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Introdução 

Breaking, ou B-boying é um dos principais estilos de dança da Cultura Hip Hop. 

Essa dança muitas vezes envolve batalhas, na qual os dançarinos mostram suas 

habilidades, sem qualquer contato físico com os adversários. O homem que dança 

breaking é o B-boy (Break-boy) e a mulher a B-girl (Break-girl). Inicialmente, b-boy 

era o termo usado para dançarinos específicos, que dançavam nas festas do DJ Kool 

Herc. Esses dançarinos eram conhecidos também como bronx-boys ou beat-boys. Esses 

b-boys guardavam os seus melhores movimentos de dança para o break da música, 

quando a percussão fica em evidência. Alguns anos depois esse termo se tornou o 

próprio nome da dança.  

Este trabalho é uma tentativa de analisar, a partir de imersão no campo e estudos 

de performance, a dança da cultura Hip Hop conhecida por breaking. O trabalho versa 

sobre a dança sob a perspectiva da performance, além de explorar o ritual performático 

da batalha de breaking, bem como propor uma análise dos signos e gestos do breaking a 

partir de uma abordagem semiótica. Por fazer parte de algo maior – projeto de mestrado 

– este ensaio não se esgota e se propõe apenas a tomar o pontapé inicial e necessário 

para amplificar os estudos sobre o breaking, sendo assim, as análises feitas são breves e 

devem ser vistas como uma introdução à um trabalho maior. 

A Cultura Hip Hop e o Breaking  

A Cultura Hip Hop tem suas origens nas culturas caribenhas e jamaicanas, no 

entanto, ela de fato nasceu como um movimento underground em meados dos anos 70 

nas comunidades negras e latinas do South Bronx, na cidade de Nova York (E.U.A). No 

início dos anos 60 e 70, os guetos e subúrbios norte-americanos estavam passando por 

uma crise – havia muita violência e gangues. Foi dentro desse contexto que o 

movimento hip hop surgiu – como uma forma de combate ao racismo, à violência e à 

opressão. O jamaicano DJ Kool Herc, considerado um dos pioneiros da música e cultura 

Hip Hop, organizava festas em sua casa e em prédios abandonados, nas quais ele 



utilizava grandes sistemas de som (sound systems) e usava uma forma específica de 

recitação jamaicana, o toasting. Essas festas se tonaram tão populares que tiveram que ir 

para locais públicos, a fim de acomodar um número maior de pessoas. DJ Kool Herc e 

outros DJs usavam as linhas de energia das ruas para conectar seus equipamentos e 

assim faziam performances em parques, nas ruas, nas quadras de basquete públicas, etc. 

A dança, o grafite e a música eram utilizados pelas gangues como variações das 

competições masculinas e como formas de expressão. Nos anos 80, os elementos do hip 

hop que vinham crescendo isoladamente (dança, grafite, música), se uniram para criar 

um sistema e o hip hop se tornou o movimento cultural dominante das comunidades 

negras e latinas. Percebe-se que essa cultura está relacionada com um estilo de vida, ou 

modo de viver, quem se diz „da cultura‟, vive, respira, trabalha hip hop – está presente 

no linguajar, nas roupas, nas músicas que ouve, nos locais que freqüenta. A Cultura Hip 

Hop não tem base em somente quatro elementos, como é comumente divulgado, além 

dos quatros mais conhecidos – breaking, MC, DJ, grafite – outros elementos também 

pertencem a essa Cultura, como o beatboxing, a moda e a produção cultural. 

O breaking é uma das danças características da Cultura Hip Hop, podendo ser 

definido como “uma dança norte-americana criada por jovens (em grande parte negros e 

latino-americanos) que nasceu nos block parties do DJ Kool Herc nos anos 70 no sul do 

Bronx. É caracterizado por movimentos no solo e movimentos de acrobacia, capoeira e 

power moves – movimentos que requerem força” (Fabgirl, B-girl de Brasília)
1
. Os 

movimentos do breaking são rápidos, muitas vezes agressivos e fortes. A rivalidade 

costuma estar presente nas performances dessas danças, tanto na improvisação, quanto 

na coreografia. Nas rodas, é comum „medir‟ o outro através de sua criatividade, técnica 

e ritmo. Ganha quem consegue criar em cima das bases de maneira criativa e lúdica, 

sem esquecer-se da técnica e principalmente usando diferentes partes e instrumentos da 

música. Isso contrasta fortemente com as danças africanas e latino-americanas (como a 

salsa), na qual o espaço das rodas é um local de confraternização, diversão, e incentivo à 

dança dos outros, nessas danças o dançarino se alimenta da energia positiva dos outros. 

No espaço das rodas das danças urbanas norte-americanos fica nítido que o foco está no 

indivíduo, o coletivo quase não está presente. Para os movimentos serem bem 

executados, requerem conhecimento do próprio corpo, rapidez, leveza, flexibilidade, 

força, técnica, energia e ritmo. Os movimentos, como aqueles encontrados em danças 
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africanas, são „para baixo‟ – o chão é a força propulsora, diferentemente no balé, onde 

tudo é esticado, alongado, „para cima‟.  

O que é performance? 

Identificar com exatidão o que pode ser considerado como sendo performance é 

tarefa árdua para aqueles que lidam com performance studies, no entanto, como aponta 

Richard Schechner (2006), quase tudo pode ser estudado como performance. O que é ou 

não considerado sendo performance não depende do evento em si, mas sim da maneira 

como esse evento é recebido e colocado. Nas artes, fazer uma performance é fazer um 

show, uma peça, uma dança. Ainda, as performances marcam identidades, brincam com 

o tempo, adornam o corpo e contam estórias. De acordo com Victor Turner (1982), a 

etiologia da palavra performance deriva da palavra francês arfournir, que significa 

„completar‟ ou „executar por completo‟ – uma performance então não está relacionado à 

forma, mas sim à um fim apropriado de uma experiência.  

Segundo Schechner (2006), performances são „comportamentos restaurados‟ 

(restored behavior), „comportamentos comportados duplamente‟ (twice-behaved 

behaviors)
2
, ou ações performadas para as quais pessoas treinam e ensaiam (Schechner, 

2006, p.28). De acordo com Schechner, o „comportamento restaurado‟ é o processo 

chave de todo o tipo de performance. O autor o define como estando lá, separado de 

mim, ou “eu me comportando como se fosse outra pessoa” (Schechner, 2006, p.34). O 

„comportamento restaurado‟ inclui uma gama variada de ações e todo comportamento 

pode ser considerado como sendo „comportamento restaurado‟ já que consiste em 

reorganizar pedaços de comportamento comportados anteriormente.  

Ervin Goffman (apud Schechner, 2006) aponta que performance pode ser 

definido como toda a atividade de um dado participante em uma dada ocasião que serve 

para influenciar, de qualquer maneira, outros participantes. Ou seja, há de ter uma 

intenção do participante. Apesar das performances serem feitas de pedaços de 

„comportamento restaurado‟ – cada uma é diferente da outra, cada pedaço pode ser 

recombinado de diversas maneiras, ressalta Schechner (2006). Ainda, a singularidade de 

um evento não só depende de sua materialidade, como também de sua interatividade, 
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que está sempre em fluxo, algo bastante presente em performances ao vivo. Uma 

performance, aponta Schechner (2006), acontece como uma ação, interação e relação. 

Como foi dito anteriormente, tudo pode ser estudado como performance, para, por 

exemplo, entender um objeto como performance, torna-se necessário se preocupar em 

investigar o que o objeto faz, como interage com outros objetos (ou seres), e como se 

relaciona com outros objetos (ou seres). Entre os oitos tipos de situações que geram 

performance apontados por Schechner (2006), está a arte (ou seja, a dança). O autor 

aponta, no entanto, que definir o que é arte varia histórica e culturalmente e depende de 

sua função e de seu uso.  

Breaking como e sendo performance 

Perfomances são comportamentos marcados, emoldurados ou intensificados, 

separados do cotidiano, aponta Schechner (2006). Para o autor, é difícil estipular as 

funções de uma performance, no entanto, ele aponta para sete: 1. Entreter; 2. Fazer algo 

que é lindo; 3. Marcar ou mudar identidade; 4. Fazer ou promover comunidade; 5. 

Curar; 6. Ensinar, persuadir ou convencer; 7. Lidar com o sagrado e/ou demoníaco. 

Ainda, é possível dizer que quase todas as performances visam, de um modo ou outro, 

entreter. Sendo assim, uma batalha de breaking, cuja proposta não é somente definir o 

melhor dançarino, como também apresentar as habilidades de cada um, promover 

comunidade, entreter seu público e seus jurados, cuja ocorrência se dá em determinado 

espaço e tempo separado do cotidiano, pode ser entendido não só como performance, 

mas também como sendo performance, uma vez que determinado pela sociedade 

ocidental, o breaking é visto como dança, ou seja, performance estética.  

De acordo com Schechner (2006), o processo da performance é uma seqüência 

tempo-espacial composta de proto-performance, performance e conseqüência/resultado. 

Essas três categorias podem ser subdivididas em: Proto-performance - 1.Treino, 

2.Workshop, 3. Ensaio; Performance – 4.Aquecimento, 5.Performance pública, 

6.Eventos/contextos sustentando a performance pública, 7.Acalmar/esfriar (cooldown); 

Consequência/resultado (aftermath) – 8.Reações críticas, 9.Arquivos, 10.Memórias. 

Schecher (2006) aponta que essa esta estrutura pode ser encontrada em todos os 

tipos de performance, apesar de não ser uma regra, mas sim um guia para entender os 

processos das performances. Sendo assim, farei uma breve análise da performance do 

breaking, tendo como foco a batalha da Cidade Hip Hop (que aconteceu em maio de 



2011 em Belo Horizonte no Centro Cultural UFMG) e da Batom Battle (que aconteceu 

em agosto de 2011 em Brasília no Centro Cultural Renato Russo) a partir da estrutura 

proposta pelo autor. 

Proto-performance: O proto performance é o que gera ou como começa uma 

performance, é o ponto de partida. O treino é a fase do processo de performance na qual 

habilidades específicas são aprendidas. Nas artes, é comum que um indivíduo continue 

treinando enquanto continue trabalhando como performer. O workshop é a parte de 

pesquisa ativa – é uma maneira de destrinchar, se abrir, se aprofundar, e na qual 

materiais são encontrados. Já os ensaios são processos de construção, os materiais que 

foram encontrados são organizados de maneira tal que uma performance (normalmente 

uma performance pública) vem em seguida. “Os ensaios desenvolvem e completam as 

fundações demarcadas no treino e o novo material descoberto e explorado no 

workshop”, ressalta Schechner (Schechner, 2006, p.236). Assim, o objetivo do ensaio é 

trazer o produto final em harmonia com o processo que o produziu.Como apontado 

anteriormente por Schechner, nas artes o indivíduo treina enquanto é performer. Isso 

não seria diferente no breaking. É comum que dançarinos passem anos treinando e 

fazendo workshops (que ocorrem em eventos específicos de danças urbanas em todo o 

Brasil) para adquirem as habilidades necessárias para tal dança. Uma grande quantidade 

de grupos de breaking, como por exemplo, Backspin Crew, StreetBreakers, BSBgirls, 

entre outros, treinam semanalmente. Quando se preparam para uma performance, seja 

uma batalha ou uma apresentação de coreografia, os treinos se intensificam e em muitos 

casos dão lugar aos ensaios, nas quais coreografias e seqüências específicas serão 

desenvolvidas para a performance que está por vir.  

Performance: Toda performance é imediatamente precedida por um aquecimento. Antes 

de cada performance há um tempo liminar quando os performers se preparam para saltar 

do „readiness‟ (da prontidão) para a performance. De um lado está a vida ordinária, de 

outro a performance. O aquecimento acontece no lado da vida ordinária e prepara o 

performer para o salto. Aquecimentos são usualmente ritualizados, evolvendo costumes 

específicos (Schechner, 2006). Nas duas batalhas de breaking observadas o 

aquecimento foi uma parte importante do processo. Na batalha do Cidade Hip Hop, 

enquanto um rapper cantava, os dançarinos se preparavam para dançar – faziam 

alongamentos, treinavam em rodas, conversavam com suas crews e até rezavam. Da 

mesma maneira, na Batom Battle, as dançarinas dançavam em rodas, alongavam, 



treinavam suas rotinas. É comum também nesse tipo de evento que o próprio espaço 

seja preparado nessa fase – o decorflex (tapete quadriculado utilizado no breaking) é 

colocado, os aparelhos de som são montados, o DJ seleciona os discos que utilizará.  

A performance é qualquer coisa que acontece entre um começo e um fim 

demarcado, aponta Schechner (2006). Essa marcação varia, obviamente, de cultura para 

cultura e de tempo para tempo. Ainda, de acordo com o autor, toda perfomance pública 

focada está situada dentro de um ou mais eventos ou contextos maiores. É importante 

conhecer esses grandes eventos, que dão à performance focada parte de seu significado. 

Nenhuma perfomance é uma ilha, ressalta Schecher, o evento em si afeta e é afetado por 

círculos concêntricos de atividades e interesses.  

A batalha que ocorreu no Cidade Hip Hop aconteceu dentro de um evento maior 

(o Cidade Hip Hop) que contou não só com batalhas de breaking, como também com 

duelo de MCs e apresentações, workshops e palestras que envolviam vários elementos 

da Cultura Hip Hop. Ainda, o Cidade Hip Hop é fruto de uma série de grandes eventos 

que já passaram pela região metropolitana de Belo Horizonte, como o Hip Hop in 

Concert, a Bienal de Grafite, o Duelo de MC´s, o Classics, o Hip Hop Aciona, o Hip 

Hop na Veia, entre outros. O Cidade Hip Hop tinha como objetivo unir e articular DJs, 

MCs, grafiteiros, e b-boys, com o entendimento que a cidade é o lugar do encontro, do 

debate, do amadurecimento. A Batom Battle, que contou também com workshops, além 

de batalhas e visou reunir e articular as b-girls do Brasil, foi a fase final de um projeto 

maior, intitulado de Resiliência Para Mulheres. Esse projeto teve como objetivo 

oferecer oficinas em Brasília para promover o bem-estar e o empoderamento de jovens 

mulheres ao longo do período de um ano. Todas as atividades do Cidade Hip Hop e da 

Batom Battle eram abertas ao público geral e gratuitas. Em alguns casos, dependendo da 

atividade, foi necessário fazer uma inscrição prévia, no entanto, para assistir as batalhas 

isso não foi necessário. Esse caráter „aberto‟ fez com que muitas pessoas que estavam 

apenas passando pelo local, escutassem a música e os gritos da multidão e entrassem 

para conferir o que estava acontecendo.  

Da performance vem o cooldown, ou o momento de esfriar, acalmar, pois 

independente da performance, sempre haverá um fim. O performer relaxa, os 

espectadores pegam suas coisas, conversam sobre o que viram ou sobre sua 

participação, saem ou vão para casa. As coisas voltam ao „normal‟. O cooldown leva as 



pessoas de volta a sua vida diária. O cooldown é também uma ponte, uma fase liminar, 

saindo de uma atividade mais focada da performance até as experiências mais abertas e 

difusas da vida cotidiana (Schechner, 2006).  

Os eventos analisados tiveram um cooldown bastante diferente. No Cidade Hip 

Hop, após o término da batalha o som foi automaticamente desligado, as pessoas 

conversavam sobre o resultado do evento e ao mesmo tempo saiam para voltar para 

casa, devido ao horário, todos tiveram que sair as pressas, já que o Centro Cultural 

UFMG deveria ser esvaziado e limpado. Alguns dançarinos que batalharam 

conversaram com os jurados, a fim de entender melhor o resultado. Já após o término da 

batalha na Batom Battle, a DJ continue tocando, algo que deu lugar à um „festa‟, onde 

todos dançaram, inclusive os espectadores e „curiosos‟. Aos poucos as pessoas iam se 

despedindo e indo embora para casa (em muitos casos em outros Estados). Isso durou 

por cerca de uma hora, até o som cessar por completo e o local começar a ser 

organizado.  

Aftermath: A vida continua após uma performance, isso é o aftermath, ou conseqüência 

e resultado. Essa fase pode se estender por anos ou séculos – seu tempo é indefinido. O 

aftermath persiste em evidência física, resposta ou reação crítica, arquivos e memórias. 

O aftermath registra como as pessoas reagem e se sentem frente à performance. O 

aftermath de ambos os eventos pode ser medido pelas fotos tiradas e postadas em sites e 

os vídeos gravados e postados no youtube. Os resultados dos eventos são discutidos até 

dias e semanas após as batalhas – principalmente entre aqueles que participaram 

diretamente dos eventos, como jurados, organizadores e dançarinos que batalharam. O 

site com as informações do Cidade Hip Hop continua no ar, bem como o do Batom 

Battle e foram atualizados a fim de apresentar o que aconteceu durante os eventos.  

Entendo o Ritual 

A forte conexão entre performance e ritual aparece nos estudos de antropologia 

da performance. Schechner (2006) aponta que performances consistem em gestos e sons 

ritualizados - a maioria do que fazemos já foi dito ou feito anteriormente. Uma 

definição de performance dada pelo autor é de um comportamento ritualizado que é 

condicionado e/ou permeado por play. Schechner aponta que a idéia de um ritual como 

uma performance é de longa data, inclusive Emile Durkheim indicou que rituais 

performados criam e sustentam „solidariedade social‟ (apud Schechner, 2006, p.57). O 



autor ainda ressalta que rituais não são idéias ou abstrações, mas performances 

expressando padrões de comportamento e texto conhecidos. Rituais não tanto pensam 

idéias, como as incorporam.  

Do mesmo modo, Turner (1982) ressalta que gosta de pensar o ritual 

essencialmente como performance e não primariamente como regras e rubricas. As 

regras, para o autor, emolduram o processo ritual, mas o processo transcende sua 

moldura, já que o „flow‟ das ações e interações dentro desse enquadramento podem 

conduzir a insights até então escondidos e até gerar novos símbolos e significados que 

podem ser incorporados em performances subseqüentes. Para Turner, poucos rituais são 

tão completamente estereotipados que toda palavra, gesto, cena é autoritariamente 

prescrita. Em muitos casos a improvisação não é só permitida como requerida. O ritual 

ocorre para comunicar os valores mais profundos do grupo que o performa 

regularmente, assim tendo uma função paradigmática (no senso de Clifford Geertz) – 

uma vez que como „modelo para‟ o ritual pode antecipar e até gerar mudança e como 

„modelo de‟ pode inscrever ordem em mentes, corações e a vontade dos participantes. 

Ainda, o ritual não distingue entre audiência ou publico e performers, uma vez que 

todos participam.  

Para Schechner (2006), um ritual leva uma pessoa à uma segunda realidade que 

está separada da vida cotidiana e de certa maneira uma performance pode transformar o 

performer e o público. Todos os rituais compartilham certas características: alguns 

comportamentos ordinários são libertados de suas funções originais; o comportamento é 

exagerado e simplificado (movimentos são congelados, etc); partes do corpo visíveis 

para exibição são desenvolvidas (em humanos são providenciados artificialmente); o 

comportamento é executado (performed) na hora certa de acordo com mecanismos 

libertadores (estímulos libertando respostas condicionadas) (Schechner, 2006).  

Como no „comportamento restaurado‟, rituais são tiras de comportamento que 

são repetidas independentemente de sua origem ou função original. Os movimentos, 

dizeres, posturas de rituais humanos são com freqüência ações ordinárias que foram 

exageradas, simplificadas e depois repetidas (Schechner, 2006). Schechner aponta que 

devido ao fato de que rituais acontecem em lugares especiais, vezes isolados, o próprio 

ato de entrar o „espaço sagrado‟ tem um impacto nos participantes. Em tais lugares, 

comportamento especial é requerido – há um ritual de entrada (que cria communitas). 



Lugares seculares podem se tornar temporariamente lugares especiais por meio de ação 

ritual. De acordo com Turner (apud Schechner, 2006), os rituais são mais do que função 

e estrutura, são também entre as experiências mais poderosas que a vida tem de 

oferecer. 

Rituais e ritualização podem ser compreendidos a partir de ao menos quatro 

perspectivas: 1. Estruturas – como são e soam os rituais, como são executados, como 

usam o espaço e quem o executa; 2. Funções – o que os rituais conquistam para os 

indivíduos, grupos e culturas; 3. Processos – a dinâmica oculta que conduz os rituais, 

como os rituais acontecem/expressam e trazem as mudanças; 4. Experiências – com é 

estar dentro de um ritual (Schechner, 2006).  

Rituais liminóides
3
, segundo Turner (apud Schechner, 2006) efetuam uma 

mudança temporária – às vezes nada mais do que uma breve experiência de communitas 

(experiência de companheirismo ritual) ou um papel que dura algumas horas – são 

transportações.  O fenômeno liminóide tende a ser gerado por indivíduos específicos 

e/ou grupos particulares. Em muitos casos liminóides fazem parte de gêneros de lazer 

das artes, esportes, jogos. É livre e espontâneo. Em uma transportação, a pessoa entra na 

experiência, é movido ou tocado e depois volta por onde entrou. Uma pessoa pode 

experimentar transportações quase que diariamente. Transportações não só ocorrem em 

situações de ritual, mas em performances estéticas também. De fato, é aqui que todos os 

tipos de performance convergem - treinar, praticar, ensaiar para deixar de ser quem são 

temporariamente. Enquanto fazem sua performance, atores não são eles mesmos, e nem 

seus personagens (Schechner, 2006; Turner, 2008).  Uma batalha de breaking pode ser 

entendida como um ritual liminóide, gerando communitas, uma vez que unifica todos 

aqueles envolvidos, inclusive os espectadores. É comum que aqueles que batalham se 

sintam em uma espécie de transe enquanto dançam, ou seja, se sentem transportados. 

Turner (apud Schechner, 2006) aponta que communitas é um termo complexo. 

Ele entende communitas como uma “modalidade de relação social de uma área de vida 

em comum” (Turner, 1974, p.119), ainda sua compreensão de communitas têm uma 

certa característica de „flow‟, mesmo que muitas vezes surja de maneira espontânea e 
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sem antecipação. Csikszentmihalyi e MacAloon (apud Turner, 1982) o „flow‟ é uma 

“sensação holística presente quando atuamos com total envolvimento” (p.55). O „flow‟ 

se apresenta em indivíduos - é um sentimento de controle das ações, uma corrente em 

fluxo que unifica um momento ao outro, o passado, o presente e o futuro (Schechner, 

2006; Turner, 1982). É interessante notar que a palavra „flow‟ é muito utilizada no 

breaking no sentido de uma fluidez de um movimento para o outro. O dançarino que 

tem „flow‟ tem harmonia em sua dança – seus movimentos dialogam, não há ruptura 

ente um movimento e outro.  

Para entender melhor o ritual performático de uma batalha de breaking, a seguir 

é apresentado uma breve análise da batalha que ocorreu na Cidade Hip Hop no dia 12 de 

maio de 2011.  

A Batalha como Ritual 

A batalha de breaking do Cidade Hip Hop estava marcada para começar às 22h 

no pátio externo do Centro Cultural UFMG. Organizado por pessoas envolvidas com os 

elementos da Cultura Hip Hop, como é de costume em eventos da mesma, o Cidade Hip 

Hop visava não só a articulação entre as artes urbanas, como também o empoderamento 

das mesmas e o uso e apropriação de espaços tradicionais da cidade de Belo Horizonte. 

Cheguei por volta de 22.30h, ao entrar no prédio já escuta a voz do rapper, indicador de 

que a batalha ainda não havia começado. No pátio externo, me deparei com um palco, 

algumas barracas de comida e bebida e homens e mulheres – entre 50 e 60 adultos, 

jovens e crianças - que conversavam livremente enquanto „curtiam‟ o som do rapper. 

Logo na entrada vi alguns b-boys que conhecia, os outros, facilmente identificado pelas 

vestimentas, principalmente aqueles que portavam camisetas ou jaquetas de sua „crew‟, 

se alongavam ou dançavam em pequenas rodas.  

Após o show de rap, o MC da Família de Rua anuncia que em instantes 

começará a batalha de breaking- dando assim início a preparação do ritual. O palco é 

cuidadosamente montado: as turntables do DJ são colocadas do lado direito, voltadas 

para o palco, a fim de dar visibilidade ao DJ que deve saber a hora exata de trocar a 

música, que vai de acordo com a entrada dos dançarinos; o decorflex, tapete 

quadriculado usado no breaking, é posto no chão; as cadeiras dos três jurados são 

colocadas no fundo do palco, viradas para os dançarinos e a platéia. 



Ao lado do palco alguns dançarinos vão se „preparando‟ para a performance, é a 

etapa do aquecimento: se aquecem; fazem alongamentos; ensaiam seqüências; preparam 

suas roupas – colocam um boné ou gorro, alguns levantam a calça para mostrar o tênis, 

vestem a jaqueta ou camiseta da crew (grupo de batalha). O clima ainda é de festa, 

gerado pela communitas do ritual de entrada - eles brincam entres eles mesmos, se 

cumprimentam, dançam juntos. Ainda, antes de subir ao palco, as crews rezam, beijam 

o chão, se abraçam e falam palavras de encorajamento, para assim estarem prontos para 

entrar no „espaço sagrado‟ da batalha – o palco. Aqui se nota o sentido liminar – o estar 

nem lá e nem cá – desse evento. Os dançarinos ainda não são dançarinos, mas também 

não são somente eles mesmos, alguns ainda vestem roupas do cotidiano outros já estão 

prontos para a batalha.  

Eduardo Sô, um dos primeiros b-boys de Belo Horizonte, foi convocado para 

selecionar as oito crews (compostas por três dançarinos) que participariam da batalha e 

que competiriam para ganhar o prêmio de R$700,00: Laup Crew, Jesus King, 

Lokomotion, Hebreus 11, Stance 333, Skeleton, Radical Breakers e Hunter Of Style. As 

regras desta batalha são: duas entradas para cada membro de cada crew. Enquanto uma 

crew dança, a outra tem de se manter fora do decorflex. É válido executar uma 

coreografia, ou „sequência‟, ou improvisar, no entanto, nas batalhas e nas rodas, os 

improvisos são fundamentais. Faz parte do ritual sortear os nomes das crews que irão se 

enfrentar em frente aos espectadores (alguns deles, inclusive, são chamados para 

participar dessa etapa) a fim de atribuir à batalha um sentido de seriedade, transparência 

e justiça. O MC então anuncia o nome e a ordem de batalha das oito crews. Os jurados 

(os b-boys Eduardo Sô, Fabrício e Arthur) irão avaliar cada crew em quatro quesitos: 

fundamentos, ritmo/musicalidade, criatividade e personalidade. Antes de a batalha 

começar, é de praxe que os jurados subam ao palco para fazerem uma pequena 

apresentação a fim de mostrarem sua habilidade, ato que marca o início da batalha.  

É então dado o salto do cotidiano para a performance – causando uma mudança 

na atitude dos dançarinos. Aqueles que antes conversavam como velhos amigos agora 

se olham com desprezo e afrontam um ao outro. Os b-boys fazem gestos obscenos, 

gestos codificados (que são decodificados somente por aqueles que dançam breaking, 

funcionando como uma linguagem universal da dança), ignoram o adversário, caçoam 

um do outro, se confrontam como quem está em guerra. O público segue – gritam o 

nome de suas crews favoritas, questionam o resultado dos jurados, vaiam, xingam, 



aplaudem – é uma performance em massa. A transportação então está em pleno vapor - 

as pessoas podem se tornar outros diferentes daqueles experimentado diariamente, 

podem sentir raiva e desprezo à seus adversários (que são seus amigos na vida 

cotidiana), podem ser agressivos e o público pode se juntar a eles – desafiando assim a 

linha que separa o performer do espectador.  

A performance do b-boy é movida pela música, pelo vocabulário que tem, por 

seus oponentes e pelo público. O dançarino tem como intenção não só ganhar a batalha 

e expressar seus sentimentos, como também mostrar suas habilidades para o público, 

ganhando assim mais adeptos. O dançarino sabe como agradar o público, alguns jurados 

e seus adversários – musicalidade e power moves (movimentos que requerem muita 

habilidade e força física). Nesses momentos, o público, e até alguns jurados (que tentam 

ao máximo manter a imparcialidade), deliram em êxtase – mãos vão para o alto, gritos e 

aplausos são ouvidos. Essa interação e relação, típicos da performance, ocorrem em um 

fluxo constante na batalha – criando laços entre todos aqueles envolvidos na 

performance – entre o b-boy, o DJ, o jurado, o público, e inclusive, a música. Os 

vencedores da noite são Jesus King e Hebreus 11, a final será no dia seguinte no Lapa 

Multishow. 

É importante ressaltar que a batalha está presente no breaking desde seu 

surgimento no Bronx. Inicialmente a batalha tinha como propósito mostrar quem tinha 

movimentos novos – como a „assinatura‟ de um dançarino específico – de maneira a 

evitar a cópia de „seu‟ movimento.  Hoje, alguns dançarinos argumentam que a batalha 

somente serve como competição – para mostrar quem é considerado o „melhor‟ e lucrar 

com a premiação, que em muitos casos é feita em dinheiro.  

Após a performance, chega a parte do cooldown - o som é desligado, as pessoas 

saem do êxtase, os dançarinos voltam a conversar uns com os outros como velhos 

amigos, cumprimentam os jurados, perguntam sobre como melhorar e o motivo por trás 

do resultados. Alguns, indignados com o outcome, comentam, às vezes junto ao público, 

mas longe de ser o fervor visto há poucos minutos atrás - a massa se dissipou. A 

mudança que ocorre não só nos dançarinos, mas como também no público é temporária. 

Aqueles que participaram da batalha, direta ou indiretamente, voltam por onde 

entraram, voltam a ser quem eram. Os organizadores pedem para todos se retirarem e a 

limpeza do local começa, dando um fim, assim, ao ritual. 



Semiótica e a gramática do breaking 

 A semiótica, de modo muito geral, é a teoria de todos os tipos de signos, 

códigos, sinais e linguagens. Sendo assim, a semiótica estuda os processos de 

comunicação, uma vez que não há mensagem sem signos e não há comunicação sem 

mensagem. Para Charles Peirce, o signo é algo que representa algo, aquilo denominado 

de seu objeto. Ele só pode ser considerado como sendo signo se tiver esse poder de 

“representar, substituir uma outra coisa diferente dele” (apud Santaella, 2003, p.58). 

Assim, o signo não é seu próprio objeto, mas está no lugar dele. “A partir da relação de 

representação que o signo mantêm com seu objeto, produz-se na mente interpretadora 

um outro signo que traduz o significado do primeiro (é o interpretante do primeiro). 

Portanto, o significado de um signo é outro signo [...] porque esse seja lá o que for, que 

é criado na mente pelo signo, é um outro signo (tradução do primeiro)” (Santaella, 

2003, p.58-59). Lúcia Santaella (2003) ressalta que qualquer coisa que estiver presente à 

mente tem a natureza de um signo – signo é aquilo que dá corpo ao pensamento, as 

emoções, reações, etc, sendo assim, qualquer coisa pode ser analisada semioticamente 

(Santaella, 2002; Santaella, 2003).  

 Santaella (2003) aponta que Peirce estabeleceu uma rede de classificações 

triádicas dos tipos possíveis de signo. As mais conhecidas são as que exploram a relação 

do signo consigo mesmo, a relação do signo com seu objeto dinâmico, e a relação do 

signo com seu interpretante. Na relação do signo consigo mesmo, o signo pode ser uma 

mera qualidade, um existente, ou uma lei. Se o signo aparece como simples qualidade, 

na sua relação com seu objeto, ele é ícone, uma vez que qualidades não representam 

nada, mas apresentam (nível da primeiridade). Se não representam não podem funcionar 

como signos, por isso são considerados como quase-signos. Aquilo que se apresenta 

como existente singular, material, aqui e a agora é um sin-signo (nível da secundidade). 

Segundo Santaella (2003), todo existente é índice uma vez que apresenta uma conexão 

de fato com o todo do conjunto do qual faz parte. O índice é um signo que indica uma 

outra coisa com a qual está factualmente ligado, há uma conexão de fato entre ambos. O 

interpretante do índice não vai alem da constatação de uma relação física entre 

existentes. O nível da terceiridade se encontra quando o signo (na relação com si 

mesmo) é de lei (legi-signo). Sendo uma lei, com relação ao seu objeto, o signo é um 

símbolo - é portador de uma lei que, por meio de convenção ou pacto coletivo, 



determina que aquele signo represente seu objeto. Assim, o símbolo não é algo singular, 

mas sim geral.  

 O breaking, como apontado por alguns dos entrevistados, tem como principal 

característica ser uma dança „gestual‟ – uma dança na qual os gesto são tão importantes 

quanto os passos executados. Kelly, b-girl da crew BSBgirls, ressalta que a batalha é 

como uma diálogo, ou uma comunicação, na qual há ação e reação, ou seja, na qual 

mensagens estão sendo emitidas o tempo todo. Nesse sentido, o breaking, como outras 

danças, está repleto de códigos e signos, os quais dependem de interpretantes para 

decodificá-los.  

Como foi dito anteriormente, o breaking tem passos básicos, como six-step, 

freezes, power moves, no entanto, a passagem entre um passo e outro oferece uma 

oportunidade aos dançarinos de realmente „conversarem‟ entre si, por meio de „gestos 

codificados‟. É possível analisar os gestos e signos do breaking a partir da qualidade 

dos movimentos ou de sua existência, no entanto, para o presente trabalho, farei uma 

breve apresentação dos signos como símbolos, uma vez que há uma convenção que dita 

o significado de certos movimentos – funcionando como uma linguagem universal do 

breaking que tem significado apenas para aqueles que a falam, ou seja, para os b-boys e 

b-girls. Os símbolos apresentados abaixos são usualmente performados dentro das 

rodas, principalmente nas batalhas, entre um passo e outro e tem o intuito de „dialogar‟ 

com o adversário – ora dizendo o que será dançado, ora menosprezando o adversário 

(como pessoa ou como dançarino), ora mostrando respeito ao adversário. 

 

 

Foto 1: Superman 

Significados: fique atento, pois farei um movimento sem 

as mãos OU sou superior à você, sou „o‟ poderoso. 

 

Foto 2: „Vou te queimar/fumar‟ 

Significado: vou acabar com você. 



 

 

   

Considerações finais 

Inúmeros são os estudos que exploram a Cultura Hip Hop a partir de questões 

como a identidade, o território e a violência. No entanto, é possível entender essa 

Cultura e suas manifestações a partir de outras perspectivas, como foi apresentado nesse 

ensaio. O objetivo não é esgotar o trabalho aqui, mas sim continuar explorando (e 

mostrar a possibilidade de explorar o breaking a partir de uma perspectiva, entre 

inúmeras outras) a beleza ritualística e performática do breaking, bem como seus gestos 

e códigos, utilizando os performances studies para analisar a composição de corpos em 

tensão, as fortes batidas, os movimentos acrobáticos e as relações e interações que deles 

resultam. 

 

 

 

Foto 3: „Você está longe‟ 

Significado: maneira de menosprezar ou 

diminuir o adversário. 

 

Foto 4: Biting 

Significado: você está copiando o movimento de alguém. 

(Interessante notar que esse gesto é conhecido fora do 

circulo de quem dança breaking, sendo utilizado e 

entendido por pessoas envolvidas com as outras artes da 

Cultura Hip Hop). 

 
Foto 5: Leproso (mordendo a mão) 

Significado: você é um leproso. Este movimento é 

especifico a linguagem do Bronx, lugar onde o breaking 

nasceu, não sendo utilizado no Brasil.  
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