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 A Batalha da Alencastro é um movimento cultural que foi fundado no dia 21 de 

maio de 2015, uma Batalha de MCs que acontece toda quinta feira reunindo jovens 

adeptos da cultura Hip Hop na Praça Alencastro. Como a Praça Alencastro fica no 

centro da cidade, virou um local de fácil acesso para jovens de todos os bairros da 

capital. O horário de inicio da batalha é as 19:30 se encerrando as 22:00. É uma 

batalha onde 16 MCs se enfrentam em um chaveamento no formato "mata-mata" e 

onde resta apenas um(a) grande campeão(ã) da noite. A Batalha da Alencastro foi a 

primeira batalha do estado de Mato Grosso a ser feita de maneira regularmente toda a 

semana.  

  

 
Batalha da Alencastro 2015 

 

 Mas nem tudo foi fácil, no inicio do movimento a Batalha passou por vários 

contra-tempos, como discriminação social, repressão policial, e dominância do tráfico 



de drogas na antiga Praça Alencastro. Falta de estrutura também sempre dificultou o 

processo, todas as edições até hoje foram feitas de maneira 100% independente, onde 

os organizadores na maioria das vezes custeavam as despesas de aluguel de som, 

transporte do equipamento e logistíca de toda a batalha. 

 
Revista policial em todo o público - 2016 

  

 Porém são épocas passadas, hoje em dia a Batalha da Alencastro se consolidou 

conquistando o respeito da população, da Secretaria do Estado de Cultura, da 

Secretaria Municipal de Cultura e da Policia Militar do Estado de Mato Grosso. 

  

  
Batalha da Alencastro 2015 



 

 
Batalha da Alencastro 2019 

 
 

 Em 2017, a Batalha da Alencastro em contato com o coletivo Familia de Rua - 

FDR conquistou uma vaga para o acirrado Duelo Nacional de MCs realizado todos os 

anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a principal competição de batalhas de rimas do 

Brasil. Contudo, não teria apenas a Batalha da Alencastro, e sim todo o Estado de 

Mato Grosso. Vale ressaltar que 2017 forá a primeira vez que Mato Grosso teve um 

representante no Duelo Nacional de MCs, e dessa oportunidade surgiu a necessidade 

de umas seletiva classificatória para definir quem seria o representante de Mato Grosso 

no Duelo Nacional, coincidentemente foi realizado também no mesmo ano o primeiro 

Duelo Matogrossense de MCs. 



 
Flyer do Duelo Matogrossense de MCs 2018 

 

 Em 2018 a Praça Alencastro foi fechada para reforma, assim nos forçando a nos 

reorganizar e encontrar um novo espaço de fácil acesso para realizar a Batalha da 

Alencastro. Deslocamo-nos para a Praça da República, que fica em frente a Praça da 

Alencastro. A Batalha da Alencastro ocorreu aproximadamente 17 meses na Praça da 

República, e na inauguração da Praça da Alencastro reformada voltamos ao nosso 

ambiente original. 



 
Batalha da Alencastro realizada na Praça da República - 2018 

 

 Em 2018 e 2019, o Duelo Matogrossense de MCs foi expandido abrangindo 10 

cidades do Estado, como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Cáceres, Tangará da Serra, 

Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Nova Olímpia, Barra do Garças e Primavera do 

Leste. Dando voz para a cultura do interior do estado em uma competição de âmbito 

nacional. 

  

 
Mc Cabreira(Lucas do Rio Verde) Seletiva da Batalha da Alencastro - 2018 

 



 
Mc Guilherme MTK(Sinop) na Seletiva da Batalha da Alencastro - 2018 

 
 Desde o inicio da Batalha da Alencastro, todos os anos são comemorados os 

aniversários, e várias edições especias, exemplo, Edição Especial em Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente juntamente com o centro de referência em 

Direitos Humanos, Edição Especial de Páscoa onde foi arrecadado ovos da páscoa e 

chocolate para doações, Edição Junina, Edição de Halloween onde os participantes 

foram fantasiados, Edição Rei da Alencastro, Hip Hop Conteporâneo, Edição de 

Conhecimento, dentre outras datas comemorativas. 

  



 
Aniversário da Batalha da Alencastro de 2 anos - 2017 

 

 Em 2019 e 2020 a Batalha da Alencastro teve grande ascenção no público 

presencial, reunindo em média 150 pessoas semanalmente, e 300 pessoas nas 

edições comemorativas. 

 
Batalha da Alencastro 2019 

  

 2020 começou com um ótimo planejamento pela equipe da Batalha da 

Alencastro, com a maioria das batalhas sendo filmadas e postadas nas mídias sociais, 

Youtube e Instagram. Ganhando seguidores e ultrapassando fronteiras do Estado, 

sendo conhecida Brasil a fora. Contudo veio a pandemia do Corona Vírus, e a Batalha 

da Alencastro decidiu paralisar as atividades tendo em vista a segurança dos artistas, 

público e organizadores. 



 

 
 

 No momento ainda estamos paralisados esperançosos de que vão encontrar a 

vacina, fazendo assim com que voltemos de maneira segura pra realizar novamente a 

Batalha da Alencastro da melhor forma possível. 

 

Números da Batalha da Alencastro nas redes sociais 

Facebook: www.facebook.com/BatalhaDaAlencastro 3.844 curtidas 

Instagram: www.instagram.com/BatalhaDaAlencastro 2.596 seguidores 

Youtube: www.youtube.com/BatalhaDaAlencastro 3.180 inscritos 
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