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RESUMO 

 

O eixo central desta investigação é a Batalha da Santê, evento que ocorreu entre os 

anos 2014 e 2017 na Zona Leste de Belo Horizonte. O propósito da pesquisa é analisar as 

expressões artísticas que se manifestam nesse encontro de Hip Hop (entre elas o rap, o grafite 

e a dança) e pensar práticas culturais de seus participantes, questionando as potencialidades 

do movimento para construir um espaço de exercício político, ética e cidadania através da 

arte e do lazer. Será feita uma análise etnográfica do acontecimento, aproximando-o dos 

pressupostos dos Estudos Culturais, identificando práticas que constroem significações para 

determinadas ações. Conclui-se que tal atividade de lazer, além de resultar em expressões 

artísticas, trabalha a conscientização do público e transforma o lugar ocupado durante a sua 

realização. A pesquisa observa que a Zona Leste se torna palco de eventos que, por se 

vincularem a um movimento de reinvenção crítica, vão no contra fluxo da cultura dominante.  
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HORIZONTE  

Artistics expressions from suburbs as a form of leisure and political resistance 

 

Alessandra Nardini 

Rodrigo Fonseca e Rodrigues 

 

ABSTRACT  

 

The central axis of this investigation is the Batalha da Santê, an event that occurred between 

2014 and 2017 in the Eastern Zone of Belo Horizonte. The purpose of the research is analyze 

the artistic expressions that manifests in this meeting of Hip Hop (among them the rap, the 

graffiti and the dance) and think about the cultural practices of the participants, questioning 

the potentialities of the movement to build a space for political exercise, ethics and 

citizenship through art and leisure. An ethnography will be made, bringing it closer to the 

assumptions of Cultural Studies, identifying practices that construct meanings for certain 

actions. It’s concluded that such leisure activity, besides resulting in artistic expressions, 

work with the public awareness and transform the place occupied during the event. The 

research observes that the Eastern Zone becomes an stage of events that are linked to a 

movement of critical reinvention and go against the dominant culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As cidades se tornaram palco de movimentos culturais diversificados, encontrando 

na música e na letra, na dança e nas artes visuais um forte apelo identitário no seio das 

comunidades periféricas. Em Belo Horizonte, a Zona Leste, região que abriga bairros 

tradicionais como o Floresta e o Santa Tereza, e aglomerados como o Alto Vera Cruz e o 

Taquaril, tem se tornado palco de eventos culturais muito diversos, marcados pela busca por 

reconhecimento identitário das minorias e pela ocupação cultural da cidade. Essa cena 

cultural possui grande parte de seus grupos seguindo no contra fluxo da cultura dominante. 

A Batalha da Santê é um encontro de Hip Hop, movimento sociocultural periférico 

que chegou ao Brasil entre as décadas de 1970 e 1980 através da indústria fonográfica norte-

americana, que aconteceu por cerca de 3 (três) anos na Rua Frutal, uma das vias de acesso à 

estação de metrô Santa Tereza. Durante os encontros, que aconteciam uma quarta-feira por 

mês, os participantes faziam batalhas de rima, conhecidas também como batalhas de 

freestyle, apresentações de grupos de rap, de dança e intervenções com tinta nas paredes. 

Todas as expressões artísticas feitas ao longo do evento de rua estão vinculadas ao 

movimento e giram em torno da conscientização social do público participante. 

O artigo analisa como as expressões artísticas do movimento Hip Hop, que 

aconteceram durante a Batalha da Santê, eventualmente vistas pelos jovens periféricos como 

atividades de lazer, podem ser percebidas também como uma linguagem de resistência 

política, capaz de transmitir ética e cidadania e de transformar um espaço público através da 

ocupação cultural.  Para isto, esse evento de Hip Hop será aproximado dos pressupostos dos 

Estudos Culturais, por se tratar de uma cultura contra hegemônica e pela sua forte ligação 

aos espaços urbanos e as apropriações culturais realizadas pelos participantes, sejam elas 

espaciais ou simbólicas. Uma etnografia pautada em uma descrição minuciosa do evento será 

apresentada com o intuito de identificar, reconhecer e compreender práticas culturais e 

motivações, buscando seus significados para o público do evento em questão. 

Para abordar as expressões artísticas que acontecem na Batalha da Santê como formas 

de proporcionar ética e cidadania através da construção de uma conduta social consciente 
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este corpus empírico será problematizado sob os conceitos de autonomia e heteronomia, 

heteretopias e micropolíticas propostos e trabalhados por Foucault (2001). As expressões 

artísticas que acontecem durante a Batalha da Santê são atividades de lazer que engajam o 

público politicamente e que transformam a rua em um lugar heterogêneo, onde encontra-se 

o embasamento teórico das heterotopias urbanas, que pensa as maneiras de transformar os 

espaços e de gerar micropolítica. Essa, construída através de ações que contagiam e passam, 

involuntariamente, ética e cidadania, promovendo uma conscientização social, motivando 

seu público. 

 Conclui-se que a Batalha da Santê, que teve sua última edição realizada em setembro 

de 2017, apresenta uma diversidade cultural em meio a riqueza de tradições culturais que 

podem ser encontradas nos bairros Santa Efigênia e Santa Tereza. O encontro é uma atividade 

de lazer para muitos jovens periféricos que se deslocam para o local com o intuito de ocupá-

lo. Através da cultura e da arte, o evento engajou seu público politicamente, construindo um 

espaço para exercício de ética, cidadania e consciência social. 

 

2 MOVIMENTO HIP HOP: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

 

A fim de analisar as expressões artísticas vinculadas a Batalha do Santê de modo que 

possamos compreendê-la como um evento vinculado ao Hip Hop considerando-o um 

movimento sociocultural de resistência, é necessário contextualiza-lo dentro dos Estudos 

Culturais. Essa aproximação teórica acontece porque o foco desse campo está na cultura 

como uma forma de exercer política, com o intuito de desenvolver pesquisas que são contra 

hegemônicas, apresentando aquilo que está no contra fluxo dominante. Segundo Baptista 

(2009), vale dizer que os Estudos Culturais procuram abordar os limites socialmente 

construídos, colocando os conhecimentos teóricos sobre a cultura e as práticas políticas em 

constante diálogo interdisciplinar.  

Nos estudos realizados por Clarke, Hall et al. apud Ecosteguy (2010) sobre as 

subculturas jovens, que são compostas por grupos minoritários que se diferenciam na 

sociedade por possuírem características identitárias próprias, os autores puderam constatar 

que, da mesma forma que o conceito de hegemonia permitiu um movimento mais complexo 
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e dinâmico nas sociedades, trabalhando a ideia de dominação, este conceito também abriu 

espaço para que a resistência surgisse como resposta à este mesmo sistema hegemônico. Os 

autores usam como definição para “estilo” a forma particular da juventude fazer algo, se 

preocupando em como os grupos sociais construídos definiam este estilo de resistência e 

quais objetos e símbolos eles incorporavam em seu cotidiano para definir suas identidades, 

dando outros sentidos e usos ao transformar as coisas, enchendo-as de significação cultural. 

Os estudos sobre cultura e sociedade permitiram que as práticas sociais, os valores e 

significados atribuídos pelo grupos minoritários durante a formação de suas identidades 

abrissem as portas para a análise do movimento Hip Hop como uma forma de luta política e 

de resistência exercida pelos jovens. Ligado as práticas de lazer que aconteciam nos lugares 

onde o Estado se mantinha ausente, o Hip Hop acabou se politizando, assim como os 

movimentos sociais que o influenciaram, vinculados a luta dos negros por direitos civis desde 

a abolição da escravidão.  Como definição de práticas culturais de lazer, Magnani (1996) as 

caracteriza como práticas que se estabelecem em lugares onde as pessoas cultivam “espaços 

particulares de entretenimento” e onde podem manter seus vínculos de sociabilidade. 

 Para abordar as potencialidades do evento na construção da conscientização e na 

capacidade de transformar o espaço público através da ocupação cultural, utilizam-se os 

conceitos de autonomia, heteronomia, micropolítica e heterotopias urbanas. Primeiramente, 

é preciso falar sobre o infrapoder. O indivíduo sem autonomia passa a se submeter ao 

infrapoder, se tornando sujeito a vontade do Estado como força dominadora. Esse infrapoder 

do qual estamos falando é passado através do discurso, é recebido e resulta em obediência e 

repressão. O indivíduo segue este discurso de forma automática, deixando de ser autônomo. 

É o infrapoder que dá sustentabilidade à macropolítica. Por outro lado, quando se trata de 

movimentos socioculturais voltados para a ocupação dos espaços e conscientização do 

público, devemos falar da micropolítica, que não é passada por um discurso de 

convencimento, mas sim por certas ações nas interações cotidianas. 

  O micropoder é aquele que contagia o outro pela força das ações que estão 

acontecendo a sua volta. Os jovens, nesse caso, decidem participar das atividades de lazer e 

dos eventos vinculados a cultura Hip Hop porque são atraídos pela arte de rimar, pela música, 

pela dança e pelo grafite. Ao participarem dos grupos, sejam eles sociais ou culturais, os 
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jovens passam a aprender uns com as experiências dos outros. Esse micropoder que 

apresentamos não é passado de forma perceptível. Não é ele que atrai o público que participa 

de eventos culturais como a Batalha da Santê, mas sim as expressões artísticas que 

potencializam o movimento e, consequentemente, a conscientização das pessoas através da 

arte. 

 Pode-se concluir que nessas expressões artísticas do movimento Hip Hop que 

acontecem na Rua Frutal não existe coerção, ou seja, não há uma repressão ou força exercida 

por parte do poder. As ações criativas, que vão além do discurso, agem no cotidiano das 

pessoas que frequentam e transformam esse espaço. A conscientização acontece por uma 

postura ética que é passada através da arte, sendo essa atitude capaz de nortear as ações de 

outros indivíduos. Isso pode tornar o sujeito autônomo, capaz de fazer suas próprias escolhas 

e se autogovernar. 

 Em relação aos lugares, a heterocronia mostra que os espaços vivem seus tempos e 

que encontros efêmeros como a Batalha da Santê mudam o espaço, colocando-o em constante 

transformação. Eventos como shows, feiras, encontros e batalhas que acontecem nos espaços 

públicos podem ser considerados efêmeros pois são transitórios e momentâneos. A batalha 

que acontece no bairro Santa Efigênia é transitória, será levada para outros lugares e dará 

espaço para que outros eventos aconteçam. Essa efemeridade da qual estamos falando não é 

negativa e é feita de tempos heterogêneos que se entrelaçam na cidade.  

A forma como esses tempos passam e são sentidos é diferente para as pessoas que 

frequentam os eventos de rua. Cada pessoa ocupada aquele espaço de forma variável e 

simultânea. Existem aqueles que grafitam, aqueles que rimam, aqueles que apresentam suas 

coreografias de dança e de música e aqueles que vão apenas para observar tudo que acontece 

durante o encontro. Esses tempos não são percebidos pela linguagem, mas são sentidos e 

colaboram na construção de uma postura para o público.  

 

3 A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO HIP HOP 

 

O Hip Hop é um movimento sociocultural que nasceu no Bronx, região periférica de 

Nova Iorque e se difundiu fora dos Estados Unidos através dos avanços tecnológicos, que 
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facilitaram o acesso aos meios de criação e divulgação de produtos culturais. O movimento 

começou a partir da junção de manifestação artísticas. O rap, manifestação musical 

representada pelo MC (mestre de cerimônia) que canta e rima, e pelo DJ, que era conhecido 

como tocador de discos que, posteriormente, adquiriu técnicas que passaram a ser realizadas 

junto ao trabalho do MC, o Break Dance, dança que acontece enquanto o DJ e o MC 

trabalham juntos, o Grafite, forma de ocupar o espaço público através de pinturas e o 

Conhecimento (Knowledge), considerado pelos membros do movimento uma forma de 

fortalecer o Hip Hop, dando embasamento às suas críticas contra hegemônicas e aprimorando 

técnicas de criação das manifestações artísticas. 

O rap cresceu nos bairros pobres de Nova Iorque através de eventos que geralmente 

aconteciam nas ruas. Estes eventos eram organizados e frequentados, em sua maioria, por 

jovens predominantemente negros. Nestes encontros que aconteciam nas ruas, os jovens 

exercitavam suas expressões artísticas. Marcado socialmente e etnicamente, o rap se 

desenvolveu como um produto cultural que desperta o interesse de vários jovens no mundo 

todo. O que nasceu como uma forma de lazer, começou a agregar motivações sociais, 

políticas e econômicas que fizeram com que o rap também passasse a produzir significações 

que levaram a diante a luta dos negros por direitos civis. De acordo com Teperman (2015), 

o rap se define como uma cultura de rua e, desde o seu surgimento, ele é marcado por 

manifestações culturais e artísticas que são exercitadas nas ruas, com jovens que andavam 

com aparelhos de som em seus ombros, dançarinos e grafiteiros que depois viriam a 

consolidar, junto ao rap, o surgimento do movimento Hip Hop. 

O cenário de surgimento do Hip Hop era violento. O movimento começou a ser 

estruturado como uma prática de lazer para as minorias, que acontecia em uma região 

periférica onde o Estado se mantinha ausente. Em meio a violência, o descaso e o abandono 

pelas autoridades norte-americanas, os jovens do Bronx estavam, em sua maioria, envolvidos 

em guerras brutais entre gangues. Foi quando a música surgiu e os carros de sons equipados 

com os sound systems, começaram a criar um ambiente festivo nas ruas das comunidades, 

assim como aconteceu em Kingston, capital da Jamaica. Os sound systems tocavam várias 

músicas de soul, funky e reggae. Os jovens que ficavam responsáveis pelas sonoridades 
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musicais, playbacks, efeitos e mixagens se inspiravam nos disc jockeys e se auto 

denominavam DJ’s. Essas festas ficaram conhecidas como block parties. 

Enquanto tocavam, os DJ’s também exerciam a função de toasters com o microfone. 

O toast, que significa brindar em inglês, era uma atividade recorrente na Jamaica durante os 

eventos de rua por ser um jogo de improviso verbal. Segundo Teperman (2015), os toasters 

não apareciam apenas em festas de rua, mas também em cadeias, no exército e em rodas 

formadas por jovens em bairros pobres. Eles não faziam discursos positivos ou homenagens, 

como a palavra toast pode remeter, mas sim discursos violentos e agressivos. Muitas vezes, 

seus discursos eram marcados por obscenidades e difamação. Esses jogos de improviso 

verbal também marcaram o rap e fazem parte de um estilo dentro do gênero musical que se 

chama freestyle. 

Pensando no caráter comercial que o Hip Hop estava atingindo, Afrika Bambaataa, 

junto a sua ONG, Zulu Nation, criou o quinto elemento do movimento: o Conhecimento. Seu 

objetivo era não permitir que o Hip Hop tivesse apenas um caráter comercial, deixando claro 

que ele também possui um caráter de transformação social e de engajamento político, assim 

como os outros estilos musicais vinculados as lutas do movimento negro possuíam. Para 

Fochi (2007), o conhecimento, visto pelos membros do movimento Hip Hop como uma 

forma de “conscientização social”, é o elemento capaz de integrar e de potencializar todos os 

outros. Para o autor, a conscientização está presente no processo criativo das produções 

culturais e artísticas vinculadas ao movimento. “Para fazer as letras, inventar novos passos 

de dança e expressões artísticas, é preciso conhecer a realidade, conhecer a história, estar 

engajado”. (FOCHI, 2007, p. 62).  

O Hip Hop no Brasil surgiu no mesmo período em que o movimento começou a ser 

difundido nos Estados Unidos. Os bailes black, festas e eventos frequentados pelo público 

amante da Black Music abriram as portas para que o Hip Hop ganhasse visibilidade. De 

acordo com a cinebiografia de Nelson Triunfo, a dança, mais precisamente, o break dance 

foi o elemento que proporcionou o surgimento do movimento no Brasil. Inspiradas no 

movimento negro que acontecia nos Estados Unidos, algumas equipes de som começaram a 

produzir os bailes black, que eram festas que aconteciam na periferia de São Paulo e do Rio 

de Janeiro durante as décadas de 1970 e 1980. Os bailes black aconteciam em plena ditadura 
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e eram uma forma de lazer e de encontro entre os jovens nas periferias brasileiras. As equipes 

que organizavam os eventos também eram responsáveis pela divulgação dos bailes e pela 

seleção de discos que tocavam sucessos da black music, do soul e do funky. Felix apud 

Teperman (2015) vê os bailes como uma forma alternativa de diversão em resposta ao 

racismo que os negros sofriam cotidianamente.  

Wilson Simoninha, no documentário Triunfo (2016), conta que nos bailes black tudo 

era voltado para o lazer e o enaltecimento da própria cultura negra. Os jovens usavam cabelo 

black power, roupas feitas exclusivamente para as festas, sapatos plataforma com solado 

deslizante e, até mesmo a atitude e a forma como eles se comportavam durante os bailes eram 

voltadas para a valorização dos negros. A ideia de Nelson Triunfo de começar a se apresentar 

nas ruas fez com que os grupos de dança trouxessem visibilidade para as causas do 

movimento negro, chamando a atenção do público que viria integrar e fazer parte da atividade 

de lazer que ocupava os espaços públicos, o que por direito era permitido para todos os 

cidadãos.  

O rapper Thaíde e o DJ KL Jay frequentavam a rua 24 de maio. Eles contam em 

Triunfo (2016) que, a partir das apresentações que aconteciam no centro de São Paulo, 

começaram a “viver” o movimento Hip Hop, assim como muitos jovens da periferia paulista. 

Foi a partir desses encontros que Thaíde decidiu ser um seguidor, ampliador e divulgador da 

cultura negra brasileira, levando o movimento para várias cidades brasileiras, entre elas Belo 

Horizonte. Para o rapper X, conhecido nacionalmente, foi Nelson Triunfo quem “jogou” a 

semente que viria se tornar o que o movimento Hip Hop é atualmente. Nas rodas de dança, 

os outros elementos começaram a surgir. Não apenas da cultura negra, mas da cultura popular 

como um todo. Os jovens de diversas periferias brasileiras começaram a se identificar com 

aquilo que era feito no centro de São Paulo, impulsionando o surgimento das expressões 

artísticas do Hip Hop: o rap, o DJ, o grafite e o break dance.  

Ao chegar no Brasil, o rap norte-americano se conectou com as particularidades das 

realidades periféricas brasileiras. De acordo com Loureiro (2016), a influência do rap como 

um gênero musical norte-americano se uniu aos contextos sociais, culturais e artísticos nas 

grandes cidades. O engajamento político e a influência do Hip Hop na construção da 

cidadania e da conscientização social dentro das periferias começaram a acontecer quando o 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

movimento deixou o centro e partiu para as periferias do estado de São Paulo, onde a 

educação era precária e a maioria dos jovens não estava interessada no ensino.  

A partir deste instante, o movimento Hip Hop no Brasil começou a ter características 

próprias, que associavam a cultura negra que veio dos Estados Unidos ao contexto social, 

político e econômico do país. Foi quando ONGs como a Zulu Nation do Brasil começaram a 

realizar projetos nas favelas, em parceria com os grupos de rap, de dança e de grafite 

buscando exercer uma mudança na concepção de ensino. Ao discutir a educação a partir da 

inclusão do movimento Hip Hop nas escolas, as instituições de ensino e até mesmo o governo 

puderam perceber que os jovens se identificavam com o que lhes era passado e se 

interessavam mais pelo que acontecia a sua volta. O MC Joul conta no documento Triunfo 

(2016) que aprendeu com o movimento Hip Hop como trocar a violência cotidiana nas 

periferias pela arte e pela paz. 

Os encontros nas ruas que inicialmente promoveram a cultura Hip Hop aconteceram 

durante a década de 1980 e se tornaram tradição na Rua 24 de Março, que era conhecida 

como ponto de encontro dos b-boys e b-girls para dançar. Em 1985 o ponto de encontro foi 

transferido para a Estação de Metrô São Bento, na região central de São Paulo. O fato de se 

encontrarem em uma estação de metrô era carregado de valor simbólico, pois era um lugar 

que, para Teperman (2015), fascinava a geração de jovens que gostava de filmes norte-

americanos que tinham as estações de metrô como cenário principal. Os primeiros 

participantes do movimento eram dançarinos que viam no break dance uma forma de 

diversão e de auto-estima.  

 Para abordar o surgimento do movimento Hip Hop em Belo Horizonte é importante 

abordar a influência que a black music estabeleceu desde a sua transformação em um produto 

cultural para um público vasto, que foi difundido através dos meios de comunicação de 

massa. Segundo Ribeiro (2008) a música negra, desde o seu surgimento no Brasil, passou 

por processos de produção, transmissão e recepção que foram capazes de potencializar a 

cultura negra nas cidades. O contexto social, como já conhecemos, é marcado pela luta dos 

negros pelos direitos civis no mundo. O primeiro produto musical da cultura negra foi o soul, 

que chegou em Belo Horizonte a partir da influência das rádios. As primeiras músicas eram 

tocadas em um programa da Cultura AM, rádio que ficava no bairro Dom Cabral. Ali, o 
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locutor Geraldão tocava sucessos do soul e do rock norte-americano. A partir de então, alguns 

bailes dançantes começaram a surgir pela cidade, entre eles, os Bailes do Renascença.  

As pessoas vinculadas ao movimento da black music em Belo Horizonte tentaram 

consolidar a região central como um ponto de encontro para dançar, pois nela havia uma 

circulação maior de ônibus e os bailes fechados aconteciam em pontos isolados da cidade. 

Ribeiro (2008) discorre que foi no centro de Belo Horizonte que o Quarteirão do Soul, que 

acontece até os dias atuais, surgiu e passou a ser uma atividade cultural da cidade. O declínio 

dos encontros para se dançar a black music em Belo Horizonte também aconteceu pelo 

mesmo motivo que em São Paulo: a repressão. Carvalho (2007) explica que o movimento 

Hip Hop em BH seguiu os mesmos passos da black music e dos bailes black que aconteciam 

na década de 1970. Os encontros eram conhecidos como “som” e aconteciam em quadras 

cobertas e em escolas públicas, onde os jovens podiam se apresentar e valorizar os elementos 

da cultura negra local. O autor cita duas quadras que foram principais no surgimento do 

movimento: a quadra do Chiodi, que ficava no bairro Vila São Paulo, e a quadra do Vilarinho, 

na região Venda Nova. Alguns eventos de rua também eram promovidos nas periferias com 

o nome de “som”.  

 Em lojas da Galeria Praça 7 os jovens encontravam artigos de moda e novidades 

musicais da época, além de colocarem a galeria na região central da cidade como um ponto 

de encontro e de discussão sobre Hip Hop. As primeiras “gangues” de Hip Hop citadas por 

Carvalho (2007) ocupavam espaços públicos para exercer a dança como uma forma de lazer, 

não como um ato político e social. Os jovens se encontravam na Praça da Savassi, no coreto 

da Praça da Liberdade, no Terminal JK e no saguão do prédio onde ficava a escola Palomar. 

Os lugares tinham sempre uma característica em comum: os pisos lisos e retos, propícios 

para o break dance. 

 Posteriormente, inspirados pelo Hip Hop em São Paulo e pela vinda de Thaíde à Belo 

Horizonte, os jovens começaram a formar também grupos de rap, mesmo que isolados das 

“gangues” de break dance. Dayrell (2005) ressalta que, durante aquele período, haviam 

conflitos entre os jovens que praticavam o break dance e os jovens que faziam o rap em Belo 

Horizonte. As gangues de break eram vistas de forma negativa pois, os jovens não andavam 
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dentro dos padrões propostos pelo Hip Hop. Isto tirava uma possível intensificação e união 

dos grupos, que possibilitaria uma difusão maior do movimento na cidade. 

Carvalho (2007) ao falar sobre a expansão do Hip Hop em Belo Horizonte coloca a 

desorganização dentro do movimento como uma das causas para que ele fosse 

caracteristicamente fechado em suas individualidades. Enquanto o grafite se expandiu para 

fora do movimento pelo mundo, o rap foi se tornando individualizado dentro das 

comunidades. Os eventos que aconteciam eram dispersos e de pequena proporção. Segundo 

o autor, alguns rappers e DJ’s pensavam que o movimento em Belo Horizonte caiu na década 

de 1990, enquanto outros diziam que ele estava tomando força devido a criação de um grande 

número de grupos e coletivos de rap. Uma possível influência do meio acadêmico também 

foi observada por Carvalho (2007). O interesse do Observatório da Juventude, criado pela 

UFMG, pode ter influenciado na difusão das atividades coletivas criadas, organizadas e 

produzidas pelo movimento Hip Hop.  

 Dayrell (2005) explica que os jovens se expressam a partir de comportamentos e 

atitudes que os posicionam dentro da sociedade. É como se estes jovens usassem suas 

expressões como uma forma de comunicação simbólica. A cultura é vista pelo autor como 

um espaço privilegiado de práticas e representações onde os jovens tentam construir suas 

identidades. “A música, a dança, o corpo e seu visual têm sido os mediadores que articulam 

grupos que se agregam para produzir um som, dançar, trocar ideias, portar-se diante do 

mundo, alguns deles com projetos de intervenção social”. (DAYRELL, 2005, p. 15). 

 A efervescência cultural nas periferias é fruto do trabalho de muitos jovens que 

passam a formar grupos e se expressar artisticamente, rompendo assim com a imagem 

negativa de que o jovem pobre está sempre associado a marginalidade e a violência. Em Belo 

Horizonte, os jovens se inspiraram em São Paulo e passaram a assumir um posicionamento 

radicalista de denúncia da realidade. Os grupos pararam de se apresentar nos bailes black e 

começaram a ocupar espaços que consideravam próprios, entre eles as ruas.  

 Ainda segundo Dayrell (2005), antes de 1995, o movimento Hip Hop cresceu 

lentamente na cidade de Belo Horizonte. Poucos grupos estavam estruturados e os encontros 

aconteciam no Terminal JK ou em festas organizadas pelas igrejas católicas. O primeiro 

grupo a gravar um CD em Belo Horizonte foi o Black Soul. O movimento tinha uma difusão 
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precária, não tinha espaço na mídia e os jovens não podiam contar com uma indústria 

fonográfica grande, capaz de produzir e lançar suas músicas. Outros motivos que o autor 

encontrou para que o Hip Hop crescesse lentamente foi a falta de uma organização coletiva 

e de um enraizamento dos precursores do movimento com suas regiões de origem, algo que 

só era visto no Alto Vera Cruz, onde atualmente o Hip Hop é uma atividade de destaque.  

 Dayrell (2005) utiliza-se do depoimento de Zero, integrante do grupo Face Oculta, 

para apresentar a falta de enraizamento dos membros do movimento com suas próprias 

regiões de origem. Zero fala que, ao contrário de São Paulo, em Belo Horizonte o Hip Hop 

tentava apenas ganhar espaço na mídia e se tornar uma atividade rentável. Eles se esqueceram 

de que a própria periferia seria seu público com maior potencialidade. Desde então, o 

discurso dos rappers vem sendo acompanhado por ações e iniciativas coletivas dentro dos 

bairros mais pobres e violentos, em parceria com os movimentos sociais comunitários da 

cidade.  

 A falta de qualidade durante o processo de produção musical também era visível. 

Muito empenhados em transmitir um discurso, os rappers se esqueciam da base que fazia 

parte do pano de fundo das músicas, o que era essencial para que elas ficassem boas e 

interessantes não apenas pela mensagem que transmitiram, mas por um processo criativo 

geral. O Hip Hop em Belo Horizonte foi marcado também pela falta de condições financeiras 

que não permitiram que os grupos tivessem acesso ao mercado musical. Atualmente, com os 

avanços da tecnologia, o acesso aos meios de produção ficou mais fácil. Muitos grupos de 

rap estão surgindo na cidade e vários encontros são promovidos pela cultura Hip Hop, como 

as batalhas de rima, a semana do Hip Hop, entre outros. 

 

4 A BATALHA DA SANTÊ E SUAS SINGULARIDADES 

 

O freestyle é o ato de rimar livremente, através do qual os MC’s, exercitam seus 

conhecimentos fazendo rimas que são elaboradas no improviso. Geralmente, essas rimas 

devem ser construídas encima de uma batida musical e dirigidas à um oponente que 

responderá da mesma forma. As batalhas de freestyle ficaram conhecidas em todo o mundo, 

principalmente no Brasil, onde cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
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Vitória, Porto Alegre, entre outras, possuem duelos já consolidados. São eventos que 

geralmente acontecem uma vez por semana ou uma vez por mês. Em Belo Horizonte, existem 

batalhas como o Duelo de MC’s, que acontece na região central, o Rima na Rua e a Batalha 

da Santê, que acontecem na região leste da cidade. Algumas batalhas são voltadas para o 

conhecimento, onde os participantes duelam entre si fazendo rimas com temas previamente 

escolhidos, sempre voltados para a conscientização social do público. Estas batalhas são 

conhecidas como Batalhas do Conhecimento e surgiram para impedir que os rimadores se 

oprimam, o que segundo alguns membros do Hip Hop na Zona Leste, incentiva a violência 

e deveria ser inadmissível.  

Durante a Batalha da Santê observa-se que alguns discursos são de fato violentos. As 

rimas são feitas encima de uma batida, tendo sempre um mediador. Existem participantes 

que tentam atingir a auto-estima de seu oponente, apontando defeitos e fazendo ofensas, 

desestruturando o adversário. Aqueles que “recebem” estas ofensas, tentam desconstruir o 

discurso ofensivo, falando de humildade e de conscientização. Desta forma tentam mostrar 

que aquele encontro de lazer é importante para o lugar e para o público. Percebe-se que é 

uma forma de deixar claro para o adversário que o caminho da violência não deve ser seguido.  

Enquanto o encontro de Hip Hop acontecia na Rua Frutal, observou-se os dois perfis 

de competidores citados acima. Por ser um evento “livre”, durante as batalhas de rimas 

observadas os mediadores não ficaram responsáveis por parar as ofensas e “oprimir” aqueles 

que participam de forma violenta. As rimas agressivas só podem ser desconstruídas pelos 

próprios rimadores e o público fica apenas ouvindo. Ao mesmo tempo em que alguns são 

contra a violência, tentando construir e acolher um rap “consciente”, outros aplaudem os 

rimadores agressivos. O ato de fazer seu discurso prevalecer sobre o discurso do outro é 

conhecido como “virar a rima”. O resultado das batalhas é dado pelo público, que vota 

aplaudindo e fazendo barulho quando o mediador da disputa pede. 

Quando há ausência de caixas de som e microfones, o evento é feito no improviso, 

com batidas e sons de beatbox que são feitos pela boca. As pessoas que frequentam o lugar 

têm o mesmo estilo para se vestir, característico do movimento Hip Hop, como moletons e 

bonés. Alguns vem para o encontro de mochila e aparecem logo após o expediente de 

trabalho, outros saem de casa para ir ao evento.  Entre as roupas, pode-se reconhecer camisas 
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que fazer referência ao movimento Hip Hop no Brasil e nos Estados Unidos. A 

predominância é de camisas que trazem o nome de grupos de rap e de regiões norte-

americanas, onde esses grupos surgiram, como o Bronx e Compton. 

As apresentações de música, de dança e as intervenções com o grafite tentam trazer 

para o evento o conhecimento sobre o que é de fato o Hip Hop, mostrando para o público que 

o que acontece ali está vinculado a um movimento sociocultural que tenta construir um 

engajamento voltado para a resistência política por parte de seus frequentadores. Além de 

dar espaço para que os grupos de Hip Hop da cidade de Belo Horizonte possam se apresentar, 

o encontro leva a cultura para as ruas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O Hip Hop não possui uma lugar de origem específico. O movimento acaba 

incorporando elementos culturais e estéticos das comunidades onde ele está presente e onde 

sofre apropriação cultural. Após esta apropriação, ele já não é mais o mesmo, se torna algo 

novo, em constante transformação. Os grupos que deram origem ao movimento, compostos 

em sua maioria por negros e latinos que viviam nos Estados Unidos, uniram suas ideias, 

trocaram informações e experiências, criando expressões culturais que funcionam como uma 

forma de dar visibilidade aos problemas enfrentados nas zonas periféricas, onde os sistemas 

econômico e político eram ausentes e deixavam as mazelas sociais transparecerem. De tal 

forma, a emancipação dos povos periféricos e a evolução aconteceram através de uma prática 

social consciente de que suas diversas raízes poderiam ser vistas como um escape e uma 

reafirmação da necessidade de revolução.  

Baseado em um relato etnográfico que produz conhecimento em relação ao lugar e as 

práticas culturais que acontecem nele, pode-se concluir que estas práticas refletem, em parte, 

o embasamento teórico que foi apresentado nessa pesquisa. As expressões artísticas citadas, 

como as apresentações de música e de dança, os grafites e as batalhas de rima, trazem consigo 

uma forma de lazer, através da qual as pessoas estabelecem laços de sociabilidade e de 

ocupação do espaço público, transformação e resistência micropolítica.  
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 A região onde acontece a Batalha da Santê possui características próprias, 

culturalmente heterogêneas, sendo algumas delas consideradas tradicionais por moradores e 

frequentadores dos bairros.  Ainda com base em relatos etnográficos e documentos, podemos 

considerá-la um lugar de prática de atividades de lazer intensas. O espaço foi transformado 

fisicamente, com os grafites feitos nos muros, e socialmente, através de encontros 

diversificados. A Batalha da Santê adquiriu uma caracterização cultural que mudou a ideia 

de que a Rua Frutal era apenas uma passagem, uma via de acesso à estação de metrô Santa 

Tereza. Esta visão foi alterada para e pelo público que ocupou o local durante 3 (três) anos 

com o encontro de Hip Hop.  

Nos jogos de rima que aconteceram na Batalha da Santê é possível identificar dois 

tipos de práticas culturais. A que é conhecida como um “brinde às avessas” onde as pessoas 

se divertem agredindo verbalmente umas às outras. E, por outro lado, existe uma função 

política para o toast. Na Jamaica, os primeiros MC’s eram chamados de toasters e tinham 

uma função discursiva e política capaz de levantar debates sobre a miséria, a desigualdade e 

os preconceitos enfrentados pela população que vivia nos guetos de Kingston. Percebe-se 

que a valorização das batalhas do conhecimento é essencial para que a micropolítica 

aconteça, pois muitos ainda valorizam a prática discursiva agressiva. 

Até mesmo o ato de instigar o outro com rimas pode trazer consigo uma forma de 

construção da ética e da cidadania através da micropolítica quando, de forma “livre”, o 

oponente desconstrói um discurso violento e assume uma postura diferente, que contagia o 

público. O evento não possuía um apoio visível por parte dos órgãos públicos, que poderiam 

ceder uma estrutura para o encontro, como banheiros públicos e energia elétrica. Parte das 

instituições que poderiam acolher e fortalecer o evento podem ser vistas como forças que 

atuam através do infrapoder. Parte destas instituições se estabelecem a partir do macropoder. 

A falta de apoio, que geralmente vinha acompanhada pela repressão, pode ser considerada 

um elemento potencializador que contribuiu para que a Batalha da Santê acontecesse durante 

3 (três) anos. O público que ocupava aquele espaço não foi acolhido de forma positiva e isso 

alimentou o anseio por uma sensação de “liberdade expressiva”, que reforça a ideia de 

resistência que parte do movimento. 
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