “à afetividade e sexualidade nas galeras ou gangues ou à maternidade na adolescência.”
(WELLER, 2005, p. 108)

Lima (1381) ainda cita que “os estudos sobre juventude deixa uma lacuna sobre como a jovem
mulher foi invisibilizada, sendo ela apenas coadjuvante dos movimentos juvenis.” Sobre essa
questão, vale destacar a cultura hip hop, a cultura de rua a qual a presença feminina ainda é restrita
nos aspectos de expressar os elementos dessa cultura.A autora supracitada continua explicando que
“a rua era, e ainda, é considerado um espaço em que a mulher não tem o direito de expor seus ideais,
devido a uma cultura patriarcal, que dita os lugares que a mulher deve estar presente.”o que torna
contraditório, pois se a cultura foi criada nas ruas em denuncia as mazelas sociais existentes nesta,
porque as questões de gênero e trabalho são invisibilzadas nesses espaço, principalmente em suas
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posses?

E o trabalho é uma das pautas importantes nesse processo de construção social e política das
mulheres, não somente na cultura hip hop.

Juventudes: a transversalidade com gênero e trabalho.

Quando relaciono juventudes e as questões de gênero, trago como embasamento teórico, clássicos
que discutem essa categoria desde a concepção até as formas de enfrentamento na sociedade
contemporânea o que nos subsidia no entendimento do que é nascer mulher e tornar-se mulher
partindo da perspectiva de Beauvoir (1980) conhecida como percussora da concepção de gênero em
nossa sociedade.

Saffioti (2004) também acrescenta na discussão quando discute acerca da construção do homem e da
mulher sob a lógica de uma sociedade patriarcal e por conseguinte produtora de um sexismo em seus
comportamentos e ações, o que podemos relacionar ainda hoje nos diversos âmbitos sociais. A
relação entre a dicotomia existente entre a masculinidades e feminilidades é baseado no pensamento
de Stoller (1968; 1993) e por último mas não menos importante, a apropriação do gênero como
categoria útil de análise histórica na percepção de Scott (1990),a qual afirma que trata-se de uma
categoria analítica, a qual se constituem as relações sociais e poder.

Sobre as relações de poder, Lima (2015) ao discorrer sobre o gênero, destaca que as relações de
dominação entre homens e mulheres são construídas socialmente e muita das vezes são vistas como
naturais. Essa naturalidade compreende a uma reprodução de dominação que perpassa de geração em
geração.

As relações humanas têm sido fortemente marcadas pelo gênero e seus diferentes processos:
simbólico, estrutural e individual, ou seja, entre as simbologias, a divisão sexual do trabalho e a
identidade de gênero, os quais se relacionam de forma intrínseca.

No que se refere ao processo estrutural do gênero, Lima (2014) cita que as mulheres são visualizadas
enquanto “posse de casa” na dedicação ao lar, aos filhos e prendas domésticas e os homens
destinados ao trabalho formal no ambiente externo de suas casas. Acerca dessa situação em torno das
relações de dominação na sociedade, Bourdieu (1990), em “A Dominação Masculina”, a ordem
social faz uma divisão do que é masculino e o que é feminino. Dentro desse argumento, estaria os
lugares públicos, sendo estes visualizados como violentos reservados aos homens e os lugares
privados reservados as mulheres. Se aproximarmos a discussão do teórico as discussões sobre a
relação do gênero no hip hop, por ser uma cultura de rua, a mulher não teria apropriação desse
espaço público.

As mulheres “sempre tiveram o espaço público como um terreno de domínio”, ou seja, elas
foram/são propriedades físicas e simbólicas de uma sociedade machista e patriarcal, a qual sua figura
é marginalizada socialmente e culturalmente. Entretanto, vale ressaltar que estas mulheres,
principalmente a nova geração de jovens, têm feito deste mesmo espaço de possessão e privação,
uma arma de sobrevivência e resistência.

Carvalho e Quintiliano (2004, p. 93) cita que “as mulheres negras sempre estiveram às voltas com o
mundo do trabalho externo ao ambiente doméstico”, seja de forma forçada pela necessidade ou livre
por uma escolha, ou seja, na “venda direta como escravizadas ou em atividades domésticas
remuneradas no pós-escravidão” (CARVALHO; QUINTANO 2004, p. 93.)

Cruz e Silva (2015, p. 39) acrescentam nessa discussão quando citam que na luta contra a exclusão
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social, “as mulheres se dirigiam da esfera privada ao espaço público para nele atuarem como sujeitos
e agentes das transformações econômicas, políticas e socioculturais em diferentes sociedades”, pois
apesardos direitos conquistadose a entrada em diversos espaços públicos, ainda vivem e sobrevivem
a uma sociedade machista e opressora que as inclui mas ao mesmo tempo as limita.

Cultura Hip Hop, posses e as relações de gênero

No Brasil , as primeiras manifestações do movimento hip-hop surgiu na década de 1980, tendo mais
ênfase em 1984 no centro de São paulo a partir do break, destacando a 24 de março e a estação São
Bento.[1]

Nesse movimento cultural periférico, há a organização de posses, a qual Santos (2014, p. 10) as
compara enquanto um “Marcon e Filho (2013, p. 509) em seus estudos acerca das posses em
Aracaju, explica a forma como são organizadas em seu contexto geral: “articulados por uma
associação formal ou informal, marcadas por princípios comuns, por realização de reuniões,
eventos e atividades coordenadas e coletivas”.

A percepção dos autores acerca das posses na capital sergipana aproximam-se das minhas
percepções acerca das posses em Maceió. Acrescento que o fórum de discussões existente entre
estas associações são pautadas em sua maioria em torno da demarcação sociogeográfica na própria
cidade entre os bairros e zonas norte/ sul da cidade de Maceió. Desse modo, os debates pertinentes
observados durante o meu contato com estas organizações trata-se do fortalecimento ou
enfraquecimento do hip hop a partir de tais divisões. Observei que outras discussões não são tão
centrais, como por exemplo em torno das relações de gênero e trabalho, o que justiça a minha
escolhadas posses enquanto espaço analítico dessa pesquisa.

Em Maceió, atualmente existe três posses: Posse Atitude Periférica (P.A.P), Posse Guerreiros
Quilombolas (P.Q.G) e Companhia Hip Hop de Alagoas (CIA HIP HOP). Na pesquisa
etnográfica[2] realizada foi possível observar a organização politica e geográfica das três posses em
eventos realizados pelos (as) jovens do hip-hop.

A expressão utilizada nesse estudo “da posse de casa às posses das ruas” comunga uma conotação
social (trabalho doméstico/ formal/ independente) e política (feminismo). Como já apresentado, a
expressão posse na cultura hip hop revela uma organização social politicamente organizada entre os
adeptos da cultura e ao mesmo tempo no senso comum, a posse significa uma relação de poder. A
mulher por muito tempo tem sido posse de uma sociedade androcêntrica, machista e patriarcal.

As pesquisas existentes em torno das jovens no hip hop, não tem privilegiado o protagonismo
destas em torno das relações de poder atribuídas às instâncias sociais, trabalho, política e culturas.
Dessa forma, a análise a qual proponho será em torno das contradições, conflitos e perspectivas
existentes nessas relações intrínsecas, o que atribui o ineditismo na área da educação. As pesquisas
em educação, têm sido reduzidas a uma segregação em torno dos processos educativos
direcionados à sala de aula, suprimindo os sujeitos da/na comunidade em que vivenciam e
produzem diversos saberes que não são valorizados no âmbito escolar.

Desse modo, ao nos aproximamos das jovens que estão inseridos no espaço periférico para tentar
compreender o contexto sociocultural, de gênero e trabalho ao qual convivem, os conflitos,
sociabilidades, experiências e perspectivas de futuro no âmbito de suas posses culturais, estou
relacionando contextualmente e analíticamente com a educação, pois não se pode negar que as
relações sociais não podem ser dissociadas dos saberes informais, pois estas de forma direta e/ou
indireta estãoligadas aos processos educativos. Cruz e Dias (2015, p.41) destacam a importância da
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educação nesse processo enquanto mediadora “no fortalecimento da consciência crítica, do respeito
à diversidade, igualdade política, aos direitos das mulheres e de grupos socialmente discriminados”.

Lima (2005) destaca em seu estudo que desde o período de surgimento da cultura hip hop no Brasil
já havia relatos da presença feminina apesar de restrita até os dias atuais. A autora apresenta
Sharylaine como uma das rappers brasileira pioneira nesse movimento. Importante destacar o cenário
brasileiro de chegada da cultura, como afirma Santos (2014, p.22) o “hip hop surgiu no contexto das
contradições sociais experimentadas pela grande cidade.”

Lima (2005, 1374) cita também a existência de grupos de rappers, b.girls e grafiteiras que além de
expressões artísticas “que vão reivindicar seus direitos para a sociedade e fazer denúncias através dos
elementos do hip hop do machismo que sofrem diariamente”.

A questão do trabalho que discutianteriormente tem certa ligação com as culturas de rua. No caso do
hip hop, sua historicidade tem forte ligação com a inserção de jovens do sexo masculino com
trabalhos precários ou desempregados, que além de se divertirem nos grandes centros urbanos
denunciavam as mazelas sociais e reinvindicavam melhorias em seus espaços. Mas o trabalho
feminino por exemplo não era uma pauta dessas questões.

Como afirma Lima (2005, p. 1375) no hip hop, “tornar-se e ser mulher envolve um processo
histórico e sociocultural” muita das vezes tais posturas etnocêntricas e segregadoras dentro do
próprio movimento são tratados de forma naturalizada.

Além do mais, as mulheres no movimento tem sido tratadas também enquanto objetos de consumo,
expressados muitas vezes em letras de rap enquanto um produto mercadológico, associadas enquanto
símbolos de status e expostas por homens enquanto objetos de consumo.

O feminismo tem apresentado um olhar direcionado ao hip hop com discussões pertinenentes a
importância das mulheres nas culturas de rua, como expressão não de disputa de poder, mas
reconhecimento, respeito e valorização as diferenças, almejando que através de uma nova percepção
acerca da cultura e do trabalho a equidade entre os gêneros possa ser de fato concretizada em nossa
sociedade.

3.3 Feminismo nas posses do hip hop

Nesse interlace a qual proponho entre as juventudes e os aspectos de gênero, sociedade e cultura, é
constatado que as mulheres ao longo da sociedade tem sido invisibilizadas e ao mesmo tempo
resistido a esse ocultamento de seu lugar na sociedade.

Quando me refiro nessa proposta de estudo, a análise das jovens na militância do hip hop, trago
também uma discussão que na maioria das vezes não tem sido percebida nos estudos feministas, que
foi o distanciamento das juventudes nesse movimento.Consoante Zanetti e Souza (2004) “as jovens
estiveram distantes do movimento feminista, e as militantes adultas não pareciam muito preocupadas
em conquistá-las para a militância”.

Somente a partir do final dos anos 1990, que ocorre o interesse de jovens no movimento “como
também trazendo uma perspectiva de juventude para as bandeiras do feminismo”. As autoras
acrescentam que o feminismo “foi obrigado a reconhecer um novo grupo demandando espaço e
visibilidade para sua própria forma de perceber e expressar suas questões.” (ZANETTI; SOUZA,
2004, p.105)

E para tal espaço e visibilidade, as jovens mulheres vêm criando estratégias como“a criação de
núcleos de juventude em instituições feministas, coletivos estaduais de jovens feministas e redes
nacionais e regionais. Formadas na maioria dos casos apenas por jovens, estes são espaços de
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discussão e articulação das questões das jovens mulheres. (ZANETTI; SOUZA, 2004, p.106)

Freire (2010 p. 3) cita que é necessário pensar o movimento de mulheres do hip hop como um
movimento feminista, pois ambos compartilham de objetivos em comum: “legalização do aborto,
empoderamento das mulheres, luta contra a opressão feminina, entre outros”. Na cultura periférica de
rua, destaco a Frente Nacional das Mulheres no Hip Hop, criado em 2010que tem como objetivo
crucial fortalecer as identidades das jovens mulheres nas culturas periféricas e sociedade.

Nas comunidades locais essas discussões das mulheres jovens também têm sido realizadas nas
posses do movimento hip hop, entretanto, ainda ocorre muita segregação das mulheres.Zanetti e
Souza (2004, p.107) cita que o objetivo principal das jovens “não é disputar poder dentro do
movimento, mas garantir um espaço de discussão acerca de suas questões e reivindicar melhores
condições de vida estando atentas as especificidades de cada uma. A seguir, apresento
posicionamentos de rappers e b.girls na Zona Sul de Maceió.

O contato com b-girls, rappers, grafiteiras e pichadoras mulheres que faziam parte da Posse Atitude
Periférica ou de outras posses que também discutiam a temática da violência, machismo e diversas
outras questões de gênero em suas músicas, narrativas, nas redes sociais e expressões corporais.
Entretanto, é necessário ressaltar, no percorrer da análise, não tive contato com mulheres como DJ.

A seguir, apresento um trecho do diário de campo de uma observação realizada em um evento de
hip-hop no bairro Ponta Grossa, em junho de 2015, e o contato com um grupo de rap feminino:

Cadê os homens na apresentação das MCs?

Junho de 2015. Início da etnografia urbana. Após as batalhas de rimas é
iniciada a apresentação dos grupos musicais, para logo em seguida ser
iniciadas as batalhas de break. A apresentação dos MCs realizava-se em uma
pausa de intervalo para manter a galera por perto, ou seja, eu percebia um
intuito dejuntar a galera para curtir um som. Era uma maneira de todos os
elementos do hip-hop estarem irmanados em um só evento. Grupos de rap
masculino se apresentaram e agitaram a galera. Notei a participação feminina
e aquela situação me deixava empolgada, pois enquanto mulher me senti
representada naquele meio, mesmo sendo meu contato inicial. Já iniciava a
romantizar meu texto e falar do avanço relacionado com todo o processo
histórico de exclusão das mulheres na sociedade principalmente na cultura.
Entretanto, meu texto precisou ter uma ressalva, reticências, exclamações e
interrogações, que surgem de forma esplêndida. No momento em que um
grupo de rap feminino foi apresentar-se, todo o espaço se esvaziou... Cadê os
homens na apresentação das MCs que já haviam prestigiado eles minutos
antes?! Alguns jovens foram fumar no lado externo do espaço, outros saíram
para conversar. Até as próprias mulheres não prestigiavam as jovens que
cantavam uma mensagem de apoio justamente a outras jovens, pois muitas
precisavam estar juntas de seu companheiro. O grupo em questão era o
Biografia Rap. Naquele momento cantavam a música Simplesmente mulher
enfatizando o respeito às mulheres e o espaço delas na sociedade
independentemente da profissão que seguiam. (Diário de Campo, junho de
2015).

Constatei no decorrer da pesquisa que uma parcela das juventudes que participavam do movimento
hip-hop utilizava-se dele não apenas como diversão, mas como um estilo de vida e artifício de
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denúncia às mazelas sociais existentes em sua periferia, por exemplo, o desemprego, a falta de
educação pública de qualidade e as questões de saneamento básico. Entretanto, ao mesmo tempo em
que reivindicavam e lutavam contra o preconceito existente entre suas culturas marginalizadas, havia
na realidade alagoana certa disseminação de um preconceito voltado ao público feminino.

Mércia Lima (2014, p. 1374) cita a existência de grupos de mulheres no hip-hop que, além de
expressões artísticas, “vão reivindicar seus direitos para a sociedade e fazer denúncias através dos
elementos do hip-hop do machismo que sofrem diariamente”. O canto do Grupo Biografia Rap
utilizou naquele canto, por meio da letra do rap e movimentos corporais, mesmo que ignorados, uma
forma de incentivar outras mulheres na autonomia financeira o enfrentamento das desigualdades
sociais e sexuais mediante a própria cultura.

Como apresentado, as mulheres, ao longo dos anos, foram e são propriedades físicas e simbólicas de
uma sociedade machista e patriarcal. Entretanto, ressalte-se que essas mulheres, principalmente a
nova geração de jovens, têm feito desse mesmo canto de possessão e privação uma arma de
sobrevivência e resistência.

Arielly Oliveira, rapper alagoana, publicou em 2016 o CD Negra Soul. No trecho de sua música Em
silêncio, faz uma denúncia da existência de machismo no rap:

E quem quiser que me acompanhe

Hoje vai ter Show

Já me arrumei, me maquiei, batom vermelho e salto.

Quero ficar bem bonitinha pra subir no palco

Muitos me ignoram porque eu sou mulher

Mas sabe como é guerreira? se mantém de pé!

E nesse jogo olho por olho e dente por dente

Tem que chegar não tem respeito pra falar com a
gente

É papo reto, respeita o meu sexo, aqui o certo é certo

Machismo: dentro do rap.

(MC Arielly Oliveira)

Nesse trecho da música da rapper, várias questões são cruciais na análise do conhecimento sobre
gênero. A primeira delas que vale destacar é que a cantora enfatiza sua vaidade feminina, “já me
arrumei, me maquiei, batom vermelho e salto/Quero ficar bem bonitinha pra subir no palco”. Tal
trecho da música apresenta uma luta contra o machismo e estereótipos sociais. Algumas mulheres,
por gostarem de rap e não serem criticadas ou ignoradas, tendem a se vestir utilizando o estilo
masculino. Contudo, um avanço foi notório no pensamento delas e não deixam mais de se vestir
como gostam. Seja de salto, seja de tênis, as mulheres do hip-hop deixam expressa, em suas letras,
sempre a questão de que são donas do seu corpo, inclusive na cultura do hip-hop, rebatendo,
portanto, letras de rap que as tratam como objetos de consumo.
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Também vale destacar a presença feminina no breakdance e as discussões de gênero. Inclusive, como
relatado, foi pelo contato com uma b-girl que conheci o quinto elemento do hip-hop, o conhecimento.
A seguir, apresento no diário de campo as experiências da cultura hip-hop que vivenciei.

Ela é assim, se perder uma competição já quer parar!

Diante do cenário cultural juvenil no Abril pro Hip-Hop, uma cena chama
minha atenção. Nas batalhas de break, havia uma dupla feminina de b-girls
disputando com homens. Era uma batalha mista. Duas integrantes do grupo
Estilo Feminino venceram uma rodada, em seguida acabaram perdendo uma
disputa por apenas um ponto de diferença. Observo que uma das integrantes
ao constatar que havia perdido se locomove até um local distante do qual
estava sendo realizada a batalha. Senta-se próxima a um jovem que está
vendendo livros e suas artes de grafite. Aproximo-me de ambos e parabenizo
a b-girl, mas percebo que está um pouco desanimada. O jovem ao lado parece
ter tido a mesma impressão e cita: ‘Ela está triste porque perdeu. Ela é assim,
se perder uma competição, já quer parar! Já se sente a pior b-girl do mundo,
não pode ser assim!’ Ele inicia a falar umas coisas engraçadas e consegue
tirar umas risadas da jovem. Aquela situação me auxiliou a refletir sobre a
não generalização no sentido de que todos os homens do hip-hop
disseminavam desrespeito às mulheres. Havia também os que incentivavam
sua namorada, esposa, companheira a não desistirem. Eles também travavam
uma luta contra o preconceito de gênero no hip-hop, mas eram poucos diante
de um movimento tão grande e expressivo que, em certos momentos,
acabavam por ridicularizar estes também. Não se tratava, portanto, de quem
apoiava ou não, mas o conhecimento de fato proposto pelo próprio hip-hop e
porque não o reconhecimento dessas mulheres? A jovem relata durante a
conversa que ‘faltam meninas no hip-hop’, naquele momento olho o espaço
ao redor e vejo tantas jovens, mas aí estava a questão central, no palco, elas
não estavam presentes. Faziam parte do cenário, mas não estavam ativas nele.
(Diário de Campo, abril de 2016).

Tal situação ocasionava uma verdadeira contradição, pois a mesma cultura marginalizada
socialmente acabava por marginalizar as mulheres do próprio movimento por um androcentrismo
cultural que se estendia do ambiente privado doméstico ao espaço público das ruas, pois as jovens,
quando participavam dos eventos de hip-hop, apareciam como coadjuvantes, resumindo a um
acompanhamento de seu namorado, esposo e demais parentes ou amigos do sexo masculino.

A jovem afirma que a diferença entre os homens e mulheres na dança não é porque eles têm mais
força, e sim porque têm melhor preparo físico: “Eles também têm mais tempo pra treinar!”, mas
acaba não dizendo o motivo desses jovens terem mais tempo para treinar nos fins de semana e se
apresentarem nos eventos de hip-hop.

A jovem também cita que existe um pequeno números de mulheres que, de fato, cantam, dançam ou
representam algum elemento do hip-hop. No break, por exemplo, pela falta de meninas nas
competições, as disputas, na maioria, realizavam-se de maneira “mista”, são poucos os grupos
formados somente por meninas como ocorre no Estilo Feminino, grupo de rap alagoano da zona
norte da cidade. A jovem já participou de eventos de rap em João Pessoa, Sergipe, Brasília, Foz do
Iguaçu e no Paraguai. Alguns desses eventos tiveram de formar grupo com homens, pois não havia
mulheres para dançar o break ou com disponibilidade para viajar. Ela relata que em um evento fez
dupla com Pantera, um dos jovens do Grupo MZS e ganharam em 2.° lugar na competição.
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A entrevistada ainda menciona que tem a perspectiva de desenvolver um projeto de levar o hip-hop
ao sertão de Alagoas, município de Ouro Branco, onde tem família e amigos. “Quando chego lá e
falo do hip-hop, a galera fica perguntando ‘o que é isso?’ Eu quero levar o conhecimento para eles
também.” (Jovem 2, sexo feminino, 27 anos).

As culturas periféricas são marginalizadas e segregadas socialmente como uma subcultura, e nessa
subcultura constato que há certa exclusão das mulheres, não física, pois o espaço as praças, os
campeonatos aberto para todos, mas há uma exclusão simbólica.

A inserção das jovens nas posses do hip hop e de suas reinvindicações objetivos e intervenções ainda
são questionadas pelos jovens do sexo masculino e muita das vezes estes expressam posturas em
torno de um “antifeminismo” que conforme Cruz e Dias (2015, p. 35) trata-se “do
não-reconhecimento das diferenças ou a falta de respeito a elas” o que tem constantemente sido
visívelnas disputas de break, nas rodas de rima, os quais os jovens disseminam uma violência
simbólica com ironias, vaias, não valorização das rappers, quando as consideram frágeis, sem força
para realizar os movimentos corporais e além disso a recusa de dialogar novas formas e
posicionamentos dentro do próprio movimento.O que os autores chamam de “preconceito
discriminativo” em torno das diferenças, pautadas em uma “reação às influências da globalização e
do pluralismo”. (CRUZ;DIAS, 2015, p.35)

Os autores citam que esse discurso contrário ao feminismo, revelam uma raiz patriarcal que têm-se
“enraizado como uma idéia muito própria do lugar, na medida em que foi se consolidando no curso
do próprio desenho do desenvolvimento econômico e da organização social brasileira
“(CRUZ;DIAS, 2015, p.39).

O feminismo tem apresentado um olhar direcionado ao hip-hop com discussões pertinentes à
importância das mulheres nas culturas de rua, como expressão não de disputa de poder, mas de
reconhecimento, respeito e valorização das diferenças e identidades, almejando que, por uma nova
percepção acerca da cultura e do trabalho de produção cultural, a equidade entre os gêneros possa
ser, de fato, concretizada em nossa sociedade. Diante disso, considero que no hip-hop a discussão de
gênero é crucial no compartilhamento do conhecimento, pois, como revelado nos diários, nas
entrevistas, é de fato perceptível a luta contra a segregação de gênero na cultura em prol do
reconhecimento e empoderamento identitário/cultural entre as jovens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista esse olhar proposto para dentro dos espaçosos quais as jovens mulheres manifestam
e expressam suas culturas, como as posses do hip hop é de fundamental importância para a pesquisa
em Educação,pois pode permitirá uma análise consistente no papel

Desse modo, a pesquisa busca oferecer subsídios para repensar tais práxis existentes nas culturas
juvenis, gênero e trabalho e a relação existente entre os movimentos feministas dentro das
organizações culturais, num confronto entre a teoria x a prática.Nesse sentido, este é um trabalho
desafiador e instigante para todos os envolvidos no ambiente da educação e gênero, em especial,
àqueles que trabalham com adolescentes e jovens. É também uma possibilidade de fazer uma
articulação entre o saber universitário e o saber das comunidades periféricas em prol de melhorias
significativas para o público alvo em questão.
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