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O HIP-HOP SOB O OLHAR DAS MULHERES. APROXIMAÇÕES COM O FEMINISMO 

NEGRO? 

Lícia Maria de Lima Barbosa1 
 
RESUMO: As reflexões apresentadas no artigo integram uma pesquisa mais ampla intitulada 

Mulheres no Hip-Hop: expressões de feminismo negro na Bahia, que tem como objetivo investigar 
se a participação de jovens negras no movimento Hip–Hop, pode ser considerada como 
expressões contemporâneas do feminismo negro. O método de análise dos dados é a partir do 
estudo de narrativas, instrumentos importantes para se compreender como os indivíduos 
constroem suas experiências pessoais e políticas, por isso a investigação tem uma abordagem 
qualitativa, procurando trabalhar com o sentido e o conteúdo das manifestações da vida social 
próprias às atividades dos sujeitos que interagem em função dos significados individuais, sociais, 
e culturais. O texto apresenta reflexões sobre feminismo negro; o que se denomina de movimento 
cultural hip-hop e analisa a partir de dados pré liminares da pesquisa de campo, a relação entre a 
participação das mulheres no hip- hop baiano e a perspectiva do feminismo negro. 
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A escolha do tema deste trabalho O HIP-HOP SOB O OLHAR DAS MULHERES. 

APROXIMAÇÕES COM O FEMINISMO NEGRO? Está diretamente relacionada ao meu 

objeto de investigação, Mulheres no Hip-Hop: expressões de feminismo negro na Bahia. A 

pesquisa investiga se a participação de jovens negras no movimento Hip–Hop, pode ser 

considerada como expressões contemporâneas do feminismo negro. Se propõe oferecer 

uma contribuição acadêmica às discussões sobre o feminismo negro a partir das 

experiências e visões de mundo das jovens negras, através do estudo do movimento HIP-

HOP em Salvador e região metropolitana, de modo a visibilizar a relação do feminismo 

negro com as culturas negras juvenis, através do movimento hip-hop. Perceber as 

implicações da participação das mulheres no hip-hop; como a participação das jovens 

negras no hip-hop traz o tema da agencia feminina e do empoderamento. De que forma a 

participação das mulheres no o hip-hop tem possibilitado a contestação de papéis 

tradicionais vigentes, ou a transformação dos mesmos; Como tem se dado a relação entre 

                                                           
1  Professora Assistente do Departamento de Educação – Campus XI da Universidade do Estado da 

Bahia – UNEB. Doutoranda no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e 
Africanos - POSAFRO da Universidade Federal da Bahia – UFBA. pedrobeninho@yahoo.com.br 
 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

2 

homens e mulheres, e entre mulheres no movimento hip-hop, são indagações que exploro 

na pesquisa. 

Neste trabalho apresento algumas reflexões sobre feminismo negro; o que se 

denomina de movimento cultural hip hop para finalmente refletir sobre a participação das 

mulheres no hip hop baiano e as aproximações com o feminismo negro, a partir de dados 

pré liminares da pesquisa de campo. 

 

CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE O FEMINISMO NEGRO 

 

As feministas negras norte-americanas foram pioneiras na incorporação do tema 

das diferenças em suas abordagens ocupando-se em discutir a presença do racismo, 

bem como o entrecruzamento entre gênero, raça e classe como elemento representativo 

das diferenças nas experiências das mulheres. (SILVA e BARBOSA, 2008). Desde o 

século XIX, mulheres negras norte-americanas como Sojourner Truth, Maria W. Stewart, 

Anna Julia Cooper e Ida B. Wells-Barnett2 tiveram papel fundamental no desenvolvimento 

de uma crítica feminista negra, revelando as experiências da mulher negra na sociedade 

escravocrata e nas épocas pós-escravidão. A partir dos anos 1970, e com maior ênfase 

nas décadas de 80 e 90 até então, a produção da teoria feminista por mulheres negras 

como Angela Davis, bell hooks, Audre Lorde e Patricia Hill Collins contribuiu para 

aprofundar a análise e a compreensão da marginalização social, econômica e política das 

mulheres negras nos EUA. (CALDWELL, 2010) 

Angela Davis, em Women, Race & Class (New York: Vintage Books); bell hocks, 

em Ain‟t I a Woman: black women and feminism (Boston: South End Press) ambos 

publicados em (1981), criticam as raízes individualistas do feminismo, defendendo uma 

perspectiva feminista que não seja informada pela ideologia liberal individualista, o 

feminismo negro. 

Analisando de forma bem ampla as produções das feministas negras norte- 

americanas, citadas anteriormente, nota-se muitos aspectos convergentes. Por exemplo, 

um dos elementos importantes da produção de bell hooks é enfatizar a relação entre 

produção intelectual e experiência pessoal. A autora, que utiliza-se do recurso de falar de 
                                                           
2
 Para uma discussão do feminismo negro nos EUA neste período ver GUY-SHEFTALL, Beverly (org.). 

Words of Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought. New York: The New Press, 1995. 
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si mesma como uma forma de ativismo, para aproximar a realidade de outras mulheres 

negras, trata de temas como a relação das mulheres negras com a academia, sexismo, 

racismo, teoria feminista, dentre outros. 

De acordo com hooks, mulheres negras e brancas compartilham a luta contra o 

sexismo. O pessoal não se sobrepõe ao político, como muitos interpretam a máxima “o 

pessoal é político”, mas o pessoal é ponto de partida para conectar politização e 

transformação da consciência, isto é ler criticamente a experiência de opressão das 

mulheres. Dessa perspectiva, o feminismo passa a ser entendido como: a lente através 

da qual diferentes experiências das mulheres podem ser analisadas criticamente, no 

sentido de reinventar as relações sociais entre homens e mulheres fora dos padrões que 

estabelecem a inferioridade de um em relação ao outro. (BAIRROS, 1995) 

Ao lado de Angela Davis, bell hooks, Patricia Hill Collins é apontada como uma das 

grandes referências norte-americana do feminismo negro. Nas suas reflexões sobre o 

tema, a autora lembra que a ação de mulheres negras mais conhecidas, como Sojouner 

Truth, Anna Julia Cooper, Ida Barnett, Fannie Hamer, tiveram suporte na ação de outras 

mulheres comuns que pensaram estratégias de resistências cotidianas, criando uma 

poderosa fundação para dar mais visibilidade a uma tradição ativista das feministas 

negras. Segundo Collins (1989), são as intelectuais feministas negras contemporâneas 

que têm se esforçado para identificar conceitos centrais para pensar o mundo a partir do 

ponto de vista da mulheres negras. Entretanto, questões epistemológicas e políticas têm 

influenciado a construção social do pensamento feminista negro. Tais como outros grupos 

subordinados, mulheres afro-americanas têm desenvolvido distintas interpretações da 

opressão de mulheres negras e têm feito isso através de caminhos alternativos de 

produção e validação do conhecimento delas mesmas. 

Collins aponta uma longa tradição feminista entre as mulheres negras em torno de 

cinco aspectos fundamentais: 1) o legado de uma história de luta; 2) a natureza 

interligada de raça, gênero e classe; 3) combate aos estereótipos; 4) atuação como mães, 

professoras e líderes comunitárias; e 5) a política sexual. (BAIRROS, 1995) 

A autora considera como contribuição intelectual ao feminismo o conhecimento 

produzido por mulheres que pensaram suas experiências diárias como mães, 

professoras, escritoras, empregadas domésticas, militantes pelos direitos civis, cantoras e 
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compositoras da música popular. Aponta que essa tradição intelectual é subjugada em 

função de critérios epistemológicos que negam a experiência como base legítima para a 

construção do conhecimento. Para esta autora, Feminismo negro é: 

...um conjunto de experiências e idéias compartilhadas por mulheres afro-

americanas que oferecem um ângulo particular de visão do eu, da 
comunidade e da sociedade, envolve interpretações teóricas da realidade 
de mulheres negras por aquelas que a vivem (COLLINS, apud BAIRROS, 
1995) 
 

Segundo Collins, o ponto de vista das mulheres negras é definido a partir da 

opressão vivida por elas, ou seja a partir do lugar que ocupam na estrutura social. A 

experiência de ser mulher negra difere do que é ser mulher e de quem não é negro. A 

perspectiva do standpoint ou do ponto de vista, expressa que a realidade é construída 

com base na sua própria experiência, na experiência da opressão para resistir, 

possibilitando criar uma consciência independente, o que favorece o pensamento 

feminista negro. 

É com base nas ações do dominador que as mulheres negras desenvolvem um 

ponto de vista próprio, calcado na experiência da opressão (no cotidiano) e numa atitude 

de resistência. Collins(1989) evidencia a interdependência do ponto de vista das mulheres 

negras e do pensamento feminista negro, níveis de conhecimento diferentes e 

interdependentes, uma espécie de teoria validando a prática e vice-versa. Esse primeiro 

nível de conhecimento é dado pelo cotidiano, garantindo conhecimento compartilhado 

pelo grupo e percebendo a realidade a partir do ponto de vista das mulheres negras. O 

segundo nível de conhecimento é representado pelo pensamento feminista negro, um 

conhecimento mais especializado fornecido por especialistas que fazem parte do grupo e 

expressam o ponto de vista do grupo. 

O pensamento feminista negro possibilita às mulheres negras diferentes visões de 

si mesmas, e do seu mundo, mais do que a oferecida pela ordem social estabelecida. Isso 

é feito com base na cultura e nas tradições das mulheres negras; assim, o pensamento 

feminista negro rearticula a consciência do que já existe. Ele oferece ferramentas de 

resistência para as subordinações vividas pelas mulheres afro-americanas. Segundo 

Collins, os grupos subordinados têm utilizado diferentes caminhos para criar uma 

consciência independente e rearticulá-la com base na opressão de si mesma. 
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No contexto brasileiro, uma das maiores referências do feminismo negro é, sem 

dúvida alguma, a intelectual, militante, ativista, Lélia de Almeida Gonzalez. Uma das 

características da produção intelectual de Gonzalez foi o estudo das relações raciais 

relacionado a dimensão de gênero e também orientando-se pelos conceitos da 

psicanálise. Conforme já apresentado anteriormente, a conexão teoria e prática é uma 

das dimensões importante do feminismo negro. Gonzalez também já fazia referência à 

importância dessa relação, ao considerar que o aprofundamento do seu pensamento 

também foi mediado pela sua militância, e que a inter-relação entre ambas é parte 

importante no desenvolvimento do seu pensamento, além de também pontuar a sua 

própria condição de mulher negra como elemento importante para o desenvolvimento de 

suas idéias. (BARRETO, 2005) 

 

APRESENTANDO O HIP-HOP 

 

Para tratar da atuação das mulheres no hip-hop em terras baianas, considero 

importante, conhecer, definir brevemente o que tem se refletido sobre hip-hop. 

Concordo com Silva Souza (2011) quando ela aponta que são várias as 

abordagens que tratam das origens do movimento hip-hop, e uma das mais expressivas 

afirma o fenômeno como um movimento cultural que se transforma nos vários contextos 

que aporta, hibridiza-se e assume distintos formatos resignificando de maneiras diferentes 

os efeitos do fenômeno da diáspora negra pelo mundo, fazendo da musicalidade um dos 

elementos de sustentação de sua organização social, cultural e política. (GILROY, 

2001;HALL, 2003; CANCLINI, 2005 apud SILVA SOUZA, 2011: 58). 

Conhecer os contextos históricos que deram origem ao movimento no mundo 

torna-se muito importante para entender o que informa o surgimento do hip hop no Brasil, 

na Bahia, sobretudo se ao se levar em conta as dimensões de hibridização e 

resignificação que o fenômeno incorpora na diáspora africana 

As origens do hip-hop são atribuídas as comunidades afro-americanas e 

caribenhas, a partir da Jamaica e EUA, através da migração em 19693, de um DJ (disck 

                                                           
3
 1969 e inicio da década de 70 são períodos apontados como momentos que muitos jovens jamaicanos 

foram obrigados a emigrar para os EUA, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha. 
E um, em especial, o DJ jamaicano Kool Herc, introduziu em Nova Iorque a tradição dos Sound Systems e 
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jokey) jamaicano Kool Herc e outros músicos para o bairro do Bronx em Nova York. Com 

base nas tradições jamaicanas de lazer, eles introduzem na cultura novayorkina sistemas 

de som armados na rua para animar festas, chamados de “sound systems”, semelhante 

ao que ocorria nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam 

de fundo para o discurso dos „toasters‟, autênticos mestres de cerimônia que 

comentavam, nas suas intervenções, assuntos como a violência das favelas de Kingston 

e a situação política da Ilha. 

Outra tradição inserida na cultura local está relacionada a arte inspirada nos griots4 

de se recitar versos improvisados em cima de bases musicais. Herschman (2000) citado 

por Silva Souza (2011) afirma que na Jamaica quando Kool Herc e Grandmaster Flash 

utilizaram técnicas de música eletrônica como os sound systems, as misturas de sons e 

os repentes eletrônicos estavam sustentando o surgimento do rap. A literatura específica 

sobre hip-hop atribui a Africa Bambaataa5, DJ, ativista, o mérito de ter nomeado o que se 

conhece hoje como hip-hop, associando as artes da musica, expressa através do rap, em 

que atuam @s MC, @s DJs na discotecagem; a dança, e as artes plásticas (o grafitte), 

cunhando desta forma o termo hip-hop. 

Rap, (ritmo, atitude e poesia) expresso através do MC (mestre e mestra de 

cerimônia), juntamente com o grafite, (imagens expressas através dos desenhos dos 

grafiteiros e grafiteiras/as), a dança, performance dinâmica de dançarinos e dançarinas, 

(chamadas/os de B Boys e B Girls), e a manipulação das aparelhagens eletrônicas 

realizadas por Dj´s, constituem a base de sustentação do repertorio da cultura hip-hop 

(ANDRADE, 1996; SILVA, 1999 apud SILVA SOUZA, 2011) 

Desta forma o hip-hop pode ser concebido como uma produção diásporica 

informada por traços de cultura e histórias de matrizes africanas ressignificadas 

                                                                                                                                                                                                 
do canto falado, que se sofisticou com a invenção do scratch. (Site Rap BR acessado em 12/08/2001, 
disponível em http://www.pimentas.hd1.com.br/orap.swf  
4
 Na Jamaica cultiva-se a tradição oral dos GRIOTS, contadores de historias que através de versos 

passavam de pai para filho, as tradições dos povos africanos. (Miranda 2006) 

 
5
 Africa Bambaataa também é referido como um dos fundadore das Zulu Nation, organização organização 

que enfocando as discussões raciais, tornou-se uma das maiores do movimento cultural hip-hop no mundo. 
É uma organização com inserção mundial que defende os saberes, e a produção do conhecimento como 
sustentáculos do universo hip-hop. (SILVA SOUZA 2011). A Zulu Nation está presente no Brasil e também 
na Bahia 

http://www.pimentas.hd1.com.br/orap.swf
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localmente e também como um movimento cosmopolita em diálogo com a moderna 

tecnologia urbana e letrada (op cit) 

Esse período de surgimento do hip-hop em bairros de Nova York como Bronx, 

Brooklyn e Quenns, de maioria de população negra e muitos imigrantes (latinos, e 

caribenhos) é bastante turbulento, social e economicamente para estas pessoas, onde 

acentua-se a vivencia precária destas populações, as quais conviviam com problemas de 

violência, conflitos e confrontos de viés étnico raciais, discriminação, aumento da pobreza 

do desemprego e de grande parte delas sem moradia (SOUZA 2009). A chamada era da 

desindustrialização na América refletiu num conjunto de forças globais que deram forma a 

metrópole urbana contemporânea. (ROSE TRICIA, 1997) 

Assim o hip-hop pode ser entendido como um movimento amplo, com dimensões 

estético-políticas, integrado por práticas juvenis, constituídas no espaço das ruas, que 

nasce no segmento populacional de baixo poder aquisitivo, de maioria negra; ganha força 

nos EUA a partir do final da década dos anos de 1970 e se espalha pelas grandes 

metrópoles do mundo. (ROSE, apud SILVA, 1999:26; SILVA SOUZA 2011: 15). 

É entre o final da década de 70 e inicio da década de 80 que o movimento cultural 

hip-hop chega ao Brasil, num período pós ditadura, fase da hiperinflação, de auto índice 

de desemprego e precarização das condições de vida, em que diversos segmentos da 

sociedade brasileira, mulheres, negros, mães, queriam que suas vozes fossem ouvidas e 

suas reivindicações atendidas. Esses grupos se organizaram nos chamados novos 

movimentos sociais evidenciando formas de participação, valorização das práticas 

culturais, politizando o cotidiano e mostrando a capacidade de mobilização para 

influenciar nas leis e políticas públicas (SADER, GONH, ANDREWS, APUD SILVA 

SOUZA 2011) 

O hip hop lá (Jamaica e EUA) e cá (Brasil) tematiza o tema do urbano, das cidades, 

das favelas, das periferias, da pobreza, da violência, da marginalização ,das relações de 

consumo, da globalização, dos estilos culturais, da vivencia de jovens moradores de 

periferia. 

Relembrando as origens do Hip Hop, na Jamaica e EUA, em que se realizavam os 

“sound systems” para animar os bailes e as festas na rua, é fundamental notar a 

resignificação desses bailes, festas ao modo brasileiro, expressos por meio dos bailes 
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blacks6 no período entre 1960-80, nas periferias de vários estados do Brasil, dentre eles 

São Paulo, Rio de janeiro, Salvador, estes, foram eventos importantes na consolidação do 

Hip Hop nacional. A partir do exposto, vale acentuar também que o hip-hop se constitui 

não apenas como uma prática de lazer, mas como estratégias de sobrevivência 

desenvolvidas para que a população jovem não seja exterminada pela violência física e 

simbólica presentes nas sociedades urbanas contemporâneas. 

 

NA BAHIA, O HIP HOP E AS MULHERES 

 

Na tentativa de tornar mais evidente o que me proponho neste trabalho estabelecer 

aproximações entre a participação das mulheres no Hip-Hop na Bahia e a perspectiva do 

feminismo negro, creio que cabe explicitar algumas considerações metodológicas 

referentes a como está sendo desenvolvido este estudo. 

Na minha pesquisa estou interessada em discutir o que é feminismo negro no 

Brasil, na Bahia, em Salvador, a partir da participação das mulheres no hip-hop. O público 

pesquisado são grupos de Hip-Hop, constituídos por mulheres na cidade de Salvador e 

Região Metropolitana, que atue em algum elemento do Hip-Hop, seja ativista/militante do 

movimento Hip-Hop em Salvador e Região Metropolitana. A seleção das entrevistadas 

está se dando a partir da indicação das integrantes do movimento, o que tem facilitado a 

criação de uma rede de contatos, havendo diálogos prévios com as interlocutoras de 

modo a favorecer a interação. Nas entrevistas tenho priorizado a heterogeneidade interna 

entre elas, no que diz respeito a escolaridade, religião, classe, orientação sexual, 

entrevistei quatro mulheres e um homem na faixa etária entre 25 a 35 anos. Interessa-me 

perceber em campo como as minhas interlocutoras agem, o que pensam em relação à 

prática delas no movimento hip-hop, relacionam esta prática com o feminismo negro? Se 

                                                           
6 Bailes Black, eventos que aconteciam regularmente nos finais de semana como espaços de diversão e 

sociabilidade, oportunos para a afirmação da auto-estima, que era propiciado pelo desinibição por ser negro 
e não se exprimia necessariamente nos moldes da militância negra, mas por meio do visual, do corpo, do 
consumo (bebidas, roupas, transporte). Sansone, 1997. Outros autores destacam que esta auto estima era 
propiciada também pelas informações adquiridas lá, em relação aos acontecimentos internacionais 
envolvendo movimentos negros em outros países, como o movimento dos Direitos Civis e o Black Power, 
referencias importantes para muitos jovens do Hip-hop, contribuindo para a consolidação de uma identidade 
afro brasileira. Neto 2008 
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vêem como feministas? Ou mesmo como feministas negras? De que forma o entendem? 

Como se posicionam em relação a ele? Como se dão as relações entre elas e suas 

famílias? E a relação com os homens do movimento hip-hop? Dentre outras questões. 

Como nos lembra (GILROY, 2001;HALL, 2003; CANCLINI, 2005 apud SILVA 

SOUZA, 2011), e MIRANDA, 2006, não há uma expressão única de hip-hop no mundo, 

hibridiza-se, resignifica-se a depender do contexto em que acontece, neste sentido vale 

lembrar o caso da Bahia. 

Há que se registrar que o surgimento do movimento hip-hop em Salvador é 

descendente direto do Baile Black Bahia7, o baile aparece como ponto de partida de dois 

elementos do Hip-Hop, o Break e o Dj, contudo os freqüentadores do baile ainda não o 

associavam a cultura hip-hop (MORAES NETO, 2006: 48,49; 2008: 36) 

Membros do movimento hip-hop baiano reconhecem a manifestação de elementos 

da cultura hip-hop na Bahia desde a década de 80, a exemplo do breaking e do dj, 

presente nos bailes blacks como descrito acima, contudo consideram como marco do hip-

hop enquanto movimento organizado o dia 26 de abril de 1996, dia em ocorreu a primeira 

reunião para articulação do movimento no Passeio Público em Salvador, envolvendo 

grupos de diferentes bairros. Segundo DJ BRANCO8, diretor da CMA Hip Hop9, a partir 

das reuniões semanais e atividades sócio-culturais, novos atores se somam, essa 

                                                           
7
 Baile Black Bahia maior expressão do Funk na Bahia. Realizado no Esporte Clube Periperi (bairro do 

subúrbio de Salvador) por mais de 15 anos 
8
 Hamilton Oliveira, o Dj Branco, é diretor da Comunicação, Militância e Atitude – CMA HipHop, conselheiro 

e membro da coordenação executiva do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado 
da Bahia – CDCN, membro do Comitê de Acompanhamento do Programa Mais Cultura na Bahia, 
coordenador do Curso Jovens em Mobilização – Formação de Agentes Sócio-Culturais e Comunitários no 
Núcleo OmiDuDu, produtor e apresentador do programa Evolução HipHop na Rádio Educadora FM 107.5, 
colaborador do Jornal Estação Hip Hop e do Portal Rap Nacional. A sua grande paixão, além da 
comunicação social é atuar como arte-educador, mobilizador social e produtor cultural. 
 
9
 A Comunicação, Militância e Atitude – CMA HipHop é um núcleo de comunicação alternativa e 

produção cultural, que surge no ano de 2005, com o objetivo central de  potencializar a comunicação do 
Movimento Hip-Hop e dos Movimentos Sociais. Composto por representações de diferentes setores como: 
veículos alternativos de comunicação, estudantes de comunicação, jornalismo e produção cultural. A CMA 
nasce com intuito de contribuir para superação das barreiras culturais e simbólicas mantidas por grandes 
veículos da mídia comercial, que compromete a efetivação das ações na área dos direitos humanos. Com 
atuação marcante na área de produção cultural, desde sua fundação, presta serviço de assessoria de 
comunicação para organizações do movimento negro e social, coordena oficinas de comunicação e cultura, 
e mantém sua representatividade em espaços políticos (Conferências, congressos, seminários e etc…). 
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articulação cresce e é batizada de Posse Orí. Surgem outras Posses10 ao tempo que se 

estreita a articulação com os municípios baianos de Lauro de Freitas, Alagoinhas e 

Itapetinga. É importante destacar que já nesse período da Posse ORI, as mulheres já 

foram ganhando destaque, os depoimentos de integrantes do movimento indicam que “O 

GRITO” foi o primeiro grupo de rap, só composto por mulheres em Salvador que se tem 

notícia, seguido pelo grupo “HERA NEGRA”. “... mas de fato essas meninas foram as 

primeiras que meio sacudiram essa discussão da mulher, de machismo dentro do 

movimento assim...” (JorgeRap11) 

A articulação entre os municípios baianos se fortaleceu com o surgimento da Rede 

Aiyê Hip-Hop em 2001, que se constituiu como uma rede de articulação do Movimento 

Hip-Hop de Salvador e Lauro de Freitas tinha como objetivo contribuir com a valorização e 

fortalecimento do Hip-Hop em nível municipal e estadual. A rede era formada por 

indivíduos, grupos, núcleos e Posses, contando com cerca de 300 integrantes entre 

militantes, simpatizantes e colaboradores representantes desses dois municípios.  

A Rede foi a principal colaboradora na articulação do 1° Encontro Nordestino de 

Hip-Hop realizado em Recife em setembro 2006, envolvendo oito estados nordestinos. A 

Rede também esteve envolvida com a realização dos I° e II° Encontros Estaduais de Hip-

Hop em Itapetinga em 2003, com o III Encontro Estadual de Hip-Hop em Vitória da 

Conquista em 2004. Com os Encontros Estaduais de Gênero e Hip-Hop I e II em 2003 em 

Salvador e Vitória da Conquista respectivamente e o III em Lauro de Freitas em 2005. 

Essa articulação do Movimento Hip-Hop Baiano envolveu cerca de 12 municípios: 

Alagoinhas, Rio de Contas, Lauro de Freitas, Itapetinga, Ipiaú, Salvador, Lençóis, Rio do 

Meio, Barra do Choça, Pau Brasil, Brumado e Ilhéus. 

Com base nas vivências das mulheres no Hip-Hop ainda em tempos de Rede Aiyê, 

elas sentiram a necessidade de realizar estes Encontros estaduais de Gênero e Hip-Hop, 

que tinham como objetivo refletir sobre a importância da mulher no hip-hop como vetor de 

transformação social. De acordo com os estudos de Neto, 2008 é possível registrar a 

existência de pelo menos oito bandas femininas que participaram no III Encontro 

                                                           
10

 Posses: núcleo de hip-hop de um determinado bairro 
11

 JorgeRap é um dos interlocutores de pesquisa, tem 35 anos é sociólogo, atua como assistente 
pedagógico, é vocalista de um grupo de rap, representante da organização Zulu Nation na Bahia, 
coordenou o Projeto Projeto “Quadro Negro” de atuação em escolas públicas discutindo “cotas”, “racismo”, 
“Universidade” e “Hip-Hop”, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA  
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Interestadual de Gênero e Hip Hop no município de Lauro de Freitas foram elas: Chenzira 

(Lauro de Freitas), GNA (Vitoria da Conquista), Hera Negra, África Mina, Impacto 

Feminino, Neuróticas, Kentaks e MDL de Salvador. 

Essa trajetória levou as mulheres a constituir o Núcleo de Mulheres da Rede Aiyê 

Hip-Hop cujo objetivo era disseminar e empoderar as mulheres a partir da arte, nos quatro 

elementos da cultura Hip-Hop em Salvador. 

Ao se tratar do Hip-hop baiano, é importante destacar um aspecto que Miranda 

(2006) apresenta como algo bastante peculiar ao hip hop na Bahia e a atuação da Rede 

Aiyê de Hip-hop, que é uma concepção referente a relação e distinção entre Cultura Hip 

Hop e Movimento Hip-Hop, de acordo com o autor:  

A Cultura está no Movimento, mas nem sempre o Movimento está na 
Cultura; 
Na Cultura se tem artistas, no Movimento se tem arte-educadores; 
A Cultura trabalha o lado profissional, o Movimento trabalha o lado 
militante; 
A Cultura é global (mundial), o Movimento é local (regionalizado); 
A Cultura é passível de se tornar moda, o Movimento jamais; 
Objetivo da Cultura: divulgar o Hip-Hop. Objetivo do Movimento: através do 
Hip-Hop transformar a realidade; 
A Cultura é instrumento do Movimento, o Movimento é filho da Cultura; 
Na Cultura se tem 4 elementos: rap, breaking, graffiti e dj. No Movimento 
se tem esses 4, e mais um quinto elemento: a militância (no Movimento 
todos são militantes); 
Na Cultura se vê atitude, no Movimento se vê atitude e consciência; 
Na Cultura a “batalha” é entre os artistas, no Movimento a batalha é contra 
o sistema; 
A Cultura mobiliza; O Movimento articula; (MIRANDA, 2006: 4) 
 

Essa dicotomia como se a cultura estivesse relacionada mais a dimensão artística 

e o movimento mais a atuação política é o que eles/as tem tentado superar, equilibrar arte 

e trabalho social, já que para muitos estA relação é quase simbiótica, difícil de separar. 

“Não tem como a gente fazer militância sem fazer a arte principalmente o 
hip- hop que é tudo junto. Eu sou o hip hop movimento. Eu sou a arte, eu 
sou a cultura, tá ligado? É embaçado a gente pensar individual essas 
coisas porque não se movimenta nada sem a cultura principalmente o 
movimento hip hop” (DJ. Jarrão12) 
 

Pelo Exposto, falar sobre a participação das mulheres no hip-hop baiano é também 

contar a historia de surgimento do movimento na Bahia. Os trabalhos de Moraes Neto 

                                                           
12

 Depoimento no seminário “Lugar de Mulher é também no Hip Hop”. ao tratar do tema Mulher no 
Movimento Social Hip- Hop: obstáculos e perspectivas. Ago/2010. 
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(2006, 2008), Miranda (2006), Freire (2010), apontam que uma característica importante 

do movimento hip-hop baiano em relação a outros estados do Brasil, está nas dimensões 

de gênero, raça e profissionalização como constituintes do movimento no contexto 

baiano. Os estudos mostram que a articulação e a participação das mulheres no hip-hop 

da Bahia, longe de ser uma atuação amorfa, invisível representou um dos núcleos de 

poder que deram base ao movimento em Salvador e Região Metropolitana (MORAES 

NETO, 2008:94). Tendo por base a trajetória do movimento na Bahia isto é percebido 

rapidamente. 

Evidencia forte do que Freire (2010) considera como estratégia de participação 

política das mulheres atuantes, militantes do movimento hip-hop no contexto baiano, foi a 

criação de espaços próprios de discussão de demandas específicas das mulheres. A 

existência do Núcleo de Mulheres da Rede Aiyê Hip-Hop, em Salvador e o Núcleo de 

Mulheres da PCE – Posse Consciência e Expressão em Itinga/ Lauro de Freitas – ambos 

integrantes da Rede Aiyê Hip-Hop, revelam estas estratégias. As ações que estes núcleos 

realizaram como promoção de palestra, cursos, seminários, painéis, promoção de festas, 

bailes, shows de hip-hop, registros áudio visuais dos encontros, demonstram uma forte 

intervenção da mulheres como produtoras, proponentes de ações e eventos no 

movimento no intuito de discutir e assegurar suas próprias demandas. (FREIRE, 2010) 

Atualmente elas tem se ressentido de uma participação mais efetiva das mulheres 

no movimento e apontam questões relacionadas a trabalho, profissionalização, estudo, 

maternidade como fatores que tem dificultado essa atuação mais intensa. Mas há 

tentativas de continuidades das ações através de um outro espaço chamado Núcleo Hip-

Hop Coisa de Menina, que realizou o seminário “Lugar de Mulher é Também no Hip-Hop”. 

O evento foi uma iniciativa do Núcleo Hip-Hop Coisa de Menina com apoio do Fórum 

Estadual de Juventude Negra e a Posse de Conscientização e Expressão, em agosto de 

2010. O objetivo foi reunir mulheres que atuam no hip-hop soteropolitano para pautar, 

discutir e construir mecanismos para a legitimação, profissionalização e fortalecimento 

das mulheres do hip hop local. Miranda (2006) nos apresenta um dilema muito importante 

no movimento cultural Hip- Hop que está relacionado a sustentabilidade do mesmo, tema 

muito discutido nos encontros de Hip Hop conforme descritos anteriormente. Elas/es tem 
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tentado equacionar o desafio de se profissionalizar na cultura hip-hop sem se afastar do 

movimento. 

“(...) um dos pontos mais importante desses encontros são as discussões 
sobre sustentabilidade do Movimento. Como gerar renda através da 
cultura, a fim de que se atendam as necessidades de quem atua enquanto 
militante? Como se profissionalizar na cultura hip-hop sem se afastar do 
Movimento, ou seja, de uma atuação engajada politicamente? (MIRANDA 
2006: 9) 
 

Ao se conhecer, analisar a trajetória, atuação das mulheres no Hip-Hop no contexto 

baiano encontra-se pistas muito interessantes sobre as quais se pode estar realizando 

algumas aproximações com a perspectiva do feminismo negro. 

A primeira delas eu relaciono com uma dimensão fundamental salientada pelo 

feminismo negro que se refere a um aspecto representativo das diferenças entre as 

mulheres, que é o entrecruzamento dos marcadores sociais de raça, gênero, classe, 

sexualidade, geração, etc. Não dá pra pensar nas distintas experiências de ser mulher 

sem levar em conta a intersecção destas categorias, que muitas vezes aparece como 

eixos de subordinação das mulheres, neste caso mulheres negras, jovens, de classe 

popular. Essa identidade, mulher negra, bastante distintiva no movimento é 

constantemente acionada pelas mulheres no hip-hop. 

 
“Mas acho que a conquista, a esperança, a mudança seria assim, o ser 
mulher negra. Eu acho que é algo que a gente falou o tempo todo nisso, 
que é a coisa dentro do hip hop que pra mim é o que mais emociona sabe? 
” (Oyasse13) 
 

A segunda está relacionada ao o que o feminismo negro aponta, para a 

necessidade de se pensar a realidade a partir do ponto de vista de quem a vive, na 

perspectiva feminista negra é pensar a realidade a partir do ponto de vista das mulheres 

negras, para poder transformar a realidade de opressão a que estão submetidas, seja de 

raça, gênero, classe, geração, sexualidade. No hip-hop essa dimensão vem a tona 

quando as mulheres lançam mão de estratégias para se afirmarem enquanto mulheres 

triblando o recorrente lugar de invisibilidade que o movimento/sociedade colocam as 

mulheres negras e o posicionamento por parte das mulheres que muitas vezes incomoda 

os homens do movimento. 
                                                           
13

 Oyasse é umas das interlocutoras da pesquisa, tem 28 anos é estudante de engenharia ambiental, arte-
educadora e ativista do movimento hip-hop em Salvador. 
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“(...) mas quando eu chego na Posse Ori as coisas eram harmonicamente 
mas tinha suas questões e Aline, Eliana, Jussara elas se colocavam, se 
colocavam se posicionando dizendo “hei estou aqui, não é nada disso, 
vamos discutir sobre machismo?” De uma forma bem informal, bem básica 
mesmo (...) aquelas mulheres estavam dizendo assim “hei eu estou aqui, 
eu existo e por eu existir eu tenho a capacidade intervir em qualquer 
situação que eu esteja sendo reprimida...” (Munegra14) 
 

“(...) tem também som do que a gente vai falar que vai incomodar. Vai 

incomodar a gente falar sobre violência contra a mulher, vai incomodar a 

gente falar sobre homens agressores, vai incomodar a gente fazer uma 

música sobre uma relação homo afetiva, a gente falar sobre mulheres e 

lésbicas... Então de uma certa forma a gente vai causar incomôdo não só a 

partir dos nossos corpos mas a partir do que a gente fala nas nossas 

musicas que tem a ver com o nosso universo também então isso incomoda 

um pouco pros caras, eu acho que incomoda”. (Kaiana15) 

A terceira aproximação refere-se a íntima relação entre teoria e prática, produção 

intelectual e experiência pessoal, falar de si mesma como uma forma de ativismo, o 

pensamento está mediado pelo ativismo, pela militância. A criação de espaços próprios 

de discussão de demandas específicas das mulheres, no Hip-Hop, como o núcleo de 

mulheres da Rede Aiyê Hip-Hop e mais recentemente o Núcleo Hip-Hop Coisa de 

Menina, revela bem tal aspecto. 

“Então esse espaço surgiu muito mais pra gente falar sobre nós e falar 
sobre nós é... haja livro, é muito livro. Temos uma demanda incrível e 
nesse espaço a gente via coisas que nos espaços mistos a gente não ia 
enxergar, enxergar mulheres que são reprimidas né, reprimidas, a auto 
estima lá embaixo e vai desde a estética corporal, desde indumentária, 
desde as suas angustias..” (Munegra) 
 

Finalmente a interdependência entre o conhecimento gerado pelo cotidiano a partir do 

ponto de vista das mulheres negras e o pensamento feminista negro, constituído por um 

grupo de mulheres(bastante diversificado) que tem como objetivo lutar pela autonomia de 

outras mulheres negras, não necessariamente em espaços acadêmicos ou outros 

estabelecimentos. Esse aspecto é bem expressivo nos depoimentos das interlocutoras de 

pesquisa, quando se referem a quem são suas referencias no movimento, mostrando que 

                                                           
14

 Munegra é interlocutora de pesquisa, tem 29 anos, é artista, rapper, educadora, dançarina, integrante de 

um grupo de rap, constituído só por mulheres  
15

 Kaiana é umas das interlocutoras da pesquisa, tem 27 anos é pedagoga, arte-educadora, rapper do grupo 
Munegrale em Salvador 
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muitas trajetórias individuais de mulheres negras, são referencias para as lutas coletivas 

destas mulheres. 

(...) porque eu não vou ter referencia de um cara que sobe no palco pra 
dizer que uma mulher é igual a uma nota de cem reais, eu vou ouvir Fúria 
Consciente e não vou ouvir ele, é questão de identidade, é questão de 
reconhecimento...Eu  não vou ouvir, Dina Di e vou ouvir Mara, Neuróticas, 
Negra Moni, nós que somos referencia. Chegar assim; pô escuta esse som 
ai velho. Então pra mim é questão das referencias. Quem é minha 
referencia. Que é que você ta ouvindo? Então pra mim começa daí”. 
(Oyasse) 
 
“eu acho que o que eu falei um pouco sobre minha vó tem a ver com o 
feminismo negro. Eu considero minha vó feminista negra, então tem muito 
a ver com a questão da gente, dessa outra experiência de gênero que a 
gente vive, nós mulheres negras e que essa questão da identidade racial 
vai dar um tom nesse feminismo né, e que esse feminismo negro, que eu 
aprendi que é muito a partir do dialogo, das vivencias, das experiências, 
das conversas de um momento assim do nada que a gente ta 
compartilhando aquele feminismo, tem muito mais a ver com isso do que 
com as coisas que eu leio sobre feminismo. Tem muito a ver com as 
nossas experiências mesmo” (Kaiana) 
 

Continuar explorando a participação das mulheres no movimento hip-hop 

apresenta-se como um terreno muito fértil de como mulheres negras tem construído suas 

experiências em termos pessoais e políticos, conectando ao que nos lembra Collins 

(2006) de que falar de nós mesmas, a partir do feminismo negro tem sido uma renovada 

focalização do “o pessoal é político”, com isto, o feminismo negro nos ensina a amarmos 

a nós mesmas a partir da nossa pertença racial. 
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