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Introdução 

 

A cultura hip hop é um movimento artístico-cultural que envolve a Música, a Dança, 

as Artes Plásticas etc. 1910, da WRM (2019), é um clipe, pois assim as artistas envolvidas 

nomeiam a obra, divulgado por suportes variados, na internet, especialmente o YouTube, que 

escolhemos utilizar, aqui. A composição é da artista Thai Flow, que também usa, nas redes 

sociais, o epíteto Índia Repentista2. Para escrever este artigo, fiz contato com ela, pelo 

Instagram, e obtive a informação de que todas as suas composições, até o presente momento, 

são inspiradas nas suas vivências (são autobiográficas). Quatro cantoras interpretam a canção 

que, apesar de ter sido escrita por uma só compositora, Thai Flow, cantam versos que 

expressam situações das experiências pessoais de cada uma.  

Primeiramente, o artigo apresenta a maneira como o clipe aborda o Dia da Mulher e a 

origem desta data “comemorativa”. Em seguida, o item 2 aborda o empoderamento feminino. 

O item 3 apresenta a discussão sobre a sororidade, que tem relevância, na obra. O item 4 

aborda a questão da violência contra a mulher, em diversas facetas, conforme se percebe na 

canção, e o item 6 apresenta a discussão que a obra provoca a respeito do feminismo negro. 

 

1 “Como se fosse em 1910”: o dia da Mulher é uma luta, uma causa 

 

O clipe 1910 foi lançado no dia oito de março de 2019, Dia da Mulher, para mostrar 

que a data não é comemorativa. Não há o que comemorar. Mas há o que lembrar, o que 

discutir, o que reivindicar, sobre o que lutar. Em entrevista dada à Rap Box (2019), divulgada 

na plataforma do YouTube, a cantora Azzy explica: 

  

O clipe, em si, ele relata a história, que ocorreu no dia oito de março, e fala 

sobre a história de mulheres que estavam costurando [...]. Então o nosso oito 

de março foi pra mostrar pr’essas pessoas que [...] Não é uma parada 

comemorativa, sabe? É uma luta, é uma causa. E a importância de a gente ter 
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lançado isso no dia oito de março, chamar o som de 1910 – fala de fogo, fala 

de fênix, fala de ressurreição – é pra mostrar que a gente está forte, que a 

gente não vai mais ser trancada, entendeu? [...]. Que somos mulheres que 

estamos voando alto e a gente quer mostrar isso às mulheres que se sentem 

presas e se acomodaram com isso. Assim, a nossa intenção é fazer com que 

essas mulheres se sintam livres o suficiente pra simplesmente levantar da 

mesa de costura ou da mesa da cozinha ou seja lá o que ela tiver fazendo, 

que não deixa ela ser quem ela realmente é, sabe? E voar, entende? E voar! 

(RAP BOX, 2019)3. 

 

 

De fato, é cada vez mais evidente que o Dia da Mulher não deve ser uma data para 

distribuição de presentinhos para as mulheres. Em 1910, o feminismo hip hop questiona o tom 

de comemoração para esclarecer que a data é ocasião para manifestar a luta que a mulher tem 

travado para se sentir devidamente respeitada, como diz Djamila Ribeiro4 (2018, p. 116), “em 

um país em que a cada onze minutos uma mulher é violentada, a cada cinco minutos uma 

mulher é agredida, o que comprova que existe uma cultura de violência contra a mulher”5, não 

é proveitoso considerar a data como um dia em que as pessoas homenageiam as mulheres. A 

luta é por muito mais que isso: é por justiça. O clipe apresenta, nos primeiros vinte e quatro 

segundos, as seguintes mensagens sobre a origem do Dia da Mulher:  

 

Após um ano de celebrações e manifestações, buscando EQUIDADE, em 

1910 realizou-se a primeira conferência internacional de mulheres, na 

Dinamarca, onde foi aprovado a criação do Dia Internacional da Mulher. 

Em março de 1911, um incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist, em Nova 

York, foi responsável pela morte de 125 mulheres. 

AS PORTAS ESTAVAM TRANCADAS PARA QUE AS OPERÁRIAS 

NÃO FIZESSEM PAUSAS. (WRM, 2019). 

Logo depois das mensagens acima, que aparecem com letras amarelas, num fundo 

preto, sem música, é que inicia a tocar uma música, em batidas de loop, num crescente, 

enquanto a artista Thai Flow declama umas palavras de manifesto político feminista: “Toda 

luta que preze igualdade tende ao fracasso./ Não somos iguais, somos únicos! / Seres em 

evolução, entendam,/ Estamos aqui pela equidade, justiça./ Queremos justiça, nada mais!” 

(WRM, 2019). 

Na cena, que se passa à noite, num lugar da cidade em que as luzes dos postes são 

amarelas, o que dá um ar de penumbra, a cantora interpreta a líder de um protesto, conduzindo 

 
3 Transcrevi. 
4 Optei por colocar, sempre que possível, os nomes completos das autoras mulheres, evitando evidenciar o 

sobrenome, normalmente no masculino. 
5 Adaptamos. 
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algumas mulheres que levam cartazes escritos em inglês6. Ela fala de cabeça erguida e 

semblante sério, rígido e desafiador, levantando o braço de punho fechado, de vez em quando, 

gesto típico de quem luta por uma causa com valentia. Ela também faz o gesto de levantar 

somente o dedo médio, que pode ser considerado um gesto de protesto contra a atitude de 

quem age em nome do machismo, das opressões do patriarcado contra a mulher. No final do 

clipe, a cantora Gabz também faz o mesmo gesto. O questionamento sobre a diferença entre 

igualdade e equidade, levantado pelo fragmento acima, lembra as palavras de Frei Betto, a 

seguir: 

 

O movimento feminista organizado surgiu nos EUA, na segunda metade dos 

anos 60. Logo, expandiu-se pelos países do Ocidente, propugnando a 

libertação da mulher, e não apenas sua emancipação. Qual a diferença? 

Emancipar-se é equiparar-se ao homem em direitos jurídicos, políticos e 

econômicos. Corresponde à busca de igualdade. Libertar-se é querer ir mais 

adiante, marcar a diferença, realçar as condições que regem a alteridade nas 

relações de gênero, de modo a afirmar a mulher como indivíduo autônomo, 

independente, dotado de plenitude humana e tão sujeito frente ao homem 

quanto o homem frente à mulher. (BETTO, 2006, 19-20). 

 

 

Neste sentido, pode-se inferir que a luta não se limita ao conceito de igualdade, a luta é 

maior que isso. A escolha pela palavra equidade, em detrimento da palavra igualdade, tão 

usada, nas manifestações feministas, é sinal de amadurecimento político, expresso na canção. 

Ademais, a cultura hip hop é um movimento que parte das ruas, do povo, da favela, não 

atrelado à grande mídia ou aos movimentos políticos concentrados nos partidos ou nos 

agentes políticos no poder. Rejeitar a palavra igualdade, estabelecida pelos poderosos há 

muito tempo, é honrar as singularidades de cada indivíduo. Thai Flow, em entrevista dada 

alguns meses antes do lançamento do clipe, explica: 

 

Eu odeio a palavra igualdade, sério, sério, sério, sério! Real, em todos os 

sentidos da vida. Porque é impossível a gente ser igual, é impossível a gente 

pensar igual, é impossível a gente vestir igual, [...]. Mano, é impossível tudo 

ser igual, tá ligado? [...] Os destinos nunca vão ser iguais. É impossível, eu 

odeio a palavra igualdade. Quando a gente fala de luta, principalmente, é 

 
6 A GOOD FORM? / YES - - / BUT IT’S BAD / FORM TO WEAR / NON – UNION / DRESSMAKERS / 

JOINT COUNCIL / ILGWZ – AFL – CIO 

STRIKE / COTTON / DRESS /WORKERS / UNION / LOCAL 76 

ONE STRIKE / FOR /EXTRA PAY / FOR / OVER TIME 

I MAY BE A DUMMY / BUT I’M NOT DUMB /ENOUGH TO WEAR / A BUDGET DRESS / BUDGET 

DRESS 

ON STRIKE / DRESSMAKERS/ JOINT COUNCIL /ILGWZ – AFL – CIO 

ONE STRIKE / for a decent/ WAGE RISING /to meet rising / LIVING COSTS 

PICKET/ LADIES / TAILORS / STRIKERS etc 
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impossível. Eu prefiro a palavra equidade, tá ligado? A justiça, o justo. [...] 

São histórias diferentes, destinos diferentes, então são respeitos diferentes, tá 

ligado? Vão ser estruturas diferentes, sacou? (BRASIL, 2018)7. 

 

 

Assim, exaltando a palavra equidade e a justiça, 1910 declara que toda luta por 

igualdade tende ao fracasso. Interessante que a palavra fracasso é também utilizada por 

Angela Davis, em A liberdade é uma luta constante: 

 

Desde a ascensão do capitalismo global e das ideologias associadas ao 

neoliberalismo, tornou-se particularmente importante identificar os perigos 

do individualismo. As lutas progressistas – centradas no racismo, na 

repressão, na pobreza ou em outras questões – estão fadadas ao fracasso se 

não tentarem desenvolver uma consciência sobre a insidiosa promoção do 

individualismo capitalista. [...]. É fundamental resistir à representação da 

história como o trabalho de indivíduos heroicos, de maneira que as pessoas 

reconheçam hoje sua potencial agência como parte de uma comunidade de 

luta sempre em expansão. (DAVIS, 2018, p. 19). 

 

 

É importante levantar a discussão do feminismo na cultura hip hop porque, como já 

disse, é uma manifestação artística que se expressa a partir das vivências do povo, das ruas, da 

favela, das pessoas que não pretendem uma uniformização do pensamento e da vida, mas o 

reconhecimento da sua individualidade e o respeito às diferenças. Por isso é que a luta não é 

por igualdade e sim por equidade e justiça.  

Em 1910, percebe-se que a cultura hip hop abraça a questão com propriedade. 

Normalmente, expressa o lado do oprimido, na História, como se percebe nos seguintes 

versos: “Nos fode em coletivo pra dizer que o som é agressivo/ Nem me fez gozar e quis 

ouvir o meu gemido.” (WRM, 2019). Ademais, o sujeito masculino é representado na obra em 

algumas cenas representadas por Nabrisa. Ela canta:  

 

Trago no peito sabota,/ machista embaixo da bota, [...]/ Ô, seu filho da puta,/ 

quem poderá impedir a ira de/ quem nunca pediu a sua opinião/ e nunca 

pedirá, nunca pedirá? (Não, não)/ Aí, menor,/ eu tenho certeza que a tua 

opinião nós nunca pedirá!/ Uh! Eles queimaram minhas asas,/ arrancaram 

minha inocência [...]. (WRM, 2019). 

 

 

Menor, aí, é o homem, cuja opinião, para o feminismo, nunca será solicitada, pois a 

questão é de mulheres e a visão masculina normalmente é carregada do discurso patriarcal, 

que oprime a mulher cada vez mais. Ocorre que a canção invoca o mito da fênix, sobre uma 

 
7 Transcrevi. 
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ave que, ao morrer queimada, vira cinzas, mas ressurge das cinzas ainda mais deslumbrante e 

forte. Ao dizer “Fênix não morre, seu bobo!”, numa obra que se refere ao Dia da Mulher, 

intitulada 1910, para lembrar os fatos ocorridos com as trabalhadoras da fábrica, nos EUA, 

pode-se entender que a fênix em questão é a Mulher – o gênero. Um dos versos cantados por 

Nabrisa, alías, expressa: “E quando levantei foi pra ser bem mais foda!”. O mesmo se dá nos 

versos interpretados por Azzy: “Voltamos de novo/ com sorriso no rosto,/ com sangue nos 

olhos,/ linhas no meu bolso./ Anos-luz à frente,/ pronta pra dar o troco,/ ressurgi das cinzas,/ 

reconheci meu corpo.” (WRM, 2019).  

O clipe 1910 ter sido lançado no Dia da Mulher de 2019 tem uma importância 

especial para todas as brasileiras. Ser mulher, assim como ser LGBTQ+, parece ter assumido 

um caráter político maior. A necessidade de se posicionar, perante um contexto político que 

assume um discurso patriarcalista hostil em ascenção, é urgente. Temos tido menos a 

comemorar e muito mais a lutar. 

 

2 “Ô mulher, deixa eu te perguntar, cê sabe do poder que tem?”: empoderamento 

feminino 

 

O empoderamento feminino é uma das grandes bandeiras do movimento feminista. É 

um conceito muito próximo ao de sororidade. Convidar a mulher a entender o poder que tem é 

típico de mulheres empoderadoras: mulheres que militam pelo empoderamento das outras 

mulheres.  

Muito se afirma que as próprias mulheres agem umas contra as outras e isso se revela 

nos seguintes versos, cantados por Nabrisa e por Lourena: “Que a desculpa da puta/ foi não se 

purificar.” [...]“É que eu tô/ fora da tua conduta”. Mas é fruto de uma cultura patriarcal 

falocêntrica e a competitividade acirrada entre mulheres é uma consequência. Hélène Cixous 

(2017, p. 137) comenta que a fala da mulher cai “quase sempre no ouvido surdo masculino, 

que só escuta na língua o que se fala no masculino”. Djamila Ribeiro (2018, p. 136) conceitua 

empoderamento e conclui: 

[Empoderamento] É promover uma mudança numa sociedade dominada 

pelos homens e fortalecer outras possibilidades de existência e comunidade. 

É enfrentar a naturalização das relações de poder desiguais entre gêneros e 

lutar por um olhar que vise a igualdade e o confronto com os privilégios que 

essas relações destinam aos homens. É a busca pelo direito à autonomia por 

suas escolhas, por seu corpo, por sua sexualidade.  
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É por isso que todo trabalho feito por mulheres, sobre mulheres e para mulheres é de 

imenso valor e possui relevante função social. O papel de 1910 para o feminismo é, entre 

tantos, o de mostrar ao mundo que a mulher que escreve para a mulher e sobre a mulher 

assume o desafio grandioso sobre o qual Hélène Cixous (2017, p. 137) aborda: 

 

É escrevendo, de e para a mulher, e assumindo o desafio do discurso 

governado pelo falo, que a mulher irá se afirmar e ocupar outro lugar 

diferente daquele que lhe foi reservado, [...], ou seja, o silêncio. Que ela saia 

do silêncio aprisionador. Que não se deixe enganar, aceitando por domínio a 

margem ou o harém. 

 

 

Assim, a obra é um manifesto para o empoderamento feminino em todas as suas 

facetas: é escrita por uma mulher, é interpretada somente por mulheres, expressa os gritos das 

mulheres, aborda diferentes aspectos da causa feminista, coloca a mulher no centro das 

atenções, foi lançada no Dia da Mulher, oito de março de dois mil e dezenove, defende e 

empodera a mulher.  

 

3 “Atacar umas às outras não passa de autossabotagem”: sororidade 

 

Sororidade é um conceito muito importante, para o feminismo. A irmandade entre as 

mulheres é um desafio constante e há muitas lições a serem ensinadas a respeito, mesmo no 

contexto das pessoas envolvidas nos movimentos feministas. Em 1910, o conceito é abordado 

com ênfase no combate à competitividade entre as mulheres: “Menos vaidade, atacar umas às 

outras/ Não passa de autossabotagem,/ [...]/ E eu sei que é injusta a disputa,/ Mulheres não 

nasceram pra disputar,/ Disputar só afunda a nós mesmas, nós mesmas,/ Então, mulheres 

nasceram pra se empoderar!” (WRM, 2019). 

O empoderamento mútuo é o ponto, o oposto é autossabotagem. O próprio hábito, 

típico do mundo hip hop, de chamar umas às outras de irmãs, já manifesta a tendência da 

defesa da sororidade, no rap. bell hooks (2017, p. 497) ensina: “O conceito ‘Mulher’ apaga a 

diferença entre mulheres em contextos sócio-históricos específicos, entre mulheres definidas 

precisamente como sujeitos históricos em vez de sujeitos psíquicos (ou não sujeitos)”. O clipe 

1910, feito para o Dia da Mulher, persegue, de fato, a ideia de respeitar as diferenças entre as 

mulheres, que permanecem unidas e, assim, mais fortes – esta é a causa. 
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O que Adrienne Rich (2017, p. 70-71) comenta, a respeito da sororidade, poderia 

perfeitamente se aplicar ao mundo que cerca a cultura hip hop e, consequentemente, a esta 

análise do clipe 1910: 

 

[...] Como Virginia Woolf, tenho consciência de que há mulheres que não 

estão aqui conosco porque estão lavando os pratos e cuidando dos filhos. 

Quase cinquenta anos mais tarde, esse fato permanece praticamente 

inalterado. E estou pensando também nas mulheres que ela deixou 

completamente de fora – [...]. Nossas lutas só terão significado e nossos 

privilégios – mesmo que precários sob um patriarcado – só poderão ser 

justificados se puderem ajudar a mudar as vidas das mulheres cujos dons – e 

cuja própria existência – continuam a ser frustrados. 

 

 

As mulheres que morreram no incêndio da fábrica eram trabalhadoras, desrespeitadas 

por serem mulheres. Mulheres que servem outras mulheres, mulheres que trabalham nas ruas 

– “Eu já me vendi nas esquinas”, diz a canção (WRM, 2019) – são mulheres e, por isso 

mesmo, por serem mulheres, merecem a atenção das outras mulheres. A sororidade fortalece 

as mulheres perante o patriarcado, mulheres diversas e únicas, que, na voz de Thai Flow: 

“Não somos iguais, somos únicas!”8 (WRM, 2019).  

Lutar umas pelas outras é o ideal: “Cês mataram a menina, agora vão ter que me 

ouvir!” (WRM, 2019), proclama, em defesa da justiça por Marielle Franco, que aparece na 

cena, numa foto que a artista, representando uma militante feminista, coloca na parede, com a 

frase “Quem matou”, mas um homem retira, em gestos de violência contra a manifestação 

política. Assim, 1910 é um manifesto feminista, um manifesto pela sororidade. Será que 

existe feminismo sem sororidade? Ou seria “autossabotagem”? Ribeiro (2018, p. 130) 

esclarece: “é fundamental questionar as marcas que se envolvem com o tema, confirmar se 

existe política de diversidade na empresa, [...], para além da camiseta com ‘girl power’ 

escrito”. 

“Mulheres não nasceram pra disputar, [...] nasceram pra se empoderar!” (WRM, 2019) 

é um lema. Quando as mulheres conseguirem aplicar, de fato, este lema, o Dia da Mulher 

poderá ser considerado uma data comemorativa. 

 

4 “Meu corpo, minhas regras não é brincadeira”: combate à violência contra a mulher 

 

 
8 Adaptei para o feminino. 
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Na universidade, questionamos se a discussão sobre os estudos de gênero são restritas 

ao mundo acadêmico (ou pelo menos mais articuladas nos espaços das universidades) e, de 

fato, bell hooks (2018) aponta: 

 

[...] Mulheres com consciência feminista revolucionária, [...], muitas vezes 

perderam visibilidade, à medida que o movimento recebia atenção da mídia 

convencional. Seu deslocamento foi completo quando os Estudos de 

Mulheres ficaram entranhados em faculdades e universidades, que são 

estruturas coorporativas conservadoras. Quando a sala de aula de Estudos de 

Mulheres substituiu o grupo de conscientização como principal local para 

transmissão de pensamento e estratégias feministas para mudanças sociais, o 

movimento perdeu o seu potencial fundamentado na massa. (hooks, 2018, p. 

28-29). 

 

 

Essa é uma discussão relevante para a análise do clipe em estudo. Se o movimento 

perdeu o seu potencial fundamentado na massa e passou a ocupar espaço no mundo 

universitário, a preocupação mudou de foco, para a vida acadêmica. No Brasil, o ano de 2019 

carrega uma marca, infelizmente, de baixa autoestima para a Educação. A universidade é 

atacada pelo próprio governo federal e inúmeras vozes aproveitam a situação para levantar 

acusações diversas contra as manifestações relacionadas às questões de gênero.  

Cortes de verbas, especialmente para os programas de Pós-Graduação, com 

consequente redução de bolsas para pesquisas etc, provavelmente causarão, como 

consequência, o enfraquecimento dos movimentos e dos estudos relacionados a questões de 

gênero. Assim, após a perda de potencial fundamentado na massa, pode-se chegar à perda de 

potencial acadêmico.  

Diante de quadro tão preocupante, é possível enxergar um movimento feminista se 

intensificando fora da academia, embora ainda não ocupe espaço significativo na grande 

mídia brasileira. O universo hip hop tem mulheres interessadas em “gritar” (expressão que, 

habitualmente, as MC’s utilizam para expressar a manifestação através do rap). As mulheres 

do mundo hip hop estão acima das discussões do que é cabível ou não no meio acadêmico, já 

que estão fora da academia. Elas se manifestam com evidente empoderamento e ousadia, sem 

se prender a tabus, fazendo uso da liberdade de expressão e do livre arbítrio.  

No prefácio à edição brasileira da obra de Davis (2018), Figueiredo (2018, p. 11) 

alerta: “ainda que tenhamos consciência de que o momento político é absolutamente perigoso 

em termos de perdas sociais e trabalhistas e de retrocessos com relação aos direitos humanos, 

sabemos que é necessário reagir, pois precisamos acreditar que é possível mudar a realidade”. 
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O clipe 1910 surge como uma verdadeira confirmação do que se afirma acima. De 

fato, a obra em apreço é uma reação, diante do quadro político, no atual contexto social e 

histórico, em que a opressão contra as mulheres – e precisamos incluir as mulheres trans e 

todas as LGBTQ+ – parece ser incentivado por algumas personalidades do poder público e 

líderes religiosos de destaque perante a grande mídia brasileira.  

Consequentemente, os estudos de gênero ficam em alerta, o lema “Meu corpo, minhas 

regras” é banalizado pelos críticos e taxado como manifestação de mulheres com os peitos de 

fora. No clipe, a cantora Lourena interpreta, expressando forte emoção, no canto e nos gestos, 

ao cantar, no cenário escuro, representando uma líder de um protesto, com algumas mulheres 

segurando velas brancas acesas, os seguintes versos:  

 

É que eu tô / fora da tua conduta,/ que cês me ofuscam, não me valorizam./ 

Montei a mesa do banquete,/ hoje a caça é a tua injustiça./ Meu corpo, 

minhas regras/ não é brincadeira, não é brincadeira!/ Meu corpo, minhas 

regras/ não é brincadeira, não é brincadeira!/ Levando o jogo,/ buscando 

igualdade/ dos covardes que infelizmente não aguentam a pressão/ Sei bem 

do embate/ que nos puseram/ tirando o foco do que é/ a verdadeira 

inquisição! (WRM, 2019). 

 

 

São versos fortes e precisos. A luta feminista, pode-se inferir, é uma luta contra o que 

é a verdadeira inquisição: a injustiça que o patriarcado vem cometendo contra a mulher há 

séculos, fundamentada, inclusive pelas doutrinas religiosas cristãs. Injustiça tamanha que 

compactua com a violência, em diversos aspectos, como a culpabilização da mulher vítima de 

violência. Os seguintes versos, cantados por Nabrisa, expressam o hábito de acusar as 

mulheres vítimas de violência: “Então vai, me chamem de piranha por ter livre arbítrio./ Sei 

que me querem calada,/ Meu erros me jogaram no fundo do poço.” (WRM, 2019).  

Para bell hooks (2018, p. 95), “A violência patriarcal em casa é baseada na crença de 

que é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros por meio de várias formas de 

força coercitiva.” A violência doméstica é o grande e fortíssimo sinal de que o lema feminista 

“meu corpo, minhas regras” é ter o direito de manter o corpo protegido contra os ataques dos 

agressores, que podem estar até mesmo em casa – “Não é brincadeira”! 

Djamila Ribeiro (2018, p. 125) alerta, no entanto, que “falta um olhar étnico-racial 

para políticas de enfrentamento da violência contra a mulher”. O clipe apresenta, também, 

manifestos pelo feminismo negro, conforme o próximo item. 
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5 “A esperança é uma mulher preta cantando os rap mais pesado do planeta”: 

feminismo negro 

 

A representatividade da mulher negra, em 1910, aparece na cor da pele de algumas 

participantes do clipe. Na letra da canção, há alguns elementos próprios da cultura e da 

história negra brasileira: “Como Dandara que lutou junto de Zumbi/ e nem ouvi fazer 

homenagem”. [...] “Oh, eparrey!”. [...] “Eu sou filha desse chão”. [...] “Tia Ciata veio e me 

deu um patuá./ Eu sou a Lilith montada/ em um Leão de Judá.” [...] “E a esperança é uma 

mulher preta/ cantando os rap mais pesado do planeta!” (WRM, 2019).  

Tal enfrentamento é necessário. Figueiredo (2018, p. 9) relata: “Angela Davis disse 

que, ‘quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na 

sociedade’ [...] porque, estando na base, o movimento das mulheres negras desestrutura e 

desestabiliza as rígidas e consolidadas relações desiguais de poder no sistema capitalista”.  

Aparentemente, teria que partir de uma cultura das ruas, da voz dos oprimidos, um 

manifesto feminista que expõe uma crítica tão ousada contra os paradigmas patriarcais 

cristãos, em que a mulher, na maioria dos casos, é culpabilizada pelos crimes de que é vítima. 

Nos versos interpretados por Gabz, o eu lírico (ou seria a ela lírica?) declara, corajosamente: 

“Não passo batida,/ eu roubo a cena, sua mente e o sistema./ [...]/ Aqui a tigresa pode mais do 

que o leão”. (WRM, 2019). 

Conceição Evaristo, citando a jamaicana Opal Palmer Adisa, comenta que “ao cantar 

blues, as afro-americanas exercitam um modo de enfrentamento ao stress diário, ao qual estão 

submetidas na sociedade americana”. (EVARISTO, 2006, p. 113). Entendo 1910 como uma 

manifestação do rap brasileiro para enfrentar o stress diário de que fala Evaristo. A meu ver, a 

palavra stress é eufemismo. Em entrevista, perguntada sobre o porquê de fazer rap, Thai Flow 

declara: 

 

O porquê de eu fazer rap é meio que um salvamento pessoal e acaba virando 

um salvamento coletivo também, né? [...] a minha vivência nunca vai ser 

totalmente igual à sua, você vai se identificar com fragmentos da minha 

vivência, sabe? – e eu não via nenhum artista, feminino ou masculino, enfim, 

que eu me identificasse com nenhum fragmento, sabe? [...]. E o hip hop, 

mano, ele é muito único, sabe? Porque me deu a liberdade pra ‘mim’ criar o 

que eu quiser, pra ‘mim’ ser o que eu quiser e me descobrir todo dia, toda 

hora, sabe? (BRASIL, 2018). 

 

 

A questão da representatividade na arte é colocada em cheque, nas palavras acima. 

Thai Flow, mulher brasileira de origem em comunidade carioca, filha que rapper, tendo 
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crescido na cultura hip hop, não encontrou na arte um fragmento sequer com o qual se 

identificasse. Assim, ela e também as outras artistas, intérpretes parceiras no clipe, certamente 

compreenderam intuitivamente o espírito do que Adrienne Rich (2017, p. 71) ensina: “Ela [a 

escritora] procura a poesia ou a ficção para encontrar a sua maneira de ser no mundo”. 

(RICH, 2017, p. 71). O mais impactante, em 1910, é que a expressão da maneira de ser da 

mulher, no mundo, é realizada com a consciência de que o clipe exerce uma função social, 

como se percebe nos seguintes versos: 

 

Eu vi a luz/ em meio à escuridão,/ onde não havia amor/ enxerguei a 

solução. [...] Mas eu tô com a sensação de que eu posso tocar o céu/ E tô 

tirando tudo o que coloca um véu./ [...]/ Eu só tô querendo ajudar,/ escrevo 

pra cê enxergar./ [...]/ Não passo batida,/ eu roubo a cena, sua mente e o 

sistema./ Eu não faço rap, eu construo teoremas,/ [...]/ Aqui a tigresa pode 

mais do que o leão,/ eu boto pra fuder e isso nem é love song. (WRM, 2019). 

 

 

Na mesma linha, Djamila Ribeiro (2018, p. 127) afirma: “Numa sociedade de herança 

escravocrata, patriarcal e classista, cada vez mais se torna necessário o aporte teórico e prático 

que o feminismo negro traz para pensarmos um novo marco civilizatório.” Assim, é que se 

pode receber o clipe em estudo como manifesto feminista rico, por apresentar, corajosamente, 

a voz da mulher negra.  

 

6 Considerações finais 

 

A escolha pela análise do clipe 1910 para um trabalho acadêmico, em nível de pós-

graduação, para os estudos de gênero, é motivada pela diversidade de questões feministas que 

ele aborda, como se viu, nos itens anteriores. Desde o momento em que o clipe foi lançado, 

tornou-se um verdadeiro hino do empoderamento feminino. Impossível lembrar de trabalho 

musical tão pródigo ao abordar elementos da causa feminista.  

A provocação feita por Djamila Ribeiro, na última citação do item anterior, leva a 

pensar que é urgente elaborar trabalhos acadêmicos variados, inovadores. Entendo a análise 

de um clipe da cultura hip hop, ao mesmo tempo inusitada e atual. A sala de aula em que eu 

atuo, Ensino Fundamental (anos finais), está repleta de jovens que apreciam o rap. Foi uma 

aluna que me enviou o link para o clipe que agora analisei, afirmando: “A senhora vai amar, 

professora!”. Desconheço manifestação musical que influencie tanto os adolescentes do 

Ensino Fundamental. Quem sabe esta seja a geração que, apreciando o rap, comece a mudar a 

realidade e passe a combater os males do patriarcado? Eu alimento essa esperança. 
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