
TÍTULO: O RAP DAS MULHERES DA PERIFERIA COMO EXPRESSÃO DE COMUNICAÇÃOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Comunicação SocialSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE CÁSPER LÍBERO - FCLINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ISABELA MARIA GUIDUCI DA SILVA VIEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA MENEZESORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O objeto de estudo escolhido foi o RAP feito por mulheres como 

expressão de comunicação e o fenômeno social da Batalha “Dominação”, uma 

batalha de RAP feminina que acontece semanalmente na capital paulista. É 

uma pesquisa fundamentada na forma encontrada por mulheres de usarem a 

música para dar voz às outras mulheres e meninas da periferia e mostrar para 

o mundo o que elas vivem. Entender a partir de conceitos da comunicação a 

importância dessa arte para o espaço comunicacional e a diferença que essa 

expressão faz no diálogo delas com o restante do conjunto de sociedade. Essa 

pesquisa é resultado do projeto de iniciação cientifica que tem como base a 

Cultura do Ouvir e os Vínculos nos Ambientes Comunicacionais. 

Palavras-chaves: comunicação social; mulheres no RAP; batalhas de rimas; 
periferia e cultura de rua. 

2. INTRODUÇÂO 

Em uma cidade tão grande como São Paulo é fácil se perder e não 

conhecer tudo o que se passa nela. As periferias da capital, principalmente, 

são desconhecidas para aqueles que vivem distantes dela. O que acontece 

nesses ambientes estrangeiros aos olhos humanos acomodados com o centro? 

O RAP é uma maneira que as pessoas da periferia encontraram para se 

comunicar com o restante da cidade e fazer com que as pessoas os 

enxerguem mais. A partir disso, podemos considerar que a audição vem auxílio 

para nossa compreensão mais exata da realidade. Será que não deveríamos 

ouvir mais? Será que não seria melhor se ouvíssemos o que essas mulheres 

da periferia têm a dizer com essa arte? 

A periferia é muito rica em arte. Dentre essa cultura de rua encontramos 

quatro pilares principais: a dança break, os DJS, o grafite e por fim o RAP. O 

RAP se espalha pelo mundo e chega em São Paulo na década de 80. Esse 

estilo musical tomou muita força nas periferias paulistanas, porque é uma 

linguagem entre as pessoas que compartilham o mesmo espaço. Os 

moradores das periferias encontram no RAP não só uma maneira de se 

comunicarem, mas também de ultrapassarem seus limites e alcançarem ainda 



mais pessoas. Além disso, nesse gênero viram uma forma de resistência em 

relação às diferenças sociais entre o centro e a periferia.  

3. OBJETIVOS 

 Essa pesquisa é uma tentativa de conhecer mais o porquê desse 

fenôme, como ele tem ganhado força em São Paulo nos últimos anos e como a 

audição e a cultura do ouvir estão ligadas com a popularização desse gênero 

musical. Além disso, a importância de ouvir mais para a compreensão de outra 

realidade, mais fiel à verdade a partir daquilo que está sendo ouvido. E por fim, 

analisar sobre o trabalho da mulher dentro desse estilo e como isso tem sido 

fundamental para a comunicação entre as mulheres, principalmente na Batalha 

Dominação.  

4. METODOLOGIA 

A partir do estudo antropológico da Batalha Dominação analisar os 

movimentos comunicacionais que ocorrem em uma batalha feminina e no RAP 

em geral. Além disso, analisar as matérias e histórias sobre A Batalha 

Dominação ou “Batalha das Minas”. Utilizar como base as teorias de Dietmar 

Kamper sobre mudar a perspectiva de visão para audição e os estudos de 

Joachim Berendt sobre a relação do ser humano com a música para orientar o 

caminho que toda a pesquisa vai percorrer. Também com a atenção voltada 

para os estudos comunicacionais de Norval Baitello Junior. E ainda, relacionar 

a importância dessa cultura de rua com a comunicação orientada pelos livros 

“A periferia grita” e “Rap e educação, rap é educação”. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se inicia com uma apresentação sobre o conceito geral do 

que é o RAP e uma breve história sobre ele. Logo após é complementada para 

o que é o gênero musical em São Paulo e à proporção que ele tem tomado na 

cidade. Assim, começa uma costura entre as teorias de Kamper e Berendt em 

relação a esse estilo musical e como o RAP é ligado com a importância de 

estar sempre atento ao que ouvimos. Há um questionamento sobre a 

necessidade de mudarmos o nosso entendimento da realidade do que vemos 



para o que ouvimos. Além disso, vai sendo inserida a ideia de que é importante 

existir um espaço propício para o RAP e como esse diálogo é necessário entre 

as mulheres e como essa arte vem crescendo no meio feminino. 

A pesquisa segue com uma atenção maior para as Batalhas: como elas 

surgiram? Como elas funcionam? A maneira como acontecem e a importância 

de que elas estejam presentes para que o RAP das meninas tome ainda mais a 

sua força. Em seguida, se desprende a história, uma análise sobre a Batalha “A 

Dominação” e a necessidade de uma batalha apenas feminina. E por fim, como 

esse fenômeno conversa com as teorias de Kamper, de Berendt e de Norval 

Baitello Júnior. E assim, uma ideia geral do que foi construído durante toda 

essa análise. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As idas aos encontros da Batalha tem modificado a pesquisa sempre de 

maneira positiva e crescente. Além disso, o RAP tem sido um exemplo do que 

Kamper e Berendt afirmam sobre a influência da audição para a compreensão 

do mundo. E ainda, esse gênero como uma expressão de comunicação e uma 

cultura de rua forte e necessária para o entendimento de estilos de vida 

desconhecidos para parte da sociedade.  
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