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destruir. Num fluxo que está muito além das nossas simples cabeças pensantes. Mas que ajuda 

a aceitar que um pilar da criação e do futuro é a esperança de poder criar e recomeçar. A 

esperança que se pode fazer diferente. 
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RESUMO 

 

 

A proposta deste trabalho é enfatizar a dimensão discursiva da narrativa ficcional 

televisiva enquanto meio de comunicação interventor na sociedade, conjuntamente com a 

análise do papel da mulher funkeira para além do gênero musical. Mediante a apresentação do 

reality show Lucky Ladies Brasil, objeto de estudo deste trabalho, investiga-se a produção 

musical, social e cultural do funk e a construção das identidades vinculadas às mulheres no 

funk, e os símbolos que as permeiam demonstrados por meio de suas estéticas, performances e 

trajetórias de vida; enaltecidas, exprimidas e expressadas pelo programa. Diante disso, 

pretende-se averiguar as representações e as práticas culturais, com enfoque nos elementos que 

a história do funk nos mostra e no sujeito social, na politização do cotidiano e no processo de 

formação de novas identidades coletivas através de imagens, essenciais para a compreensão do 

mundo social contemporâneo. 

 

Palavras-chave: funk, identidade, cultura, televisão, mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to emphasize the discursive dimension of the fictional 

television narrative an interventor means of communication in society together with the analysis 

of the role of funkeiras in addition to the musical genre. Through the presentation of the reality 

show Lucky Ladies Brazil, while an object of study, it is believed to investigate the musical, 

social and cultural production of funk and the construction of identities linked to women in the 

funk "world", and the symbols that permeate them are demonstrated by means of their 

aesthetics, performances and life trajectories extolled by the program. In this context, we intend 

to investigate cultural representations and practices, focusing on the elements that the funk 

history shows us and on the social subject, on the politicization of daily life and on the process 

of forming new collective identities through images, essential to the understanding of the 

contemporary social world. 

 

Keywords: funk, identity, culture, television, women. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um grande laboratório cultural, musical e social, fruto das mais diversas 

formas de manifestações que contam um pedaço de nossa história.  

Sempre fui fascinada por cultura em seu sentido amplo, principalmente por música de 

forma geral. Considero-me uma pessoa eclética, aquela que está permanentemente em busca de 

novidades: novos artistas, novas canções e novos estilos musicais. Mas com o funk sempre foi 

diferente, sempre me senti envolvida pela batida e sua trajetória de uma maneira 

surpreendentemente entrelaçada. Minha história e a do funk acontecem paralelamente. Nascida 

na década de 1990 no Rio de Janeiro, lembro-me de acompanhar o crescimento do funk 

enquanto gênero musical junto com o meu desenvolvimento. A cada momento marcante da 

minha vida consigo pensar em um funk que embalou algum acontecimento, como na minha 

colação de grau, que contou com a trilha sonora de “Beijinho no ombro”, interpretada por 

Valesca Popozuda. 

Fui criada nos bairros mais clássicos da periferia carioca, nas Zonas Norte e Oeste, 

Méier e Realengo, respectivamente. Durante toda a minha infância as diversões envolviam o 

funk: os bailes de carnaval, as matinês dos clubes do bairro, os churrascos de domingo que 

acompanhavam o futebol, as festas de aniversário e até as tardes de férias. Onde quer que fosse 

havia uma caixinha tocando funk. 

Naquela época eu não entendia por que o funk era tão tocado, mas sempre percebi que, 

quando tocava, atingia-se o momento de êxtase e as pessoas ficavam mais dançantes e alegres. 

Essa repercussão social do funk se naturalizou em mim de uma forma que me sentia permeada 

pelas músicas. Contudo, não só por elas, mas também pelo mundo que o funk proporciona.  

De onde venho, o funk nunca foi um problema quando começava a tocar e, na 

realidade, festa boa é festa com churrasco, cerveja, funk e pagode. Meu choque cultural e a 

minha necessidade de distanciamento para enxergar melhor o que se passava começaram com 

a minha entrada para o curso de ciências sociais na Universidade Federal Fluminense e com 

fato de me deparar com festas que não tocavam funk. Um curso em que as pessoas se entendem 

enquanto vanguarda, e que se torna frustrante e duro, por muitas vezes, desnaturalizar questões, 

e onde quanto mais estar dentro do debate significa mudar completamente suas percepções. E 

comigo não foi diferente: a necessidade de afirmação enquanto mulher feminista, pobre e 
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funkeira foi latente. Passei a fazer disso uma militância em todos os sentidos; aceitei-me como 

parte de um processo de democratização da universidade que mudou e ainda muda 

completamente o perfil dos estudantes. Logo, mudou minha vida.  

Nesse sentido, refleti durante muito tempo sobre como pesquisar o funk sem adentrar 

uma favela, por não fazer mais parte dela. Recebi diversas recusas para as orientações de minha 

monografia. Foi também uma escolha, cuidadosa a meu ver, não querer ir à campo sendo apenas 

uma pesquisadora interferindo em um habitat no qual já possuí afinidade, mas que, de fato, não 

faço mais parte, somente durante o ciclo completamente rápido da dissertação. Dentro de todo 

esse contexto, e associadamente a tudo isso, descobri outro grande interesse de pesquisa: a 

televisão. 

Academicamente, o interesse pelo tema se iniciou no ano de 2015, ao cursar a 

disciplina optativa1 intitulada de “Sociologia e Indústria Cultural”, do curso de Ciências 

Sociais, ofertada pela professora doutora Verônica Eloi2, que viria a se tornar minha orientadora 

na monografia. A ementa tinha como finalidade discutir alguns teóricos emblemáticos da 

indústria cultural, bem como pensar sobre o Brasil a partir da imagem televisiva, com autores 

que priorizavam o conteúdo da mensagem, a recepção e a relação com a cultura brasileira. A 

partir do diálogo entre teorias e pesquisas empíricas, foi possível começar um ensaio sobre a 

relação entre os indivíduos e seus interesses organizados, assim como o impacto da televisão 

enquanto recurso midiático nas construções sociais. Na época, fiz uma reflexão sobre juventude 

e a construção da identidade do jovem, baseada na questão da correlação entre política e novela, 

apoiada na análise da telenovela juvenil Malhação, reproduzida pela Rede Globo de Televisão. 

Hoje encaro o desafio de, por meio do reality show Lucky Ladies Brasil, tratar de 

maneira híbrida meus dois grandes temas de interesse, a televisão e o funk. O programa 

transmitido e produzido pelo canal de televisão pago ou fechado, FoxLife, colocou seis jovens 

mulheres: Mariana Silvestre, Mc Sabrina, Mc Carol de Niterói, Mulher Filé (Yani), Karol Ka e 

Tati Quebra-Barraco, conhecidas dentro do ramo, artistas funkeiras de estereótipos diferentes, 

confinadas em uma luxuosa cobertura de um apartamento em Copacabana, um bairro nobre da 

zona sul do Rio de Janeiro para vivenciarem situações e conflitos cotidianos enquanto 

buscavam a afinidade de um grupo de funk. 

                                                      
1 Disciplinas não obrigatórias, escolhidas de acordo com a preferência de cada estudante com intuito de 

complementar a grade curricular. 

2 Professora do Departamento de Sociologia da UFF. Doutora em Ciências Sociais/Sociologia pela UFRJ. 
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A escolha do objeto desta pesquisa é, portanto, refletir sobre como a mídia brasileira 

exprimiu e apresentou o papel das mulheres do e no funk. Como compreendeu e transmitiu os 

seus comportamentos, de que forma identificou, entendeu e problematizou os padrões 

comportamentais a que estas mulheres estão, de alguma maneira, sujeitas, inseridas e 

estigmatizadas a partir de suas performances até suas trajetórias de vida, ou seja, suas 

identidades, associando-as e vinculando-as às narrativas criadas pelo reality show para cada 

uma das participantes. Em outras palavras, esta pesquisa refere-se à representação das mulheres 

funkeiras na televisão e como se construiu um determinado modo de sê-lo.  

Fiquei instigada a observar como a televisão, uma ferramenta tão próxima a nós, 

oferece um material cada vez maior para se explorar e a maneira como o funk também pode ser 

discutido através de uma outra perspectiva. Salienta-se que, muitas vezes, as considerações 

feitas a respeito das mulheres no/do funk são feitas de forma secundária, mas com o programa 

tenho a oportunidade de discutir seus protagonismos.  

Considera-se nesse processo a globalização, que atinge em cheio todos os países em 

suas mais variadas culturas, formas de comportamento e está produzindo um novo tipo de 

sujeito, que se desenvolve convivendo com a intercomunicação econômica e com a avalanche 

de informações que é injetada a todo o momento na sociedade por diversas vias, sejam jornais, 

internet, etc. (FISCHER, 1996). Esse momento é vivido de forma intensa, principalmente pelo 

mundo ocidental, caracterizado pela velocidade, descartabilidade e consumo. Nesse cenário, os 

meios de comunicação desempenham um papel de relevância fundamental. Vive-se hoje em 

companhia da mídia, da informática e da eletrônica, que constituem cenários e modos de “ser e 

relacionar-se” cada vez mais virtuais. 

Logo, mídia que capta o movimento da sociedade, oferece e fornece aos indivíduos, 

de modo geral, um repertório de exposição de suas vidas e de suas intimidades. Por meio do 

aparato midiático, em suas mais diversas formas de manifestação, as mulheres são incitadas a 

adotar uma determinada postura, atitude, peso, forma de se vestir, etc. (FISCHER, 1996). 

Muitas vezes tal direcionamento é tão sofisticado, na forma de textos e imagens, que iludem e 

inebriam, aprisionando-as a um padrão pré-estabelecido.  

Pode-se ressaltar que a sociedade globalizada atual está imersa em um espaço 

midiatizado, ou de “telerrealização das relações humanas”, como nos fala Muniz Sodré (2002), 

na qual as instituições sociais passam a articular seus discursos e ações com as várias 

organizações de mídia. Ou seja, com atividades de finalidade tecnológica e mercantil, 
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culturalmente alinhadas com um código semiótico específico. Entende-se assim que os reality 

shows reforçam exatamente uma certa naturalidade, fazendo-nos acreditar que o que se vê é um 

“show de realidade” em seu sentido literal. 

Os procedimentos metodológicos a serem utilizados no decorrer da pesquisa serão as 

análises detalhadas e as descrições dos acontecimentos relevantes dos episódios do reality show 

Lucky Ladies Brasil, atreladas ao estudo de textos de diferentes áreas que atravessam este 

trabalho, bem como outros conceitos que se mostrem necessários no decorrer do mesmo. Além 

disso, foram buscadas informações complementares através de materiais midiáticos, como 

letras de música, entrevistas, redes sociais, e todos os principais veículos por onde as funkeiras 

se comunicam para responder à questão de como suas representações e narrativas foram 

construídas e alicerçadas ao longo do explorar das imagens e diálogos dos episódios exibidos 

no ano de 2015.  

Assim, falar sobre as mulheres do funk através do reality show, suas histórias, suas 

narrativas, performances e estéticas sob as mais diversas perspectivas teórico-metodológicas é, 

também, um dos objetivos deste ensaio. Diante disso, pretende-se averiguar os símbolos 

trazidos pelo programa e a construção das identidades sociais das mulheres permeadas pelo 

gênero musical, considerando a forma como os valores sociais são veiculados pelo programa 

em questão.  

De maneira sintética e linear, a história deste gênero musical, que complexificarei no 

desenvolver desta dissertação, começa durante a década de 1970, como o resultado de mais um 

desdobramento e/ou influência do jazz, soul e rhythm and blues (R&B). O funk surge então nos 

Estados Unidos, impulsionando as culturas negras periféricas norte-americanas. Durante esses 

anos, os famosos Bailes Black, que tocavam principalmente James Brown3, estavam no auge 

de seu sucesso. O gênero musical que invadiu o mundo chegou às periferias do Rio de Janeiro 

na década de 1980, trazendo consigo os ritmos do hip-hop, charme e rap. Foi através da mistura 

do hip-hop com o funk norte-americano que mais uma vez surgiram outros ritmos, que serviram 

como a verdadeira base e principal vertente para o funk do Rio de Janeiro: o Miami bass e o 

volt-mix, sons que traziam batidas mais rápidas, músicas mais erotizadas, letras agressivas e 

                                                      
3James Joseph Brown Jr. foi um cantor, dançarino, compositor e produtor musical norte-americano reconhecido 

como uma das figuras mais influentes do século XX na música. 
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muitas mulheres nas capas de seus discos; contribuindo desta forma para a criação e recriação 

do estilo musical, originando-se assim o funk carioca.4 

Esta metamorfose que se deu no Rio de Janeiro não foi apenas musical, mas espacial 

também, uma cena surpreendentemente estimulada por toda a periferia urbana, jovens nos 

anseios da puberdade que queriam tocar e dançar. Logo as primeiras equipes de som começaram 

a existir, mesmo no contexto histórico de ditadura militar em que vivíamos. As festas foram 

evoluindo de apenas festejos ou reuniões entre amigos para grandes eventos em espaços 

comunitários da favela, quadras de futebol e até em salões de clubes da cidade, e não demoraram 

muito para serem denominadas de Bailes Funk. Percebia-se que a herança norte-americana 

havia ficado para trás. Fomos capazes de criar nosso próprio estilo baseado na crua batida e 

melodia dos MCs5, reunindo milhares de pessoas em bailes cada vez mais numerosos de lá para 

cá (VIANNA, 1987). 

Contudo, quando nos referimos à questão espacial presente no âmbito do contexto 

social das periferias urbanas da cidade do Rio de Janeiro, que são as favelas, é imprescindível 

a compreensão do estigma que estes espaços enfrentam frente às definições sensacionalistas e 

a criminalização de sua população, principalmente e reiteradamente fornecidos pelos meios de 

comunicação de massa e o próprio Estado. As favelas, nos mais diversos estudos que as 

descrevem, em sua maioria são formadas pelos setores mais empobrecidos de nossa sociedade 

e sua população é majoritariamente negra; são referidas e marcadas pela degradação espacial e 

pela barbárie, justificadas em elevadas taxas de falta de recursos, locais de moradia, baixa 

formação escolar e desemprego. Além disso, também são associadas a problemas sociais como 

o crime, a toxicodependência e o alcoolismo. São lugares periféricos com péssimas condições 

de saneamento, falta de cuidados básicos de saúde e crescimento urbano desordenado ao longo 

da história, como descrevem Livia de Tommasi e Dafne Velazco (2016) em artigo intitulado de 

“O governo dos jovens e as favelas cariocas”.  

As mulheres são a maioria da população nas favelas cariocas, berço do funk, de acordo 

com o último Censo6 demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2010, sendo grande parte delas responsáveis pelo provento de suas famílias. 

                                                      
4 Disponível em: <https://kondzilla.com/relacao-funk-e-academia-parte/>. Acesso em 14/12/2018. 

5 O acrônimo MC deriva da palavra em inglês Masters of Ceremony, que em português significa Mestre de 

Cerimônias. Um MC pode ser um artista que atua no âmbito musical ou pode ser o apresentador de um determinado 

evento que não está necessariamente ligado a uma manifestação musical. 

6 Dados completos: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados e tabela em anexo. 
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Porém, no meio musical, enquanto profissão, elas praticamente não ocupam lugares de 

destaque, até mesmo quando são a maioria. No entanto, cada vez mais as mulheres têm 

conquistado espaço através de um processo histórico de lutas, inclusive no mundo do funk 

carioca − vide o aumento no número de MCs em proeminência na mídia −, assim como a 

escolha do gênero musical e as seis funkeiras para a reprodução brasileira do reality show Lucky 

Ladies, de escala global. 

Uma das poucas mulheres a terem visibilidade a partir dos anos 2000, em uma cena 

musical compostas basicamente por MCs homens, conhecida pelo seu temperamento forte e 

pelo enfrentamento às normas evidenciados em suas letras, Tati Quebra-Barraco foi escolhida 

para ser a mentora das demais participantes que foram escolhidas por ela e pelo produtor 

musical do programa, Rafael Ramos. As escolhidas foram: Mc Sabrina, uma velha conhecida 

no mundo funk, fez sucesso também nos anos 2000 e até a realização do programa estava 

sumida no meio musical; Mulher Filé, ex-dançarina do Mr. Catra, cantora e também conhecida 

no ramo; Mary Silvestre, ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck7, modelo, dançarina, ex-

miss e a realização do programa foi sua oportunidade de se lançar como cantora de funk; Mc 

Carol de Niterói, também conhecida, ao meu ver, a única que quando entrou no programa 

possuía músicas sendo tocadas nas rádios e nos bailes; e Karol Ka, cantora desde criança com 

uma trajetória profissional, ex-participante de outro reality show transmitido pela Rede Globo 

de Televisão, o The Voice Brasil, e o programa também foi sua chance de se lançar uma carreira 

dentro do funk como cantora. 

As participantes foram expostas às mais diversas situações rotineiras, apresentando 

visões diferentes – ou até mesmo divergentes – sobre assuntos como casamento, trabalho, 

alimentação, higiene, corpo, relação familiar, entre outros. Cada episódio colocou as jovens 

meninas em situações ditas “normais”, momentos que corroboram com a ideia de que pessoas 

famosas são “gente como a gente” e que enfrentam conflitos cotidianos, para causar ao 

telespectador aproximação, cativando-os através da espetacularização da intimidade.  

A análise das narrativas femininas e sua contextualização através do programa são 

ponto importante do método aplicado a esta pesquisa. A influência que a mídia – especialmente 

a televisão – exerce sobre as mulheres e seus diferentes efeitos requerem um estudo mais 

                                                      
7 Caldeirão do Huck é um programa de televisão brasileiro, produzido e exibido pela Rede Globo que vai ao ar aos 

sábados, sob o comando de Luciano Huck. 
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aprofundado sobre as performances e a maneira como se construíram as narrativas de cada uma 

dessas participantes. 

O que essas mulheres representam para a vivência do funk, para além do estilo musical 

e o que a linguagem midiática dessas mulheres está simbolizando, a partir da não banalização 

das atividades cotidianas, dos pensamentos, e principalmente a experiência destas seis mulheres 

sob a perspectiva delas próprias, é a construção de um determinado modo de ser mulher 

funkeira, como propõe Juarez Dayrell: 

Neste artigo tratamos de jovens ligados a grupos musicais, especificamente de 

rappers e funkeiros. Mas a discussão não será em torno dos estilos rap e funk 

em si mesmos, o que de alguma forma já discuti em artigos anteriores¹. 

Proponho um olhar sobre os jovens para além dos grupos musicais, buscando 

compreendê-los como sujeitos sociais que, como tais, constroem um 

determinado modo de ser jovem. Ou seja, a pergunta sobre quem são esses 

jovens que participam de grupos de rap e funk. Ao analisar a produção teórica 

sobre os grupos musicais juvenis no Brasil, pelo menos aquelas a que tivemos 

acesso², percebi uma tendência na descrição e análise dos grupos em si 

mesmos, possibilitando o conhecimento da sua realidade cotidiana, a forma 

como constroem o estilo, os significados que lhe atribuem e o que expressam 

no contexto de uma sociedade cada vez mais globalizada. Esses estudos muito 

contribuíram para problematizar a cultura juvenil contemporânea, 

evidenciando, por meio dela, os anseios e os dilemas vividos pela juventude 

brasileira. (DAYRELL, 2003, p. 40) 

 

Logo, os estilos de vida e as performances dessas mulheres são o ponto de partida de 

formação de suas identidades enquanto sujeitos sociais. A produção do discurso televisivo e as 

estratégias das mulheres para inserção no mundo do funk tornam o conceito de identidade 

relevante para o estudo porque, em parte, mostra como esse discurso se iguala ou se distancia 

das normas. As formas de representação, outro conceito importante, da mulher funkeira, seja a 

partir do próprio funk ou da mídia, levanta debates pertinentes sobre sexualidade, raça, corpo e 

classe. Afinal, são nessas narrativas que precisarei me debruçar para abordar as diferenças ou 

semelhanças presentes, sejam em suas letras, nas narrativas midiáticas ou nas trajetórias 

construídas pelas próprias artistas.  

Qual a construção política, social e cultural que, no ano de veiculação do programa, a 

mídia hegemônica exprimiu sobre do funk e sobre a representação das mulheres no gênero 

musical por meio das escolhidas para a realização do reality show Lucky Ladies Brasil, em uma 

sociedade cada vez mais globalizada, através da narrativa criada? 

No primeiro capítulo, realizo uma discussão histórica e teórica em torno do conceito 

de cultura, abordando os estudos culturais ao longo do tempo, principalmente o fenômeno da 
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globalização frente às questões culturais, formação de antigas e novas identidades e crescente 

expansão das sociedades contemporâneas tecnológicas e imagéticas. Apontando fatores 

históricos, políticos e culturais que acabaram por suscitar na politização de outras esferas da 

existência humana, apresenta-se uma análise interpretativa e as consequências fundamentais 

para a concepção do conceito de cultura e suas práticas, com destaque no elemento sociocultural 

e no ator social; na politização do cotidiano e na ênfase no processo de formação de novas 

identidades coletivas, essenciais para a compreensão do mundo social contemporâneo. Uma 

retomada histórica que busca compreender o contexto transnacional do desenvolvimento das 

culturas juvenis, tendo o funk como mais uma dessas manifestações. Do mesmo modo, trago 

também a análise direta entre a mídia televisiva e a construção dessas identidades, assim como 

a proliferação de toda essa condição através do grande fluxo de imagens e informações que 

alicerçam o processo de globalização e o debate ao desenrolar desta dissertação. 

No capítulo dois, contextualizarei e aprofundarei a história do funk carioca, trazendo 

autores que já se debruçaram sobre o assunto em busca do que está por trás do gênero musical, 

além de outros materiais, como o documentário de Denise Garcia “Sou feia, mas tô na moda”, 

que discute as contradições e brechas presentes no interior do movimento. Da mesma maneira, 

também a presença feminina no funk, evidenciando informações e análises relevantes sobre as 

suas resistências, conflitos, práticas, disputas simbólicas e contradições. É preciso que haja uma 

compreensão não só da relação social do funk, mas também da relação das mulheres funkeiras 

com a sociedade, bem como os estigmas e rótulos que as acompanham, sendo esses os 

fundamentos de suas identidades, para que também seja desenvolvida uma abordagem sobre o 

quanto é precursor um reality show feito sobre essas mulheres, e mais que isso: sobre mulheres 

do funk. 

O capítulo três aborda o reality show Lucky Ladies Brasil como temática principal. A 

descrição das cenas e imagens, dos discursos adotados, das situações cotidianas, das relações 

pessoais das participantes, do conceito do programa, as relações com a favela, entre outros 

apontamentos. Isto é, da discriminação do programa e de como expressou a representação da 

mulher funkeira. Articuladamente com as trajetórias das participantes, explicitando as suas 

performances, letras de música, suas carreiras, autonomias, relações com o corpo, liberdade 

sexual, empoderamento feminino e principalmente a luta pelo fim do preconceito contra o funk 

e todas as transformações que acompanharam este percurso. 
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Sendo assim, vale ressaltar que este trabalho pretende trazer elementos que fomentem 

debates nos mais diversos setores sobre estes temas em nossa sociedade. Não há pretensão de 

encerrar as questões aqui levantadas, nem resolvê-las; mas sim apresentá-las e discuti-las de 

forma que fiquem evidenciados os paradigmas enfrentados pelas mulheres funkeiras e a 

narrativa adotada acerca delas, entendendo a televisão como uma importante ferramenta de 

disseminação de valores dominantes. A intenção é dialogar com as elaborações encontradas até 

aqui, para que se possa coletivamente avançar em alguns pontos sobre a construção das 

identidades nas sociedades contemporâneas a partir da exploração de imagens e representações.  
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CAPÍTULO 1 

 

REFLETINDO SOBRE O CONCEITO DE CULTURA 

 

 

Para compreender e teorizar o hibridismo proposto entre a mídia televisiva e a música, 

resultado que busco nesta dissertação, é produtivo, primeiramente, elaborarmos sobre o 

contexto mais amplo no qual esses meios se inserem: a cultura. Dos pressupostos que a palavra 

cultura traz ao levantar “propostas pelas grandes mudanças históricas que as modificações na 

indústria, na democracia e nas classes sociais representam de maneira própria e às quais a arte 

responde também, de forma semelhante. ” (HALL, 2003, p.125). 

A questão cultural ganhou visibilidade em torno da globalização nos últimos tempos, 

frente às mais diversas e crescentes exposições que se travam nos mais diferentes âmbitos da 

composição social. Essas incluem o governo, a academia, a sociedade civil, as iniciativas 

pública e privada, e mais instituições sociais; que assinalam os contornos do período histórico 

que cria um lugar de “porosidade” entre a cultura e a política. 

Despontando a partir da ascensão desenfreada das inovações tecnológicas e suas 

consequências para a expansão dos meios de comunicação e para a informática, assim como 

para o próprio sistema capitalista, o processo de globalização é caracterizado como a nova era 

do capitalismo na contemporaneidade. Através de seus aspectos de natureza estética e 

sociocultural, expressam todas as profundas modificações que se sucederam na esfera da 

cultura, nas tendências científicas, econômicas, artísticas, sociais e filosóficas a partir dos anos 

50, do final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. 

Contudo, considerando sua abrangência e limites históricos temporais, a globalização 

é um fenômeno do tempo presente, fazendo com o que teóricos e pesquisadores que se 

debruçam sobre este tema careçam justamente do necessário distanciamento histórico para 

melhor entendê-lo e interpretá-lo. Muitos iniciam suas teorias criticando ou apoiando os 

fundamentos de que já superamos o modernismo e a industrialização como uma etapa do 

capitalismo, principalmente pelo destemido apelo consumista que seduz o que seria o homem 

globalizado. 

O conceito e a definição de cultura foi e vem sendo discutida e (re)formulada ao longo 

do tempo, sobretudo pelas ciências sociais. É preciso então elucidar sobre o cenário dos 
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movimentos culturais dentro do contexto da globalização, aproximando as intenções de 

mudanças que estouraram entre os jovens a partir dos anos 1960 e os movimentos atuais, ou 

seja, um balanço interpretativo das mudanças que essa década trouxe, marcada por um processo 

de ruptura, fundamentais para entender o mundo social contemporâneo, como nos mostra 

Dayrell: 

Uma outra imagem presente é uma visão romântica da juventude que veio se 

cristalizando a partir dos anos de 1960, resultado, entre outros fatores, do 

florescimento da indústria cultural e de um mercado de consumo dirigido aos 

jovens, que se traduziu, em modas, adornos, locais de lazer, músicas, revistas 

etc. (LECCARDI, 1991; ABRAMO, 1994; FEIXA, 1998). Nessa visão, a 

juventude seria um tempo de liberdade, de prazer, de expressão de 

comportamentos exóticos. A essa ideia se alia a noção de moratória, como um 

tempo para o ensaio e o erro, para experimentações, um período marcado pelo 

hedonismo e pela irresponsabilidade, com uma relativização da aplicação de 

sanções sobre o comportamento juvenil. (DAYRELL, 2003, p.41) 

 

Enfrentamos assim um mundo em que cada vez mais os meios de comunicação, através 

da velocidade das informações e o grande fluxo de imagens trazidas por estes, produzem e 

interferem na construção de novos sujeitos sociais em suas mais variadas práticas 

comportamentais e em processos centrais da vida familiar, cultural e social. Desta maneira, essa 

condição sócio-histórico-cultural e estética que prevalece na contemporaneidade, concebida 

pela globalização, vêm provocando o surgimento de novos valores, onde "a cultura é invocada 

para resolver problemas que anteriormente eram da competência das áreas econômica e 

política" (YÚDICE, 2006, p.13).  

Ainda não delineada em sua totalidade por sua tamanha complexidade, essa profunda 

mudança é o que gera as discussões sobre o papel e a legitimação da globalização e da indústria 

cultural, e aonde se encaixa esse novo homem e sua capacidade de discernimento. Vivemos o 

tempo das grandes viradas, frutos que ainda colhemos das grandes heranças advindas dos 

movimentos culturais dos anos de 1960.  

Caracterizada pelo fortalecimento das ideias libertárias, a década de 1960 representou 

um avanço dos movimentos de esquerda nos países do ocidente, tanto no plano político quanto 

no ideológico, no período do pós-guerra, frente à ideia eurocêntrica de cultura (superior e 

inferior, popular e erudita, culta e de massa), originária da tradição do Romantismo. 

Movimentos culturais liderados por jovens no auge de sua rebeldia emergiram em diferentes 

lugares do mundo, originando-se primeiramente nos Estados Unidos com o intuito de um 

enfrentamento à ordem social vigente.  
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Jovens esses com um grande sentimento de insatisfação social, mas que ainda 

precisavam seguir normas dominantes, começaram a aderir as mais diversas formas de 

esbravejarem seus desejos por um novo tipo de sociedade. O grande potencial criativo e suas 

próprias ideias - queriam liberdade, sensações novas e emoções diferentes – fizeram a rebeldia 

dos anos 60 ter seu ápice em 1968 quando diversos movimentos estudantis pelo globo tomaram 

conta das ruas para contestar as determinações sociais em vigor, incentivados e solidarizados 

em torno das campanhas pelo fim da guerra no Vietnã, como mostra Fridman: 

O horizonte muito amplo de iniciativas e lutas teve como referência 

internacional a solidariedade em torno das campanhas pelo fim da guerra no 

Vietnã, e, em termos locais, uma imaginação política renovadora que se 

estendeu à vida cotidiana. A contestação arrebatou jovens no mundo inteiro e 

deu origem a práticas libertárias e à transformação de valores e estilos de vida, 

também presentes nas esperanças e desafios da contracultura. (FRIDMAN, 

2015, p.129) 

 

As manifestações culturais dos anos 60 refletiram o espírito de uma época de intensos 

embates aos padrões sociais, de uma geração de jovens que buscavam liberdade através de 

ideais contraculturais, políticos e revolucionários. Possuíam sua própria linguagem, suas 

próprias literaturas, moda, artes, filosofias, escreviam sem usar muitas regras de sua língua, 

usando gírias, criando termos e principalmente possuíam o Rock n’ Roll como a trilha sonora 

musical desta época de revoltas (FRIDMAN, 2013, p.13). 

Além disso, pensavam o fim da sociedade burguesa e a queda do capitalismo. Não era 

possível ficar parado, apenas esperando, havia muita coisa a se fazer. Era necessário lutar por 

cada passo a partir de um questionamento global, uma tentativa de mudança perpétua baseada 

em ações revolucionárias, uma “ideologia do ato” (FRIDMAN, 2015, p.135). Ou seja, uma 

transformação radical – revolução – que quebrasse as estruturas das condutas sociais através da 

politização de outras esferas da existência, não necessariamente apenas no âmbito econômico. 

A palavra de ordem que elucida esta época, sintetizada por Hobsbawn (2002), é: “o que é 

pessoal é político”. Isto significa uma politização da vida pessoal, da subjetividade, das 

demandas existenciais, emancipação dos corpos, dos aspectos sentimentais e não apenas dos 

materiais, fazendo com que quaisquer jovens, independentemente de engajamento político, 

pudessem aderir às ideias, como observa Fridman: 

Os jovens investiam contra as instituições, desde os rituais familiares à guerra 

do Vietnã. Tais ímpetos podiam ser protagonizados por estudantes por 

estudantes enragés ou pacatos hippies que buscavam paz e amor. Parcelas 

bem-comportadas daquela geração também se viam seduzidas a abandonar os 
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caminhos oferecidos pelo sistema e partir para novas experiências 

existenciais, para horror e incompreensão de seus pais. A contestação acabou 

se tornando um fenômeno mundial, rompendo a exclusividade da ação por 

aqueles que eram portadores de propósitos políticos ou ideológicos bem 

definidos. (FRIDMAN, 2013, p.115) 

 

Houve então um desdobramento de projetos culturais e ideológicos alternativos 

lançados durante os anos 60. No plano cultural, a Geração Beat foi a precursora desse 

movimento de contracultura, eram jovens intelectuais que valorizavam a simplicidade, o amor 

e a natureza como forma de tornar a liberdade sua mais forte característica contra os valores 

capitalistas impostos e o conservadorismo. Propunham uma vida livre, com liberdade dos 

relacionamentos, fosse amoroso ou sexual. 

Baseando-se nestas concepções um conjunto de manifestações surge em diversos 

países. O movimento hippie, uma aproximação filosófica à vida que livre, paz, amor e respeito 

ao outro e à Terra. A ideia era que o lema “paz e amor” (peace and love) ou ainda “faça amor, 

não faça guerra” (make love not war), refletisse uma vida comunitária fraternal. Para mais, a 

igualdade e o fim das injustiças eram outros objetivos do movimento. Os hippies apresentavam 

também um estilo muito próprio, que contava com roupas coloridas, túnicas, sandálias e cabelos 

compridos para ambos os sexos. 

A música também foi uma das mais importantes ferramentas de contestação desse 

movimento libertário. O movimento anti-guerra e as drogas, combinados, deram origem ao 

pensamento da década de 1960 “Sexo, drogas e Rock’n’Roll. ” (Sex, drugs and Rock 'n' Roll), 

e também à produção artística, que reverberam até hoje na esfera pública com temas e letras 

que demonstram as motivações e os anseios de mudança desses jovens que queriam, 

principalmente, experimentar coisas. Sendo assim, “o rock and roll, com sua revolução na 

linguagem musical e a profusão de talentos que derramavam canções e obras em ritmo 

avassalador, foi um terreno fértil de expressões desses anseios. ” (FRIDMAN, 2013, p.116)  

Os movimentos civis em favor dos negros e dos homossexuais e a luta pela igualdade 

de estatuto entre os gêneros, o feminismo, deram a tônica para as reivindicações políticas. 

Movimentos negros como o Black Power e os Panteras Negras incitaram a população negra 

para a luta da libertação da autoridade branca do país. O objetivo era conseguir reformas nos 

EUA visando abolir a discriminação e a segregação racial, aumentando assim a igualdade 

econômica, a dignidade racial e a autossuficiência política dos negros. 
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A luta das mulheres (women’s lib), assim como a dos homossexuais (gay power), mais 

do que uma “revolução sexual”, foi um processo de emancipação sexual, de individualização 

de comportamentos e das normas, concomitante às transformações da sociedade e da família 

por meio da separação entre procriação e sexualidade. Foi uma quebra na visão sobre os códigos 

morais e a sexualidade, propondo novas formas de interpretação e entendimento de mundo. Foi 

o momento das mulheres e dos homossexuais bradarem suas liberdades sexuais, desejos e 

necessidades fora e para além das exigências sociais institucionais. 

O Brasil, na mesma época, também experimentou por/pela influência dos EUA, os 

movimentos de contracultura através da juventude brasileira, que também começava a se 

engajar mais notoriamente na política. Em um quadro resumido, com a disseminação da 

industrialização e o contexto de ditadura militar que vivia o país, cada vez mais jovens se 

organizaram em movimentos estudantis para confrontar e negar os diversos aspectos e 

comportamentos sociais prevalecentes, incluindo a luta das mulheres, negros e homossexuais. 

Presenciou-se a consolidação da MPB (Música Popular Brasileira), além do rock n’ roll, é claro. 

Aqui, todos também buscavam a mudança de valores da sociedade. O cinema e outras formas 

artísticas também se destacaram: o Cinema Novo, a cultura engajada dos Centros Populares de 

Cultura e o movimento do Tropicalismo, todos esses possuíam uma visão crítica da situação 

política e social do país. 

Marcado pela segunda grande tragédia humana do século, o mundo ocidental, após a 

Segunda Guerra Mundial, destacou-se como o palco de transformações sociais profundas e 

aceleradas. A consolidação da hegemonia econômica mundial dos EUA (fortalecida pelo fato 

da guerra ter ocorrido para fora das suas fronteiras nacionais) e pelas novas divisões políticas 

internacionais que deram início à Guerra Fria, o período de “paz” e prosperidade que 

despontava foi o contexto ideal no qual emergiriam novas relações sociais, novos grupos de 

atores sociais e novas tendências políticas e culturais que produziram também novas formas de 

compreender o mundo, onde não era preciso ter ideologias políticas e nem um movimento 

unificador para se deixar contagiar por novas liberdades, que prosperavam em manifestações 

de massa ao redor do mundo e politizavam outras dimensões da existência, como apontado por 

Fridman: 

Não era necessário ter convicções políticas enraizadas para se deixar 

sensibilizar por novas liberdades. Durante alguns anos, uma atmosfera 

eletrizante estimulava a invenção estética e moral e os signos das novas 

aspirações podiam ser vistos tanto nas manifestações de massa quanto nas 

paradas de sucesso. Não havia um movimento aglutinador, um “núcleo 
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dirigente” ou um partido do qual emanassem as orientações para as 

experiências e aventuras que aconteciam por toda a parte. (FRIDMAN, 2013, 

p.115) 

 

As tendências que esbocei acima culminaram numa espécie de ruptura - não há um 

consenso sobre esta ideia, porém vejo a partir desta perspectiva, sem fazer juízo de valor - frente 

à competição dos dois grandes tipos de sistema social (capitalismo e comunismo), uma alavanca 

perante a prosperidade, a persistência da desigualdade e da injustiça social. A crescente 

frustração dos sujeitos que buscavam realização individual e coletiva resultava em novas formas 

de subjetividade, de pensar sobre a vida e também de fazer política. A década de 1960 

apresentou-se como a década mais característica da modernidade: um mundo social promissor 

(continua sendo), que criou sujeitos cujas expectativas iam e vão muito além do que as 

instituições sociais permitem e conseguem acompanhar, gerando novas formas de organizações 

sociais e novos atores sociais. 

Estabelecer novas formas de vida, valores e apreciar a cultura como uma possibilidade 

real de mudança na estrutura é um tipo de interpretação, talvez até utópica, onde se crê que o 

meio cultural é capaz de promover desenvolvimento econômico e reduzir os conflitos sociais, 

Yúdice defende esta perspectiva:  

Conforme explico no capítulo I, a cultura como recurso é muito mais do que 

uma mercadoria; ela é o eixo de uma nova estrutura epistêmica na qual a 

ideologia é aquilo que Foucault denominou sociedade disciplinar (isto é, a 

imposição de normas a instituições como a educacional, a médica, a 

psiquiátrica etc.) são absorvidas por uma racionalidade econômica ou 

ecológica, de tal forma que o gerenciamento, a conservação, o acesso, a 

distribuição e o investimento – em "cultura" e seus resultados – tornam-se 

prioritários. (YÚDICE, 2006, p.13)  

 

Para muitos, a cultura possui um papel secundário na constituição de uma sociedade, 

já que não parece eficiente na urgência ao combate aos problemas sociais. Mas este pensador, 

que também parte da análise da experiência dos Estados Unidos, reconhece essa dificuldade 

afirmando que "nem sempre é fácil fazer com que ambos os aspectos sociopolíticos e 

econômicos - de gerenciamento cultural cheguem a um acordo sem problemas ou contradições" 

(YÚDICE, 2006, p.14). Sendo assim, para o autor, o mais importante é reconhecer a cultura 

como o esteio de uma política de mudança para sociedade civil globalizada devido à sua 

expansão para as esferas política e econômica, à sua capacidade de concentrar o controle social 

(comportamento humano) e ao esvaziamento consequente das noções convencionais de cultura 
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advindas do Iluminismo, assim como a ressignificação de suas funções e as formas como é 

colocada em prática, como escreve:  

 

O papel adicional conferido à cultura se deve em parte à redução de subvenção 

estatal direta de todos os serviços sociais, inclusive da cultura, o que requer 

uma nova estratégia de legitimação na era pós-Ford e pós-Direitos Civis nos 

Estados Unidos. A defesa da centralidade da cultura para a solução de 

problemas sociais não é novidade, mas ela tomou diferentes formas no 

passado, como a (re)produção ideológica de cidadãos dignos (tanto burgueses 

quanto proletários ou nacionais). Embora, por muito tempo, tenha havido 

programas de terapia artística para deficientes mentais ou para presidiários, a 

cultura não era normalmente vista como a terapia adequada para disfunções 

sociais como o racismo ou o genocídio. Tampouco foi levada em 

consideração, historicamente, como um incentivo para o crescimento 

econômico. Por que nos voltamos para a legitimação baseada na utilidade? 

Existem, acredito, duas razões principais. A globalização pluralizou os 

contatos entre os diversos povos e facilitou as migrações, problematizando 

assim o uso da cultura como um experimento nacional. Além disso, nos 

Estados Unidos, o fim da Guerra Fria enfraqueceu o fundamento legitimador 

de uma crença na liberdade artística, e, com ele, o apoio incondicional às artes, 

que, até o momento constituía o principal indicador da diferença com a União 

Soviética. Evidentemente, esse patrocínio da liberdade motivado pela política 

era fundamental para que se dessas certas modalidades artísticas (jazz, dança, 

moderna, expressionismo abstrato) o encorajamento necessário para que 

"Nova York roubasse a ideia de arte moderna" de Paris, segundo Serge 

Guilbaut (1983). (YÚDICE, 2006, p. 28)  

 

Logo, apropriando-se do autor e o debatendo, reconhecer a utilidade da cultura é 

entender a esfera crucial de transformação que demanda investimentos e o reconhecimento de 

sua importância frente a outros quaisquer recursos projetados para melhorar os contornos 

estruturais precedentes. É o desenvolvimento cultural, desde projetos educacionais a 

renovações urbanas, capaz de ser fonte de expressividade de grupos subalternizados que surgem 

neste determinado tempo histórico e, quem sabe um dia, de uma maneira utópica para Yúdice, 

a cultura venha ser um mínimo de senso de justiça e um instrumento capaz de diminuir as 

desigualdades sociais.  

A tendência dentro das diversas mutações pelas quais passou o conceito de cultura que 

enfatiza a justiça social desejada nas décadas posteriores aos anos 60 é a do multiculturalismo, 

por se basear e entender que os avanços tecnológicos e o desenvolvimento das comunicações, 

junto com o aumento das migrações, proporcionaram ao mundo globalizado a coexistência de 

povos de origens culturais diferentes em um mesmo território e as políticas públicas necessárias 

que precisam se desenvolver em torno dessa nova sociedade, compreendendo esse movimento 

global, como escreve: 
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No entanto, a noção de cultura sofreu várias mutações para satisfazer as 

exigências do resultado final. As tendências artísticas, como o 

multiculturalismo, que enfatizam a justiça social (talvez compreendida como 

uma representação visual equitativa nas esferas públicas) e as iniciativas para 

promover a utilidade sociopolítica e a econômica foram fundidas numa noção 

daquilo que eu denomino a "economia cultural" e aquilo que a retórica New 

Laborite de Blair intitulou "economia criativa” 

[...] Evidencia-se dos exemplos dados, e a partir dos que ainda serão 

analisados neste livro, que a compreensão e a prática da cultura são bastante 

complexos, situados na interseção das agendas da economia e da justiça social. 

A cultura é cada vez mais invocada não somente como uma propulsora do 

desenvolvimento do capital; repetiu-se ad nauseum que a indústria 

audiovisual só perde para a indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Alguns 

até defendem que a cultura se transformou na própria lógica do capitalismo 

contemporâneo, uma transformação que "já está desafiando muitos de nossos 

pressupostos básicos a respeito do que constitui a sociedade humana" 

(RIFKIN, 2000, p.10-11). (YÚDICE, 2006, p.34-35) 

 

Apesar de afirmar que a história revela uma interessante dialética entre a 

desvalorização e a cultura de grupos minoritários como os negros, Yúdice (2006) mostra que o 

que ocorre dentro dos territórios multiculturais é um relativismo das necessidades, focado na 

diferença, ou seja, uma fragmentação da responsabilidade plural e igualitária que cada grupo 

possui na constituição desse novo tipo sociedade. E que a democracia será atingida através das 

expressões constituintes de uma nova forma de humanidade, desta forma, diferentes políticas 

públicas devem contemplar diferentes culturas, conferindo e garantindo ao indivíduo sua 

identidade, como propõe: 

 

Assim, a democracia deve ser promovida, as esferas públicas em que a 

deliberação sobre as questões do bem público é realizada deve ser permeável 

às diferentes culturas. A conduta relativista na teoria antropológica - que 

defende a "cultura comunal" como um conjunto de ideias e valores que imbui 

o indivíduo de identidade (Sapir, 1924:401) - é desta feita, mobilizada para 

fins políticos. A cultura é, assim, mais do que um ajuntamento de ideias e 

valores. Ela é, segundo Flores e Benmayor, fundamentada na diferença, que 

funciona como recurso (1997:5). O conteúdo da cultura diminui em 

importância á medida que a utilidade da reinvindicação da diferença como 

garantia ganha legitimidade. O resultado é que a política vence o conteúdo da 

cultura. Iris Marion Young comenta que "as reinvindicações pelo 

reconhecimento cultural normalmente são meios para se chegar ao 

esvaziamento do domínio ou da privação injusta" (83). Apesar de reconhecer 

que "as pessoas descobrem-se a si mesmas através das afinidades que as 

solidificam em grupos em virtude de seu encontro com aqueles que são 

culturalmente diferentes", a cultura não tem um "em si", ela é um recurso para 

a política. "É importante lembrar, todavia, que uma grande extensão do campo 

de conflitos entre os grupos diferenciados culturalmente não é cultural, mas 

uma competição acerca de territórios, recursos ou empregos" (91). (YÚDICE, 

2006, p.43) 
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Dentro deste quadro da conveniência da cultura que este autor, formado em Química, 

Artes e Letras, propõe trazer à luz o que Foucault teorizava sobre a sociedade disciplinar em 

suas obras. Percebe-se um quadro em que a difusão da tecnologia propiciou à diferentes culturas 

em uma escala global o questionamento às regras e normas sociais. Isto é, na medida em que 

houve uma multiplicação dos referenciais provocados pelos movimentos dos anos 1960 nos 

fluxos globais, consequentemente houve uma dinamização das identidades, mudando toda uma 

lógica das instituições e dos novos atores sociais e culturais, em um processo que só aflorou no 

caminhar das décadas. 

Ao passo das transformações contemporâneas, rápidas e altamente atravessadas e 

distorcidas pelo avanço tecnológico, em um nível a se contestar a realidade, os agentes culturais, 

principalmente através da mídia, captaram para si a tarefa de exteriorizar e desempenhar as 

normas sociais, assim como também de tecer críticas a elas. A contradição está em como esses 

movimentos também evidenciam a apropriação gerada por cada comunidade cultural na forma 

de direitos autorais e como veem seus produtos locais transformados em produtos globais. Para 

muitos, assim como para o autor, a tecnologia se tornou então a grande representante da 

globalização, convertendo-se em uma película que distorce a essência das coisas, parecendo 

que só é possível enxergar nitidamente através dela. Em outras palavras, a tecnologia é o que 

ordena e conduz, em seu caráter instrumental, tudo o que será ou não disseminado. 

Daí a crítica e reflexão sobre a tecnologia, e como ela pode ser essa "faca de dois 

gumes", onde precisamos analisar a proximidade à sua essência e, simultaneamente, sua 

diferenciação e o que a afasta dela própria. Para o autor, a arte é a esfera menos 

instrumentalizada, que através da percepção da estética cumpre essa diferenciação, por ainda 

não estar contaminada pela tecnologia, como nos mostra:  

 

[...] Surpreendentemente, ao final do ensaio sobre a tecnologia, Heidegger 

acalenta a possibilidade de que uma vez que a tecnologia tenha tomado tudo 

em todo lugar, "a essência da tecnologia pode advir à presença no acontecer 

da verdade". Para que isso seja possível, a reflexão sobre a tecnologia, ele nos 

diz, precisa acontecer "numa esfera que seja, por um lado, familiar à essência 

da tecnologia e, por outro, fundamentalmente diferente dela". Essa esfera de 

reflexão, ele acrescenta, é a arte. Todavia, se a essência da tecnologia 

impregnou todas as coisas, impondo-nos a percepção da arte por meio da 

estética, então "tanto mais misteriosa se torna a essência da arte" (1977:35).  

O paradoxo que soa ao fim desse ensaio oferece uma possibilidade, dentro da 

modernidade ou no fim dela, que é excluída por outras interpretações do papel 

da arte. Para Peter Burger, por exemplo, quando a burguesia expande seus 

domínios, até mesmo as resistências à razão instrumental – ou poderemos 

substituir o ordenamento - são crescentemente ordenadas via 
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institucionalização, que desse modo supera a estética de outras esferas da vida 

social. Na tentativa de conciliar a arte e a vida social, a vanguarda primeiro 

estetiza a vida e então institucionaliza essa estetização (1984:49). Um 

paradoxo semelhante é evidente na aproximação da cultura e da comunidade, 

como Santos caracteriza essas duas "representações inacabadas da 

modernidade". Elas são tomadas pela abordagem gerencial que bloqueia e até 

torna impenetráveis compreensões anteriores desses conceitos e formas de 

prática. Além disso, com a recíproca permeação da cultura e da economia, não 

somente como uma mercadoria -, mas um modo de cognição, de organização 

social e até mesmo tentativas de emancipação social, parecem retroalimentar 

o sistema a que resistem ou se opõem. (YÚDICE, 2006, p.49)  

 

O poder que a arte possui de se estruturar em forma de produção de subjetividade, ou 

melhor, as noções de agenciamento e empoderamento viraram o novo modelo de prática social 

na globalização baseada na performatividade, que surge como uma nova episteme no sentido 

foucaultiano (depois de semelhança, representação e historicidade), como explica o autor:  

 

A conveniência da cultura sustenta a performatividade como lógica 

fundamental da vida social de hoje. Meu argumento é o seguinte: primeiro, a 

globalização acelerou a transformação de tudo em recurso. Depois, a 

transformação específica da cultura em recurso representa o surgimento de 

uma nova episteme, no sentido foucaultiano. Finalmente, essa transformação 

não deveria ser compreendida como uma manifestação de uma "mera 

política", contra a qual é simplesmente necessário invocar uma noção 

voluntarista e politicamente conveniente de agência. Isso só aumentaria o 

poder, próprio de Anteus, da conveniência desse recurso. (YÚDICE, 2006, 

p.50)  

 

O desempenho social individual, os movimentos culturais e a ascensão dos processos 

identitários locais frente à indústria cultural aprofundaram e instigaram a performatividade 

como forma combativa e estratégica de se enfrentar as regras e normas nas sociedades ditas 

pós-industriais, que apresentam diversas possibilidades, uma vez que "tanto os indivíduos 

quanto as sociedades são campos de força que constelam a multiplicidade" (YÚDICE, 2006, 

p.54). Atuam na contramão dos recursos utilizados pela hegemonia cultural, assim, "é 

impossível não lançar mão da cultura como recurso" (idem, p.63), visto que a performatividade 

representa uma tomada de posição, instrumentalizando a cultura.  

Na lógica e na experiência americana, analisada por um americano e terreno das 

mudanças advindas dos anos 60, a noção estratégica é centrada no agente social, trata-se de 

analisar o indivíduo enquanto "sujeito em seu próprio processo de constituição" (idem, p.64), 

dentro dos grupos e culturas que vivem esses processos contemporâneos de fragmentação do 

espaço-tempo.  
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Desta forma, entender a forma de conhecimento da sociedade contemporânea, onde o 

termo conveniência se refere não ao oportunismo, mas sim oportunidade, é entender que para 

Yúdice (2006) o conceito de cultura ultrapassa a concepção como uma identidade nacional 

étnica, difundida pelos iluministas. Pois, a ampliação dos espaços de contato entre os grupos 

diferentes permite a participação democrática de culturas não hegemônicas em espaços 

públicos. É entender que a cultura é para além de um conjunto de bens simbólicos, ela agrega 

o fator mercadológico, por ocupar um lugar de evidência em uma sociedade informatizada em 

que predomina a desmaterialização do desenvolvimento – é muitas vezes pela via da cultura 

que grupos e agentes sociais chegam a reivindicação por inclusão social e/ou política públicas 

-, mostrando a expressividade social de grupos subalternos. 

 

 

1.1 - UM OLHAR SOBRE CULTURA E IDENTIDADE 

 

Os fluxos da globalização não trazem apenas a homogeneização, mas, acima de tudo, 

a diferença. Nos palcos dos relacionamentos globais e da performatividade, processo pelo qual 

as identidades sociais são constituídas, será o desempenho ativo e o recurso do sujeito em seu 

próprio processo de constituição. 

Bauman traça um painel sobre a globalização na atualidade, suas causas e 

consequências, porém sem pretender uma definição exata para este acontecimento tão 

complexo. Estabelece conexões com fenômenos sociais, políticos e econômicos que à primeira 

vista parecem não ter relação com a temática. Entre as principais consequências deste processo, 

em curso no mundo inteiro com diferentes intensidades, o autor elenca o esvaziamento das 

instituições de representação democrática; a modificação completa das relações interpessoais e 

de trabalho; a constituição de uma nova produção cultural e intelectual; a modificação da noção 

de tempo e distância; o questionamento da noção de pertencimento e a formação de novas e 

fluídas, transitórias, identidades sociais, culturais e mesmo sexuais, pautando-se no conceito – 

por ele cunhado – de liquidez. Compreende então que todas as relações no mundo 

contemporâneo são marcadas pela fluidez em contraponto à solidez presente anteriormente ao 

período do capitalismo industrial. 

No livro “A Cultura no Mundo Líquido Moderno”, Bauman (2013) traça um panorama 

histórico, abordando as transformações do conceito de cultura, desde o surgimento do conceito 
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enquanto uma missão de aculturação amplamente difundida pelos iluministas, a relação entre 

moda e cultura, as questões culturais frente à construção das nacionalidades e do atual mundo 

globalizado, a cultura e a questão das diásporas contemporâneas até o surgimento de 

movimentos políticos como o multiculturalismo desenvolvido por Yúdice (2006), que 

relativizam as diferentes culturas existentes no mundo globalizado em prol dos interesses do 

capital mundial e do conforto de intelectuais.  

O autor coloca que, durante a época moderna industrial, a hierarquia cultural servia 

para distinguir uma elite letrada do restante da população. Porém, no projeto iluminista voltado 

à construção do Estado-Nação, a cultura das elites deveria ser levada a uma popularização do 

conhecimento. Cabia à nascente e valorizada intelectualidade operacionalizar a ação por meio 

do processo educacional, ao colocar a cultura a serviço do status quo, garantindo, assim, 

estabilidade e manutenção do equilíbrio do sistema. Para os Estados europeus, após a 

consolidação interna da cultura nacional, era necessário levar a salvação ou “luz” aos selvagens 

– povos não europeus, que viviam em estado de barbárie –, colonizando-os e garantindo a 

evolução cultural da humanidade e também assegurando o controle social e o crescimento 

econômico, de forma a ser capaz de homogeneizar o mundo, como propõe: 

Segundo o conceito original, a “cultura” seria um agente da mudança do status 

quo, e não de sua preservação; ou, mais precisamente, um instrumento de 

navegação para orientar a evolução social rumo a uma condição humana 

universal. O propósito inicial do conceito de “cultura” não era servir como 

registro de descrições, inventários e codificações da situação corrente, mas 

apontar um objetivo e uma direção para futuros esforços. O nome “cultura” 

foi atribuído a uma missão proselitista, planejada e empreendida sob a forma 

de tentativas de educar as massas e refinar seus costumes, e assim melhorar a 

sociedade e aproximar “o povo”, ou seja, os que estão na “base da sociedade”, 

daqueles que estão no topo. (BAUMAN, 2013, p.12) 

 

Apoiando-se em Bourdieu, que observa as diferenças de classe, tendo a beleza como 

um elemento social de separatismo e sendo ela resultado de uma opressão e imposição da classe 

dominante, que não só a consome, como também produz e chancela seu conceito. Coloca a 

cultura como forma de recortar as classes por meio da distinção, onde cada uma possui gostos 

e preferências culturais específicos do seu poder econômico e social. 

Nas palavras de Bourdieu (2007), o habitus é um “sistema de disposições socialmente 

constituídas que, enquanto estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e 

unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes” (p. 

191). Ou seja, são condições objetivas que caracterizam a posição do indivíduo na estrutura 
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social que dão origem a um sistema específico de disposições e predisposições para a ação. O 

habitus opera na incorporação de disposições, que levam o indivíduo a agir de forma 

harmoniosa com o histórico de sua classe ou grupo social. Essas disposições incorporadas se 

refletem nas práticas objetivadas do sujeito, ou seja, em seus modos de pensar, agir e de sentir 

guiadas pelas disposições apreendidas no passado, logo, pela herança cultural enraizada ao 

longo do tempo, como aponta: 

As diferentes posições no espaço social correspondem estilos de vida, 

sistemas de desvios diferencias que são a retradução simbólica de diferenças 

objetivamente inscritas nas condições de existência. As práticas e as 

propriedades constituem uma expressão sistemática das condições de 

existência (aquilo que chamamos de estilo de vida) porque são o produto do 

mesmo operador prático, o habitus, sistema de disposições duráveis e 

transponíveis que exprime, sob a forma de preferências sistemáticas, as 

necessidades objetivas das quais ele é o produto: a correspondência que se 

observa entre o espaço das posições sociais e o espaço dos estilos de vida 

resulta do fato de que condições semelhantes produzem habitus substituíveis 

que engendram, por sua vez, segundo sua lógica específica, práticas 

infinitamente diversas e imprevisíveis em seu detalhe singular, mas sempre 

encerradas nos limites inerentes às condições objetivas das quais elas são o 

produto e às quais elas estão objetivamente adaptadas. Constituído num tipo 

determinado de condições materiais de existência, esse sistema de esquemas 

geradores, inseparavelmente éticos ou estéticos, exprime segundo sua lógica 

própria necessidade dessas condições em sistemas de preferências cujas 

oposições reproduzem, sob uma forma transfigurada e muitas vezes 

irreconhecível, as diferenças ligadas à posição na estrutura da distribuição dos 

instrumentos de apropriação, transmutadas, assim, em distinções simbólicas. 

(BOURDIEU, 2007, p.82-83) 

 

Neste sentido, o intercâmbio cultural entre dominantes e dominados não ocorria. Essa 

era a razão de ser da cultura, a mais importante de suas funções. Era um dispositivo útil para 

separar as classes, os gostos e os estilos de vida, manter a estrutura social e, principalmente, 

garantir o ideário de uma identidade nacional, de pertencimento, inquestionável e extremamente 

estabelecido sem margens para contestações. Um conjunto de características de que Bourdieu 

(2007) chamou de ethos.  

Diante das perspectivas de aculturação que se expandiram para diversos territórios, 

povos foram sendo colonizados em uma missão global baseada nos princípios do universalismo. 

Após desempenhar este papel de dizimar inúmeras tradições de comunidades em nível mundial, 

a cultura, em meio aos processos que tornaram a modernidade de sólida à líquida e fluída, 

tornou-se uma ferramenta para atender às necessidades individuais, guiada pela moda, deixando 

assim de servir a uma hierarquia social. 
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A cultura passa, desta forma, a fazer parte da lógica fluída do consumo: sendo oferta, 

produto, mercadoria, uma economia cultural, como descrita por Yúdice (2006), contrapondo-

se às proibições, normas, padrões, regulações e exigências da tradição. A cultura na 

contemporaneidade seduz, propõe, semeia novos desejos e necessidades de consumo; 

estabelece novos cenários de mudança sem rumo e utopias (se opondo à missão iluminista), 

servindo a um mercado de consumo volátil que indica para as rápidas aquisições e descartes, 

como nos mostra Bauman: 

 

As forças que impulsionam a gradual transformação do conceito de “cultura” 

em sua encarnação líquido-moderna são as mesmas que favorecem a 

libertação dos mercados de suas limitações não econômicas, sobretudo 

sociais, políticas e étnicas. Uma economia líquido-moderna, orientada para o 

consumidor, baseia-se no excedente das ofertas, no rápido envelhecimento e 

no definhamento prematuro do poder de sedução. Já que é impossível saber 

de antemão qual dos bens ou serviços oferecidos se revelará tentador o 

bastante para despertar o desejo dos consumidores, a única forma de separar 

realidade e pensamento positivo é multiplicar as tentativas e cometer 

equívocos caríssimos. Um suprimento ininterrupto de ofertas sempre novas é 

imperativo para a crescente circulação de produtos, com um intervalo 

reduzido entre aquisição e alienação; as ofertas são acompanhadas pela 

substituição por produtos “novos e melhores”. Isso também é imperativo para 

evitar a situação em que outra decepção com produtos específicos se 

transforma em desapontamento geral em relação a um tecido existencial 

bordado com o fio dos picos de consumo numa tela feita de redes comerciais. 

(BAUMAN, 2013, p.20) 

 

Por conseguinte, a ideia de identidade era antes relacionada às heranças sociais e 

culturais faziam parte da definição do sujeito formada por hábitos, costumes, escolhas culturais, 

estéticas e etc. Identidades essas que se formariam através de uma vivência em comunidade e 

a sensação de pertencimento a alguma coisa e a algum lugar. Contudo, na liquidez será 

conduzida pela moda, guiada pela contemporânea contradição entre os desejos de 

homogeneidade e heterogeneidade, ligados à segurança e a liberdade demandada pelos 

indivíduos. Porém, “o que se esconde por trás desse estado de coisas é um embaraço, uma falta 

de autoconfiança, um senso de desorientação.” (BAUMAN, 2013, p.19)   

A cultura então é, convenientemente, a atração renovada todos os dias para gerar novos 

consumos momentâneos, bem como desejos e necessidades intermináveis e insaciáveis, ou seja, 

a tradição é substituída pela moda em constante devir que visa atender aos anseios e exercer 

dominância. A moda está em constante negociação referente ao acordo entre igualdade social e 

isolamento individual. Assim como a moda, mas também através dela, a cultura no mundo 
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líquido exige de nós a aptidão para mudar de identidade e estar sempre em movimento 

constante, já que também se aplica às identidades o fato de estarem inseridas em uma economia 

baseada no descarte. Uma vez que a sensação de poder está sempre mudando por meio de 

mercadorias, que são símbolos de um estilo de vida, associa-se com a de não fracassar, e isso 

exige adquirir em velocidade máxima os produtos para isso ofertados. 

Hall (2003) também defende esta perspectiva ao analisar a formação de múltiplas 

identidades na pós-modernidade em sua obra. Interpretando-a diacronicamente sobre os efeitos 

decorrentes da década de 60 acerca da visibilidade de novos sujeitos, a partir de sucessivas 

rupturas “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado” (HALL, 2003, p.12). Se antes a identidade preenchia o espaço entre o 

“nós” e o “eles”, entre o mundo pessoal e o mundo público, hoje, e podemos dizer que 

especialmente depois da década de 60, tal processo se transforma e o sujeito é “novo” porque 

acredita que “velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno” (HALL, 2003, 

p.7). O sujeito pós-moderno passa a ser visto como “composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2003, p.12), dando lugar 

a um indivíduo descentrado e fluído, onde “a identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.” (HALL, 2003, p.13). 

Nesta lógica, toda essa nova ordem, do desgaste da identidade de classe e 

consequentemente da necessidade de formação de novas identidades, “pertencentes à nova base 

política definida pelos novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas negras, os movimentos 

de libertação nacional, os movimentos antinucleares e ecológicos” (HALL, 2003, p.21). Assim, 

a identidade passa a ser mutável e relacional, perdendo seu caráter imóvel, este processo tornou 

as identidades politizadas, assentindo o desdobramento das “políticas das diferenças”. 

Esses movimentos dos anos 60 “refletiam o enfraquecimento ou o fim da classe 

política e das organizações políticas de massa com elas associadas, bem como sua fragmentação 

em vários e separados movimentos sociais” e apelavam para “a identidade social de seus 

sustentadores” (HALL, 2003, p.44): o feminismo às mulheres; a política sexual aos gays e 

lésbicas; as lutas raciais aos negros; para o autor, “isso constitui o nascimento histórico do que 

veio a ser conhecido como a política de identidade – uma identidade para cada movimento” 

(HALL, 2003, p.45).  
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O movimento feminista, para Hall, foi um dos principais responsáveis pela verdadeira 

revolução na ideia do “eu”, a partir do questionamento da clássica distinção entre o “privado” 

e o “público” e politização de diversas esferas da intimidade e da subjetividade; o feminismo 

abriu novos rumos para a contestação política em âmbitos jamais questionados na vida social, 

como nos mostra: 

[...] a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do 

trabalho, o cuidado com as crianças, etc. [...] enfatizou, como questão política 

e social, o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos 

generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo 

de identificação [como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas] [...] 

expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero 

(HALL, 2003, p.45-46). 

 

A discussão sobre a identidade se faz necessária porque a formação de sujeitos sólidos, 

que parecia inatingível, formados a partir da raça e classe social, é questionada, revista, 

sobreposta, fundida, combinada e modificada. Manter-se em movimento deixa de ser uma 

opção: torna-se uma obrigação para aqueles que pretendem se absorver, se identificar e se 

incluir. Assim, pessoas mudam de identidade – e estilo de vida – permanentemente em razão 

de se revolucionarem, movimento que é imprescindível para entender a representação da 

mulher dentro de funk. 

Contudo, Hall (2000) pontua que no mundo globalizado a identidade será o novo 

recurso enquanto resposta às formas de controle e dominação, visto que ela é o resultado da 

marcação da exclusão e da diferença, que aflora no interior das disputas específicas de poder. 

Utilizar-se-á, principalmente, deste discurso da política de identidade aqueles que continuam 

estruturalmente marginalizados apesar de uma nova configuração econômico-social, um dos 

pressupostos fundamentais desta dissertação.  

Outro tema que emerge das discussões sobre globalização é a transgressão da relação 

espaço-tempo devido à expansão das fronteiras geográficas que são atualmente facilmente 

ultrapassadas, o que modifica completamente a sensação da distância a partir de um produto 

social e não mais um dado físico, objetivo e medível. A ideia e o desafio de romper barreiras 

atingem todos os aspectos de formação da sociedade: econômicas, geográficas, nacionais e 

identitárias. Próximo, então, é tudo aquilo que se torna familiar, habitual e universal, e o distante 

é algo inalcançável. O problema está na polaridade, causada por esta nova configuração, entre 

as diferenças e a exclusão de quem pode consumir essas possibilidades de escolha de 

territorialidade e de identidades desejadas. 
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No mundo inteiro, a população concentrava-se cada vez mais nos centros urbanos 

(HOBSBAWN, 2002), onde o acesso à informação, aos meios de comunicação e à 

escolarização - mesmo tratando-se de processos que envolvem novas e antigas hierarquias e 

desigualdades – era cada vez maior. Havia uma nova e grande onda de resistência ao histórico 

sistema de dominação, que se relacionava não apenas com antigas relações de poder mas com 

o crescimento de expectativas de uma vida melhor, onde seus porta-vozes não poucas vezes 

foram os jovens intelectuais desses países, que usufruíam de um acesso privilegiado às novas 

formas de capital cultural que se desenvolviam no ocidente. 

Podemos definir três fases de determinação das identidades, apoiando-se em Bauman 

(2005): o primeiro ocorre no período pré-moderno, quando a identidade era determinada no 

nascimento com pouquíssimas possibilidades de ascensão e menos espaço de ponderações 

sobre o “eu” e o pertencimento. O segundo, na modernidade, em que a definição da identidade 

humana era traçada essencialmente pela centralidade do trabalho e o papel produtivo 

desempenhado pelo indivíduo, ou seja, sua posição na divisão do mercado de trabalho. A 

terceira, na liquidez, definida pelo papel consumidor que a pessoa é capaz de exercer. Isto é, a 

volubilidade de identidades, exercida pelo poder de escolha nem sempre consciente, está 

relacionada à hierarquia socioeconômica vigente. Os privilegiados nessa cadeia escolhem, num 

leque de amplas opções, as identidades e os estigmas mais ou menos convenientes a cada 

momento. 

Consequentemente, da mesma maneira que adquirem experiências, lugares e produtos, 

constroem-se identidades que rapidamente se mostram obsoletas e substituíveis por outras 

sempre mais atuais; um ciclo vicioso que, assim como carros, roupas, e destinos, também 

entram e saem de moda. Quem for capaz de acompanhar tamanhas obsolências identitárias 

estará no topo do mundo líquido. O que resta aos outros, distribuídos por todos os espaços do 

mundo globalizado, permanece sendo a resignação às suas identidades fixas e estigmatizadas 

(BAUMAN, 2005, p.44). Todavia, a questão da mobilidade identitária torna-se um problema 

apenas para as pessoas que têm consciência crítica de sua limitação e de que muito mais 

recebem produtos culturais extraterritoriais, tornando-se simbolicamente apenas grandes 

receptores e não produtores. 

A ideia de globalização provoca a sensação de que há liberdade do capital, gerando 

um mundo livre e democrático e que ela é um processo desarticulado, no qual não existe um 

centro emissor de informações, produtos e bens simbólicos. Tem-se a equivocada impressão de 
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que essas questões estão sendo pulverizadas de forma desorganizada. O modelo busca 

compreender e articular o envolvimento do indivíduo a partir da estratégica mobilização de 

recursos e dos ganhos individuais para o engajamento em ações coletivas, que os faça dar 

continuidade aos projetos com um único objetivo, sem levar em consideração a estrutura que 

constitui esse agente. 

Harvey (1992) mostra que a multiculturalidade, ao colocar o homem como o único 

chefe executivo de suas necessidades a partir de práticas estéticas e culturais, traz consequências 

perversas, uma vez que a condição da pós-modernidade não representa uma mudança real da 

estrutura social e econômica e apenas colabora para a erosão do capitalismo desorganizado e 

descentralizado, prevalecendo a estética sobre a ética. Assim, a luta por direitos, inclusive 

identitários, torna-se insuficiente se não observada e colocada dentro de uma abordagem 

fundamentalmente classista, a partir da centralidade do trabalho, que aponte para as minorias 

que sofrem as opressões institucionalizadas de gênero e raça, e que nenhuma diferença será 

superada dentro do capitalismo. É preciso lembrar que quem continua lucrando, com a grande 

indústria cultural e de serviços, permanece sendo a classe dominante e conservadora, que 

considera as minorias incapazes de ocupar espaços e resolver questões. Vale lembrar que, 

enquanto profissionais, as mulheres foram praticamente as últimas a fazerem parte do mundo 

do funk. 

Desta forma, o autor mostra que as mudanças frente à modernidade, principalmente 

no que tange suas práticas culturais, são fruto de alterações político-econômicas que ocorreram 

nos Estados Unidos a partir de 1972, relacionando-as com as novas necessidades de 

experiências perante o espaço-tempo, que geraram inclusive uma nova classe social, uma 

mudança no próprio estilo de vida com novas práticas e formas de vida, para além de mudanças 

apenas nas produções culturais. Assim, a consequência política das teses sobre a globalização 

são um misto de conformismo e acomodamento ao status quo.  

O homem globalizado repousaria então dentro de um universo imagético, repleto de 

simbolismos - novos produtos, novos espaços, novas tecnologias, novas necessidades, novas 

estratégias de marketing -, que traduziriam uma realidade objetiva como expressão máxima das 

inseguranças humanas e da contemporaneidade, como um espelho que desfoca a verdadeira 

realidade e a luta de classes, como mostra:  

O pós-modernismo surgiu em meio a este clima de economia vodu, de 

construção e exibição de imagens políticas e de uma nova formação de classe 

social. A existência de algum vínculo entre essa eclosão pós-moderna, a 
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construção de imagem de Ronald Reagan, a tentativa de desconstruir 

instituições tradicionais do poder da classe trabalhadora (os sindicatos e os 

partidos de esquerda) e o mascaramento dos efeitos sociais da política 

econômica de privilégios deveria ser bastante evidente. Uma retórica que 

justifica a falta de moradias, o desemprego, o empobrecimento crescente, a 

perda de poder, etc. Apelando a valores supostamente tradicionais de 

autoconfiança e capacidade de empreender também vai saudar com a mesma 

liberdade a passagem da ética para a estética como um sistema de valores 

dominantes. (HARVEY, 1992, p.301) 

 

Passa-se a observar então uma convergência entre a cultura e a economia e tudo que 

de certa forma converge com o que é material e ideológico ao mesmo tempo. Neste sentido, o 

capital perdeu seu significado essencial de processo de reprodução da vida social através da 

produção e acumulação de mercadorias e se transformou em um capital especulativo, pois leva 

em consideração a vida cultural, antes considerada um plano exterior à lógica capitalista. Em 

outras palavras, a nova formulação da desigualdade social na globalização está apoiada na 

capacidade de um indivíduo construir uma narrativa que cruze seu capital social e cultural para 

garantir sua ascensão. Assim sendo, um compilado que traduza o potencial, a competência e a 

estética do indivíduo: uma reestruturação do capitalismo baseada na personalidade somada ao 

perfil profissional.  

O mundo imagético gradualmente conduz novas formas de interação entre os 

indivíduos, moldando suas individualidades, produzindo um novo tipo de sujeito que se 

desenvolve convivendo com a intercomunicação econômica e a avalanche de informações que 

são injetadas a todo o momento na sociedade, suscetíveis às mais diversas interpretações, como 

prõpoe Harvey:  

O que de fato está em jogo aqui, contudo, é uma análise da produção cultural 

e da formação de juízos estéticos mediante um sistema organizado de 

produção e de consumo mediado por divisões do trabalho, exercícios 

promocionais e arranjos de marketing sofisticados. E, em nossos dias, o 

sistema inteiro é dominado pela circulação do capital. (HARVEY, 1992, 

p.310)  

 

A economia cultural caracterizada pela velocidade, descartabilidade e o consumo 

produz, por meio da estética, modos de ser e relacionar provocados por um falso carisma 

midiático, em busca da cidadania cultural como descrita por Yúdice (2006). É um ponto 

também observado por Harvey (1992), que elucida o desenvolvimento da forma de produção e 

do marketing cultural em escala global como fatores/fenômenos primordiais para o 

entendimento da compressão do espaço-tempo e da condição da ideia de massa. Mas tal sistema 
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não promove necessariamente uma consciência de classe, pelo contrário, a livre iniciativa 

propõe aparentemente que o racismo, a homofobia, o machismo e a pobreza, entre outras 

opressões, sejam superados pela boa vontade do capital financeiro através de grandes 

demonstrações de entretenimento, como realitys shows. 

Contudo, ele alerta sobre o também e possível caráter revolucionário dessa política da 

massa cultural. Estar dentro do negócio de definição da ordem simbólica através da produção 

de imagens para todos, dependendo do setor da classe dominante da sociedade que essa massa 

se alie ou volte para si mesma para a consolidação de sua própria identidade, pode representar 

uma mudança significativa no sentido da ordem moral e simbólica vigentes, como um fator já 

presenciado através dos movimentos culturais dos anos 60 que provocaram uma ruptura 

politizando outras esferas da vida social, uma herança ainda presente. 

É preciso reconhecer que não há mais como controlar o mundo imagético e que a 

produção de imagens e discursos é um aspecto importante dentro da composição social, além 

de uma importante ferramenta na transformação e reprodução de valores que compõem a ordem 

simbólica da vida social, como a religião, o gênero, e a raça. É primordial levar em conta as 

práticas estéticas e culturais, usá-las a favor e não encará-las somente como inimigas, 

colocando-as em um patamar de atenção para suas produções. 

Também se faz necessário analisar as práticas a partir de um contexto estrutural em 

que os indivíduos estejam envolvidos, assim como formas de associação e de uma identidade 

coletiva. Entendendo que muitas vezes movimentos identitários ou culturais são atravessados 

por questões de interesses políticos e econômicos, que só serão atendidos na busca por direitos 

e reconhecimento de uma identidade singular por meio de políticas públicas, uma vez que essas 

reivindicações culturais e identitárias estão associadas à interesses socioeconômicos.  

E principalmente continuar buscando o respeito pela alteridade, compreendendo a 

complexidade da realidade dentro da condição pós-moderna; "trata-se de uma tentativa de 

extrair ao menos um mundo apreensível da infinidade de mundos possíveis que nos são 

mostrados diariamente na tela da televisão." (HARVEY, 1992, p.316) 
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1.2 - A GENTE SE VÊ NA TV 

 

Na contemporaneidade, comunicar-se significa estar sempre com e na disposição e 

“participar” de tudo o que acontece para além de nossas limitações físicas, materiais, mentais e 

imateriais. Há tempos os processos de comunicação diziam respeito quase que particularmente 

às relações de uma comunidade e o vínculo social que se estabelecia entre os indivíduos de 

interagir, de se expressar, e de ser compreendido. Hoje, significa fazer parte de uma cultura de 

massa, originário de qualquer grupo e categoria social que convive em um campo de extrema 

sofisticação simbólica e técnica, cujos mecanismos de manifestação são dotados de referência 

e linguagens múltiplas e que representam muito mais do que um mero entretenimento e/ou fonte 

de informação. São produtos que promovem sentido, exemplificadores de comportamentos, 

fabricantes e fornecedores de valores sociais e morais.  

As mídias afetam hoje maneiras tradicionais de comunicação, modificam códigos e 

conteúdos semânticos, influenciam e são influenciadas pela sociedade nos modos de ver e de 

ser no mundo gerando, assim, mudanças no pensamento e na ação. Tudo é profundamente 

tocado por elas, desde nossas linguagens, códigos historicamente produzidos até os nossos 

sistemas de crenças. 

Sodré (2002) nos mostra através de sua linha de pensamento que vivemos em um 

contexto de midiatização das relações sociais, sendo extremamente crítico ao apontar o lugar e 

o poder que os meios de comunicação exercem sobre pessoas, em que cada vez mais se realizam 

em forma de audiência. Consequentemente e em paralelo a isso, o autor constata a diminuição 

da mediação de instituições formadoras tradicionais como a família e escola frente às 

“tecnomediações”, que seria como “uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da 

realidade sensível, denominada medium”, um tipo característico de interação que tendem a 

telerrealizar ou virtualizar as relações humanas (SODRÉ, 2002, p.20).  

Fundamentando-se em Aristóteles e discutindo a relação do homem e sua imagem, 

Sodré (2006) nos mostra uma nova configuração existencial perceptiva e mental chamada de 

“tecnocultura”. Esta nova configuração busca estabelecer uma relação com a verdade 

completamente distinta de qualquer uma antes já presenciada, ou seja, ela atua e influencia na 

realidade social de forma a moldar afetos, desejos, percepções e significações, como aponta: 

Parte apreciável das mudanças na forma contemporânea de viver vincula-se à 

primazia da comunicação na ambivalência tecnocultural. Primeiro, pela 

capacidade de redes infoeletrônicas, satélites e fibras ópticas de interligar 
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povos, países, culturas e economias, procurando unifica-los em torno de 

sínteses de uma hipotética vontade geral. Segundo, porque as relações sociais 

e os processos de produção simbólica estão cada vez mais midiatizados – isto 

é, sob a égide de mediações e interações baseadas em dispositivos 

teleinformacionais. Os quadros de referências envolvem-se com a moral 

prescritiva da mídia, quase sempre afinada com a ordem do consumo e a 

estetização espetacularizada da realidade. Tudo parece reforçar as 

identificações projetadas e a representação total em telas e monitores: a moda, 

o corpo, a intimidade, o sexo, as competições esportivas, o design, a literatura 

de auto-ajuda, o turismo, a ficção cientifica, o cinema-catástrofe, a religião, 

a música, os museus. Essa febre midiática afigura-se como imperativo para 

a fixação de valores e crenças, bem como para consolidação da lógica da 

lucratividade em todos os ramos culturais. (SODRÉ, 2006, p.17) 

 

No papel de referência direta, a mídia se apropria e autorresponsabiliza ao cumprir a 

função de matriz de modelos para a construção de identidades. Encenando, assim, uma “nova 

moralidade objetiva”, prescritiva, que cria identidades culturais e negocia com o instituído ao 

reiterar o familiar e tradicional, mas também ao propor mudanças. Sodré (2006, p.30) usa a 

expressão “eticidade moralista da mídia” para explicar este fenômeno. São orientações de como 

e o que se deve ter ou ser - através do consumo de imagens que se tornam econômicos, 

indentitários e simbólicos - o que a mídia produz para que os indivíduos se adequem a um 

modelo de sucesso e aceitação. 

Dentre os meios midiáticos aos quais possuímos acesso, costuma-se dizer que “a 

televisão alterou o nosso mundo”. Tudo o que passa pela televisão se transforma em um terreno 

familiar, sejam imagens, sons e/ou histórias. A televisão continua sendo o meio de comunicação 

que reúne os maiores investimentos publicitários, agrega a representação de um maior número 

de grupos sociais, constituindo-se como a principal fonte de informação e entretenimento, como 

sugere Becker (2005).  

A mídia televisiva ocupa uma posição de centralidade na vida dos brasileiros, é 

imprescindível destacar o importante papel que desempenha na cultura contemporânea e 

acentuar que, quando falamos de mídia, o primeiro veículo de comunicação a que nos referimos 

é a televisão, apesar da importância e do avanço exorbitante da internet se pode dizer que esses 

meios convivem hoje de uma forma híbrida. Vive-se hoje em uma sociedade que se supõe ser 

a mais democrática de todas, onde aproveita-se esta liberdade passando o tempo com máquinas 

de comunicação como essas, por exemplo. 

Estamos vivenciando a passagem da comunicação linear, organizada 

fundamentalmente pela mídia de massas, para o modelo interativo, no qual a primazia é do 
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computador e da internet. Ao mesmo tempo, o novo modelo não exclui o anterior, do contrário: 

passam a coexistir sincronicamente no mesmo espaço social e em constante interação devido 

ao fato de integrarem um mesmo plano tecnológico e econômico.    

A simulação oferecida pela midiatização é possibilitada pelo uso de técnicas 

analógicas e digitais. Entretanto, apesar do método digital ser mais atual, ao invés da simples 

substituição de uma tecnologia por outra, o que ocorre é uma constante interface e relação 

mútua. 

Raymond Williams (2016), durante seus estudos sobre as mídias e especificamente 

sobre a televisão, aponta o quanto assisti-la tornou-se uma prática social, elencando nove causas 

e efeitos pelos quais a televisão alterou o nosso mundo: 

1) Foi precursora, alterando todos os meios de comunicação de notícias e 

entretenimento anteriores; 

2) Tornou-se imensuravelmente grandiosa e alterou muitas de nossas formas de 

relações sociais e institucionais; 

3) Alterou profundamente nossa percepção básica da realidade e consequentemente 

nossas relações com o mundo e com os outros; 

4) Seu tamanho poder ocupou lugar junto de outros fatores do crescimento da 

mobilidade física, das formas e escalas de nossas sociedades; 

5) Seu desenvolvimento precursor gerou consequências imprevistas, não só em 

outros meios de comunicação de notícias e entretenimento ao reduzir suas 

importâncias, mas em alguns processos centrais da vida social, cultural e familiar; 

6) Foi selecionada como o principal meio de comunicação para investimentos e 

desenvolvimento, para que pudesse atender às necessidades do novo tipo de sociedade, 

principalmente no provimento de entretenimento concentrado e na formação 

centralizada de modos de comportamento e opiniões;  

7) Foi selecionada para ser um típico “aparelho do lar”, recebendo investimentos e 

promoções como uma nova fase para a economia de consumo doméstico; 

8)  Seu uso organizou e passou a representar elementos enfatizados e explorados 

que sempre foram latentes nas pessoas, de passividade e inadequação cultural e 

psicológica; 

9) Atomizou as necessidades de um novo tipo de sociedade complexa e de grande 

escala. 
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Por ser sobretudo um meio de comunicação que comporta vários níveis e estilos de 

linguagem, a televisão aparece, por excelência, na interação e no cruzamento cotidiano, da 

realidade e da ficção, como propõe Rondelli (1998): 

 

Em trabalho anterior, cujo título, "A produção ficcional televisiva como 

artefato de construção do real", sugere esta intenção de analisar como estes 

discursos entre o real e o ficcional se contagiam, constatei que, ao se traçar 

uma história das temáticas abordadas pelas telenovelas e seriados nacionais, 

evidencia-se a representação daquilo que para efeitos da produção ficcional 

televisiva se considera ser a realidade brasileira, nos seus aspectos rurais, 

urbanos, regionais, metropolitanos, históricos. (RONDELLI, 1998, p.152) 

 

Desta forma, neste hibridismo entre ficção e realidade, a televisão aglutina audiência 

e se estabelece como forma comunicativa de alcançar legitimação, de se lançar como 

protagonista privilegiada com o grande poder de desempenho que lhe foi atribuída e no alcance 

na construção de valores públicos e de uma determinada ética. Neste sentido, ao elaborar 

produções para serem apresentados em veículos de comunicação em massa e principalmente na 

televisão, o corpo profissional de diretores, produtores e atores, espelham, como propõe Wolton 

(1996), desejos cujo perfil geral de um público acredita-se conhecer.  

Os reality shows são produtos que, segundo Bauman (2008), espelham principalmente 

o medo que assola os indivíduos na contemporaneidade. Essas obras, realizadas em diferentes 

formatos, expõem a profunda natureza das inseguranças humanas como sensações e 

sentimentos toleráveis da vida cotidiana: a competitividade, a vigilância, a rejeição, a aceitação 

e a intimidade. Narrativas às pessoas, grupos, comunidades, a todos os membros da família, 

sejam eles homens, mulheres, adolescentes ou crianças, porque há nas entrelinhas designações 

de faixa-etária, classe social, gênero, grupo de pertencimento, escolaridade, ou seja, múltiplas 

identidades que representam espetacularizadamente a mais pura fragilidade humana que se 

espelha nos confinados. 

Com toda a relevância que este veículo adquiriu nas últimas décadas no Brasil, a TV 

ainda lidera o acesso à informação e ao entretenimento de grande parte da população brasileira, 

de acordo com o IBGE 96,9% da população brasileira8 possui um aparelho televisor em seu 

domicílio. A televisão hoje é capaz de apresentar programas que se aproximam cada vez mais 

da “realidade”, utilizando recursos de cenários e ambientes externos que propiciam o 

                                                      
8 Tabela em anexos. 
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sentimento de vivenciar o que é sugerido, criando assim um gênero ficcional ou território de 

ficcionalidade para seu público específico, obedecendo à lógica proposta por Silvia Borelli 

(2001), que capta a ideia de programas para diversos segmentos de público.  

Para Priolli (2000), a televisão não constitui um mundo nela mesma, mas é um 

instrumento que participa, com outros, da necessidade social de fabricar convenções em 

comum, ou seja, formar identidade coletivas nas quais a população brasileira se reconheça, 

cumprindo assim dois papéis: o de entretenimento e o de difusor das dimensões sociais. Um 

imaginário nacional que articula a todos em torno de uma ideia de identidade brasileira, como 

um espelho simultâneo onde todos se reconhecem. Logo, há toda uma intencionalidade que 

permeia os programas, inclusive os reality shows, relacionadas e calcadas nas escolhas das 

imagens, cenas, personagens, histórias que criam uma narrativa, que nos parece natural ou 

aleatória, mas que através dos símbolos irá delinear seu endereçamento.   

Os indivíduos, segundo Wolton (1996), assimilam o que veem na TV e produzem 

sentido a partir dessa interação com o veículo, aprimorando conhecimento. Analisando sob esse 

prisma, as relações entre as produções exibidas e o público por elas atingido podem não ser 

passivas e indiferenciadas. Ao contrário, entende-se que podem contribuir para transformar o 

indivíduo enquanto sujeito sociocultural, já que as variáveis (medidas geralmente pela 

audiência) não podem ser controladas por quem faz a programação. Dito de outra forma, a 

identidade é construída a partir de representações simbólicas que buscam corresponder a uma 

identificação, que diz respeito a cada receptor individual e coletivamente, mas também a cada 

realizador, pertencente a grupos e categorias que sugestionam suas produções e que podem não 

estar em conciliação com o público desejado.  

Nesta lógica, na medida em que a sociedade se reconhece e se sente representada por 

aquilo que está assistindo, estabelece laços de pertencimento ou identificação entre os 

personagens e o público (WOLTON, 1996, p.124). Essa identificação está diretamente 

relacionada aos desejos individuais, ou seja, se encontra calcada em signos de desejo embutidos 

na representação daquela “posição-de-sujeito”, seduz e oferece recompensas ao modelo 

representado: status, sucesso, beleza, notoriedade, riqueza, poder etc. Contribui dessa forma 

para a formação de identidades e subjetividades específicas, socialmente aceitas e valorizadas, 

que têm relação direta com a realização de cada um. 

Ao fazer escolhas, ao eleger uma concepção de funk e de mulheres funkeiras, calcada 

em referenciais, a emissora ao produzir o reality show Lucky Ladies Brasil, está se posicionando 
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e reforçando o que deseja valorizar. Estes discursos são materializados em imagens e nas 

narrativas escolhidas para representar e serem disseminadas através de cada perfil das 

participantes, carregados de símbolos sociais e representações que dialogam com o público. De 

maneira individual e coletiva, contribuem para a formação dialética das identidades, tanto das 

funkeiras quanto do público que se identifica. 

Wolton (1996) escreve sua teoria sobre a televisão afirmando desde o princípio que é 

ela o laço social que conecta todos os tipos de públicos na modernidade, gerida por diversas 

tecnologias. Destacando a repulsa que os meios de comunicação, principalmente a televisão, 

tiveram enquanto objeto de pesquisa por parte dos intelectuais, reforçamos que apenas durante 

a Escola de Frankfurt foi dada importância de pesquisar um objeto tão próximo, quando desde 

sempre houve uma fragilidade dos conhecimentos acerca dela. 

Dada sempre como alienante, a televisão ainda continua com um dos meios mais 

populares de comunicação e disseminação de informações, e sua importância está exatamente 

na fragmentação causada pela modernidade. Em um mundo onde milhões de indivíduos estão 

conectados, administrar a diferença entre todos esses pontos de vistas torna mais difícil a 

relação e a tolerância. Fazer as pessoas compartilharem seus diferentes pontos de vistas não é 

difícil, complicado mesmo é aprender a conduzir as diferenças linguísticas, religiosas, políticas, 

filosóficas e culturais e traduzir tudo isso em produtos audiovisuais que alcançam milhões de 

pessoas. 

Entender o papel da televisão, pública ou privada, dentro de uma sociedade 

democrática é discutir, acima de tudo, sua legitimidade. A televisão se transformou em uma 

indústria, acompanhando o modelo político dominante, precisou se inovar e modificar mas se 

mantém continuamente como a principal, mas não mais a única, fonte de avaliação; entram 

nessa conta a audiência, capaz de ditar quantitativamente toda espetacularização do conteúdo 

produzido e a internet, que por meio das redes sociais, de forma interativa, telespectadores são 

capazes de emitir opiniões qualitativas sobre a aceitação do que está sendo consumido.  

As narrativas televisivas possuem dimensão simbólica e intencional e, como meio e 

produto, emitem informações, conceitos e valores todo o tempo. Os ângulos, os planos, os 

ritmos que compõem as imagens, assim como as luzes, as sombras, as falas, os sons, são 

escolhidos intencionalmente por profissionais que dominam as técnicas da linguagem 

televisual, assim como a ordem da programação, como nos mostra Bourdieu (1997) em seu 

livro “Sobre a televisão”. O fato de utilizar dois ou cinco minutos transmitindo uma informação, 
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de abordar um tema como socialmente positivo, como denúncia ou de forma sensacionalista; 

de escolher determinada matéria para abrir ou fechar um bloco do telejornal; de veicular 

programas para adolescentes ou adultos de uma forma e não de outra, busca atingir um efeito. 

A cultura nunca foi tão conveniente, e esse processo é intensificado quando se trata de imagens. 

Em toda a sua composição, sejam elas as cenas, cenários, trilhas sonoras e tramas, com 

linguagem própria e complexa, até as vinhetas; a televisão, seus produtos e essencialmente os 

reality shows, veiculam conteúdos intencionais e direcionados, objetivos e subjetivos, que 

buscam emanar uma mensagem influenciadora. 
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CAPÍTULO 2 

 

“EU SOU DE BATALHA”: A ORIGEM E A CENA DO FUNK CARIOCA 

 

 

É preciso recuperar a trajetória histórica do funk enquanto gênero musical, no sentido 

de trazer de volta e reescrever alguns aspectos importantes que já foram muito bem explorados 

por estudiosos de diversas áreas. O funk sustenta-se não só pelo contexto social no qual se 

insere mas também como manifestação artística que compõe a própria vida em sociedade, ou 

seja, o funk é um estilo vida e uma expressão musical. Tanto que nos últimos anos tornou-se 

um dos temas centrais para a compreensão da dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, e sempre 

viveu entre a rejeição e a aceitação. 

Entre os maledicentes do gênero, é frequente a justificativa de que o funk seria um dos 

responsáveis por uma decadência cultural, musical, moral e social do Brasil. No entanto, o funk 

pode ser entendido como causa e consequência de uma sociedade marcada pela exclusão e pela 

violência. 

Mesmo com sua origem norte-americana, a maneira como se constituiu no Brasil e as 

diferentes fases pelas quais passou e vem passando fizeram do funk carioca elemento 

permanentemente acionado como meio de destrinchar a vida social do Rio de Janeiro, também 

como uma porta para a análise das desigualdades sociais, raciais e econômicas que tecem o 

cenário brasileiro no âmbito urbano. Sua linguagem enraizada na diáspora negra consiste em 

mostrar a “realidade da vida” narrada através das letras como um espelho da vida cotidiana 

encontrada nas periferias. Com seus batuques, é a narrativa de uma ficção devastadoramente 

real. 

Existiu primeiro o funk americano, criado e desenvolvido por músicos como Sly Stone 

e James Brown nas décadas de 1960 e 1970, como parte de um movimento histórico de 

autoafirmação dos negros, como vimos no primeiro capítulo. Esse estilo de fazer música saiu 

do Bronx, bairro negro e pobre de Nova York, e representou uma importante ruptura estética 

na música pop negra estadunidense. A partir da mistura dos estilos musicais africanos com a 

influência do jazz, Brown compôs músicas que promoveram uma nova ordem na música negra 

americana, que consistiam em muito “groove” e pouca melodia. Era o soul, que serviria de base 
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para diversos outros gêneros musicais, como também ocorreu com o na época nascente 

movimento hip-hop, a house, entre outros ritmos experimentais.  

Em consonância com a música, importou-se também a atitude confiante da negritude 

orgulhosa. No Brasil, este movimento ganhou o nome de “Black Rio”, que revelou uma das 

principais vozes do soul music 9 que tivemos em nosso país, Tim Maia. Na época, o movimento 

incomodou as autoridades, vivíamos a ditadura militar e foram enxergados indícios de 

subversão. Os principais encabeçadores dos “bailes black” que ocorriam pela cidade sob o nome 

de “Bailes da Pesada” foram convocados a depor, fazendo com que o Black Rio sofresse uma 

série de ataques. 

O funk carioca nasceu das formas e dos significados para quais os subúrbios e as 

favelas do Rio de Janeiro deram para a diáspora africana em seus múltiplos contextos, 

principalmente políticos e sociais, nos anos 70. E também como foram ressignificadas as 

renovações sonoras que vieram com a invenção do disco long-play. Toda essa complexidade 

tecnológica que atravessava aquele momento as culturas negras transformaram em hip-hop nos 

Estados Unidos e logo a novidade se espalhou pelo globo, chegando até o Brasil. 

Sede da mestiçagem racial brasileira, os subúrbios e as favelas conseguiram, durante 

os primeiros dez anos de existência do funk, transformar o hip-hop “eletrofunk” da Flórida, 

chamado de Miami Bass, que tomava conta dos até então “bailes black” em uma prática musical 

completamente própria nos solos brasileiros. Isto é, deixou de ser somente imitação e 

reprodução de sons e batidas e de forma muito singela foi se transformando em um ritmo que 

as práticas negras locais foram associadas à estética do hip-hop norte-americano, logo, as festas 

enquanto manifestações desse movimento também ganharam uma denominação própria, a 

partir dali chamadas de “bailes funk”. 

O funk então passou a representar através de suas práticas as características que 

formavam os bairros mais populares da cidade do Rio de Janeiro, como também toda a 

criatividade encontrada na cultura negra e suas manifestações, como no samba, na dança, na 

batida de tambor e na capoeira. E assim como as manifestações que lhe antecederam, passou 

também a ser extremamente vulnerável, como nos mostra Adriana Lopes: 

Porém, como toda cultura negra, o funk é criativo e estratégico, mas é também 

vulnerável. As forças da mercantilização penetram diretamente nas suas 

formas de expressão, classificando e homogeneizando a sua musicalidade, 

                                                      
9 Termo usado para se referir a uma variedade de subgêneros da música negra norte-americana naquele momento. 
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oralidade e performance. Reificam-se, desse modo, os binarismos dos padrões 

culturais ocidentais: autêntico versus cópia, alto versus baixo, resistência 

versus cooptação etc.  O funk entra na classificação dicotômica que, mais do 

que revelar uma qualidade intrínseca à produção cultural, serve para mapear 

as performances culturais negras dentro de uma perspectiva burguesa, na qual 

a alteridade é posta em seu devido lugar, ou seja, é constituída sempre pelo 

adjetivo que carrega o traço negativo desses binarismos hierárquicos.   

Mas o funk é contraditório e tira proveito até mesmo dos estereótipos e de 

tudo aquilo que se acumula como “lixo” e “vulgar” na cultura moderna. O 

funk evidencia como a juventude negra e favelada reinventa-se criativamente 

com os escassos recursos disponíveis, subvertendo, muitas vezes, as 

representações que insistem em situá-la como baixa e perigosa. Além disso, a 

crítica ao funk escancara a maneira pela qual a sociedade brasileira renova seu 

racismo e preconceito de classe camuflados pela retórica ocidental do “bom 

gosto estético. ” (LOPES,2001, p.18) 

 

O funk passou a ser alvo de avaliações, interpretações e julgamentos porque começou 

a chamar a atenção da população, do governo e do mercado cultural. Semanalmente eram 

trazidas novidades dos Estados Unidos, e de quarta a domingo o consumo do funk era realizado 

em mais de trezentos bailes espalhados pela cidade na década de 70. A música funk no Rio de 

Janeiro não existia sem os bailes, uma festa que se tornou essencialmente carioca, apesar de 

importada. 

Consolidado a partir dos anos de 1980, o baile funk se configurou então em um - não 

único, mas principal – espaço privilegiado de socialização, de jovens que vivem nestas 

condições encontradas nas periferias do Rio de Janeiro, que se juntam aos finais de semana pra 

cantar e dançar ao mesmo passo que cuidam da iluminação, da segurança, do local, do DJ10 e 

do MC. Desta forma, o funk transformou-se em um ritmo altamente popular, sendo alvo de 

discriminação por sua disseminação pelas classes mais pobres socioeconomicamente e por ser 

um produto mercadológico altamente interessante devido ao seu alcance. Naquela época, 

Hermano Vianna (1987), em sua etnografia, já constatava cerca de 1 milhão de pessoas em 700 

bailes espalhados pela cidade. 

Impossível não falar do pioneiro das pesquisas sobre funk, segundo Vianna (1987), o 

baile funk é uma festa organizada por equipes de som, um grupo de pessoas responsáveis pela 

música e por tudo que era necessário para que o baile ocorresse como a questão da venda de 

bebidas e da segurança. Na época os bailes já eram realizados em clubes da cidade e em quadras 

de escolas de samba e por equipes de som responsáveis pelos bailes, como a Furacão 2000 e a 

                                                      
10 Um disc jockey (DJ) derivado do inglês ou disco-jóquei é um artista profissional que seleciona e reproduz as 

mais diferentes composições, previamente gravadas ou produzidas na hora para um determinado público alvo. 
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Soul Grand Prix, já famosas entre os adeptos. Foi através de seu trabalho que, de alguma 

maneira, o funk ganhou uma ampla visibilidade.  

A grande ênfase de diversos estudos que buscaram compreender o funk mostra que a 

música é mais do que um som, “o funk carioca é uma música, uma linguagem e uma cultura, 

pois é, sobretudo, uma prática social historicamente situada: uma forma de cantar, de expressar, 

de construir, de vivenciar e de sentir o mundo. ” (LOPES, 2011, p.19) 

O funk não era conhecido pela elite branca, não chegava à Zona Sul da cidade e 

passava despercebido pelos meios de comunicação de massa (VIANNA,1987). Mesmo assim, 

estava na “boca do povo”. Era uma manifestação cultural praticamente desconhecida dos 

modismos burgueses, porém, como dificilmente nada passa despercebido aos interesses das 

elites, de acordo com Adriana Lopes, “o funk carioca constitui-se num momento em que a 

antiga imagem de Brasil – como um país da democracia racial e social – começa a ser 

substituída por um retrato de uma nação altamente fragmentada e permeada por conflitos. ” 

(2011, p.26)  

Logo, tendo como mola propulsora a diáspora africana como um princípio estético e 

político, o gênero musical do funk carioca era e continua sendo composto por jovens negros em 

sua maioria e pobres, que introjetaram e transformaram, isto é, ressignificaram os componentes 

de uma outra cultura marginalizada também produzida por outros jovens negros e pobres, só 

que norte-americanos, tal e qual mais uma manifestação prática e cultural que se tornou 

adaptável à realidade local do Brasil e mais especificamente do Rio de Janeiro, como um grande 

compartilhamento de experiência. Nas palavras de Adriana Lopes: “Trata-se de uma linguagem 

diaspórica disseminada através da música e intrinsecamente relacionada com a construção de 

identidades de jovens negros habitantes de territórios urbanos que são marcados por formas 

similares, mas não idênticas, de racismo, pobreza e segregação espacial. ” (2011, p.27)  

A partir da década de 90 os bailes se estenderam e começaram a ocupar as ruas, becos 

e vielas, aspecto posterior à pesquisa de Vianna, junto com os MCs entrando em cena e cantando 

em português, completando o time antes composto pelos DJs e pelos dançarinos. Vale ressaltar 

a importância dos dançarinos de break (nome que se dá ao estilo de dança advindo do hip-hop) 

na composição dos bailes e na consolidação do funk. Era fundamental nos bailes a presença 

daqueles e daquelas que dariam vida através de passos de dança, mais uma vez reinventados 

com a inclusão de movimentos do jongo e do samba, gêneros genuinamente brasileiros, às 

batidas selecionadas e mixadas do Miami Bass. Um aspecto muito importante sobre o funk que 
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às vezes passa despercebido pelas pessoas é de que ele é música eletrônica de vanguarda, sendo 

assim, a batida dançante é essencial. 

A tese de doutorado de Adriana Lopes, publicada em livro no ano de 2011, intitulada 

de “Funk-se quem quiser: No batidão negro da cidade carioca”, é fundamental para a 

compreensão desta dissertação. Gostaria de salientar aqui o quanto essa tese será utilizada no 

desenvolver deste escrito. Adriana Lopes foi pioneira ao se debruçar no que é a construção 

dessa identidade funkeira, pesquisando os bastidores do funk a fundo e o apresentando sob 

diversos aspectos importantes, levando em consideração que a constituição de identidades 

sociais se interseccionam aos significados de classe, território e gênero. Sendo assim, também 

foi a primeira a pesquisar a sexualidade e o gênero dentro do funk carioca. A intenção deste 

trabalho não é a de apresentar uma releitura da obra de Adriana, mas seu livro é de uma 

importância tão profunda que desde 2011, ao meu ver, o funk já avançou e superou diversas 

perspectivas apresentadas, compreendendo-se a rapidez dos tempos que vivemos, e também 

porque acredito que uma das intenções de Adriana era exatamente contribuir para o avanço real 

do debate sobre o funk. Ademais, sua tese possui como objeto de pesquisa a forma como os 

meios de comunicação de massa, ou mídia corporativa como ela preferiu chamar, constituíram 

o funk carioca por três décadas, afirmando que:  

Tratando o gênero musical como uma prática exótica, a mesma mídia que, 

muitas vezes, glamoriza o funk – principalmente, quando essa prática começa 

a ser consumida por determinada elite – é aquela que associa o funk ao perigo, 

à barbárie e à criminalidade. Nesse caso, a discriminação racial é dissimulada 

e transformada em preconceito com os sujeitos e práticas provenientes de 

determinados locais da cidade – bairros populares e favelas. (LOPES, 2011, 

p.21) 

 

Ou seja, o ponto sobre a marginalização do funk é principalmente racial e de classe. A 

questão não é o tipo de música, o conteúdo das letras ou o que se produz propriamente; é 

simplesmente quem está produzindo e consumindo esse tipo de música.  

Resgatando a ideia de um autor clássico que fala sobre a arte enquanto um sistema 

cultural (GEERTZ,1997) e pensando o funk enquanto manifestação, percebemos que é a 

construção e a transmissão de um saber local que coloca o funk como uma ferramenta artística 

capaz de entender e interpretar toda uma cultura constituinte de uma vida social, consolidando-

o como uma expressão de arte legítima. O funk nasce da vivência dos jovens da periferia, 

vinculando-se a uma classe social específica, diante de como a luta de classes, tratada por Marx 

(2008), divide nossa sociedade capitalista ainda hoje, revelando todo um sentido e um sistema 
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simbólico que não é compartilhado com um todo. O funk, como nenhuma outra linguagem 

artística e/ou musical, não é universal, mas coletivo, tendo em vista que constrói a experiência 

e a realidade social desta parte da sociedade desigual que os marginaliza. É neste sentido que 

ele se torna tão exótico para o outro, o que gera conflitos que o rodeiam a todo tempo. As 

críticas pungentes, advindas por quem não compartilha destes códigos feitos no funk é o que 

contribui em grande parte para um processo de desvalorização e negação do movimento 

artístico, como afirma Geertz: 

O que isso implica, entre outras coisas, é que, em qualquer sociedade, a 

definição de arte nunca é totalmente intra-estética; na verdade, na maioria das 

sociedades e lá só é marginalmente intra-estética. O maior problema que surge 

com a mera presença do fenômeno do poder estético, seja qual for a forma em 

que se apresente ou a habilidade que o produziu, é como anexá-lo às outras 

formas de atividade social, como incorporá-lo na textura de um padrão de vida 

específico. E esta incorporação, este processo de atribuir aos objetos de arte 

um significado cultural, é sempre um processo local; o que é arte na China ou 

no Islã em seus períodos clássicos, ou o que é arte no Sudeste Pueblo ou nas 

montanhas da Nova Guiné, não é certamente a mesma coisa, mesmo que as 

qualidades intrínsecas que transformam a força emocional em concretas (e não 

tenho a menor intenção de negar a existência destas qualidades) possa ser 

universal. A variedade, que os antropólogos já aprenderam a esperar, de 

crenças espirituais, de sistemas de classificação, ou de estruturas de parentesco 

que existem entre os vários povos, e não só em suas formas mais imediatas, 

mas também na maneira de estar no mundo que encorajam e exemplificam, 

também se aplica a suas batidas de tambor, a seus entalhes, a seus cantos e 

danças.  (GEERTZ, 1997, p.146) 
 

Através da música, os MCs buscam expressar suas ânsias e indignações de mundo em 

forma de ritmo e letras que refletem o cotidiano vivido nas favelas, tais músicas aportuguesadas 

ficaram conhecidas como “melôs”. São representações de um movimento, quebrando e 

reformulando condições estabelecidas dentro do tempo e espaço que se encontram, uma vez 

que o funk é a forma de expressão de parte da população historicamente pobre e discriminada, 

que fazem dos bailes funk um grande espetáculo. 

O funk teve muitas fases para sua nacionalização, brincou com muitos outros gêneros 

musicais advindo do movimento negro estadunidense, ou black music dos EUA, como o soul, 

o rap e o disco, além das coreografias como parte fundamental da diversão dos bailes. A gênese 

do funk brasileiro reside na parceria de Hermano Vianna com DJ Marlboro, altamente 

reconhecido no mundo dos bailes nos meados dos anos 80, que trabalhou fortemente em torno 

de uma produção nacional, processo de extrema importância para a afirmação de identidade 

própria musical do funk carioca. O fruto e o sucesso desta dedicação vieram alguns anos depois 
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com a gravação do CD “Funk Brasil”, que impulsionou a carreira de inúmeros MCs, chegando 

a conquistar espaço até como trilha sonora de novela na Rede Globo de Televisão. 

Outro precursor foi Grandmaster Raphael que produziu diversos “melôs” que 

marcaram a sua contribuição na inclusão da faixa Volt Mix, um mixer que sustentaria a base do 

novo estilo de funk pela próxima década, vencendo assim algumas dificuldades técnicas por ele 

descritas na busca de um som original. Além disso, propôs e difundiu concursos de rap entre 

os frequentadores dos bailes, os chamados “Festivais de galera”, onde os competidores 

precisavam dentro de um tempo estipulado executar uma letra de rap muitas vezes improvisada 

dentro do flow (ritmo/batida) da melodia tocada, uma técnica lírica mais conhecida como 

freestyle. Conforme a desenvoltura e a aceitação do MC, ele poderia conseguir gravar no estúdio 

da Furacão 2000, equipe de som da qual Grandmaster Raphael era contratado, como prêmio.  

Mas como nem tudo são flores, continuávamos dependentes das bases de sucessos 

internacionais dos DJs para a nossa produção local. A independência do ritmo só veio mesmo 

quando vários DJs aproximaram mais o funk de outros ritmos brasileiros. Nascia o 

“tamborzão”, a partir do final dos anos 90 para o início dos anos 2000, como substituto após a 

obsolência do Miami Bass. Em entrevista ao professor/pesquisador da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Carlos Palombini, Grandmaster Raphael relata que o “tamborzão” aparece da 

mistura de diversos samples11 de percussão. Primeiramente colocaram as percussões retiradas 

de produções nacionais por cima do Volt Mix para depois, aos poucos, o instrumento de mixer 

ser retirado até a batida se basear somente nas percussões. Neste processo, muda-se também a 

temática das músicas e letras, que passam a ser significativamente mais sensuais e eróticas. 

Pega um sample daqui, outro de lá e mistura tudo, faz um sampling, surgem as 

“montagens” - que nas palavras de Essinger: “sobre a batida do miami, os produtores jogam 

simplesmente frases soltas (dos MCs ou de discos que nada tenham a ver com o funk) com as 

sílabas das palavras repetidas várias vezes e coladas juntas, seguindo um determinado padrão 

que produz efeito de grande força rítmica. ” (2005, p.110) - como o novo fenômeno que 

                                                      
11 Sample nada mais é do que a amostra de sons, sendo eles trechos (ou partes inteiras) de músicas já existentes, 

instrumentos de forma isolada ou até sons do “dia a dia”, como o trem passando nos trilhos, uma buzina ou a chuva 

no telhado. Essa ideia surgiu na década de 40, quando uma galera decidiu fazer músicas através de pequenas 

amostras de sons já gravados – o que, inicialmente, era chamado de “Musique Concrète“. A parada era considerada 

meio psicodélica à época, mas alguns artistas ousados decidiram experimentar essa forma de produzir música, 

caso dos Beatles no álbum “Revolution 9”. Disponível em: <https://kondzilla.com/explicando-em-detalhes-o-que-

e-sample/> Acesso em: 19/01/2019. 
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conquista seu espaço dentro dos bailes. A equipe Pipo´s se destacava nessa época como a 

pioneira desse novo estilo por suas montagens sonoras derivadas de fontes inusitadas.  

Todas as transformações e os aperfeiçoamentos que envolveram o funk na passagem 

da década de 1990 afetaram diretamente a forma como os bailes aconteciam. Como dito, a 

figura do MC ganha um importante destaque, a possibilidade de ascensão artística e social passa 

a fazer parte do imaginário da juventude periférica, que podia tentar a sorte nos “festivais de 

galera” com o microfone na mão. E realmente muitos MCs alavancaram suas carreiras dessa 

forma naquela época, chegando a tocar em rádios. A grande curiosidade é que a maioria dos 

MCs ficaram conhecidos por um único sucesso. 

Contudo, nem sempre as pessoas iam para o baile com o intuito de participar 

pacificamente. A competitividade que instigava os jovens, promovida pelos embates durante as 

disputas de MCs, resultava muitas vezes em agressões e violência. Alguns bailes, inclusive, se 

tornaram destinos certos dos conflitos de galera, que receberam o nome “bailes de corredor”. 

Muitas vezes os conflitos acabavam em morte, tornando-se um fato comum. As pessoas já 

ficavam preparadas e atentas ao momento em que as confusões iriam começar para correrem e 

se protegerem. 

Mesmo com toda essa trajetória de consolidação como a principal opção de lazer da 

juventude suburbana e favelada, especialmente quando se trata da parcela negra desta 

juventude, os bailes funk se fortaleceram não só distante dos olhares da mídia como também 

recebiam o silêncio da mesma, desde os primórdios. Passando despercebido também pela 

indústria fonográfica e das classes média e alta da cidade do Rio de Janeiro. Seria injusto não 

comentar que o movimento “Black Rio” tornou-se uma exceção, já que houve uma mínima 

repercussão na época, impulsionada inclusive pela própria ditadura militar, como já comentado.  

Coube a Hermano Vianna informar ao resto do Rio de Janeiro, principalmente à Zona 

Sul, onde até hoje se concentra a maior parte da burguesia carioca, o fenômeno que acontecida 

do outro lado da cidade. Na época, Vianna era jornalista e já prestava um importante papel na 

divulgação do cenário musical brasileiro. Mas seu encantamento pelo funk e por toda cultura 

ao redor dos bailes o fez escrever para a imprensa sobre o movimento que acontecia por debaixo 

dos olhos de toda uma cidade, concretizando seu interesse em 1987 com sua dissertação de 

mestrado pela UFRJ (Universidade Federal Rio de Janeiro) sob o título de “O baile funk 

carioca: Festas e estilos de vida metropolitanos”, que no ano seguinte seria publicada em livro 

intitulado de “O mundo do funk carioca”. Vale ressaltar que o grande beneficiado pela 
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contribuição e projeção do funk feitas por Hermano Vianna foi o DJ Marlboro, como já 

abordado anteriormente.     

Embora felizmente esse panorama venha mudando, a verdade é que até pouco tempo 

atrás o funk aparecia muito mais nas notícias das páginas policiais do que nos informes 

culturais; responsabilidade do preconceito em relação ao gênero musical, essencialmente 

favelado e periférico, mas também dos inúmeros atos de violência relatados que se sucediam 

dentro e fora dos bailes. Como parte de um processo investigativo do Estado, diversos MCs 

foram presos sob a acusação de fazerem apologia ao tráfico.12 

Adriana Lopes (2011), enquanto um pedaço do coração desta dissertação analisa em 

sua tese exatamente a construção da narrativa pelos meios de comunicação de massa sobre o 

funk e o momento em que a mídia começou a se voltar para o gênero musical, baseando-se 

principalmente em matérias de jornais. Ela foi uma das autoras que se dedicou a acompanhar e 

traçar a história do funk o valorizando. 

A priori ela descreve que as primeiras reportagens feitas sobre funk, o tratam como a 

grande festa, como a “diversão do subúrbio” e como a grande novidade. Nos mostra que foi 

dessas e graças a essas primeiras matérias, que se debruçaram a traçar o perfil dos dançarinos 

dos bailes, que saiu o termo que designa as pessoas que se envolvem com o gênero musical até 

hoje: os funkeiros. Nas palavras de Adriana: “Nelas, é traçado o perfil sociológico desse sujeito 

– jovem de baixo poder aquisitivo, desempregado, que sabe de coisas que as pessoas da zona 

sul (a parte nobre do Rio de Janeiro) “não entendem” (LOPES, 2011, p.32). 

No entanto, de acordo com a autora, teremos uma mudança drástica no discurso 

quando a violência dos bailes passa a ser explorada pela imprensa, visto que os conflitos não se 

limitavam somente ao próprio baile, como foi o caso do arrastão de 1992.  

Outra autora e jornalista, Janaína Medeiros, descreve esse momento histórico do funk 

como um divisor de águas, em seu livro “Funk Carioca: Crime ou Cultura? O som que dá medo. 

E prazer”: 

O divisor de águas na história do funk foi o Mês de outubro de 1992. Facções 

rivais de jovens funkeiros se encontraram na Praia do Arpoador e 

reproduziram ali, em pleno asfalto, em plena luz do dia, os rituais de luta dos 

bailes de briga. Isso sob o olhar chocado de uma elite que desconhecia esse 

                                                      
12 Disponível em < http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/12/funkeiros-sao-presos-no-rio-por-apologia-ao-
trafico.html>. Acesso em: 04/01/2019. 
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universo e correu em pânico- achando se tratar de assalto. No dia seguinte, 

fotos ocupavam as primeiras páginas dos jornais em todo o país e ganhavam 

manchetes no mundo. O episódio ficou popularmente conhecido como 

arrastão. Mal-interpretado como um levante de assaltantes, o fato ainda 

agregou ao termo funkeiro uma conotação de violência. ” (MEDEIROS, 2006, 

p. 54) 

 

Nesse momento, o funk já atravessava as barreiras simbólicas da cidade do Rio de 

Janeiro por sua tamanha popularidade - destacando-se o papel do MC como “definitivo para a 

construção da identidade própria desse gênero musical” (MEDEIROS, 2011, p. 33-34), que já 

conquistava o público para os “bailes de comunidade” (os bailes que acontecem nas favelas) - 

jovens de outras partes da cidade e de classe média se deslocavam pelo território, assim como 

o funk também passava a ser tocado na Zona Sul. E claro, “junto com a expansão do funk, 

cresce um racismo inconfessável, na forma de um preconceito musical” (LOPES, 2011, p.34) 

O funkeiro, enquanto o jovem negro da favela, é então apresentado pela mídia 

hegemônica como um ser malévolo/endiabrado, ao mesmo tempo revoltado e cheio de 

desesperança para a opinião pública (HERSCHMANN, 2000, p.180). O arrastão colocou os 

jovens periféricos na “boca do leão” do cenário da imprensa. 

Esse episódio foi amplamente estudado por diversos intelectuais e críticos culturais, 

como Herschmann (2000); Yúdice, (2006) no capítulo que ele chamou de “A funkificação do 

Rio” de seu livro chamado “A conveniência da cultura”, o mesmo que utilizei lá no primeiro 

capítulo para fazer a discussão teórica, pois um dos exemplos da performatividade do livro de 

Yúdice foi o funk; Janaina Medeiros; Adriana Lopes, entre outros; pois foi um momento tido 

como um marco na história do funk e na vida social da cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com Adriana Lopes (2011), é possível identificar uma cartografia da cidade, 

uma vez que a mídia tomou para si a responsabilidade de delinear as “áreas de risco” onde se 

encontravam o “novo medo”, ou seja, a intenção era de identificar as favelas de onde os jovens 

eram oriundos, racializando os espaços e as identidades dos jovens:  

Como o próprio título indica, o mapa constrói uma divisão e alerta os leitores 

sobre as “areias” próximas às favelas, portanto o local que deve ser evitado. 

Abaixo do mapa, é traçado o perfil do funkeiro. Diferentemente do perfil desse 

sujeito que, nos anos 1980, aparece implicitamente nos jornais, nos anos 1990, 

esse perfil começa a ser amplamente enunciado como uma estratégia para 

criminalizar tanto o funk quanto as favelas. Aqui o funkeiro não é só o jovem 

desempregado e de baixo poder aquisitivo que aprecia uma prática musical 

desconhecida pela Zona Sul, mas o morador de favela que gosta de “enlatados 

de terror e violência” e tem como heróis “artistas de funk e traficantes das 

comunidades onde moram” – aqui o paralelismo “artista de funk/traficante” 
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não é por acaso.  E, ainda, que são jovens sem “nenhuma ideologia política”, 

mas que, paradoxalmente, têm uma “preferência eleitoral”: votam na 

candidata de oposição do governo da época, Benedita da Silva –  mulher negra 

proveniente do Chapéu Mangueira, uma das favelas localizadas na Zona Sul 

da Cidade do Rio de Janeiro, onde acontecia um famoso baile funk.  (LOPES, 

2011, p.37-38)  

 

Os mapas mostravam onde os jovens e suas práticas significavam perigo à ordem 

social, trazendo à tona um discurso de separação e descriminalização por parte da narrativa da 

mídia corporativa, colocando os favelados como pessoas diferentes e ainda bárbaros. “A favela 

é um território marginalizado construído no interior de uma sociedade fundada no mito da 

democracia racial. ” (LOPES, 2011, p.39), o pensamento social brasileiro nos mostra o quanto 

esse mito foi instrumento para disfarçar o conflito de raça que solidifica nosso país. Um desses 

sintomas, com certeza, é a segregação espacial que desde a época da escravidão colocou a 

população negra para viver nas periferias de todo o Brasil, e como também esse discurso opera 

de forma massacrante e silenciosa.  

Como resultado, todos e qualquer coisa ligada ao funk passam a ser tratados como 

inimigos a serem combatidos. A partir de então o funk sempre estaria associado à uma ação 

criminosa, como um verdadeiro algoz, parte integrante do chamado “crime organizado”, 

“acontecendo ou não no interior dos bailes funk, são essas as imagens – morte, violência, 

assassinato – que serão frequentemente associadas ao funk dos subúrbios e das favelas” 

(LOPES, 2011, p.40). Inúmeras restrições e proibições aos bailes funk foram criadas pelo 

governo com a desculpa de controlar a violência e a suposta ligação com o intitulado “tráfico 

de drogas”. Foi exatamente essa narrativa jornalística que tornou o funk uma prática musical 

legitimamente criminalizada. Após as proibições dos bailes nas quadras e clubes que ocorriam, 

quem passa a acolher o gênero musical são os líderes criminosos dos morros e os bailes 

passaram a acontecer nas próprias ruas das favelas e seus artistas passam a ser identificados 

como os que agora cantam “apologia ao crime”. 

Mas a grande contradição é que o funk cai no gosto de povo e “vira moda”, de modo 

que passa a ser consumido também por outros públicos e consequentemente outras classes 

socais, localizados em áreas nobres na cidade do Rio de Janeiro em academias, bares, boates e 

clubes. A mídia então, como percebido pela autora, produz uma matéria onde jovens de classe 

média relatam suas experiências com o gênero musical, muitos deles são fisicamente brancos e 

loiros, em que esses mesmos jovens de classe média são chamados de “sangue bom”. Logo, o 

funk é completamente ressignificado, deixando de ser uma coisa de “pobre” quando consumido 
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por uma juventude com gosto, educação e moradora da Zona Sul, colocando-o como um “ritmo 

amado”, - “fica implícito que o grande problema não é o gênero musical, funk, mas sim quem 

o consome. Em outras palavras, o racismo inconfessável, na forma de preconceito musical, 

dissimula quem é o verdadeiro alvo da discriminação. “ (LOPES, 2011, p.45) 

Sendo assim, tornou-se nítida a divisão dentro do próprio funk que a mídia faz a 

depender do espaço referencial onde ele é consumido e executado. Um funk que é consumido 

pelas elites, “funk light”, e o outro consumido pelos pobres moradores de favela, o “funk 

proibidão”. Essa divisão nos permite perceber a forma como as práticas sociais prevalecem nos 

espaços da cidade do Rio de Janeiro, e nesse contexto a favela é sempre um local da barbárie e 

racionalizada.  

Como o capital de tudo se apropria, a reação da mídia com relação ao tratamento dado 

ao fato do funk ter saído da favela, para Adriana Lopes (2011) serviu apenas para evidenciar, 

na época, um processo extremamente amplo de mercantilização e também de criminalização da 

cultura popular negra, como exatamente também aconteceu com o samba. De acordo com o 

interesse das elites, ora essas culturas são criminalizadas, ora são expropriadas, pois são 

manifestações muito vulneráveis e colocadas em patamar de desconfiança, classificadas e 

associadas a tudo que é “considerado de baixa qualidade, esteticamente pobre e politicamente 

alienável. ” (LOPES, 2011, p.49) 

  Não é este texto que está confuso, é a própria história do funk carioca que se contorna 

desta maneira. Então, para prosseguir, vou recapitular em fatos: Em 1986, DJ Marlboro já era 

famoso na cena dos bailes; em 1987, Hermano Vianna divulgava sua tese; em 1988 gravou-se 

a “Melô da mulher feia”, um dos primeiros funks brasileiros; no ano seguinte, em 1989, juntava 

uma regravação desta e mais novas músicas em um vinil de produção completamente 

independente que vendeu mais de 200 mil cópias, já impulsionado pela visibilidade e motivação 

de Hermano Vianna. A partir de 1990, o funk sai de seu circuito original e começa a ganhar 

espaço; em 1994 Marlboro se tornou o DJ principal como parte do elenco do programa na Xuxa 

na Rede Globo de Televisão, onde permaneceu por quatro anos, época em que a apresentadora 

se tornou uma grande divulgadora do gênero em rede nacional. Ao mesmo tempo, Cidinho e 

Doca cantam a música “Rap da felicidade”, que para muitos pode ser considerada o hino do 

funk, uma música que perpassa o tempo em seu conteúdo e que ainda possui total coerência 

entre sua letra e a realidade vivida na favela, utilizada em muitos outros trabalhos por sua 

tamanha importância e representatividade, um grito de toda a comunidade favelada para todo o 
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resto da sociedade, sobretudo para o poder público. Em 1997, durante o carnaval, a escola de 

samba Unidos da Viradouro inseriu uma “paradinha” em seu samba-enredo, que foi campeão, 

ao estilo funk. Nesse mesmo momento, era a época do sucesso estrondoso que fez a dupla 

Claudinho e Buchecha com seu “funk melody”, com batidas mais suaves e letras muito 

românticas, um estilo dentro do funk que também fez muito sucesso nos bailes. Em 1998 surgia 

o “tamborzão”, outro estilo dentro do gênero baseado em uma batida de atabaque mais pesado 

e que dominou o funk nos tempos seguintes. 

Chegamos aos anos 2000, momento em que apesar de todo o processo de 

criminalização, criado por toda a construção narrativa da mídia hegemônica, o funk passa a ser 

reconhecido como um ritmo carioca e nacional legitimamente. E ao começo temporal crucial 

para o desenvolvimento desta dissertação.  

Neste momento, o funk passava por uma nova onda de estouro nacional e por uma 

nova configuração. O novo estilo passou a contar com um conteúdo de caráter mais sensual e 

muitas mulheres começaram então a ocupar o mundo do funk carioca enquanto dançarinas e 

MCs, como descreve Adriana Lopes: 

A indústria cultural funkeira –  ou seja, os programas de rádio e de TV –  bem 

como as casas de shows dedicadas ao funk crescem. Ademais, nesse período, 

o ritmo do funk passará por algumas alterações e novos atores entrarão em 

cena. A forma/conteúdo do funk assumirá um caráter mais sensual e muitas 

mulheres começarão a ocupar os palcos do mundo funk, como MCs e 

dançarinas. (LOPES, 2011, p.49) 

 

A forma como discutirei o movimento desta primeira leva de mulheres MCs pioneiras, 

na qual Tati Quebra-Barraco se encontra, que cantavam abertamente sobre sexo de uma maneira 

que até então ainda era domínio dos homens companheiros de profissão, será realizada mais 

profundamente no decorrer desta dissertação. Por enquanto, continuo a me debruçar sobre a 

trajetória do funk e como ele permanecia sendo uma grande pauta presente na mídia, pois ainda 

há considerações importantes a se fazer. 

O funk instituiu-se como o gênero escutado pelas periferias por jovens em todo o 

Brasil, tornando-se uma importante ferramenta para relatar a complexidade da vida na favela. 

Envolto em tantas denúncias e associações, o tom dado às letras percebe-se que dificilmente 

são melancólicos e conformistas. Pelo contrário, é extremamente comum encontrar o orgulho 

da favela, periferias e subúrbios, sua diversidade e sua potência. A exaltação da comunidade 

enquanto local de origem aparece em todos os estilos e vertentes e até em nomes dos artistas 
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que dão voz ao gênero musical, como “MC Léo da Baixada”, “Nego do Borel” e a “Mc Carol 

de Niterói”, uma das participantes do programa que é objeto de pesquisa deste trabalho. 

Dentro da cultura funk, a valorização do gênero serve, entre outros motivos, como 

defesa contra a estigmatização que, como observado por Herschamann (2005), é acompanhada 

por uma glamorização dessa prática musical considerada exótica, isto é, “o mesmo discurso que 

criminaliza é aquele que exalta” (LOPES, 2011, p.49). Sendo assim, a mídia cedeu e passou a 

garantir mais tempo e mais espaço nos meios de comunicação de massa – rádio, televisão, 

jornais e revistas – ora dando uma visão positiva, ora negativa.  

Dois fatos valem muito a pena destacar dentro desta dissertação: Em 2002, um filme 

brasileiro que atingiu um alcance internacional apresentava o baile funk para o mundo, sendo 

indicado ao Oscar (maior premiação da academia cinematográfica) de melhor filme estrangeiro, 

o “Cidade de Deus”, dirigido por Fernando Meirelles. E em 2005, quando durante a novela 

“América”, de Glória Perez, veiculada pela Rede Globo de Televisão, as músicas de Tati 

Quebra-Barraco e MCs Amilkar e Chocolate viraram trilhas sonoras de uma personagem 

burguesa e branca, interpretada pela atriz Mariana Ximenez, que a contragosto dos pais começa 

a frequentar comunidades e seus bailes, assim como a se vestir como uma funkeira. Ressalto 

que em ambas as produções a narrativa adotada possui uma perspectiva muito parecida com a 

dos meios hegemônicos no que tange à concepção de favela e bailes funk que acontecem nesse 

espaço. São territórios retratados como hostis e perigosos. 

Voltando ao lado negativo, durante essa década novamente o funk estará ligado a uma 

série de novos escândalos, como sendo responsável pela disseminação do vírus HIV entre 

jovens, gravidez precoce de adolescentes, e mais diretamente como palco da morte do Jornalista 

do Globo Tim Lopes, que buscava e fazia uma matéria sobre prostituição de menores em uma 

comunidade chamada Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro, e ao ser 

descoberto pelos traficantes foi brutalmente assassinado.  

Consequentemente, tais fatos fizeram com que houvesse uma classificação e uma 

divisão dos artistas funkeiros entre os que cantavam “funk do bem” e os que cantavam “funk 

do mal” e a condição em que cada um era consumido. Uma vez que esses “funks do mal”, como 

chamados pela narrativa midiática, eram os “proibidões” – músicas que fariam apologia ao 

crime e que corroboravam para a expansão da alegação de que o funk seria sinônimo de tráfico. 

De acordo com a autora, associar o funk a tais circunstâncias foi um dos movimentos mais 
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fáceis para quem somente está interessado em encontrar culpados sem qualquer tipo de 

responsabilidade social, quando nos diz: 

Tudo isso é suprimido e os algozes tornam-se alvos tão fáceis: os bandidos 

favelados. E nessa construção, a cena ideal para o ato criminoso é óbvia: o 

local de diversão da população mais carente – o baile funk. (LOPES,2011, 

p.56) 

 

E ainda:  

 

Ao tratar de questões criminais, nada é analisado, pois interessa encontrar os 

culpados – quase sempre os sujeitos mais vulneráveis da sociedade.  A mídia 

adota um comportamento positivista clássico: o “mal” é individualizado na 

figura do bandido ou generalizado na figura de moradores da periferia. “A 

pena transforma-se em recurso epistemológico para compreensão do mundo” 

(Batista, 2002, p.271). No reino neoliberal, “só o indivíduo pode ser 

responsável por estar na penitenciária” (p.272). (LOPES, 2011, p.57) 

 

Todo este conjunto de características estabelece uma condição de “situação de risco” 

para quem habita estas periferias urbanas, também chamadas de “áreas de risco”. É o 

denominador comum de que nestes espaços existem apenas “marginais”, ou seja, pessoas que 

vivem à margem das condições sanitárias, urbanísticas e legais. Uma imagem socialmente 

construída que define e transforma as favelas apenas em “problemas sociais”, distanciando-as 

de uma ideia de civilização e definindo-as somente como perigosas, onde “a favela é um perigo, 

consequentemente é um lugar propenso a contaminar aqueles que nela estão envolvidos. ” 

(LOPES, 2011, p.63) 

Foi necessária uma lei governamental estadual, assinada pelo então Governador do 

Rio de Janeiro Sérgio Cabral, para que se reconhecesse o funk como uma manifestação cultural 

popular digna de cuidado e proteção do poder público, como mais uma forma de defesa, 

legitimação e regulamentação de suas festas, os bailes funk. A Lei nº 5543/0913 assegura aos 

artistas do funk o respeito aos seus direitos e ao movimento funk a livre realização de suas 

atividades como festas, bailes e reuniões, sem quaisquer regras discriminatórias das que regem 

outras manifestações de mesma natureza, como o samba, definindo-o como patrimônio cultural 

imaterial do estado. Em um momento histórico de luta para o reconhecimento ao 

completamente desigual tratamento dado às manifestações culturais oriundas das classes 

                                                      
13 Disponível em: https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/819271/lei-5543-09. Acesso em 04/01/2019. 
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populares, que já o funk era e ainda é caso de segurança pública, mesmo com a resolução da 

lei.  

De lá para cá, sem muitas novidades e mesmo com a lei, o funk segue a mesma lógica: 

continuou sendo criticado ao mesmo tempo que só cresceu. As justificativas, que silenciam o 

racismo, são as mais diversas, desde uma falta de “musicalidade” baseado em paradigmas 

estéticos sobre a arte até a protestos por perturbar o sossego. Mas as duas principais e mais 

disseminadas acusações são as de que o gênero faz apologias as formas violência uma vez que 

desde 2008, com a chegada das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) nas comunidades, 

uma das ordens foi o fim da realização dos bailes. Para quem busca entender mais sobre a 

dinâmica do funk, percebe que ao se configurar como um dos principais espaços de socialização 

da favela, proibi-lo só fez com que o baile fosse empurrado ainda mais para a zona de influência 

do tráfico, já que se reconfigura para acontecer. Se ele não pode ocorrer onde está a UPP, ele 

ficou restrito às áreas dominadas por bandidos. A outra é a de que ele é machista e objetifica a 

mulher. 

Paralelamente, com um público mais heterogêneo, o funk carioca conquistou muito 

mais popularidade e prestígio. Mais uma vez, Tati Quebra-Barraco, como uma pioneira, e Mr. 

Catra chegaram a divulgar internacionalmente o funk e a desfrutar do sucesso em terras 

europeias. A estética do funk praticamente permanecia a mesma desde então, com a 

implementação do “tamborzão” e a execução de música de temática sexual e de duplo sentido. 

Ultrapassando os limites estado do Rio de Janeiro pela primeira vez, novas tendências 

do funk surgem em São Paulo por volta de 2011, em uma vertente que consagrou-se na mídia 

como “ostentação” ou “funk paulista” pela referência ao estado. Esses estilos com letras que 

fazem alusão a marcas, carros e roupas exaltam uma vida luxuosa e o prazer do dinheiro e 

possuem aproximação à estética do “gangsta rap americano”, que fazem uma apologia a um 

estilo de vida rodeado de mulheres e a um alto custo de vida. 

 Fruto desse novo movimento do funk, em 2013, jovens paulistas identificados como 

funkeiros reconfiguraram a criminalização ao funk quando combinaram, por meio das redes 
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sociais, flash mobs14 nos shoppings de São Paulo, causando discórdia e polêmica15. Esses 

encontros, que ganharam o nome de “rolezinhos” e que posteriormente tomaram conta de 

diversas outras cidades, incluindo o Rio de Janeiro, movimentaram a opinião pública ao serem 

veiculados pela imprensa e voltaram a levantar uma série de discussões e questões sociológicas, 

como aconteceu desde 1992 com o “arrastão”, vinculando o funk à baderna e criminalidade. 

Deixando novamente evidenciada a forma como o funk continuava a ser marginalizado no 

imaginário brasileiro pelo discurso midiático.  

Observando o funk tanto como fenômeno musical quanto manifestação sociocultural, 

esse gênero musical é dono de uma trajetória peculiar, como apresentado, e os sucessos que 

hoje atingem os bailes funk são incalculáveis, assim como a forma com que conquistou milhões 

de adeptos. Sua legitimação vem com o seu crescimento e com o seu ganho de espaço que no 

tempo presente alcançam os meios de comunicação em massa, como rádio e televisão, assim 

como sua estigmatização. Hoje o funk é um gênero musical completamente consolidado apesar 

de suas contradições, ocupando muito mais os cadernos de cultura do que os policias e o 

mainstream musical. 

Desde então, essa prática vem sofrendo diversas transformações, sempre tentando 

renovar seus lançamentos e inovações. Tivemos divisões em subgêneros, a cantora funkeira 

Anitta remodelando a batida do funk melody, e assim como ela muitos outros artistas mesclando 

funk com música pop, o modo de escuta dos ouvintes e a própria estrutura da música, com o 

aumento das batidas por minuto de 130 para 150 bpm, o funk “150 bpm” tornou-se o novo 

subgênero do funk queridinho do público. 

 Atualmente, esse gênero musical se tornou uma potência de enorme repercussão, 

desdobrando-se em vários subgêneros, tonando-se conhecido e popular não apenas no Brasil, 

mas também internacionalmente. Tornou-se um produto mercadológico de extremo interesse, 

sendo assim a produção do reality show mundial Lucky Ladies com mulheres sobre esse gênero 

musical é apenas um exemplo, sendo completamente difícil estimar quanto gira de capital.  

 

                                                      
14 São aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para realizar determinada ação inusitada 

previamente combinada, estas se dispersando tão rapidamente quanto se reuniram. A expressão geralmente se 

aplica a reuniões organizadas através de e-mails ou meios de comunicação social. 

15 Disponível em: < http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2014/01/23/funk-ostentacao-e-rolezinho/>. Acesso 

em: 04/01/202019. 
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2.1 - “MEU ESTILO TE INCOMODA”: UMA PERSPECTIVA SOBRE FUNK E 

IDENTIDADE 

 

As principais reivindicações feitas pela massa funkeira frente às condições sociais 

impostas é a transformação do discurso de que na favela tudo está ligado ao crime. Ao longo 

das décadas, vimos que o preconceito ao funk é fruto de um processo mais amplo de 

estigmatização e criminalização da favela, suas práticas e seus sujeitos. 

Diante desta trajetória, é preciso refletir sobre as questões sociais que sempre 

envolveram o funk. Compreender sua importância enquanto estilo musical representante e meio 

de autoafirmação de uma parte deslocada da sociedade, representados por todos aqueles que 

habitam as favelas e entender também a dinâmica de interação social do espaço para buscar as 

formas específicas das micro-operações que constituem a relação funk-favela-sociedade.  

É preciso perceber que o funk no Rio de Janeiro possui uma peculiaridade não 

encontrada em nenhum outro movimento artístico: sua extrema associação, ao que na 

interpretação senso comum chamam de poder paralelo nas favelas, onde é o berço do estilo e 

também local de organizações criminosas. O funk territorializa quem está na margem. Ele é 

exatamente, em forma de gênero musical, a linha tênue que reforça a relação estabelecida entre 

os jovens e os membros da criminalidade, em que o baile funk é parte fundamental desta 

integração de suas identidades, como afirma Facina (2010): “Nessa construção ideológica, 

funkeiro, favelado, pobre e preto praticamente se tornam sinônimo de bandido, de indivíduo 

perigoso, capaz de despertar medo e gerar insegurança. ” (p.4), uma vez que suas identidades 

territoriais e culturais são vigorosamente associadas ao funk. 

Adriana Lopes (2011) nos mostra que o “funk é uma cultura, uma linguagem e uma 

força” (p.67), sendo assim, ele é capaz de transmitir e de situar quem o escuta em determinada 

realidade, assim como de colocar em evidência sujeitos invisibilizados. Por meio do funk, tão 

distante dos padrões sociais, faz-se ouvir essa voz através das performances dos MCs, como 

descreve:  

A linguagem do funk não é uma forma abstrata de transmitir conhecimento na 

qual o emissor passa a mensagem ao receptor, que a assimila de forma passiva. 

Quando encenam o ritmo e a poesia (rap) no microfone, esses MCs 

“performativizam” a sua experiência de tal modo que essa experiência parece 

ser recriada naquele momento e naquela pessoa que a recebe. (LOPES, 2011, 

p.71) 
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O funk se constitui em uma verdadeira forma de comunicação capaz de enfrentar, 

dialogar e desafiar as representações hegemônicas trazendo muitos aspectos da realidade ao 

retratar as favelas e os modos de vida urbanos da periferia, reiteradamente negligenciados pelas 

narrativas oficiais da cultura letrada, fazendo com que o artista estabeleça laços com a sua 

origem, no caso, a comunidade.    

Mas é exatamente este estigma que torna esta relação funk-favela-sociedade um objeto 

sociológico fascinante, porque é o que confere aos jovens identidades – de funkeiros por si só, 

primeiramente, mas também de marginais, barraqueiras, pobres, entre outros - os diferenciando, 

na medida que em que formam um conjunto homogêneo e simultaneamente heterogêneo de 

indivíduos que possuem propriedades estatisticamente e sociologicamente associadas entre si. 

Tais referenciais e representações são invocadas para constituírem a identidade do funk carioca, 

tanto no palco quanto na vida cotidiana. Vale destacar que toda representação é atravessada por 

significados de gênero e raça.  

Dessa forma, é possível refletir sobre os estilos e modos de vida urbano, neste caso, 

dos jovens funkeiros, e como são fruto de um sistema de práticas em que o indivíduo inclui os 

valores e crenças que veicula, suas aspirações e ambições, identificações, etc. É um estilo de 

vida e um jeito de vivenciá-la vinculado a um habitus, percebido nesses jovens através de suas 

atitudes, linguagens, trajetórias, roupas e acessórios de grife, anéis, correntes e em cortes 

exóticos de cabelo, frente aos valores sociais disseminados, como bem descreve Luciane Soares 

da Silva (2009) em sua tese de doutorado intitulada de “Funk para além da festa: um estudo 

sobre disputas simbólicas e práticas culturais na cidade do Rio de Janeiro.” 

É perceber o quanto a ambivalência da relação estabelecida entre os integrantes do 

comércio varejista de drogas16 e os jovens experimentam de códigos próprios presentes na 

favela, uma identificação que se expressa no uso das gírias, jeito de andar, estilo das roupas, 

dos cabelos, e principalmente num deslumbramento pelos símbolos das “facções criminosas” e 

nas músicas cantadas dentro e fora dos bailes funk. 

Todas essas técnicas, caracterizadas pelo corpo, pelo andar, linguagem e gestual, 

classificam esses jovens periféricos em categorias variáveis de “favelados”, “negros”, 

                                                      
16 Utilizar este termo de “comércio varejista de drogas” foi uma opção a partir da reflexão e dos apontamentos 

feitos por Adriana Facina (2009, p.4), ao afirmar que a frequente designação por “tráfico” desta prática, “obscurece 

os principais caminhos pelos quais passam as substâncias ilícitas até sua venda no varejo”. 
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“funkeiros” fazem parte de um todo um processo de aprendizagem através de um processo de 

socialização extremamente incorporado, como mostra Facina (2010): 

A associação entre artistas do funk e “traficantes” como heróis da juventude 

favelada não é casual. O perfil sociológico de ambos é o mesmo de qualquer 

jovem de favela. A construção da imagem do “traficante” como ameaça à 

sociedade, substituindo outros estereótipos, como o do “comunista”, cria um 

novo inimigo que justifica a continuidade da opressão do povo pobre em 

novos marcos. O próprio termo “traficante”, largamente utilizado para nomear 

o comerciante varejista de drogas que atua nas favelas, superdimensiona o 

papel dos bandidos locais num comércio internacional que envolve 

substâncias ilícitas e armamentos que não são produzidos nas comunidades 

pobres (FACINA, 2010, p.3) 

 

E ainda: 

 

Além da classe e da cor, expressões culturais relacionadas a essas identidades 

também sofrem discriminação e são alvo das políticas voltadas para conter a 

população favelada. Como o funk é o gênero musical preferido pelos jovens 

favelados, comandando sua diversão semanal e marcando identidades, estilos 

de vestir, linguagens próprias, ele será também objeto de criminalização e 

demonização, seja pelo poder público, seja pela mídia corporativa. Desde pelo 

menos meados dos anos 1990, os bailes funk têm sido ora proibidos, ora 

regulamentados com leis rígidas e específicas, e muitas vezes, no caso de 

bailes de favela, interrompidos à base de tiros pela polícia.  (FACINA, 2010, 

p.4) 

 

Mais uma vez vemos o funk enquanto movimento artístico musical em posição de 

produtor e reprodutor de classes. Ele é novamente ferramenta de representação de condições 

materiais de existência de uma parte da sociedade do Rio de Janeiro que, por diversas 

características já descritas, sofrem com os padrões sociais que reforçam o distanciamento entre 

as classes que não reconhecem sua capacidade de produção estética, uma vez que, o princípio 

da estetização dos gostos encontra-se apenas em uma classe específica que produz todas as 

tendências: a dominante – belo x bom -; apesar dos princípios fundamentais estéticos terem 

sido criados pelas classes populares, como afirma Bourdieu (1983). 

E todo este resultado estético que forma o ethos funkeiro enquanto o conjunto de traços 

comportamentais que conformam a identidade social da coletividade de um grupo, no caso os 

funkeiros, é reproduzido, demonstrado e pode ser facilmente encontrado na trilha sonora para 

esta sociabilidade juvenil. É através das letras de funk, por exemplo, que percebemos as 

inúmeras referências sociais que estruturam esse ethos. 
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O ethos é uma ferramenta utilizada dentro da linguagem, na qualidade de   exercício 

político de ressignificar e dar voz às margens, e é por esse meio que as identidades se 

constituem, uma vez que fornecem uma historicidade que possui grande relevância e assume 

significado de cultural local em relação ao desdobramento das estruturas sociais, como mostra 

Adriana Lopes: 

Assumir a identidade como representação em termos performativos mostra 

que esta não é uma essência, mas sim uma construção linguística resultante de 

contínuas ações de sujeitos inseridos em hierarquias e estruturas de poder. 

(LOPES, 2011, p.77) 

 

O importante é entender como a identidade funkeira ou o ethos funkeiro é 

constantemente reconstruído e performativizado, em um sentido amplo e geral, como se 

constitui o processo da construção cotidiana destes sujeitos sociais, posto que “dentro e fora 

dos palcos, os sujeitos estão sempre inseridos nesse exercício de recitar ou de “performativizar” 

as suas identidades. ” (LOPES, 2011, p.78) 

Entendendo todo o processo de globalização, as crises e discussões ontológicas que 

giraram em torno da concepção de identidade global versus identidade local, Canclini (2008) 

nos mostra que ao realizar uma crítica ao colonialismo e a constituição da ideia de uma nação 

moderna, acompanhamos a perda da importância da cultura local diante de um processo de 

fragmentação. Já não se pode mais entender os sujeitos sociais como parte de uma evolução 

homogênea, ou seja, tendo uma única identidade coerente. O multiculturalismo tirou a 

verossimilhança deste modo de se legitimar, já que hoje as identidades possuem como base 

estrutural a lógica de mercado em detrimento da lógica do Estado. Ainda assim, o autor nos diz 

que esta concepção não reflete uma essência a priori.  

O que se quer dizer é que tradições nacionais e locais nunca se apagam por completo. 

Ao invés disso, se readaptam e reinventam quando tensionadas e misturadas com as práticas e 

com os símbolos globais, fazendo com que surjam novas e heterogêneas formas de 

pertencimento, de maneira paralela com as de consumo. 

Sendo assim, o consumo é a nova ferramenta de distinção da sociedade globalizada, 

onde se dá o conflito entre as classes (CASTELLS, 1999), já que a estrutura social continua a 

mesma perante a desigualdade de acesso, participação, distribuição e apropriação. Fazer parte 

do novo cenário de disputas é, portanto, consumir, como explicitado no primeiro capítulo. 
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Quem ficou de fora dessa recente dinâmica social, encontrou na política de identidade uma 

forma de contestar, como observa, novamente, Adriana Lopes: 

Nesse sentido, a política de identidade tem a ver com as reivindicações 

daqueles que foram excluídos da modernidade e que, diante dos processos 

mais amplos de globalização e de consumo, encenam diferentes formas de 

solidariedade “nessas margens que se inventam para si. ” Em tais locais, 

inúmeros pressupostos que fundamentam a narrativa moderna são ora 

reinventados, ora questionados. Nesses espaços de margem, as identidades 

funcionam como uma “cultura de sobrevivência” (BHABHA, 2003) frente a 

um mundo que não é estruturado por um suposto progresso, mas é marcado 

pelo colapso do Estado de bem-estar social, pelo esvaziamento das instituições 

democráticas e a consequente privatização da esfera pública.  Essas culturas 

intervêm nos discursos da modernidade “que tentam dar uma normalidade 

hegemônica ao desenvolvimento irregular e às histórias diferenciadas das 

nações, raças, comunidades e povos” (op.cit., p.239). (LOPES, 2011, p.80) 

 

Diante dessa perspectiva, a identidade terá uma importância fundamental de ser não 

só um reflexo da realidade, mas também uma ferramenta de ação – uma performance. A luta 

por representação tem por objetivo reivindicar certa homogeneização social, ainda que 

aparentemente as identidades apresentem certo processo natural de “ter sido sempre assim”, seu 

uso estratégico permite acumular diferentes concessões e unificar uma ideia.  

Isto é, muitas vezes, por mais heterogênea que seja a identidade funkeira, o gênero é 

sempre enunciado no singular, é um unir de características em um único grupo de representação 

e interação. Apesar de no interior da constituição do funk esta relação ser completamente 

diferente, tornando-se quase que utópico esta identidade ser singularizada, são sujeitos 

diferentes ocupando posições diferentes de poder em qualquer esfera de hierarquização da vida 

social, da qual não se exclui o funk.  

Quando o funk invadiu a cena, a palavra “pivete” foi modificada para “funkeiro” para 

tratar dos subentendidos jovens periféricos, suburbanos e marginais do Rio de Janeiro, como 

observou Herschmann (2000); assim como se subentende a favela como o local produtor desta 

realidade de crime, como também nos mostrou Facina (2010). 

Afirmar que o funk é cultura se trata de pleitear e reaver uma gama histórica de 

símbolos e significados geralmente endurecidos, que no caso do funk condiz frequentemente 

com ser colocado pelas representações institucionais e hegemônicas como “caso de polícia” 

através da marginalização de suas práticas.  Acreditando sobretudo na capacidade política e 

estratégica de transformação pelo meio amplo do significado da cultura e seu poder constitutivo, 
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como sendo apta a negar todos os estigmas que associam largamente ao funk, como a condição 

de favelado, bandido, traficante, entre outros, como destaca Adriana Lopes:  

No Campo da Pragmática das Identidades, a cultura não é mais uma variável 

da vida social, mas é sua dimensão constitutiva. Como destacam os teóricos 

dos Estudos Culturais (Hall, 2003), a cultura não é uma acumulação de 

realizações de uma civilização nacional, tampouco uma propriedade de um 

indivíduo ou de um grupo. A cultura é um processo estratificado de embates, 

ou melhor, é uma luta por significado.  Nesse sentido, a cultura tem a ver com 

as estratégias e os meios pelos quais os valores de diferentes grupos refletem 

e constituem um senso particular de pertencimento e de comunidade. Dito de 

outro modo, a cultura está relacionada com forma pela qual os sujeitos 

representam e fornecem sentido e vida para si próprios e para a realidade. 

Assumimos, desse modo, que a cultura é um sistema de significação, ou seja, 

uma linguagem que constitui as práticas sociais. Por conseguinte, as 

afirmações “funk é uma cultura” e “funk é uma linguagem” são equivalentes, 

pois o funk é uma manifestação que não só constitui a realidade para esses 

sujeitos, como também “fala” e coloca em cena, para a sociedade mais ampla, 

a maneira pela qual os jovens das favelas significam as suas próprias 

identidades e práticas. (LOPES, 2011, p.88) 

 

Vale ressaltar aqui novamente o quanto o campo da identidade dentro do funk é um 

aspecto bem explorado a partir da importância do trabalho de pesquisa de Adriana Lopes (2011) 

e de Adriana Facina (2010). Duas mulheres acadêmicas que, junto com a comunidade funkeira, 

participaram ativamente e profundamente da fundação da APAFunk - Associação dos 

Profissionais e Amigos do Funk, e da luta que resultou na lei que reconhece o funk enquanto 

manifestação cultural. Foram precursoras em pesquisas na área das Ciências Sociais e afins 

dentro dessa temática e são essenciais para o entendimento deste trabalho, concluindo que: 

 

O funk é cultura e linguagem, mas também é uma comunicação, não porque a 

sua performance carregaria “as verdades” referenciais, mas sim porque é uma 

“força” que coloca em funcionamento as marcas de determinada historicidade. 

Na performance funkeira, tais marcas são performativizadas por aquelas vozes 

que sempre foram criminalizadas nas representações hegemônicas. O funk 

traz à tona as vozes, que podem parecer rudes, incivilizadas e agressivas para 

determinada elite, mas que constituem uma realidade social de modo único, 

que não vemos nos jornais ou nos livros. Desse modo, no funk, a “palavra é 

arma”, pois carrega “as vozes” desses sujeitos silenciados ao longo de nossa 

história. Com a potência da palavra que se canta e se dança, esses jovens se 

comunicam, à medida que disseminam uma força por meio da qual encenam 

batalhas linguísticas que buscam romper com as marcas de tantas 

representações estigmatizantes. (LOPES, 2011, p.89-90). 

 

Ora, por muito o funk já passou para se estruturar, sendo assim existe exaltado na 

singularidade para ser reconhecido e também com suas fragmentações internas enquanto gênero 
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musical, presentes em qualquer mercado fonográfico e pertencente à indústria cultural. Nos 

bastidores, esses conflitos são extremamente transparentes. 

Se pensarmos na trajetória, em como podemos entender seu começo e seus 

engajamentos, é entendível o porquê reivindica-se uma posição de “funk de raiz” enquanto 

identidade. Durante muito tempo toda uma equipe, que trabalhou duramente pelo funk, sejam 

MCs, DJs e dançarinos, ficou de fora de um mercado fonográfico reconhecido. Muitos 

batalharam através de um mercado independente para, inclusive, terem retorno financeiro por 

meio de sua arte enquanto profissão. O funk sempre teve sua construção muito própria de 

espaço e reconhecimento e isso gera implicações, uma delas é a de postular seu local específico, 

como as ‘Rodas de Funk’, enquanto espaço escolhido para encenação dessas performances; em 

um mercado específico, que sempre foi marginalizado, fato sempre importante relembrar. 

O alcance imensurável que é o funk hoje nos deixa algumas lacunas de reflexão, já que 

“a invenção do funk raiz está relacionada à invenção do funk como um mercado” (LOPES, 

2011, p.102). O funk hoje pode ter muitas vertentes, muitas formas de produção, muita 

qualidade, mas é uma prática musical que não só foi, mas ainda é porta-voz de gerações de 

jovens periféricos, como também modificou todo um circuito de produção e consumo, 

ocupando a grande mídia e canais alternativos. É possível afirmar que nenhum gênero possua 

tamanha façanha. 

O baile funk é um local então de múltiplas funcionalidades: diversão, inspiração, 

experimentação e socialização. E tudo isso se dá porque o funk não é apenas uma prática 

inovadora e criativa, rápida e de fácil acesso. Ele é também uma sonorização que precisa ser 

produzida e comercializada, aglomerando diferentes agentes, entre compositores e artistas. 

Dentro desse pensamento, o funk já rompeu barreiras, estados e é um produto dentro 

da indústria fonográfica e cultural altamente lucrativo. Existem grandes produtoras que 

captaram para si a função de disseminar o funk, como por exemplo a Kondzilla, uma produtora 

de São Paulo que tem feito essa missão de estar sempre lançando tendências e artistas a partir 

de outro eixo que não mais o Rio de Janeiro. Antes somente a Link Records e a Furacão 2000 

cumpriam esse papel de selo independente somente do e para o funk.  

Nesse sentido, mais do que nunca, evidenciar o funk de raiz tornou-se necessário. 

Trata-se de uma identidade política, é o funk do Rio de Janeiro enquanto movimento político e 

social que busca sempre a origem para se auto afirmar, onde narra sua própria história, 
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exaltando com orgulho seu pertencimento na estrutura de poder e isso, com certeza, inclui o 

espaço em seu amplo sentido e essencialmente de território que ele ocupa. Ou seja, podem 

existir vários tipos e vertentes do funk, podemos chamar do que quisermos, mas raiz só existe 

um, e ele é uma resposta ao preconceito, à opressão, criminalização dos pobres moradores de 

favela e a exploração da classe. Isto é, evocar publicamente uma complexa construção de 

símbolos que envolvem o universo do funk. 

No mundo globalizado, como observa Canclini (2008), para que haja uma discussão e 

um entendimento sobre estas identidades locais em maior amplitude, e para que elas atinjam 

tanto a esfera privada, mas principalmente a pública e institucional, é completamente necessário 

que elas sejam representadas em espaço de multimídia e de comunicação de massa, é preciso 

visibilidade. Como o caso do reality show, objeto de pesquisa desta dissertação, é possível 

perceber que esta posição é reivindicada a todo o momento.  

O funk pode ser até muito fácil de ser apropriado, de servir como um gênero musical 

de fácil acesso, de ser um estilo de grande interesse em e de diferentes classes sociais, mas o 

seu objetivo e da evocação do “funk de raiz”, por aqueles que vivem essas práticas locais, é não 

deixar que seus estigmas sejam esquecidos porque eles ainda precisam continuar a serem 

superados. Uma vez que o discurso que oprime é o mesmo que dá condições dele continuar 

existindo e resistindo, criminalizar o funk é a compreensão de um processo amplo de 

criminalização das favelas e de todos os atores e práticas sociais que a envolvem.  

O “funk de raiz” se caracteriza por trazer em suas letras toda a caracterização da 

realidade periférica. Exalta a realidade do funk, os gostos e os estilos de vida dessa categoria 

que são os funkeiros e as funkeiras. Cantam a paz nos bailes e os acontecimentos desses; 

mostram o que almejam os MCs e como através da carreira planejam alcançar o que querem; 

suas relações com amor, família e o local onde vivem. Esbravejam uma realidade social vivida 

e que é expressa pela e na música. 

Ou seja, mesmo que esse caráter político possa por muitas vezes não estar evidenciado 

diretamente, o funk traz em suas letras mensagens que, baseadas nas experiências de vida, 

podem instigar o senso comum e que desafiam o lugar social que é reservado aos jovens 

periféricos. Assim, cantar sobre possuir roupas de grife, carros importados e desejos de 

consumo, passa por compreender que esses produtos, normalmente adquiridos por uma elite, 

agora também pertencem e fazem parte da ascensão de uma classe, onde isso tudo lhes é negado, 
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através de uma evolução financeira enquanto funkeiros e funkeiras profissionais, reconhecidos 

e legítimos cantores, isto é, grandes artistas. 

 

 

2.2 - “RAINHAS DO TAMBORZÃO”: A PRESENÇA DAS MULHERES NO FUNK 

CARIOCA 

 

Um novo cenário dentro do funk começava a se caracterizar na virada do século, após 

as transformações pelas quais o gênero passou e uma nova vertente do funk passa a se destacar 

no lugar de uma visão violenta e criminosa, era o “funk sensual” ou “funk putaria” e os “bailes 

de prazer”, que abordam explicitamente o tema do sexo em suas letras, que agora começavam 

a ganhar espaço, como retratado no documentário de Denise Garcia (2005), “Sou feia mas tô 

moda”. Vale destacar que uma vertente não substituiu a outra, o “funk proibidão” continuava a 

ser feito, inclusive muitos pelos mesmos artistas que também cantavam o “funk sensual”, como 

afirma Isabela Ramos: 

[...] Isto não significa, conforme me foi alertado por Adriana Facina no exame 

de qualificação desta pesquisa, que exista uma linearidade entre as duas 

vertentes, um momento em que uma se apaga e a outra emerge: o funk do 

crime – ou “proibidão” – continua a ser feito, e muitos artistas que cantam 

funk sensual também cantam o funk do crime, como veremos inclusive no 

capitulo três. Além disso, ela destaca que o “proibidão” nunca foi tão famoso 

quanto o “funk sensual” o que já os diferencia de partida. Segundo Facina, 

essa divisão em sequência tem um sentido político, até mesmo de legitimar o 

funk sensual, como se ele tivesse trazido paz aos bailes, mas o que trouxe paz 

aos bailes foi eles terem ido para dentro da favela, onde não é permitido que 

haja brigas. Essa narrativa, de acordo com Facina, visa empoderar esses 

artistas envolvidos com o funk, mas é muito questionada dentro do próprio 

funk por uma geração mais antiga.  (RAMOS, 2016, p. 34) 

 

Várias narrativas são disputadas dentro do funk. Houve uma vertente que durante 

muito tempo desconsiderou o “funk putaria” como parte de um processo constituinte sobre a 

realidade da favela, mérito dado somente à uma identidade de “funk consciente”, assim como 

existe aquela que tendo a concordar, que já inclui o “funk putaria” como parte fundamental do 

entendimento da vida e das relações de gênero dentro da favela, como uma fronteira superada. 

Tal exclusão minou, entre outras, mas principalmente a participação das mulheres 

MCs enquanto as principais representantes dessa vertente, acarretando, inclusive, em alguns 

efeitos políticos, como a escolha e persistência da denominação por “funk sensual” ao invés de 

“funk putaria”, em um entendimento de disputas de significados e remitência simbólica e a não 
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presença de qualquer tipo de reinvindicação de luta por direitos sexuais e de gênero na 

plataforma da APAFunk, como aponta Adriana Lopes (2011), um aspecto que para a autora 

seria essencial abordar como parte de uma transformação da vida da juventude favelada.  

A vertente do “funk putaria” impulsionou demasiadamente a participação de mulheres 

dentro dos bastidores do funk enquanto protagonistas de suas performances. Uma grande 

inserção de mulheres que passaram a fazer do funk, assim como os homens, uma forma de 

trabalho e visibilidade. Elas agora podiam ser vistas como compositoras, interpretes e 

dançarinas, uma identidade construída em cima de significados pornográficos e sexuais com os 

papéis de gênero perceptivelmente apontados e divididos, como evidencia Adriana Lopes: 

Cabe destacar que, para esses jovens e para essas jovens, o funk é também 

uma forma de trabalho, de identidade e de visibilidade pública. No entanto, 

trata-se de uma identidade e de uma visibilidade que se constroem por meio 

de significados pornográficos nos quais os papéis de gênero são altamente 

marcados e enunciados. Dois argumentos contrários emergem no contexto da 

crítica a essa prática musical. Por um lado, a performance dessas jovens tem 

sido considerada por alguns setores da classe média brasileira como uma 

música que corrompe menores, ou ainda, como uma música que incentiva a 

violência contra as mulheres. Por outro lado, recentes estudos desenvolvidos 

sobre as mulheres no funk têm apontado que essas jovens com suas 

performances altamente sensuais encenariam um tipo de “novo feminismo”, 

no qual falariam “abertamente sobre sexo em nome das jovens mulheres das 

favelas” (Lyra, 2007). Ambos os argumentos são problemáticos. 

A primeira acusação do funk como uma violência de gênero está inserida no 

contexto mais amplo de criminalização dessa prática musical e de tudo aquilo 

que é oriundo da população favelada e pobre no Rio de Janeiro. Além disso, 

conforme analisarei ao longo deste capítulo, o funk é tão misógino quanto 

outras práticas musicais – até mesmo aquelas ligadas a uma elite intelectual 

burguesa e, supostamente, branca. Portanto, o problema da violência de 

gênero não está no funk, mas na cultura brasileira de um modo geral. O 

segundo argumento de que o funk seria um tipo de novo feminismo passa por 

uma compreensão muito superficial dos ‘bastidores’ do mundo funk, como 

também do próprio termo ‘feminismo’.  É preciso reconhecer que, no 

chamado “funk putaria”, muitas jovens ganharam voz e visibilidade na cena 

funk, bem como algumas performances funkeiras passaram a subverter certos 

significados tradicionalmente atribuídos a identidade de homens e de 

mulheres. Porém, isso não significa – como destacam algumas estudiosas 

dessa prática musical –, que essas vozes femininas do funk por si só 

configurem ou reivindiquem para si “um novo tipo de feminismo”. (LOPES, 

2011, p. 131-132) 

 

A difusão do gênero musical levou ao público e aos próprios artistas uma abordagem 

não só textual mas também corporal e comportamental, relacionadas às temáticas sobre o 

cotidiano nas favelas e convencionadas nos bailes funk em diversas perspectivas observadas 

por Hermano Vianna (1988), como um mundo próprio - no sentido de Becker (2010) - de 
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códigos, agentes sociais - desde o DJ até o dançarino -, elos cooperativos – do iluminador ao 

MC - e signos representativos, ou seja, o mundo do funk carioca. 

Bourdieu (2006), em seu estudo sobre o corpo, nos mostra como o habitus também 

nos oferece técnicas corporais capazes de nos localizar em um sistema cultural. Em suas 

palavras: “A propósito, é preciso admitir que as técnicas corporais constituem verdadeiros 

sistemas, solidários a todo um contexto cultural. ” (Ibidem, p.85), o autor cria estereótipos a 

partir da observação daquilo que de mais natural encontramos sobre a ação consciente. Todas 

essas técnicas, caracterizadas pelo corpo, pelo andar, linguagem e gestual, classificam esses 

jovens periféricos, homens e mulheres, em categorias variáveis de “favelados”, “funkeiros”, 

“gostosas”, “novinhas”, “tchuchuca”, “moleques piranha”, entre outros. 

Assim como o conflito cultural cidade/campo estudado por Bourdieu (2006), o conflito 

favela/asfalto faz do funk e suas técnicas um modo cultural de expressão dessas localidades. 

Mais do que isso, podemos identificar através da linguagem corporal, como uma consequência 

objetiva e simbólica da desvalorização representada por este grupo de jovens, o que há de social 

por de trás de um gênero musical contido de ideologia, como especifica Adriana Lopes: 

Primeiramente, cabe destacar que o corpo não é uma superfície, mas é parte 

integrante da construção performativa da identidade. O corpo só tem 

existência por meio de um processo de materialização que se estabiliza ao 

longo do tempo, produzindo no corpo um efeito de fronteira, de fixidez e de 

superfície. Desse modo, o corpo não é uma exterioridade, mas um ato iterável, 

uma forma de o sujeito dizer, fazer, dramatizar e, conseqüentemente, 

constituir a si próprio (Butler, 1993). Como mostra Foucault (2000), a 

constituição do sujeito contemporâneo sempre esteve relacionada com a 

construção de uma certa corporalidade gerada pelo poder/saber das 

instituições modernas. Nesse sentido, a identidade é uma forma de existência 

política, que, desde o início, é uma existência corporal e estética.  

Por essa via, podemos compreender que o atributo corporal ‘beleza’ não é algo 

que se ‘possui’ ou se ‘tem’, mas é algo que se ‘faz’ ou se ‘constrói’. Dito de 

outro modo, a beleza é um produto de nossas performances e de nossas 

leituras, ou seja, a beleza é moldada e reificada, portanto nunca é, 

naturalmente, dada. E, como tal, é sempre atravessada por inúmeros 

significados de identificação, como, por exemplo, os de raça e os de gênero. 

Segundo Pinho (2004), embora o Brasil seja formado por uma população 

majoritariamente negra, o padrão de construção e valoração dos corpos é 

pautado por uma lógica “eurocêntrica que classifica e determina, entre outras 

coisas, as categorias de beleza e de feiúra” (p.110). O padrão de beleza branca 

é a medida utilizada para significar e qualificar as características fenotípicas. 

(LOPES, 2011, p. 187) 

 

Diante deste panorama, que dialoga com a representação e o uso do corpo e a 

performatividade na contemporaneidade, descritas por Yúdice (2006) no primeiro capítulo, a 
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representação do feminino no mundo do funk também é reflexo de uma sociedade que propaga 

o machismo, misoginia e o racismo como valores institucionalizados. É o movimento artístico 

musical em posição de reprodutor de classes e das opressões que as acompanham.  

Logo, durante muitos anos acompanhamos o funk colocar a mulher em posições 

secundárias de visibilidade e participação, em sua maioria colocavam a mulher em posição de 

objeto, na distribuição dos papeis e funções dentro do baile funk, por exemplo. Hermano Vianna 

(1988) aponta que havia uma certa diminuição do papel da mulher no mundo do funk intrínseca 

à sua estrutura organizacional: as mulheres raramente possuíam posições de protagonismos 

como ser MCs nos bailes. Na realidade, por muitas vezes, a mulher era convidada somente para 

dançar e exibir o que ela teria de “melhor”: o corpo. 

Assim sendo, podemos inferir que em grande parte há um sexismo presente no gênero 

musical, mesmo que esse cenário tenha e venha mudando ao longo dos anos através das diversas 

mulheres que passaram a usar suas vozes para disputar espaços, falar do controle sobre seus 

corpos e bradar suas liberdades sexuais, principalmente sobre a perspectiva da mulher negra - 

como as pioneiras de um movimento Daize Tigrona e Tati Quebra-Barraco. O funk, ainda sim, 

reflete as relações de poder econômicas e sociais expressas nas zonas periféricas de grandes 

centros urbanos, como o Rio de Janeiro, como nos mostra Lopes:  

[...] os gêneros têm sido encenados no funk carioca como uma verdadeira 

“guerra dos sexos” particular e localizada, mas com traços em comum com os 

papéis assimétricos constituintes das relações entre os gêneros, ainda tão 

presentes em nossa sociedade (Pinho, 2007). De uma lado, a mulher situa-se 

como a “fiel” ou a “amante” (e suas inúmeras nomeações, como “lanchinho 

da madrugada”, “mulher fruta”, “boa”, “puta”, “cicciolina” etc.); de outro 

lado, os rapazes se posicionam como um tipo de “jovem macho sedutor” (com 

suas várias nomeações, como por exemplo “mulekes piranha”, “os facinhos” 

etc). (LOPES, 2011, p.132)     

 

Ora, mas a objetificação e a exploração do corpo da mulher que culminam na sua total 

erotização são exatamente a primeira forma de enfrentamento dessas mulheres dentro mundo 

do funk como forma de emancipação, como propõe Bourdieu: 

 

Se as mulheres são muito mais aptas e mais dispostas que os homens para 

adotar os modelos culturais urbanos, tanto corporais como indumentários, isso 

se deve a diversas razões convergentes. Em primeiro lugar, elas são bem mais 

motivadas para adotar os modelos culturais urbanos que os homens, uma vez 

que a cidade representa para elas a esperança da emancipação. (BOURDIEU, 

2006, p.88) 

 



79 
 

 
 

E ainda:  

Além disso, as mulheres são preparadas, por toda sua formação cultural, para 

estar atentas aos detalhes exteriores da pessoa e, mais particular- mente, de 

tudo que se refere à “apresentação” (tenue), nos diferentes sentidos do termo. 

Elas têm, como que de maneira estatutária, o monopólio do juízo de gosto. 

Essa atitude é encorajada e favorecida por todo o sistema cultural. Não é difícil 

ver uma menina de dez anos discutir com sua mãe ou suas amigas o corte de 

uma saia ou de uma blusa. Esse tipo de comportamento é rejeita- do pelos 

rapazes, na medida em que é desencorajado mediante sanção social. Em uma 

sociedade dominada pelos valores masculinos, tudo contribui, em 

contrapartida, para favorecer a postura tosca e grosseira, rude e belicosa. 

(BOURDIEU, 2006, p.88) 

 

Neste sentido, falar abertamente nas letras de suas músicas sobre suas liberdades 

comportamentais, para mulheres que enfrentam todos os dias uma sociedade dominada pelo 

patriarcado, é tematizar o sexo e o uso estratégico de seus corpos como constituintes de suas 

liberdades - mesmo e ainda que essas performances fossem um tipo de resposta aos grupos de 

homens, chamados de “bonde” que também cantavam “funk putaria” -, e dançavam esbanjando 

feminilidade. É não ter vergonha de "bater de frente" ao falar sobre assuntos que tocam na mais 

profunda moralidade dos valores sociais difundidos e generalizados institucionalmente. 

Essa projeção que as mulheres ganharam somente a partir dos anos 2000 só veio após 

a grande crise pela qual passou o funk e os grandes escândalos que ocorreram no final dos anos 

90, como nos conta Essinger (2005): diversos clubes fechados, MCs enquadrados e presos pela 

lei de apologia ao crime, aliciamento de menores, entre outros. Colocavam a prática musical 

como culpada pelas mazelas sociais da época. Durante os primeiros dez anos de produção e 

consolidação do gênero, somente as MCs Dandara e Caucau tiveram destaque em uma cena 

dominada por homens. 

Em 2001, veremos uma renovação do formato e substituição da batida do Miami Bass 

para o nascer do ritmo do “tamborzão”, no qual a maior parte das letras abordam temas eróticos 

e sensuais no lugar do “funk consciente”. Nesse momento é que as mulheres começam a cantar 

sobre suas sexualidades. 

Algumas práticas permaneceram as mesmas, independente da vertente, para 

compensar a moralidade, como a criação de duas versões musicais: uma sem a presença de 

palavras de baixo calão, considerada mais light, e a outra totalmente explícita para ser tocada 

nos bailes, “proibidas” pelas mídias hegemônicas, daí a nomenclatura de “funks proibidões”. 

Cabe explicar que este termo é essencialmente utilizado para referenciar letras que fazem 
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menções às facções, mas em seu sentido mais amplo refere-se à todas as letras que não podem 

ser vinculadas fora do circuito interno do funk. 

Não é nenhuma novidade a erotização de gêneros musicais, ou o apelo do “duplo 

sentido”, como lembra Caetano (2015) no documentário “Sou feia mas tô na moda”. Valesca 

Popozuda destaca vários outros gêneros que contém essa conotação erótica como o forró, o hip 

hop e o samba, assim como Lopes (2011, p.159) também nos mostra como a erotização é parte 

constituinte da cultura brasileira, principalmente a partir do momento em que ela se transforma 

no “centro das atenções”, como explica a autora: 

Por que isso ocorre? Uma das explicações possíveis seria que o “sexo” 

transformou-se, nos últimos anos, em uma temática que, mais do que nunca, 

é publicamente e amplamente enunciável, pois a sexualidade passou a ser 

encarada como um “projeto” ou uma “propriedade do indivíduo” e não mais 

como um fenômeno da natureza. Segundo Giddens (1992), essa popularização 

do sexo está inserida em um contexto “ultramodernizante”, no qual assistimos 

a uma expansão do mercado do erotismo e da pornografia e uma consequente 

ruptura de muitas convenções mais restritivas do passado – o tema sexo deixa 

de ser um assunto unicamente privado. (LOPES, 2011, p.159-160) 

 

Ou seja, a politização das esferas privadas ocorridas nos anos 60 contribuíram 

diretamente para que o sexo fosse tratado de forma aberta e ampla, afetando também a indústria 

cultural de modo geral. Portanto, o componente sexual passa a ser mercadoria altamente 

vendável e lucrativa, é o sexo em uma posição de forte consumo. 

 Fazendo um rápido paralelo dentro desse hibridismo proposto por esse escrito, Silvia 

Borelli (2000) observa o mesmo fenômeno do erotismo através da televisão brasileira e como 

ele nos permite a reflexão sobre os papeis de homens e mulheres. A autora aponta que: 

Os limites do erotismo - cujo consumo, ainda que transgressor, é concedido 

em outros campos da cultura de massa -, provocam intermináveis polêmicas 

quando se trata da televisão. Ressalta-se que, diferentemente de outros meios 

de comunicação, o ato de assistir televisão ainda é essencialmente familiar e, 

nesse sentido, a TV aparece como reduto - mesmo que bastante discutível! -  

de preservação da honra, moral e bons costumes. (BORELLI, 2000, p.12) 

 

E ainda: 

 

Nesse sentido, a regulamentação da sexualidade, do desejo e do instinto e as 

regras sobre o que é proibido ou permitido revelar e realizar aparecem como 

elementos fundantes de toda cultura e sociedade35. O discurso erótico não se 

constitui, portanto, numa fala destinada, exclusivamente, a homens ou 

mulheres, heterossexuais ou homossexuais; sem, com isto, diluir diferenças, 

sua presença aponta, também, para a existência de uma regra geral, de 
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regulamentação da sexualidade e dos interditos, para toda a humanidade. 

(BORELLI, 2000, p.13) 

 

O erotismo, seja ele enunciado pela televisão ou pela música, manifesta o lado mais 

profundo e transgressor da sexualidade e da vida humana quando evidencia tudo aquilo que 

deveria continuar a ser escondido. Enquanto ferramenta de umas das vertentes mais fortes do 

funk, coloca-se como essencial e central para compreendermos a construção da identidade da 

mulher funkeira. 

Enquanto mulheres inseridas nesse mundo moderno e globalizado, as funkeiras são 

mulheres dentro do seu tempo, imersas nesta lógica de uma sexualidade consumista, dialogam 

em seus atos de fala com esse contexto, assim como simultaneamente colaboram para sua 

construção. Sendo assim, o “funk putaria” enunciado e comercializado por essas mulheres é 

somente mais uma manifestação de uma “cena funk, onde a sexualidade é produzida 

socialmente e compartilhada publicamente” (LOPES, 2011. p.161) a partir de uma estrutura 

social, como evidencia Lopes: 

[...] é preciso reconhecer que a modernidade não aboliu as diferenças e as 

desigualdades entre os gêneros. Pelo contrário, criou novas tensões entre 

homens e mulheres, que assumem significados específicos de acordo com a 

realidade social mais ampla na qual esses sujeitos estão inseridos. Desse 

modo, mesmo que esses jovens falem publicamente sobre a sua sexualidade e 

sobre os seus corpos, muitas vezes, isso ocorre por meio de um vocabulário 

altamente sexista, homofóbico e racializado. Nesse sentido, como mostrarei 

mais adiante, encontramos tanto subversões, quanto reificações de papéis de 

gênero tradicionais atribuídos aos homens e às mulheres nos atos de fala 

encenados no mundo funk. (LOPES, 2011, p. 161) 

 

É entender que essas são as armas que essas mulheres conhecem, e mesmo que pareça 

reafirmar a lógica, também é um enfrentamento a ela. Berino (2014) aponta o quanto a 

perspectiva feminina ocasionou no crescimento da vertente do “funk sensual”, uma vez que 

mulheres inseridas em um espaço antes negado a elas ganharam o direito de cantar, terem seu 

próprio grupo, dançar e comporem suas próprias músicas, ainda que tivessem participação dos 

homens enquanto empresários, parceiros musicais e produtores. Ou melhor, mesmo “que as 

mulheres habitem o mundo funk, apenas, como MCs e dançarinas. De um modo geral, não 

encontramos, nos bastidores do mundo funk, mulheres empresárias ou DJs. Com a exceção de 

Verônica Costa (conhecida como a Mãe Loira do Funk) ” (LOPES, 2011, p.138); é enxergar 

nos avanços pequenas vitórias dentro de uma guerra ainda não encerrada.  
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Retornando ao documentário “Sou feia mas tô na moda”, as funkeiras entrevistadas 

como Deize da Injeção, Valesca Popozuda e Tati Quebra-Barraco, além das empresárias e ao 

meu ver, principalmente, as frequentadoras dos bailes abordam seus pontos de vista sobre o 

quanto esses funks proporcionaram um alerta geral às mulheres sobre temas cruciais antes 

tratados somente na esfera privada. Como destaca Berino (2014), as letras enunciadas pelas e 

por mulheres são marcadas por “uma questão de gênero e, como tal, um agenciamento político” 

(p. 3).  

Sendo assim, incitar o diálogo entre gerações, abordar assuntos tabus, enunciar uma 

metodologia de autonomia das mulheres e evidenciar a relação sexual/amorosa com o parceiro, 

e outros aspectos, é tecer novas visibilidades, utilizando-se do impacto que o funk é capaz de 

alcançar. Também porque redesenha-se, através das funkeiras, os discursos e os espaços dentro 

das disputas impostas pelas tensões entre homens e mulheres, delineando um tipo de feminismo. 

Quero destacar que Adriana Lopes (2011), em sua tese de importância máxima para 

esta dissertação, nega esta perspectiva ao afirmar que a subversão a lógica estrutural provocada 

por estas mulheres não significa uma resistência nem uma plataforma feminista, principalmente 

no caso de mulheres jovens e negras representarem um novo tipo de feminismo apenas por 

serem artistas “sem papas na língua”, ela desenvolve: 

Além disso, é preciso analisar qual é a força dos atos de fala encenados por 

essas mulheres, considerando a historicidade do termo “feminismo”.  Segundo 

Costa (2002), o sujeito do feminismo não é uma categoria essencial que falaria 

em nome de um suposto sujeito homogêneo e também essencial: a mulher. 

Articuladas com a política de identidade e a crítica pós-estruturalista, as 

teóricas feministas assumem a categoria mulher como uma posicionalidade, 

ou, dito de outro modo, como um lugar de enunciação geopolítico. Ainda que 

esse lugar seja múltiplo e marcado por várias interseccionalidades (ou seja, 

atravessado por outros vetores de identificação como, por exemplo, a classe, 

raça, geração, território, etnia etc), o feminismo é uma busca constante por 

diálogo como esse lugar de enunciação – assumindo toda a sua 

provisionalidade e contingência. Nesse sentido, até que ponto essas produções 

– fruto de relações de gênero tão assimétricas presentes nos bastidores do funk 

– poderiam ser consideradas como um “novo tipo de feminismo”?  Ou ainda, 

essas produções dialogam com o que já foi dito sobre o comportamento de 

mulheres e homens, buscando, de alguma maneira, estabelecer solidariedade 

entre as mulheres e alterar as relações hierárquicas de gênero? Acredito que 

não. Com raríssimas exceções, tanto as moças quanto os rapazes integrantes 

de bondes que entrevistei ao longo de meu trabalho de campo, ao falarem 

sobre o conteúdo pornográfico de suas produções, não se situam como sujeitos 

que estariam preocupados em desafiar as rígidas regras de gênero, tampouco 

em lutar por seus direitos sexuais. Ao contrário, nesse caso, eles e elas repetem 

e respondem como reprodutores de uma determinada lógica compulsória dos 

gêneros, pois é tal lógica que, segundo eles, “vende ou as pessoas gostam” 

(LOPES, 2011, p.165-166) 
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A própria autora explica que feminismo é essa busca constante por diálogo como lugar 

de enunciação, então, diferentemente, eu acredito que sim, desde 2011 avançamos muito no 

debate e hoje as funkeiras representam resistência e desafiam as regras de gênero depois de 

passar a conhecer o sentido do movimento e a existência da palavra/conceito. Se refletirmos 

rapidamente sobre a contemporaneidade e a compressão do espaço-tempo como visto no 

primeiro capítulo, é possível perceber a quão rápida foi a tomada de consciência, o 

entendimento e a aceitação do feminismo em seu sentido mais amplo por parte das mulheres, 

incluindo as do funk. 

Não que seja justificável, mas torna-se compreensível como e por que antes muitas 

artistas, assim como Tati Quebra-Barraco, um dos exemplos trazidos por Adriana Lopes (2011), 

não conheciam sequer superficialmente como também rejeitavam o rótulo “feministas”, tal qual 

diziam que cantavam “funk putaria” somente porque era lucrativo, reduzindo o funk apenas à 

uma ilusão da liberdade sexual e uma incorporação à indústria pornográfica. Em outras 

palavras, antes não havia o entendimento “de características que podem conduzir a uma via de 

autonomia e liberdade das funkeiras em sua expressão artística” (RAMOS, 2016, p.36).   

Tal rótulo se modificou ao longo do tempo, no caso de Valesca Popozuda e Tati 

Quebra-Barraco, que é quem mais nos interessa. Nessa guerra dos sexos, elas se colocam 

enquanto mulheres gritando, mostrando e exigindo a perspectiva feminina dentro de uma 

prática e uma performance significante de gênero, que trazem também à tona todas as 

contradições advindas de uma opressão estrutural, o machismo - a dominação masculina, a 

divisão sexual do trabalho e os padrões assimétricos de gênero, onde o homem é valorizado e a 

mulher enquanto submissa -, como as denominações de “cachorra”, “piranha”, “novinha”, “fiel 

x amante”, “santa x puta” e o homem como “moleque piranha”, aquele que tudo pode, 

“machão” e “sedutor”. 

Trago duas imagens da conta oficial no Instagram, uma rede social de fotos, de Tati 

Quebra-Barraco, colocadas no perfil da cantora como uma reprodução de sua postagem em 

outra rede social, o Twitter. É possível quantificar o quanto atinge o discurso de Tati através do 

número de curtidas e de reproduções de suas palavras. Imagens que exemplificam bem a 

posição desta pioneira através dos caminhos descritos nesta dissertação. 
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FIGURA 1 – Postagem sobre feminismo de Tati Quebra-Barraco no Instagram 

Fonte: foto retirada da conta oficial da cantora Tati Quebra-Barraco na rede social Instagram. 

 

  

FIGURA 2 – Postagem feminista de Tati Quebra-Barraco no Instagram 
Fonte: foto retirada da conta oficial da cantora Tati Quebra-Barraco na rede social Instagram. 

 

Caetano (2015) relembra que Tati foi a primeira cantora funkeira a empregar a palavra 

“cachorra” para referir a si mesma em uma letra de música, provocando e transformando a 
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conotação negativa do sentido em uma ferramenta de agência e identidade feminina que desafia 

a dominação masculina. Para a autora, é importante valorizar o importante papel protagonista 

de Tati Quebra-Barraco, que coloca em xeque todas as representações negativas feitas às 

mulheres do funk, mostrando que o cenário vem mudando e as mulheres estão cada vez mais 

ganhando posições de destaque dentro do ramo. Mas cabe lembrar também que Tati Quebra-

Barraco foi precursora ao interpretar uma música em que o conteúdo explícito da letra criava 

duplo sentido direto com uma posição sexual, o “69”, chamada “Ardendo Assopra”17, um dos 

maiores sucessos da cantora dentro do mundo do funk. 

Tais narrativas em primeira pessoa delineiam uma série de características que 

instituem as identidades de jovens mulheres das classes populares, ou seja, o ethos que 

demonstra o protagonismo e a vitalidade feminina. As mulheres se posicionam enquanto donas 

de suas próprias escolhas sexuais através de seus vocabulários e discursos contornos da vida 

social, como observa Lopes: 

Todas essas músicas são pequenas narrativas em primeira pessoa, em que as 

MCs constituem as suas identidades como jovens independentes, que gostam 

de festa, possuem uma vida sexualmente ativa e falam abertamente de sua 

sexualidade. Porém, nessas narrativas há um exagero e até mesmo a presença 

de uma certa animalidade (os termos “cachorra” e “piranha” nos fornecem 

essa pista), que pode ser considerada como metonímia de um vigor sexual 

feminino. A mulher se afirma como ativa e fogosa o suficiente para trepar a 

noite inteira, para quebrar o barraco e para dar para quem quiser.  Há em todas 

essas produções um tom jocoso que provoca o riso – ao mesmo tempo tão 

degradante e tão regenerador – que festeja porém agride, desenvolvendo toda 

a ambivalência fundamental ao grotesco.  Ainda segundo Bakhtin (1999), há 

nessas manifestações grotescas traços de uma insatisfação com a cultura 

hegemônica, que deflagra um sentimento de revolta contra várias formas de 

dominação. Esse sentimento é encenado numa linguagem carnavalesca e 

impregnado pela “consciência da alegre relatividade das verdades e 

autoridades no poder” (p.09). Assim, essa linguagem é permeada por uma 

carnavalização da ordem, instaurando uma lógica das coisas ‘ao avesso’ e das 

permutações constantes entre o ‘alto’ e o ‘baixo’. O funk promove essa 

inversão, exaltando o ‘baixo corporal’ e carnavalizando as identidades de 

gênero. (LOPES, 2011, p.181) 

 

Portanto, a questão cultural contemporânea e o papel que tem se dado a ela de uma 

disputa de sentido e produção de significados é importante. Uma vez que não só as mulheres 

do funk, mas as jovens mulheres que se reconhecem nessas funkeiras, estão desafiando a 

autoridade e o poder masculino, ou seja, “Dessa forma, as mulheres do funk estão na disputa 

                                                      
17 Disponível em: https://www.vagalume.com.br/tati-quebra-barraco/ardendo-assopra.html. Acesso em: 

17/05/2019. 
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por outras formas de representação na sociedade através de estratégias para driblar a lógica e 

os padrões normativos. ” (CAETANO, 2015, p. 19) 

O caminho para se romper totalmente com a lógica ainda é longo e árduo. Sendo o 

machismo uma opressão estrutural do capitalismo, a mulher só será completamente livre 

quando esse sistema sucumbir junto com o patriarcado, como propõe Engels (2017). Contudo, 

até que isso ocorra, o crucial são as mulheres estarem nesta disputa por novas representações e 

novos sentidos; evidenciando, debatendo e superando as contradições, bem como identificando 

os pequenos avanços existentes ao analisarmos as questões de gênero. Neste trabalho, o funk é 

apenas mais uma ferramenta para isso, posto que o movimento também é permeado por todas 

essas mesmas contrariedades. Compreende-se também o apontamento do funk ainda 

hipersexualizar e corroborar com a rivalidade entre mulheres, ainda quando promove a real 

possibilidade sobre o alcance dos discursos feministas das funkeiras alcançarem as mulheres 

das classes mais populares de nossa sociedade. 

Assim, o funk implica em mais uma forma de encarar o fato de ser mulher em um 

movimento artístico, que explana as vivências da periferia e que é identificado aos jovens 

negros e negras, principalmente. O feminismo, como bem coloca Adriana Lopes (2011), é: 

“sobretudo uma reivindicação que busca desnaturalizar e ampliar as escolhas dos gêneros, 

aumentando, nesse caso, o campo de possibilidades de ‘ser mulher’ e de ‘ser homem’. (p. 186). 

O reality show, objeto desta pesquisa, representa exatamente isso, as diversas mulheres 

que com suas trajetórias e vivências escolheram o funk como essa oportunidade para se 

destacar. Esse gênero, que hoje alcança imensuráveis números de lucros (enquanto trabalho), 

prestígio (enquanto alcance e reconhecimento) e adeptos (enquanto gênero que já consolidado 

e consumido por todo o Brasil). 

Nos últimos anos, tem sido muito discutida a relação entre o feminismo e o funk dentro 

da academia. Tanto no sentido de um movimento global de ampliação do debate sobre mulheres 

como também por uma cobrança social brasileira, que sempre coloca o funk em uma polaridade 

na qual “muitas vezes as considerações feitas a respeito do funk produzido por mulheres tratam 

de enquadrá-las imediatamente como feministas ou não feministas” (CAETANO, 2015, p.12). 

Tal compreensão da opinião pública sobre o funk reduz toda a expressão cultural e o 

protagonismo das mulheres do funk à um antagonismo cruel de ou objetificar e vulgarizar as 

mulheres ou promover a autonomia e a liberdade sexual. Qualquer meio termo é 

desconsiderado, como observa Caetano (2015). 
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Carla Mattos (2011), em seu artigo, fala sobre o funk erótico-sexual e as compreensões 

e interpretações de mulheres nas periferias do Rio de Janeiro e sintetiza tal problemática 

fazendo uma indagação, nos chamando para a reflexão, colocando que as relações de gênero e 

sexualidade são muito mais complexas e que sempre precisam ser analisadas através da 

estrutura social. É imprescindível analisar o funk através da interseccionalidade, levando em 

consideração a raça e a classe, como aponta: 

 

A controvérsia sobre o funk erótico-sexual traduz uma disputa de sentidos 

sobre “liberdade sexual” ou “opressão/objeto sexual” e do que seria uma 

“autêntica subversão cultural à ordem sexista e racista”. O debate tende a 

polarizar sujeito e estrutura, reproduzindo a dicotomia indivíduo/autônomo x 

sociedade/reprodução dos padrões. Essa percepção política sugere uma 

importante interrogação: o funk é um obstáculo ou uma possibilidade de 

“empoderamento” feminista na cultura jovem feminista de segmentos 

populares? (MATTOS, 2011, p.245-246) 

 

Podemos chamar de “lugar de fala”, de feminismo “tradicional”, de “pós-feminismo” 

ou das várias nomenclaturas que dão para cada análise sobre o feminismo, como apontou 

Caetano (2015), o mais importante será sempre olhá-lo a partir da essência dele significar 

autonomia e libertação das mulheres, assim como considerar que a prática para este objetivo 

quase sempre se diferenciará.  

A cada espaço que as mulheres ganharam dentro do funk, mostraram do que são 

capazes. Independente do feminismo, uma palavra antes desconhecida, mas que dá sentido as 

ações praticadas por essas mulheres, elas sempre trabalharam, sustentaram a casa e a família e 

foram ensinadas a não depender de ninguém. São essas mulheres que estão realizando sonhos 

e desejos, que possuem a profissão de cantoras, diante da ideia de mercado de trabalho e que, 

principalmente, também gostam e muito de sexo. 

Elas expressam tudo isso em suas músicas, trazendo uma perspectiva feminina para 

pautas cotidianas muitas vezes negligenciadas na sociedade patriarcal, como suas experiências 

amorosas e suas respectivas situações, as atitudes dos homens e das mulheres envolvidos nos 

conflitos amorosos, o modo como foram tratadas, suas posições sexuais preferidas e seus 

estados civis. Para além disso, defendem as mulheres e o real discurso da liberdade sexual 

quando expõem, de forma combativa a julgamentos e restrições, suas escolhas de poderem ter 

relações com quantos parceiros ou parceiras quiserem e tiverem vontade, não importando 

quando, onde e como tiver sido consentido.  
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O que trago não é novidade, mais uma vez remetendo ao documentário “Sou feia mas 

tô na moda” (GARCIA, 2005). Todos os autores que trago aqui e pesquisei comentam os 

argumentos trazidos por Kate Lyra e Dj Marlboro acerca da aproximação das funkeiras cariocas 

com o feminismo, ao afirmar que essas mulheres teriam aprendido “com a própria vida” o que 

é o feminismo mesmo que na época as mulheres rejeitassem tal termo como já comentado, 

expondo um tipo de “feminismo sem cartilha”, termo hoje utilizado pelos mais variados meios 

de discussão, acadêmicos ou não, sobre gênero, inclusive a internet, para designar e 

exemplificar que não existe um único método para ser feminista. 

Dentro do processo histórico, as funkeiras sempre se colocaram a favor dos direitos 

das mulheres e de suas autonomias. Mariana Gomes Caetano (2015) estuda exatamente o 

processo de aceitação enquanto feminista da funkeira Valesca Popozuda, outra veterana que no 

início negava o movimento e nos últimos tempos se afirmou enquanto feminista por entender 

que sua reivindicação gira em torno da luta pela igualdade entre homens e mulheres. Adriana 

Lopes (2011) comenta esse processo histórico a partir do artigo de Kate Lyra (2006): 

 

Em seu artigo intitulado “Eu não sou cachorra não! Não? Voz e silêncio na 

construção da identidade feminina no rap e no funk no Rio de Janeiro”, Lyra 

(2006) divide o movimento feminista brasileiro em três gerações e, para ela, 

as funkeiras fariam parte da última geração. Segundo Lyra (2006), enquanto 

a reivindicação das feministas de primeira geração estaria relacionada com a 

luta pelo direito ao voto em 1920, a reivindicação da segunda geração estaria 

ligada à luta por direitos trabalhistas, na década de 1960. A terceira geração 

seria, então, formada por jovens que falam abertamente de sua sexualidade, 

assim como fazem as funkeiras. Para essa autora, haveria um rompimento 

entre as feministas da segunda e da terceira geração, pois ao passo que a 

reivindicação das feministas da segunda geração passaria pela luta contra o 

estigma da mulher como objeto sexual, essas jovens da terceira geração 

reivindicariam a igualdade de gênero, afirmando que são seres sexuais e, como 

tais, merecem o devido respeito. Esse movimento estaria relacionado ao fato 

de a mulher, ao longo de quarenta anos, ter deixado de habitar apenas o espaço 

privado, sendo, atualmente, um sujeito que faz parte da esfera pública. 

Portanto, ainda de acordo com Lyra (2007), o funk feminino seria uma prática 

musical por meio da qual as mulheres transformaram a sua sexualidade 

(sempre confinada “as quatro paredes”) em um tema público. (LYRA, 2006 

apud LOPES, 2011, p.198-199) 

 

Todo o avanço no debate acerca das transformações das concepções das mulheres do 

funk sobre feminismo e a popularização do debate de um modo geral, deve ser analisada com 

base na expansão tecnológica promovida na década de 60, principalmente da internet, que 

proporcionou um aumento significativo no fluxo de informações, nas quais as gerações de hoje 

possuem acesso. Concordo com os argumentos de Kate Lyra (2006), relevantes para a 
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discussão, mas teço algumas críticas discordando de outros: analisar o feminismo sempre de 

forma interseccional entre gênero, raça e classe e percebendo as peculiaridades locais é entender 

que não houve um rompimento da segunda geração para a terceira, como propõe a autora. A 

luta contra o estigma e a objetificação do corpo da mulher continua, ainda não é um ponto 

superado, sobretudo em um país que a cada duas horas morre uma mulher vítima de violência18. 

Nesse sentido, a consideração sobre esse aspecto feita por Adriana Lopes (2011), e já citada 

anteriormente, possui muito mais pertinência. Criaram-se apenas novas tensões para problemas 

sociais ainda não abolidos da desigualdade entre os gêneros, mas que se configuram de outra 

forma com a modernidade.  

Para além disso, reivindicar igualdade de gênero é reivindicar igualdade nas duas 

esferas da vida social. O fato da mulher ter deixado de habitar somente o espaço privado para 

habitar também o espaço público passa por compreender a luta ao acesso e a posição dela no 

mercado de trabalho em nossa sociedade. Logo, a reivindicação da mulher funkeira é dupla 

diante do próprio processo histórico: primeiro, sua posição dentro dos bastidores do funk, uma 

vez que ocupavam posições secundárias, muitas vezes só como dançarinas, até a conquista do 

espaço enquanto cantoras, na qualidade de uma profissão legítima, respeitada e lucrativa. 

Segundo, mulheres são seres tão sexuais quantos os homens, também sentem vontades e 

desejos, e como tais merecem o devido respeito. 

Sendo assim, trazer a sexualidade para o centro do debate é transformá-la. Se antes 

somente era tratada “entre quatro paredes”, hoje contribuir expressivamente para a discussão 

de um assunto importantíssimo em um país como Brasil, em que 25% das mulheres vítimas de 

arma de fogo morrem em casa19. Afinal, “o que é pessoal é político” e não deixa de ser político, 

mesmo que isso, no caso da sexualidade, seja uma mercadoria extremamente vendável e 

lucrativa dentro da indústria cultural e para as rainhas do tamborzão que cantam funk putaria, 

tudo vira produto para indústria cultural na modernidade, de acordo com Yúdice (2006) e 

Harvey (1992). No final, elas também possuem família para sustentar, contas a pagar, comida 

para pôr na mesa e filhos para criar. Sem contar que são performances o que elas cantam, e hoje 

essas mulheres são bem mais ouvidas e capazes de mediar o diálogo com as classes populares, 

                                                      
18 Os dados podem ser conferidos nesta reportagem, disponível em: https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml. 

Acesso em: 07/05/2019. 

19 Os dados podem ser conferidos nesta reportagem, disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/dados-da-

saude-25-das-mulheres-vitimas-de-tiro-morrem-em-casa/. Acesso em: 07/05/2019. 
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por fazerem parte dela e terem esse lugar de fala. Como disse Tati Quebra-Barraco: “Seja uma 

piranha formada. ” 

Por fim, a participação das mulheres no funk é pautada pela manifestação de um 

discurso e de uma linguagem positiva sobre temas do universo masculino, tratados a partir ótica 

feminina. Para além, percebemos um jogo duplo que passa pelo enfrentamento e pela 

autoafirmação do corpo hipersexualizado, uma vez que, não por acaso, o funk putaria traz a 

sexualidade, como mote principal, acessível a elas. A possibilidade de negociar os limites da 

sexualidade e os diferentes padrões de feminilidade, passa por um longo processo 

aprendizagem, experiência, vivência, percepção e conscientização, que Mariana Caetano 

(2015) chamou de “caminho pedagógico” para o feminismo ao analisar a trajetória de Valesca 

Popozuda.  
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CAPÍTULO 3 

 

LUCKY LADIES BRASIL: ESCOLHIDAS PARA BRILHAR 

 

 

3.1 - “NÓS SEIS CANTANDO JUNTAS”: APRESENTANDO O PROGRAMA 

 

Objeto de pesquisa desta dissertação, um programa de televisão do gênero reality 

show, o Lucky Ladies Brasil trouxe como tema, em um formato inédito, a convivência e a 

cooperação de cinco mulheres e uma “mentora” do gênero musical do funk para a televisão 

brasileira. 

 

 
FIGURA 3 – Apresentação do Reality Show Lucky Ladies Brasil 

Fonte: foto retirada da página oficial do reality show Lucky Ladies Brasil na rede social Facebook. 

 

Escolhido para ser o primeiro reality show do canal pago/fechado FoxLife, um dos 

canais da rede Fox, e produzido a partir de uma nova leva de produções nacionais, Lucky Ladies 

Brasil se constituiu como a versão brasileira de um formato matriz de muito sucesso da 

programadora norte-americana. 

O reality é um produto do canal de muito êxito no exterior, transmitido para mais de 

quinze países e já teve seu formato adaptado para mais de cinco países, entre eles México, Itália, 

Estados Unidos e Argentina. No México, por exemplo, o programa já foi realizado por pelo 

menos três temporadas, e no elenco encontravam-se esposas de alguns astros do rock n’ roll. 

Em outras versões foram selecionadas até ex-esposas de jogadores de futebol. 
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Com um formato próprio, mas inédito para o Brasil, o grande investimento contou com 

o executivo Christian Barcellos, que já ganhou um Emmy por Inside the Actor's Studio - um 

talk show apresentado pelo famoso ator e escritor norte-americano James Lipton - e que veio 

ao país para desenvolver e dirigir a atração.  

A fórmula escolhida pela Fox brasileira para ser o grande sucesso e que tivesse a cara 

do Brasil foi o gênero musical do funk. Uma grande sacada? Talvez! Para isso, foram 

convocados para encabeçar o projeto o produtor musical Rafael Ramos, que já trabalhou com 

as bandas brasileiras Ira! e Ultraje a Rigor, e Tati Quebra-Barraco, pioneira enquanto mulher 

no movimento do funk, dona de uma experiência sem igual e excêntrica por carregar mais de 

vinte e seis cirurgias plásticas feitas pelo corpo. 

Gravado ao final do ano de 2014, o programa já editado foi transmitido em 2015 do 

final de maio até o início de agosto. Foram dois meses com cada episódio sendo exibido às 

segundas-feiras às 22h30, em doze episódios no total com cerca de 60 minutos cada um, que 

formaram a primeira temporada, com uma classificação etária acima dos 16 (dezesseis) anos. 

No programa, as mulheres funkeiras, de acordo com a figura 3 (da esquerda para a 

direita) são respectivamente Mary Silvestre, Karol Ka, Mulher Filé (Yani de Simone), Mc 

Sabrina e Mc Carol de Niterói, convidadas a dividir uma luxuosíssima cobertura em frente à 

praia de Copacabana no Rio de Janeiro para se concentrarem na produção conjunta de algumas 

músicas. O foco era a grande apresentação ao final da temporada, em que elas cantariam as 

canções produzidas em parcerias. Segundo Tati Quebra-Barraco, “o que consiste esse projeto, 

é formar uma dupla da gente, nós seis cantando juntas. ”, porque de acordo com ela “nunca teve 

seis mulheres unidas pelo funk em cima do palco, porque é uma briga de ego”. 

 

 



93 
 

 
 

 

FIGURA 4 – Tati Quebra-Barraco apresenta o objetivo do programa  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Um pouco diferente dos formatos de realitys shows que encontramos nas produções 

atuais, onde os participantes ficam completamente confinados sem nenhum contato com o que 

acontece no mundo externo, o Lucky Ladies Brasil não teve a mesma proposta. A ideia foi 

colocar as selecionadas em um tipo de imersão, então foram convidadas a morarem juntas para 

se conhecerem e aprenderem a conviver umas com as outras. Não houve eliminações e nem 

prêmios em dinheiros através de provas que testassem seus limites, elas podiam sair, usar o 

telefone e recebiam visita da família uma vez por semana. O objetivo do programa era mostrar 

suas rotinas, seus movimentos cotidianos e como elas superariam as diferenças e rivalidades 

que as tornariam capazes de compartilhar, mesmo com seus estilos diferentes e orientadas por 

Tati Quebra-Barraco, o mesmo palco em um enorme show. 

Durante a coletiva de imprensa realizada uns dias antes da exibição do primeiro 

episódio do programa, que reuniu todo o elenco em São Paulo, Tati Quebra-Barraco disse que 

muita gente surfou e surfa na onda do ritmo que veio dos morros e que "as pessoas estão no 

funk para ganhar dinheiro, porque está dando dinheiro." E também falou um pouco sobre o 

objetivo do programa, “Fizemos esse reality com o intuito de unir as funkeiras, porque os 

homens são unidos, mas a gente não“, disse ela aos jornalistas.  

O site Omelete, com conteúdo de entretenimento diverso, escreveu que Tati falou 

sobre o funk estar dando dinheiro em resposta à alegação de Mary Silvestre, uma das 
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participantes do programa, que de acordo com a reportagem20 declarou que o “maior 

preconceito do funk viria de quem já pertence àquela realidade, criando resistência em aceitar 

os que não passaram pelas mesmas dificuldades”. Fazendo jus ao seu nome artístico de Tati 

Quebra-Barraco, a cantora rebateu a afirmação: "Queria ver cair no funk lá em 1998, quando 

eu cantava por R$50,00", fazendo menção ao valor que ganhava para cantar dentro de sua 

comunidade, a Cidade de Deus, e em outros bailes da cidade no início de sua carreira. 

Mulher negra, dona de uma trajetória peculiar e precursora ao se destacar como MC 

em uma época onde o mundo do funk era somente dominado por homens, em que a própria 

artista diz no programa que “as mulheres no funk surgiu quando Tati Quebra-Barraco surgiu”, 

e que por isso tanto ela quanto seu sucesso são extremamente respeitados dentro e fora do Brasil. 

Tati Quebra-Barraco atuava como uma “mentora”, como chamava as demais participantes, e 

não participava do cotidiano do programa em si junto ao grupo, suas aparições eram sempre em 

companhia do produtor Rafael Ramos para demandar as tarefas musicais e de treinamento das 

meninas. Como dito em cenas do programa, tanto Tati quanto Rafael foram convidados pela 

Fox para coordenarem o projeto e tiveram um poder decisório sobre as participantes escolhidas. 

As funkeiras, como disse Tati: “De cinco mil funkeiras, vocês foram as escolhidas, por mim.” 

Assim, a intenção do programa era a solidariedade entre as artistas em prol do impulso e da 

promoção do trabalho coletivo e individual de cada uma das escolhidas, enquanto objetivo 

frente à um cenário de “brigas de ego” entre mulheres no funk, como colocou Tati. Nesse 

sentido disparou na coletiva de imprensa: "O objetivo é chocar mesmo! Não vai ser um 

negocinho só para dar uma sacudida, não”. 

Filha caçula de Sônia entre quatro irmãos, nascida em 1979, Tatiana nasceu na 

comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, mais conhecida como CDD. 

Desenrolada, desde cedo sabia se cuidar muito bem. Os estudos não eram a sua praia, cursou 

apenas até quarta-série do ensino fundamental. Como toda a sua família, estudando ou não, e 

com a necessidade de ajudar nas despesas da casa, trabalhava de merendeira na creche da 

comunidade. Como sempre soube que ser merendeira não era seu grande sonho, Tati fez curso 

para ser cabelereira e planejava abrir um salão, quando juntasse o dinheiro que necessitaria. 

Naquele momento de sua vida nem imaginava que seria cantora. 

                                                      
20 Disponível em: https://www.omelete.com.br/series-tv/lucky-ladies-hoje-o-funk-esta-dando-dinheiro-diz-tati-

quebra-barraco-sobre-o-novo-reality-da-fox. Acesso em 22/05/2019. 
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Julia Bezerra (2017), em seu livro composto por artigos que contam o percurso que o 

funk foi seguindo até seu sucesso e reconhecimento, nos narra no artigo intitulado “Tati Quebra-

Barraco: Improvável Rainha” o papel fundamental que Márcio, o segundo irmão mais velho de 

nossa emblemática rainha do tamborzão, teve na trajetória de Tati Quebra-Barraco. Era ele o 

membro da família fascinado por funk e pelos bailes da Furacão 2000 e quem acompanhava a 

mãe, Dona Sônia, no trabalho de segurança no Bandeirante Tênis Clube. Mesmo tendo trabalho 

em muitas outras coisas e no final aberto uma lavanderia com o outro irmão, no município de 

Nova Iguaçu na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Márcio, com o surgimento dos 

primeiros MCs na Cidade de Deus na década de 1990, passou a ter outro sonho. 

Com a proibição dos bailes nos clubes da cidade do Rio de Janeiro, como já comentado 

no capítulo dois, e a mudança do baile que ocorria no Grêmio Recreativo Coroado para a Cidade 

de Deus, Márcio começou a ser um dos jovens que sempre lotavam a quadra da comunidade e 

que viram nascer os MCs da cidade, que na época cantavam sempre em dupla. O irmão de Tati 

fez parte dessa leva que tentou a sorte, junto com Neném participou da etapa do rap mas sem 

grandes vitórias e repercussões. Foi nesse momento histórico que nasceu a dupla Cidinho e 

Doca, que cantam a música “Rap da felicidade”21, que desde os 1990 pode ser considerada o 

hino do funk, uma música que perpassa o tempo em seu conteúdo e que ainda faz todo sentido, 

utilizada em muitos outros trabalhos por sua tamanha importância e representatividade, um 

grito de toda a comunidade moradora da favela para todo o resto da sociedade e sobretudo para 

o poder público. Assim, “Cidinho e Doca eram os mais novos heróis da favela, e mesmo 

representantes de outros lugares do Rio de Janeiro eram recepcionados como artistas 

internacionais. ” (BEZERRA, 2017, p.118) 

Bezerra (2017), assim como todas as bibliografias sobre funk citadas ao longo desta 

dissertação, relembra que nessa época nenhuma mulher ainda se arriscava a cantar. A primeira 

mulher a começar a romper essa barreira foi Cláudia Mendes dos Santos, a Cacau, que saiu da 

Bahia aos cinco anos com a família para tentar a vida no Rio de Janeiro. A jovem mulher era 

de Duque de Caxias e às vezes precisava fugir de casa para ir dançar nos bailes. Assim que 

ocorreu um concurso de rap perto de sua casa, Cacau venceu com a música escrita e que foi 

dada a ela como um incentivo por seu amigo MC Neném. Fazendo mais de dez shows por 

                                                      
21 Letra completa disponível em: https://www.vagalume.com.br/mcs-cidinho-e-doca/rap-da-felicidade.html. 

Acesso em: 25/05/2019. 
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semana e ganhando em torno de 20 mil reais, Cacau largou a profissão de costureira no final do 

ano de 1995.  

O pioneirismo de Cacau foi a porta que precisava se abrir para que mais mulheres 

pudessem participar do mundo do funk e enfrentar menos resistências. É claro que os homens 

continuaram por um bom tempo sendo os principais porta-vozes do movimento, mas graças a 

Cacau as mulheres puderam começar a ter voz e vez no microfone. Vale explicar aqui a pequena 

diferença existente nos pioneirismos de Cacau e de Tati Quebra-Barraco dentro do funk: Cacau 

foi pioneira no movimento de mulheres MCs no funk dentro de um circuito extremamente 

interno, mas foi Tati Quebra-Barraco a pioneira no movimento de evidência dessas mulheres, 

foi ela quem conseguiu se destacar e tornar pública para fora da bolha funkeira a participação 

de mulheres MCs dentro do funk, ou seja, a história do funk reconhece o pioneirismo de Cacau 

mas a mídia hegemônica conheceu o funk feminino através de Tati Quebra-Barraco. 

Uma outra jovem a desfrutar desse começo e a entrar por essa porta, trilhando um 

caminho junto com Tati Quebra-Barraco, foi Sabrina Luiza de Souza, ou MC Sabrina, do Morro 

da Providência, localizado no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio de Janeiro. Sabrina começou 

a cantar muito cedo e, sendo assim muito nova, aos dezesseis anos também foi parar no funk. 

Uma das participantes do reality show Lucky Ladies Brasil, ela conta que sua mãe nunca 

aprovou sua carreira e insistia para que ela investisse seu talento enquanto cantora gospel.  Com 

uma mãe extremamente evangélica, MC Sabrina conta que durante a sua infância até chegou a 

obedecer às regras de sua mãe, chegando a fazer shows em grandes eventos religiosos 

evangélicos, mas que nunca se encaixou naquele estilo, ela se encontrou quando o DJ Junior da 

Provi ouviu sua voz e a convidou para o funk, como ela mesma diz: “prefiro o batidão do que 

o louvor”.  
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FIGURA 5 – Tati Quebra-Barraco e MC Sabrina no início da carreira 

Fonte: Foto retirada do livro “Funk” de Julia Bezerra (2017).  

 

No programa Lucky Ladies Brasil chegou a se colocar como a mais sofrida das 

participantes, contou que sofreu muita discriminação, adotou um “jeito masculino” e que 

chegou a quebrar a sua casa por completo, por raiva da própria vida, como relata no segundo 

episódio do programa. Apesar de tranquila, demonstrou ser dona de uma personalidade 

fortíssima alicerçada nas dificuldades pelas quais passou.  Sabrina encontrou na música um 

jeito de acalmar um pouco a alma, achar um ponto de equilíbrio e transparecer seus sofrimentos, 

como conta.  

Fazendo o levantamento de pesquisa, concluí que Sabrina estava sumida do meio 

midiático antes de sua reaparição no reality. Encontrei apenas uma nova produção musical 

chamada sou “Sou diva”, publicada em 31 de maio de 2014 na rede social YouTube, cujo clipe 

conta a participação de Thammy Miranda (ator e filho transexual da cantora Gretchen); não 

encontrei aparições públicas em programas de televisão e de rádio, e também não encontrei 

divulgação de shows. Tendo a crer que o programa foi encarado por Sabrina como uma forma 

de voltar para “a boca do povo” e de ter sua imagem reapresentada para o público em um novo 

momento de sua carreira. 
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Sua primeira música a chamar atenção na cidade foi “eu solto, eu solto a voz, a 

Providência é nós”22 e logo começou a ganhar dinheiro com “Eu solto a voz” e a levar o estilo 

“vida louca” para os palcos. Depois fez sucesso com “Boldinho” e “Erva Venenosa”, dois 

eufemismos para falar sobre a planta consumida entre os frequentadores dos bailes, a maconha. 

Em “Erva Venenosa”, Sabrina transporta a letra e a batida em um duplo sentido toda a audácia 

de Rita Lee, uma clássica música gravada pela primeira vez em 1965 pelos Golden Boys da 

Jovem Guarda. 

 
FIGURA 6 – Apresentação de MC Sabrina  

Fonte: Foto retirada da página oficial do reality show Lucky Ladies Brasil na rede social Facebook. 

 

Saindo da Zona Portuária e voltando para a Zona Oeste, em 1998, Duda e DJ Marcos 

fizeram seu primeiro baile para voltar a movimentar a quadra da Cidade de Deus. Criaram 

concursos para animar os fins de semana e estimular a rapaziada a cantar e dançar. O microfone 

estava aberto para os jovens da CDD, até aparecer uma menina desbocada que em poucas 

palavras dizia grandes verdades: “Pra me desafiar tem que estar afiado. Não é só dizer que 

pode e falar ‘tô preparado’. Se você falar que pode, eu vou pagar pra ver. Gatinho sem-

vergonha, vem achar meu ponto G”. Como mostra Bezerra: 

 

                                                      
22 Letra completa disponível em: https://www.vagalume.com.br/mc-sabrina/. Acesso em 25/05/2019. 
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O melhor apelido que Tati poderia receber estava no refrão da primeira música 

que ela se arriscava a cantar no Coroado. Cabia perfeitamente na personagem 

que frequentava os barracos da invasão no bloco velho para fumar seu baseado 

e fazer outras sacanagens. Tati não tinha o pudor de cantar que a mulher sentia 

prazer. Qualquer moleque chegava ali cantando ser garanhão e ela bem sabia 

que muitos pagavam de gatinho na hora H. (BEZERRA, 2017, p.122) 

 

Era a favela fazendo emergir seus próprios cantores em cima do palco, nascendo assim 

Tati Quebra-Barraco. Junto com ela nascia o som diferente composto de atabaques nomeado de 

“tamborzão”, que tomava conta dos bailes feitos pelo DJ Duda. O microfone acessível fazia 

dos bailes um grande laboratório experimental, quando a quadra estava vazia virava um estúdio 

improvisado que pudesse registrar tamanhas façanhas. Ou não! Muitas vezes, quando não dava 

tempo, Duda, gravava na hora mesmo ali do frisson as músicas e as batidas que tocariam nos 

próximos bailes.  

Deize Maria Gonçalves da Silva, ou melhor Deize Tigrona ou Deize da Injeção, tinha 

dezenove (19) anos em 1998 quando foi a primeira menina mulher a abordar o DJ para se 

apresentar e fazer música. Mas, como bem pontuou Júlia Bezerra: “Mesmo assim, não foi ela 

quem começou a ganhar dinheiro fora da Cidade de Deus.” (2017, p.123) 

Tati Quebra-Barraco iniciou um novo ciclo de vida ganhando seu primeiro cachê em 

um show realizado em Nilópolis, e de lá para cá não parou mais. Onde havia um baile funk pela 

cidade, lá estava ela cantando: “Não adianta de qualquer forma, eu esculacho. Fama de putona 

só porque como seu macho”23. Como “Fama de Putona” e apenas mais uma música não eram 

suficientes para um show completo, Julia Bezerra (2017) nos conta que Tati interpretava 

também criações de outros artistas da Cidade de Deus. Fato que causou a briga entre ela e Deize 

Tigrona, que não gostou nada de saber que a voz que dava sucesso a sua música não era a dela 

mesma. Não só a dela, mas “como os DJs gravavam os shows ao vivo, em pouco tempo as 

criações da Cidade de Deus estavam na rádio, e todas na voz de Tati”. (BEZERRA, 2017, p. 

124) 

Frente a todas essas causas e circunstâncias, Tati Quebra-Barraco consagrou-se tendo 

o seu primeiro disco lançado pela Pipo’s Records nos anos 2000. Tal gravadora, sob o comando 

do DJ Mamute, era uma mais influentes desde os anos de 1970, junto com a Furacão 2000, 

dentro do mercado funkeiro. Faziam festas em São Gonçalo e ampliaram seu território sob a 

                                                      
23 Letra completa disponível em: https://www.vagalume.com.br/tati-quebra-barraco/guerreira.html. Acesso em: 

25/05/19. 
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marca de “O encontro das massas” por todo o Rio de Janeiro, fazendo com que durante a década 

de 1990 tivessem um programa na rádio Imprensa FM.  

A partir desse disco, Tati consolidou-se como uma importante presença feminina 

dentro do funk, apesar de sua voz ter demorado para chegar à grande mídia corporativa. Como 

ressalta Bezerra: “As sacanagens que cantava, de autoria sua ou de outros, escandalizavam 

qualquer um que não estivesse acostumado a tais liberdades – não apenas era putaria como era 

uma mulher que estava cantando” (2017, p. 125). Foram mais alguns anos de espera pelo seu 

momento de triunfar até ser realmente conhecida no Rio de Janeiro, mesmo não tendo 

emplacado de uma vez. Tati cumpriu, inclusive, um importantíssimo papel de inspirar e de ser 

exemplo para outras mulheres serem MCs, como já fazia Cacau havia cinco anos. Uma dessas 

meninas foi Valesca Reis Santos, ou melhor, nossa Valesca Popozuda, advinda do Irajá.  

Na época, muitos bondes masculinos faziam sucesso: Bonde do Tigrão, Os Saradinhos, 

Bonde do Vinho, Os Hawaianos, e Os Carrascos, de quem Tati pegou e gravou a música 

“Ardendo Assopra” que contém em sua letra não só uma referência explícita a uma posição 

sexual, o “69”, como também a descrição de momentos durante a atividade sexual. Como já 

comentado anteriormente, é uma das músicas de mais sucesso de sua carreira: 

“69 frango assado, de ladinho a gente gosta 

se tu não tá aguentando para um pouquinho tá ardendo assopra 

então 

tá ardendo assopra 

tá ardendo assopra 

fica de joelho faz um biquinho chupa minha ...” 

 

O artigo de Bezerra (2017) nos narra que muitos artistas do funk só ganharam fama e 

ficaram reconhecidos porque “Cerol na mão”, do Bonde do Tigrão, fez muito sucesso e estourou 

em 2001 para todo o estado e até além dele, através, principalmente, do programa que o DJ 

Marlboro fazia na rádio O Dia, 105 FM, chamado “Big Mix”. Mas o sucesso ficou só nas rádios 

mesmo, a televisão ainda era algo um pouco distante, pois só em 2004 que o DJ convidou Tati 

para gravar e lançar um novo disco pelo seu próprio e novo selo de mercado, a Link Records. 

Nesse momento começou todo um trabalho coletivo, como nos mostra Bezerra: 

 

O DJ Batata foi convidado para produzir o disco e Márcio começou a trabalhar 

na composição das músicas que a irmã poderia gravar. Levava para qualquer 

lugar um caderninho em que pudesse escrever as ideias e em menos de duas 

semanas estava com 17 músicas novas, entre elas: Sou feia mas tô na moda e 

Matemática. Marlboro sentia que estava faltando alguma coisa 
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- Seguinte, Márcio, está faltando uma música! 

- Como você sabe que está faltando? Já mandamos um monte! 

- Vai por mim. Se não tiver mais uma música eu não lanço esse disco. 

(BEZERRA, 2017, p. 127) 

 

Foi a partir da raiva e da desolação de Márcio que nasceu “Boladona”. Essa música foi 

a faixa de abertura e também o nome dado ao disco que em 2004 chegava às lojas. E como bem 

afirma Bezerra: “ Apesar de escrita pelo irmão, o estilo boladona se encaixava perfeitamente 

na personagem de Tati e caiu no gosto popular. Dessa vez para valer mesmo, no Brasil inteiro. 

” (2017. p. 130). Tati Quebra-Barraco conquistou em 2004 o sucesso que nenhuma outra mulher 

funkeira sonhava ou imaginava, ao ritmo do tamborzão e com a letra:  

 

Na madruga boladona, 

Sentada na esquina. 

Esperando tu passar 

Altas horas da matina 

Com o esquema todo armado, 

Esperando tu chegar 

Pra balançar o seu coreto 

Pra você de mim lembrar 

 

Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar 

Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar 

Boladona  

 

O disco encabeçado pelo DJ Marlboro fez um sucesso tão sem tamanho que Tati 

emplacou no mínimo três faixas na trilha sonora de uma das novelas de maiores audiências no 

horário nobre da Rede Globo de Televisão, a novela “América” de Glória Perez, na qual havia 

uma personagem problemática, interpretada pela atriz Mariana Ximenes, como já comentado 

no capítulo anterior, que chocava a família tradicional brasileira – branca, rica e aristocrata – 

se dizendo funkeira, frequentando bailes em boates e comunidades e rebolando até o chão ao 

som do tamborzão.  

Tati Quebra-Barraco foi aplaudida naquele ano e vivia o auge de seu sucesso, tocava 

desde nas boates na Zona Sul do Rio de Janeiro aos palcos de um dos desfiles de moda mais 

importantes do mundo, o São Paulo Fashion Week, passando pelo Palácio da República de 

Berlim, pelo festival feminista Ladyfest, pela Holanda e pela Suíça até voltar para a sua cidade 

e para a CDD. “A libertação daquela voz de mulher forte convidava madames e mulambas a 

reverem seus conceitos, a pensar que talvez não tivessem necessariamente de se submeter aos 
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machos” (BEZERRA, 2017, p.130). Tati comandava e levou o funk carioca a outro nível, “veio 

para ficar e construiu um honroso posto com muitas noites de trabalho e uma personalidade 

forte que nunca a deixou desistir (BEZZERA, 2017. P.131). Por tudo isso, foi escolhida como 

a “mentora” ou “orientadora” das meninas escolhidas para participarem do reality show Lucky 

Ladies Brasil em 2015.  

Não dá para dizer que as escolhidas por Tati são novas no funk, algumas são velhas 

conhecidas, como o caso das participantes Mc Sabrina, Mulher Filé (Yani Filé ou Yani de 

Simone) e Mc Carol de Niterói. Apenas Mary Silvestre e Karol Ka são novas na escolha do 

gênero musical, apesar da última ser uma profissional da música de longa data. Durante a 

pesquisa, não consegui encontrar informações sobre algum tipo de processo seletivo, chamada 

ou inscrições. A seleção pareceu ser um processo obscuro somente com base na escolha de Tati 

Quebra-Barraco e do produtor Rafael Ramos, a partir de um leque de cinco mil mulheres, talvez 

(porque não podemos aqui afirmar) pesquisadas por eles próprios e pela produção. 

Dentre essas escolhas temos Yani de Sinome Pires da Silva ou simplesmente Mulher 

Filé, posteriormente chamada de Yani Filé. Filha única, foi nascida e criada na Zona Norte do 

Rio de Janeiro no bairro periférico de Vila da Penha. Criada pelos avós, se escondia para ouvir 

e dançar funk. Foi descoberta em um baile por Mr. Catra durante um show e começou, dessa 

forma, a carreira com dezoito anos como dançarina do cantor. Ficou conhecida como a “musa 

do pisca bumbum” e por sua famosa dança onde “engolia” celulares com as nádegas. Sobre seu 

nome artístico, Yani afirma: “Eu não queria ser igual às outras. Eu não tinha silicone, era miúda. 

E eu era dançarina, já elas não eram nada. Então o Pedro falou ‘vamos colocar Mulher Filé, 

vindo contra tudo o que está aí’. Afinal, homem não gosta de fruta, gosta de carne”.  

O Pedro a quem Yani de Simone se refere é Pedro Moraes, empresário que constatou 

sua potência e pensou em dar a ela um nome de mulher fruta, muito comum em voga na época 

em que Yani foi descoberta, seguindo a linha da Mulher Melancia, Mulher Melão, 

Moranguinho, entre outras. Mas foi a Mulher Filé que passou a ser a estrela principal do palco, 

agora enquanto cantora e também dançarina. Dois anos depois, com vinte anos de idade, Mulher 

Filé deixava sua marca com a música “Eu viro celebridade” no DVD da Furacão 2000 e também 

levava para fora do Brasil, em países como Suíça e Itália, os sucessos do funk carioca. 

Yani Filé participou também da sexta edição do reality show A Fazenda, da TV 

Record, em 2014. Tanto na vida quanto nos dois realitys, sua marca registrada foi a 

sensualidade e do quanto gosta de rebolar. Sempre muito esperta e muito animada, surpreendeu 
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muitos com suas sacadas inteligentes nos programas, apesar do choque que causou com o 

quanto fazia questão de rebolar, evidenciar o bumbum e sensualizar. Mesmo assim ela deixa 

claro: “O corpo é meu, eu faço o que quiser”. Até uma sua mãe em uma das cenas do programa 

se mostrou extremamente incomodada com o fato de Yani estar sempre se exibindo.  

Atrevida e muito brincalhona, recebeu o status de ser a mais “zueira” das participantes, 

pois sempre estava ali animando a casa. Suas falas eram geralmente muito polêmicas, muitas 

vezes alfinetando outras participantes ao passo que era engraçada a forma como colocava suas 

ideias. Ousada, autoritária e independente colocou que gosta de “causar” por onde passa: 

“Gosto de ser provocativa, eu gosto de passar e as pessoas olharem, se não me olham tem 

alguma coisa errada”, como aponta no segundo episódio. 

 

 
FIGURA 7 – Apresentação de Mulher Filé  

Fonte: Foto retirada da página oficial do reality show Lucky Ladies Brasil na rede social Facebook. 

 

Não só Yani foi dona dos melhores comentários, como também MC Sabrina, e foi 

notória a amizade e a aproximação que se formou entre elas. Os momentos de diversão na casa 

foram todos protagonizados pela dupla diante de uma empatia e aproximação que se deu após 

o contar de suas histórias fortes e parecidas de vida, que mostrou o quanto elas enquanto jovens 

sofreram para sobreviver do funk e sustentar suas famílias.  
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Durante a coletiva de imprensa do programa, Yani também deu uma declaração sobre a 

aceitação do funk e o momento que o gênero vivia em 2015, ela comentou o quanto hoje é mais 

aparente o interesse pelo funk: "As pessoas foram baixando o preconceito, tanto é que hoje a 

Fox se interessou em fazer o programa com funkeiras. Há um tempo, com certeza, ninguém se 

interessaria." Filé também externalizou a opinião de que o reality seria capaz de quebrar 

preconceitos das classes sociais “mais altas” com relação ao gênero uma vez que, como bem 

lembrou a cantora, o canal Fox Life atinge um público com maior poder aquisitivo e que não 

teria um contato profundo com o funk: "A atração vai ser bacana para as pessoas poderem 

conhecer um pouco da história de vida de cada uma de nós e acabar com a ideia de que funkeiros 

são todos burros e ignorantes. Deve tirar um pouco dessa imagem e mostrar que somos pessoas 

normais e que, quando subimos no palco, temos de incorporar a artista", concluiu. 

 Para completar o time de mulheres já ligadas ao funk e com uma carreira anterior, 

temos MC Carol de Niterói ou Carol Bandida. Nascida e criada no morro do Preventório, na 

cidade de Niterói, Carolina de Oliveira Lourenço, destacou-se como a figura mais carismática 

do programa, apesar de ser brava ao expor suas ideias e opiniões. Em suas próprias palavras: 

“Eu não deixo ninguém tirar onda com a minha cara e falo tudo na cara mesmo”. 

O apelido de “bandida” veio com a infância e com o fato de sempre ter sido gorda e 

bruta. Como ainda por cima gostava e se dedicava mais às brincadeiras dos meninos, 

irreverente, ela conta que para não a chamarem de sapatão, os meninos diziam: “essa menina 

vai ser bandida”. Essa conotação dada ao apelido/gíria tem o sentido de esperta, pessoa 

malandra e sagaz, e não o sentido negativo de alguém fora da lei. Na verdade, o rumo de Carol 

foi bem diferente diante de sua criatividade e convivência com o funk.  

Criada pela bisavó, mulher negra e gorda, possui uma história fortíssima de vida e de 

pobreza. Conta que chegou a passar fome e que trabalhou para sobreviver e sustentar a família 

até ingressar no mundo do funk.  

Para cada música, Carol tem uma história diferente para contar em sua vida. Começou 

a cantar sob as bases produzidas pelo DJ internacionalmente conhecido Leo Justi. A primeira 

foi “Minha vó tá maluca”, quando sua vó resolveu gastar o pouco dinheiro que a família possuía 

comprando uma peruca. A próxima foi “Ar-condicionado”, que fala sobre um momento íntimo 

de atividade sexual em que o parceiro a levou para um lugar extremamente quente em que ela 

suava com muito calor, não conseguia fazer nada e perguntava se não tinha ar-condicionado.  
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Depois veio “Vou largar de barriga”, que é uma resposta para a vez que, no ponto de 

mototáxi no pé do Preventório, um bêbado desconhecido implicou com ela, ainda adolescente 

de 15 anos. “Vou te largar de barriga! ”, ameaçou. Acostumada a sempre ouvir gracinhas e 

implicâncias por causa do seu peso e da sua cor, Carol conta que aquele momento mexeu com 

ela de uma forma diferente. Se sentiu invadida pelo homem mexendo com ela daquela forma. 

Quando chegou em casa precisou de menos de uma hora para escrever a resposta que devolveria 

logo e de maneira surpreendente para o mesmo bêbado, no dia seguinte ao repetir a mesma 

gracinha, e também para o público masculino que se aglomerava em volta do mesmo mototáxi:  

Te meto atrás das grades, eu destruo sua vida 

Se largar de barriga, se largar de barriga 

Eu vou na Maria da Penha, vou no batalhão 

Não adianta tu fugir, tu vai pagar pensão 

Tu vai ter que trabalhar no pac noite e dia 

Se largar de barriga, se largar de barriga 

 

Outro grande sucesso de sua autoria é “Bateu uma onda forte”, que fala sobre a pouca 

resistência que Carol possui aos efeitos do álcool. Ela, que não usa drogas ilícitas, explica que 

a ideia da música surgiu durante uma festa no Preventório em que havia bebido um pouco de 

vinho: “- Não estou acostumada a beber e, quando bebo, fico doida rápido. Nesse dia, ficaram 

pedindo para eu cantar, mas na hora eu não lembrava de nenhuma das minhas letras. Sentei no 

meio-fio e falei: “Caralho! Bateu uma onda forte. Tô vendo macaco em cima do poste”. Essa 

música possui diferentes versões que juntam mais de três milhões de visualizações e 

reproduções do site de vídeos YouTube. 

Além dessas, Carol, assim como Tati, possui inúmeros sucessos antes do reality para 

além desses já citados, todos de muito sucesso e entre as músicas mais pedidas nos programas 

de funk nas rádios, como “Meu namorado é maior otário”, “Jorginho me empresta a 12”, “Liga 

pra Samu” e “Vou tirar sua virgindade”. 

MC Carol mostrou-se ser tímida, mas não liga nem um pouco para as críticas à sua 

aparência, defende que a essência do funk é a mensagem e a atitude, uma vez que ele “não se 

aprende, se vive. ” MC Carol conquistou um carinho muito profundo tanto do público quanto 

das outras participantes. Tati Quebra-Barraco foi uma das principais a enaltecer MC Carol de 

Niterói, exatamente por achar suas trajetórias muito parecidas e se identificar profundamente.   
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FIGURA 8 – Apresentação de MC Carol de Niterói  

Fonte: Foto retirada da página oficial do reality show Lucky Ladies Brasil na rede social Facebook. 

 

Já Mary Silvestre é umas das participantes que nem sempre esteve nos bastidores do 

batidão carioca, era somente uma admiradora e dançarina do ritmo. Com uma carreira de 

modelo, ficou em segundo lugar no concurso para Miss São Paulo em 2011 e Miss Mundo 

Brasil em 2012, também foi assistente de palco do Caldeirão do Huck, programa comandado 

por Luciano Huck aos sábados na Rede Globo de Televisão. Também posou nua sendo capa na 

edição de março de 2014 da revista masculina Playboy, a mais conhecida no mundo. Na coletiva 

de imprensa, Mary pontuou: “— Foi um grande desafio participar desse reality. As pessoas me 

conhecem como a ex-Caldeirão, a ex-Miss e as pessoas não esperavam que eu teria essa atitude. 

Vou mostrar a verdadeira Mary, em todas as vertentes, e todo o meu talento também”. 

Apesar de não ter nascido e crescido em uma comunidade, Mariane Silvestre 

externalizou que sempre teve o sonho de ser cantora, e que por se identificar muito com funk 

encontrou no gênero a possibilidade de se promover na nova carreira. Mostrou-se ser uma 

pessoa bem tranquila dentro da cobertura, sempre disposta a aprender e disponível para as 

tarefas e lições, conseguiu rapidamente e facilmente se enturmar com as outras meninas, rindo 

até das brincadeiras em que era alvo para enfrentar com leveza a resistência das outras 

participantes. Seu intuito foi mostrar que mesmo não sendo do mundo do funk era capaz de 

fazer as pessoas cantarem, rebolarem e se divertirem: “Eu vim para mostrar que além de talento, 
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existe uma mistura que existe o outro lado do funk, que o Brasil e o mundo pode gostar de funk 

mesmo sem ter nascido no morro”. 

Dentro do programa, defendeu que o funk é um tipo de música para se curtir e não 

apenas um ritmo para “rebolar e mostrar a bunda”. Mostrou-se também ser uma pessoa muito 

humilde, demostrou sua profunda insegurança perante Tati Quebra-Barraco tentando sempre 

encarar o desafio e mostrar que também sabia cantar. Sendo umas das participantes com uma 

vida já estruturada, afirmou que: “assim como ela qualquer um pode ter seu lugar no funk 

porque hoje o gênero é de todos, não só do morro”. 

 

 
FIGURA 9 – Apresentação de Mary Silvestre  

Fonte: Foto retirada da página oficial do reality show Lucky Ladies Brasil na rede social Facebook. 

 

Assim como Mary Silvestre, nossa última participante se rendeu ao funk bem 

tardiamente, apesar de ter a carreira de cantora mais longa e profissional de todas as 

participantes.  

Carolina Borges Cândido, de nome artístico Karol Ka, é natural de Belo horizonte 

(Minas Gerais) e possui cerca de quatorze anos de carreira musical. Começou a fazer aulas de 

canto aos três anos de idade, aos sete já era uma cantora gospel e aos quinze já era formada em 

jazz moderno. Participou de vários realitys shows voltados para o tema musical: High School 

Musical – a seleção, do canal fechado Disney Channel, quando era adolescente, sendo 
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selecionada para o elenco da versão brasileira do filme de grande sucesso americano dos 

estúdios Disney de mesmo nome e que no Brasil foi intitulado de High School Musical – O 

desafio; participou também da primeira temporada da versão brasileira do reality show 

americano The Voice, produzido pela Rede Globo, onde ganhou o mesmo nome The Voice 

Brasil e o mesmo formato; Ídolos, transmitido TV Record, também uma versão brasileira de 

outro grande formato de reality musical da TV americana; e por último, do Country Star (Terra 

Nativa), um programa musical brasileiro apresentado pela dupla sertaneja Guilherme & 

Santiago que estreou em 2007 na TV Bandeirantes. Além disso, trabalhou também como 

backing vocal (segunda voz) dos cantores Sidney Magal e Latino.  

Há anos tentando realmente decolar com a carreira musical, migrou do estilo pop para 

o funk melody. Com esse histórico e dona de uma técnica vocal, profissionalismo e muito foco, 

ela quis mostrar que é digna de cantar funk tanto quanto as outras, mesmo não tendo nascido 

em uma comunidade e sendo do pop e do gospel. Com uma postura divergente das demais e 

vinda de uma cultura extremamente religiosa participativa, diferentemente de MC Sabrina, 

Karol Ka se destacou ao se colocar enquanto vegetariana, por não beber, por evitar e abominar 

palavrões, ser regrada e disciplinada e por se espantar com a sensualidade de algumas funkeiras. 

Enfrentou muitas dificuldades para se entrosar, como colocou: “ - Eu não consigo entrar nas 

brincadeiras das meninas, isso não tem nada a ver comigo”. 
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FIGURA 10 – Apresentação de Karol Ka 

Fonte: Foto retirada da página oficial do reality show Lucky Ladies Brasil na rede social Facebook. 

 

 

3.2 - “UNINDO AS FUNKEIRAS”: DESCREVENDO OS EPISÓDIOS 

 

PRIMEIRO EPISÓDIO  

Para quem esperava muita confusão no primeiro episódio, na verdade encontrou 

histórias de vida extremamente comoventes e reais. Fomos apresentados ao projeto do reality 

show, às pretensões e os momentos de vida de cada uma dentro do programa e o que as levou 

a buscarem suas chances dentro do funk com bastante sensibilidade. Conhecemos os avós que 

criaram Yani Filé, que choraram durante o almoço ao se despedir, para que ela pudesse se 

confinar, e a mãe solo e empresária que pediu para ela “pegar mais leve” na vulgaridade 

enquanto assistiam a edição do clipe da música “Striptease”; conhecemos a mãe evangélica de 

MC Sabrina e já fomos recebidos com a leitura da bíblia; conhecemos Alexsandro, o namorado 

ciumento de MC Carol, que a obrigou a desfazer a mala e mostrar as roupas que estava levando 

para o programa e a comunidade do Preventório em Niterói. Conhecemos Sidinho, empresário 

de MC Sabrina e Mary Silvestre, agenciadas por uma mesma empresa. Conhecemos também o 
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Leo, apresentado como empresário, massagista e melhor amigo e Eli, a segunda mãe de Karol 

Ka. 

 

 
FIGURA 11 – Mc Carol e o namorado conferindo as roupas 

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Lucky Ladies Brasil apresentou um elenco de cinco mulheres com histórias para 

contar, cinco mulheres diferentes entre si culturalmente, economicamente e socialmente, mas 

mulheres fortes, temperamentais, sensíveis, guerreiras e com atitude: "Eu não sou só uma 

bunda. Sou uma mulher de personalidade. Sei o que quero", filosofou, por exemplo, a Mulher 

Filé. Não dá para negar que um dos objetivos não só do programa, bem como da televisão em 

geral, é atingir o maior espectro possível de mulheres de diferentes camadas sociais, como 

propõe Heloisa Buarque de Almeida (2007). A autora expõe que essas mulheres heroínas 

retratadas principalmente nas telenovelas, sejam mulheres “que têm sua profissão, são 

economicamente ativas e independentes, têm vida sexual ativa e feliz, relacionam amor a prazer 

e realização sexual” (p.183). Ainda que essas mulheres, para dialogarem com setores mais 

conservadores, precisem ser personagens que “mantêm também coerência com valores ditos 

tradicionais como ser boa mãe e dedicar-se à família” (p.183). E como bem apontou Ramos 

(2016): “As considerações de Almeida (2007) sobre a necessidade de atentar para a estrutura 

comercial que sustenta a mídia na qual são veiculadas tais considerações de gênero, e a 

consequente compreensão dos “limites e possibilidades simbólicas da indústria cultural” 

(p.190) dialogam com esta pesquisa” (p.115). Ou seja, dialogam com a pesquisa de Izabela 
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Ramos e também com esta, uma vez que a televisão e estes referenciais já são assuntos 

abordados desde a monografia. 

Vale lembrar que o FoxLife, canal de veiculação do programa, é um canal fechado, 

tendo acesso a ele somente quem pode pagar por planos de assinatura de canais através de 

empresas prestadoras desse serviço, como a Net e a Sky. Por mais que vivamos em um país 

onde mais de 90% da população24 tenha um televisor em casa, quando se trata de televisão paga, 

esse número cai para apenas 33,7%25, bem menos que a metade, apesar de estar em constante 

crescimento enquanto uma necessidade da contemporaneidade imagética por ser um serviço 

extremamente custoso em nosso país, limitando o acesso às classes de poderes aquisitivos 

maiores.  

Observa-se também que desde antes de 2015, ano de exibição do programa, até os dias 

atuais, nós acompanhamos a enorme expansão dos serviços de streaming como grandes 

concorrentes e ao mesmo tempo parceiros das TVs por assinatura. A tecnologia, que permite a 

transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo pela rede de internet sem precisar fazer 

download, tornou mais rápido o acesso através de conteúdo online e disponível a qualquer 

momento. Também foi uma ferramenta utilizada pela FoxLife, por meio do FoxPlay, dando ao 

público uma nova opção aos que não conseguiam acompanhar o reality pela televisão. Por ser 

um produto em que seu custo-benefício é bem mais eficiente, por ser mais barato e pela 

liberdade de escolha da programação, tornou-se extremamente presente nos lares brasileiros, 

principalmente nas classes populares, chamada de classe C26.  

A forma como a Fox mesclou as diversas formas de assisti-lo dialoga muito com a 

sociedade que vivemos na modernidade. Aquela que apresenta soluções e acessos rápidos para 

os diferentes perfis e classes; que viu a velocidade da internet crescer e se aprimorar permitindo 

novas e simultâneas fontes de mídia e conexão; aquela que lida com a flexibilidade do 

trabalhador, e que está presente proporcionando interações com o seu público através das redes 

sociais.   

                                                      
24 Dados completos em: https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2018/02/apenas-28-das-

casas-do-brasil-nao-tem-acesso-a-televisao-diz-pesquisa-do-ibge. Acesso em 25/05/2019. 

25 Dados completos em: https://www.valor.com.br/brasil/5337865/ibge-custo-e-principal-barreira-para-aquisicao-

de-tv-por-assinatura. Acesso em 25/05/2019. 

26 Dados completos em: https://www.dci.com.br/impresso/plataforma-de-streaming-cai-no-gosto-do-brasileiro-

como-alternativa-a-tv-1.783119. Acesso em 25/05/2019 
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Voltando ao programa, Tati Quebra-Barraco, no papel de orientadora das funkeiras, já 

foi logo mostrando que não estava ali para brincadeira. Deu algumas lições de moral e alguns 

ensinamentos. No próprio teaser, durante os cinco minutos inicias que mostra cenas 

impactantes da temporada no primeiro episódio, Tati já fala algumas pérolas preciosas para nós, 

como: “A gente quer que você sinta a essência do funk” em uma conversa com Karol Ka.  

O teaser também deixa evidentes as intimidades que se criaram na casa, como a 

irreverência de MC Carol ao se achar sexy, e corajosa o suficiente para perguntar à MC Sabrina 

se ela já havia “ficado” (que quer dizer beijado) com mulheres, e suas declarações enfáticas: 

“Sou do morro, sou favela, sou humilde, eu nunca vou perder a essência do funk, eu vou ser 

sempre a Carol de Niterói” e “ o funk não se aprende, o funk se vive”, frase que dá nome a esta 

dissertação. Da mesma maneira que mostra também os conflitos que se criaram, sendo o 

principal deles a relação das participantes com Karol Ka, que apresentou uma enorme 

resistência em se submeter à legitimação das outras participantes para ser reconhecida enquanto 

uma funkeira, colocando-se como superior por ser uma “artista completa”, como se define, e 

tendo a opinião de que as meninas a viam como uma ameaça, mesmo reconhecendo o quanto 

foi complicado entrar no mundo do funk por ter vindo do gospel e do pop e dizendo que na 

verdade sofre “um pouco de preconceito dos funkeiros de verdade que vem da favela”.   

Um dos momentos principais do primeiro episódio é a avaliação das mulheres 

escolhidas feita por Tati e Rafael Ramos, o produtor. Ao apresentar a luxuosa cobertura em 

Copacabana para Tati, ela já solta a primeira chamada dizendo: “Eu vim do lixo para o luxo”, 

impactando Rafael Ramos. Posteriormente, o produtor diz que o reality é a “oportunidade 

perfeita de provar definitivamente que o funk não é um movimento fechado, que na verdade ele 

é música, e música pro mundo. ” Ao se sentarem na varanda, começarem a debater e olhando 

as fotografias de cada uma das escolhidas como forma de iniciar o projeto, Tati Quebra-Barraco 

mostrou a que veio ao falar sobre o valor que as meninas precisariam dar ao projeto.  

E começou! A primeira foto foi a de MC Sabrina, cortando assim para uma cena de 

depoimento em que a participante diz: “É muito difícil ser mulher no funk porque o funk, 

infelizmente, há anos atrás sofreu muito machismo”, e que sua meta dentro do ramo “é sempre 

revolucionar”. A avaliação de Tati foi dizer que Sabrina tem uma das melhores vozes e 

confirmando seu reconhecimento anterior, e que apesar do currículo maravilhoso, “só vendo 

para crer, porque não adianta, tem que provar pra gente e pro público”. 
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A próxima foi Carol de Niterói, cortando também para uma cena de depoimento em 

que ela diz: “Tem pessoas que dizem - ah, ela trabalha no baile funk é safada e drogada, quando 

eu subo no palco, eu sinto uma sensação única de liberdade”. E a avaliação dos encabeçadores 

do projeto é a de reconhecer o potencial que Carol possui, suas músicas divertidas, porém 

precisava “sair um pouco do estilo, que ela pode continuar cantando a vida dela, mas tem que 

atingir um pouco os homens, porque os homens também se usam do machismo. ” 

Em seguida foi a Mulher Filé, indo também para o seu depoimento, em que relembra 

um pouco da carreira, da época que era morena e ficou loira quando realmente começou a 

ganhar dinheiro, porque enquanto mulher morena “tinha cara de pobre”. Tati já começa 

cortando dizendo que ela precisa se tornar MC e Rafael dizendo que gosta da voz dela. 

Comentam dos clipes muito extravagantes, a colocando como uma mulher corajosa, e Tati 

afirma que “cada um faz o que quer, mas assim, o funk não é isso! A gente já tem uma 

discriminação certa, então o funk não é isso. ” Rafael retruca dizendo que Filé acha que o funk 

“é isso à beça”, então Tati dá a cortada final: “Ela acha isso, mas aí ela achar é uma coisa, mas 

aqui já quem sabe é nós”. 

Depois veio Karol Ka, mostrando também um depoimento dela dizendo: “Eu não nasci 

na comunidade, e as pessoas da comunidade me veem como uma ameaça. Tati vai direto ao 

ponto dizendo que “essa daí não tem nada pra ser o que a gente quer, eu acho que não canta 

nada, acho que não tem nada de MC”. Rafael tenta ajudar dizendo que Karol é uma performer 

e é bonita. É nesse momento que Tati pronuncia a frase mais icônica do programa: “É, mas a 

gente não tá procurando boniteza, a gente tá procurando talento, porque se fosse boniteza eu 

não estaria aqui. ” Rafael Ramos tenta contornar a situação, dizendo que “há um talento dentro 

de Karol Ka e que eles conseguem tirar isso dela”. 
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FIGURA 12 – Tati Quebra-Barraco e sua opinião sobre umas das participantes 

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Por último, porém não menos importante, temos Mary Silvestre. No seu depoimento, 

ela conta que por ter começado como modelo as pessoas tendem a achar que o fato dela entrar 

no mundo funk é mais uma tentativa de querer aparecer na mídia e mais uma brincadeira, 

quando na verdade não é. Rafael chama a atenção de Tati para o potencial da voz e para um 

outro embasamento dela frente as demais, Tati mais uma vez retruca dizendo que ela vai 

precisar se conectar porque, na verdade, todo mundo vai sentar e escrever a música junto, então 

todas vão precisar se encontrar. 

Eles concluem o importante momento avaliativo dizendo que possuem diversidade, 

potencial e dúvidas. Que são mundos completamente diferentes, mas que o desafio está lançado 

e é muita responsabilidade para fazer dar certo. 

O primeiro episódio é sempre aquele pontapé inicial que te prende e te incentiva a 

continuar, são muitas informações e o norte do que se desenrolará na sequência dos próximos 

episódios. Com Lucky Ladies não foi diferente. Após a apresentação de cada umas delas, foi a 

vez de acompanhar a despedida de suas famílias, reuni-las e acompanhar as suas chegadas na 

cobertura de Copacabana. Como já comentado algumas já se conheciam, mas era minimante 

fraternal e saudoso o encontro, além de esperado, visto o reconhecimento enquanto ícone e 

rainha de Tati Quebra-Barraco, logo, um momento muito esperado. MC Carol, muito 

emocionada, chorou ao encontrá-la e afirmou que era um grande sonho conhecê-la, pois ainda 

não havia tido essa oportunidade. MC Sabrina a saudou com um “máximo respeito” e dizendo 

que era “muito importante a Tati estar levando esse projeto, porque ela é uma libertária do 
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movimento funk e eu tenho um grande prazer de ter ela como minha mentora aqui. ” Mary 

Silvestre externalizou que “Tati começou esse projeto há muitos anos, essa abertura para poder 

colocar mulheres cantando funk, ela foi a pioneira”. Filé, como já conhecia as meninas antigas, 

afirmou que era um privilégio poder reencontrá-las.  

A chegada de Karol Ka foi a menos receptiva, a quantidade de malas e a forma como 

ela chegou causaram um pouco de estranhamento nas meninas e um clima tenso se instalou. No 

depoimento onde MC Sabrina foi a primeira a opinar em uma fala já conflitante: “Não sei quem 

acha que é, isso não é funk”. Karol foi chamada de patricinha, questionou em seu depoimento 

se “aquilo” daria certo e colocando sua visão sobre a Tati: “Uma pessoa realmente muito 

polêmica, mas muito guerreira, que ela conseguiu chegar em um lugar que ninguém chega”. 

Karol foi taxada de prepotente e orgulhosa pelas demais mulheres. 

As meninas conheceram a casa, os quartos compartilhados e o produtor Rafael. 

Dividiram um momento de escutar um pouco a Tati sobre o projeto, sobre ensinar e aprender, 

e a explicação sobre o objetivo final da proposta do programa, as músicas que precisariam ser 

escritas para formar o show ao final dessa experiência de imersão. Rafael explica o reality e 

elas são a prova viva de que o funk saiu da favela e extrapolou qualquer limite e que já acabou 

há muito tempo esse “lance de preconceito, de que é música de favelado, de que é música de 

quem não tem recurso”. Pelo contrário, ele afirma que, enquanto produtor desde os dezessete 

anos, “o recurso teve que entrar no funk”. 

O episódio finaliza com uma festa de confraternização e socialização entre elas, e com 

tempo para algumas trocas de elogios, como o de Mary no depoimento para MC Carol dizendo 

que “ela é uma menina que tem uma autoestima incrível, independente se ela tá acima do peso 

ou não, ela se acha linda e ela é linda “. E com tempo também para mais algumas alfinetadas 

de Tati Quebra-Barraco e MC Sabrina, onde o alvo da vez foi Mulher Filé e sua dança, Tati 

dizendo que “ela tem voz pra isso, pra cantar e a dança é dela, então não é tirar a dança dela, 

mas é dançar um pouco menos e cantar mais” e MC Sabrina dizendo que “brasileiro não é só 

bunda”, esse era o conflito dela com a Mulher Filé, que retrucou: “Eu não sou só uma bunda, 

eu sou uma mulher de personalidade, que sei o que quero e como eu quero”. No final Tati ainda 

resgata um pouco da sua trajetória a partir da pergunta de Filé, dizendo que foi a primeira 

mulher a sair do Brasil para divulgar o funk, e da vez que cantou no palácio de Berlim somente 

para a imprensa e que ficou nervosa porque ninguém entendia nada e ela também não, chamou 
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seu irmão Márcio que a acompanhava, porque precisava e queria sair do palco. E afirmou: 

“Nossos fãs que bota a gente no devido lugar que a gente merece”. 

O primeiro episódio atingiu o segundo lugar na audiência perdendo apenas para a 

novela do horário nobre da Rede Globo e também ocupou o primeiro lugar dos assuntos mais 

comentados da rede social Twitter através da hashtag #LuckyLadiesBR. Diversos veículos de 

informação colocaram o quanto foi bombástico e surpreendente. E uma divertidíssima 

comparação entre Tati Quebra-Barraco e MC Carol de Niterói com as cantoras famosíssimas 

americanas Beyoncé e Nick Minaj foi feita pelos internautas. Elas ganharam o carisma e a 

admiração do público, e MC Carol ganhou uma torcida fiel e se tornou a queridinha, ganhando 

milhões de seguidores em suas redes sociais. 

 
FIGURA 13 – MC Carol e Tati Quebra-Barraco comparadas à divas do pop 

Fonte: Foto retirada da reportagem feita pelo jornal Extra Online. / Reprodução. 

 

Os episódios seguem todos a mesma lógica, são sempre estruturados por uma 

sequência de acontecimentos gravados e sobrepostos em depoimentos individuais das 

participantes durante essas situações. Essa foi a forma na qual o programa foi editado e 

apresentado. Pode ser uma situação engraçada, conflitante, confusa; ela é sempre marcada e 

cortada pela perspectiva particular comentada das partes envolvidas. 

 

SEGUNDO EPISÓDIO 

No segundo episódio, temos as meninas passando a noite pela primeira vez na casa, 

apresentando e conhecendo seus costumes e manias umas para as outras, desfazendo malas, 

interagindo um pouco mais e externalizando suas identificações.  
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Ao acordarem, as meninas brincaram em um clima descontraído e se reuniram na 

cozinha para compartilharem o café da manhã. Naquele ambiente, o mote de assunto foi o corpo 

e a alimentação. Logo, as meninas começaram a conversar e a expor suas práticas alimentícias 

e como cuidam da imagem. Mulher Filé preparou um prato de ovos mexidos para todas e contou 

o quanto a comida é importante para ela, o quanto a deixa feliz e com uma sensação de bem-

estar, enquanto Karol Ka, na linha totalmente saudável e regrada, foi na banana com granola e 

um chá que ajuda na digestão. Mary Silvestre comentou em seu depoimento o quanto as 

meninas dentro do funk estão cada vez mais se cuidando. 

As meninas tentaram ali naquele momento firmar um pacto de comer somente “coisas 

saudáveis”, baseado principalmente na disciplina de Karol Ka, pautada em cereais, frutas e 

frango.  Porém, Mulher Filé externalizou um descontentamento enorme com a obssessão de 

Karol por dieta, dizendo que ela iria comer o que ela gosta de comer. Já Mary Silvestre contou 

como o mundo da moda, diferente do mundo do funk, que não possui um padrão, exige um 

corpo perfeito e magro ao extremo. Na conversa que continuava na cozinha, Filé indaga que 

dentro do mundo do funk uma mulher sem bunda para dançar passa vexame, dizendo que cada 

ramo exige um corpo.  

O humor mais ácido sempre fica por conta de MC Carol, que para interromper os 

ânimos aflorados da discussão, diz que ela queria emagrecer comendo churrasco, provocando 

risadas e a insatisfação de Karol Ka, que coloca sua preocupação com o peso de sua xará. Em 

seu depoimento sobre esse assunto, Carol conta que naquele momento não tinha nenhum 

cuidado com a alimentação, que ela come de tudo e que ela também achava que precisava 

emagrecer. Logo, ela passa a contar que é o marido que faz a comida em casa e que leva na 

cama para ela. Então, o assunto vira o amor. 
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FIGURA 14 – MC Carol brincando sobre emagrecer  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Quando Carol consegue finalmente mudar de assunto através do papo dos mimos do 

marido e do amor, colocando o quê a mulher procura no homem perfeito, e que na verdade é 

necessário transformar o homem imperfeito, completando que tem três anos que ela não lava 

uma louça, pois o marido também o faz; ela joga a atenção para uma outra esfera da existência 

que passa a ser discutida por uma perspectiva feminina, mostrando como as mulheres pensam 

sobre relacionamentos. 

Depois, as meninas saem do apartamento para desbravar o bairro de Copacabana para 

fazer compras de mercado. Compram de tudo: frutas, carnes, bebidas, produtos de higiene, 

biscoito... enquanto isso, percebe-se Karol Ka comprando muito chocolate, sendo 

imediatamente repreendida por MC Carol na cena e diretamente no depoimento, onde ela diz: 

“Karol Ka, você é uma mentirosa, rapá, você fala pra gente que come salada. Você enche o cú 

de chocolate, para de caô”.  

Com essa frase, mais uma vez Carol Bandida “quebrou” a internet, como se diz no 

vocabulário virtual quando um assunto vira o mais comentado do momento, levando novamente 

a hashtag do programa para o segundo lugar nos trending topics (assuntos mais comentados e 

digitados no momento) do Twitter. Carol, em cerca de uma semana, ganhou mais dez mil 

seguidores no Instagram, assim como Mary Silvestre e todas as demais meninas, que 

juntamente aumentaram seus números de forma considerável em todas as principais redes 

sociais: Facebook, Instragram e Twitter. 
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FIGURA 15 – MC Carol chama Karol Ka de mentirosa  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

No retorno para o apartamento, já sentadas na cozinha novamente, elas são 

surpreendidas pela chegada de Tati Quebra-Barraco e Rafael Ramos com a tarefa do dia: mais 

uma conversa, agora uma por vez, em que contaram mais sobre suas vidas para o público e para 

os mentores conhecerem suas trajetórias, assim como fizeram uma pequena performance rápida 

para eles de suas músicas. “Mostrar o que elas são”. 

A primeira é Karol Ka, que apresenta a música “Pedra Preciosa”. Tem a voz elogiada 

por Tati e conta um pouco mais sobre sua relação familiar com a religião, por ter uma mãe 

pastora. Tati pergunta por que o funk, já que veio de Belo Horizonte, dizendo que não é que o 

funk só possa ser cantado pelas pessoas do Rio de Janeiro, mas por que a escolha do gênero 

musical. Karol Ka responde que Tati que foi uma das pessoas que abriram o caminho para que 

qualquer um pudesse cantar funk. É nessa conversa que a mentora Tati fala para Karol que ela 

precisa sentir a essência do funk e ir na comunidade olhar da onde veio o tamborzão e todo o 

sofrimento vivido pela gente periférica, uma vez que ela trouxe um mundo muito particular e 

precisa aprender a ser mais humilde, apesar de cantar bem. Na opinião de Quebra-Barraco, no 

mundo do funk, Karol Ka está perdida. 
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FIGURA 16 – Tati Quebra-Barraco e sua opinião sobre Karol Ka  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Enquanto isso, na cozinha, as outras meninas voltam ao assunto do amor não encerrado 

antes do mercado. Contam algumas histórias pessoais e, em seu depoimento, Filé conta que 

começou a ter relações complicadas com os homens porque depois que mulheres se tornaram 

independentes, não aceitam mais muitas coisas. Ela explica que não precisa de nenhum homem 

para pagar as suas contas e nem para dar nada a ela e que as únicas coisas que um homem 

precisa dar a ela é prazer na cama e amor. 

 

 
FIGURA 17 – Mulher Filé e sua opinião sobre necessitar de homens  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 
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Elas começam a se questionar, dessa forma, se já sentiram amor ou se já amaram; Carol 

é quem pergunta as demais virando-se primeiro para Filé, colocando também sua visão de amor: 

“amor, já sentiu? Imaginar o resto da vida e filhos... amor! ”. Dizendo e filosofando, inclusive, 

que as pessoas confundem muito amor com paixão e que amor de homem acontece uma única 

vez. Quando ela se volta para Sabrina, ela responde: “Eu li uma vez que o amor tudo suporta, 

tudo crê e tudo espera. Se amor é isso, eu nunca amei! ”. No depoimento, ela conta que não tem 

namorado porque não há ninguém para completá-la naquele momento e que os homens são 

todos iguais e não valem nada. 

 

 
FIGURA 18 – MC Sabrina e sua opinião sobre amor  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Filé finaliza o papo dizendo que antes de querer construir uma família, ela quer 

construir seu “pé de meia” e, ao conseguir manter um filho sozinha, uma vez que os homens 

são todos “filhos da puta”, troca de mulher e troca de filho, e que ela pensa em casar estando 

preparada para qualquer eventualidade sendo organizada financeiramente. 

A próxima a ser chamada foi MC Carol de Niterói. Com a Carol percebe-se aquela 

pontada de torcida nas falas de Tati Quebra-Barraco. Em seu depoimento, enquanto Carol se 

dirigia a sala, Tati fala que quando viu Carol cantando pela primeira vez sentiu que era a “Tati 

Quebra-Barraco, a continuação”, que ela se via na Carol, no jeito dela, no cantar, na música, 

fisionomia e na história, no começar do nada e assim parar em um baile funk. 

Carol veio de comunidade e sua entrevista não demorou muito, para os mediadores ela 

é uma das que mais conhecem a essência do funk. Assim como Carol conta, eles concordam 



122 
 

 
 

que ela cante a realidade conforme ela acontece, mas estando aberta a outras formas e arranjos, 

se profissionalizar. Muito tímida, ela contou o quão inesperado foi sua entrada no funk. Que 

seu marido estava de condicional tendo que passar as noites na cadeia, por isso que ele não 

estava na festa, porque quebrava as coisas dela, e que isso era crime, danos morais; que trancava 

ela em casa, e que isso era cárcere privado; que ele ameaçava ela e como resposta, Carol agredia 

ele e por ser mulher ela não foi presa. Quando perguntada sobre seu objetivo, Carol contou que 

queria apenas uma casa boa, um carro e ser feliz.   

Mary foi a terceira participante a ser chamada. Muito nova no funk, Tati e Rafael 

Ramos possuem alguns cuidados bem solidários com ela, falam mais devagar, mas são tão duros 

quanto. Em sua performance, ela esqueceu a música e pagou uma “prenda”, cantando à capela 

na sala. Falou um pouco mais sobre sua carreira de modelo e diante de sua trajetória Tati 

indagou qual a importância teria para Mary, enquanto funkeira, chegar e conhecer a 

comunidade, ver o tamborzão, cantar na comunidade e presenciar de fato a origem. O que ela 

achava, se ela já havia tido a experiência no Complexo do Alemão, por exemplo. Mary 

respondeu que esteve em comunidades, mas que nunca para cantar. Sempre aberta, se mostrou 

altamente disposta a tudo que precisasse para entender o funk. 

Rapidamente ali entre a chamada de uma participante e outra, aparecem as meninas 

mandando uma rima no freestyle, improviso com assunto puxado ali no quarto sobre malhar e 

comer chocolate. É interessante pensar na afirmação sobre o corpo de MC Carol dita por Filé 

no depoimento: “A Carol nunca vendeu sensualidade, ela vende atitude, então o corpo não faz 

diferença, ela pode ter o que ela quiser”. Carol, para todas as participantes, dentro do que é o 

funk, é considerada uma menina de muito talento, que não precisa do corpo para compor sua 

representação e nem sua performance. Pelo contrário, ela é colocada enquanto maravilhosa por 

si só, por fazer do seu corpo uma resistência e da sua voz o necessário para se estar no funk. 

Depois foi a Mulher Filé, que em sua performance cantou sua música de trabalho 

“Streptease”, e no depoimento contou que fala de putaria porque ela gosta, assim como também 

gosta de beber e “ficar louca”, segundo ela. Ou tirar a roupa e fazer mesmo um streptease. 
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FIGURA 19 – Sobre o que falam as músicas de Mulher Filé  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

 

Cortando para o quarto onde estão as meninas, Carol está ali sendo vítima de uma 

pequena brincadeira sobre ficar e ser solteira. Quando perguntada por Mary Silvestre quantas 

vezes por dia ela faz sexo, surpreende a todas ao contar que mais ou menos nove vezes, três de 

manhã, três à tarde e três à noite. Em um papo descontraído sobre sexualidade, Karol Ka 

pergunta se todas ali gostam de homens ou se tem alguém ali, que para além de homens, gosta 

de mulheres também. É quando MC Sabrina responde: “Quem é carioca nunca passa fome, 

né?!”. Karol tenta ali arrancar mais algumas informações, perguntando se Sabrina acha que 

“pode tudo” ou “pega tudo”, e nossa jovem MC responde que não se prende a nada, dizendo 

que é desprendida. Carol então pergunta diretamente se ela já “ficou” com mulheres, Sabrina 

responde um “ahn?”, provoca um riso das meninas e disfarça o tom da conversa sobre sua 

bissexualidade. No depoimento, ela diz que experimentou beijar mulheres no clipe “Sou diva” 

e que na vida pessoal preferia não comentar. 
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FIGURA 20 – MC Carol pergunta à MC Sabrina sobre sua orientação sexual  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Voltando à Mulher Filé na entrevista, ela conta sobre sua trajetória enquanto “pisca 

bumbum” e sua opinião sobre precisar de escândalo para viver. Seu ponto principal entre eles 

é sempre o limite entre o exagero da dança e a real performance de cantora dentro do funk. 

Por último, foi convocada a Sabrina. Outra que também dialoga muito com que eles 

chamam de essência do funk: veio da favela, viveu o sofrimento junto com a Tati no início da 

presença de mulheres no funk, carrega uma bagagem de vida pesada e tem o funk na veia, como 

disse Tati. 

Quando questionada sobre onde ainda não havia ido no funk por Rafael Ramos, Tati 

mesma responde dizendo que para a putaria; Sabrina confessa que nunca cantou putaria e Tati 

reforça que esse será o objetivo deles, fazer ela cantar putaria porque ela é bonita e tem o corpo 

bonito, já que o lado dela é mais o hip-hop. 

É nessa entrevista que ela conta sobre seu ataque de fúria e ter destruído toda sua casa, 

sua depressão na pré-adolescência, os abusos sofridos, seus dois filhos perdidos, um aos sete 

meses por insuficiência respiratória e outro ainda grávida de oito meses em um acidente grave, 

sua internação na clínica psiquiátrica e o afastamento da música. O episódio termina no 

momento de choro e desabafo da MC Sabrina.  
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TERCEIRO EPISÓDIO 

O terceiro episódio começa retomando alguns acontecimentos anteriores e 

continuando a partir do depoimento de Sabrina ao voltar, ainda abalada da entrevista. Comentou 

o quanto é difícil falar da vida pessoal e foi extremamente confortada pelas meninas, em um 

momento extremamente fraternal no quarto, onde elas externalizaram o quanto são guerreiras 

e vencedoras por tudo já passaram e ainda terem conseguido chegar até aquele momento. 

Em seguida, o programa vai para um importante momento, em que as participantes se 

reúnem em uma mesa no quiosque da praia e começam a conversar sobre o momento particular 

de cada uma no dia anterior e quais seriam suas tarefas e o que precisariam melhorar dali em 

diante, frente às exigências feitas por Tati e Rafael. 

Mulher Filé é quem puxa o assunto, pontuando a coletividade que precisa existir entre 

elas, já que “são um grupo e não uma concorrência”, como ela mesma disse. E já que são um 

grupo, Filé afirma no depoimento que cada uma precisa ali desempenhar o seu papel e melhorar 

para conseguirem ser um grupo de sucesso. 

MC Carol explana que a ela foi designada uma mudança de personalidade, caráter e 

ser mais vaidosa. Depois, Mary pergunta com mais detalhes o que houve com Sabrina para ela 

chegar chorando, em resposta recebeu longa explicação sobre o quanto é difícil falar de si e de 

seus momentos mais íntimos, sejam eles quais forem.  

Após esse momento foi a vez de Karol Ka, que contou o quanto realmente Tati Quebra-

Barraco ficou surpresa com ela e que viu muitas possibilidades. Mas distorceu o que a mentora 

disse sobre precisar sentir a essência do funk e conhecer realmente o mundo do funk. 

Gaguejando muito, ela contou: “Mas queria...ela falou que...como eu já tô aqui no Rio há quase 

nove anos, eu conheço muita coisa, eu já fui em muitos lugares, eu já tive dentro desses lugares. 

Eu já tive dentro da Cidade de Deus, Vidigal; tenho muitos amigos. Essa essência, então eu me 

considero abençoada por isso...até um pouquinho mais que a Mary”.  

Nesse momento, o reality vai para um depoimento de MC Carol onde que ela diz que: 

“a Karol Ka sempre se acha melhor do que as outras funkeiras. Ela não nasceu e nem conhece 

a comunidade, mas ela acha que sabe tudo. ” 

Retornando à cena da praia, Mary se sente ofendida e começa a discutir com Karol, 

dizendo que naquele caso não, que ela havia trabalhado no Caldeirão do Huck e que com isso 

conheceu e viveu com muitas pessoas do morro e quase morou na Cidade de Deus. Elas, ao 
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final, entram em algum tipo de consenso momentâneo nesse ponto especificamente, sobre uma 

ter pouco mais de tempo que a outra, e Karol coloca que teve apenas mais oportunidades de 

conhecer um pouco mais dessa essência. 

Girando para um depoimento da Mulher Filé, ela afirma que “a Mary e Karol Ka, elas 

não têm muita noção da realidade. Quando você tem que começar, que é subir o morro, ficar 

madrugadas sem dormir e cantar de graça. Esse aperto, elas não passaram. ” 

Na volta da cena na praia, Filé corta aquele papo e pergunta a Mary o que Tati e Rafael 

haviam pedido para ela fazer. Mary responde que somente precisa mudar com relação à 

musicalidade, ao conceito de som e atitude mesmo.  

Nesse momento, Karol Ka volta a expor sua opinião colocando que o que pode ajudar 

Mary é se desligar de estar sempre tão montada e maquiada, causando assim um extremo ataque 

de riso nas meninas, já que ela faz exatamente igual. Mary se revolta e pontua que em tudo 

Karol se compara e se preocupa com relação a ela, e que está há menos tempo no Rio. 

Esbravejando que ela não é do morro, mas Karol também não é. Karol pede desculpas 

afirmando que não foi proposital e Mary até concorda, mas diz que “às vezes é preciso parar de 

olhar um pouco para si mesmo e ser um pouco mais humilde”. Na discussão, Karol afirma que, 

se Mary der uma dica, ela vai saber ser humilde para aceitar. E Mary encerra falando que Karol 

é linda, tem talento e é uma “mega” artista, mas que o problema é o fato dela saber de tudo isso, 

e por conta disso se sentir melhor que todo mundo ali. Karol discorda e coloca sua opinião no 

depoimento. 

 
FIGURA 21 – Karol Ka sobre ser uma artista nata  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 
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O episódio continua com Tati levando MC Carol ao shopping para comprar roupas e 

sapatos e melhorar no visual e na imagem, como um dos pontos solicitados. Sobre essa situação, 

em seu depoimento Carol conta que mesmo que não ache importante roupas e brincos, mas que 

como ela foi muito maltratada por sua maneira de vestir, agora ela precisava se cuidar melhor; 

e independente ela nunca perderia a essência do funk, nunca esqueceria da sua comunidade e 

que sempre será a Carol de Niterói. 

Mais tarde, Tati encontra Mary Silvestre e Karol Ka e conversa com elas sobre, apesar 

de todo potencial, o quanto elas precisam ir até a Cidade de Deus para verem a realidade de 

tudo e afirma que com o tempo que possuem elas conheceriam não só a CDD como outras 

comunidades, e de onde tudo começou e o sofrimento. Ressaltando mais uma vez a importância 

do quanto elas precisam conhecer a favela. No depoimento, Tati diz que o ideal para qualquer 

pessoa que quer ser funkeira é conhecer as comunidades, de onde o funk saiu, pontuando que 

“O funk é raiz”. 

Karol Ka aproveita para mais uma vez relembrar que já esteve na CDD e que possui 

amigos lá, então que para ela nada será uma grande surpresa. Já Mary celebrou a oportunidade 

de conhecer a comunidade com Tati, de forma mais próxima com a visão da Tati, com a 

percepção das pessoas que criaram e possuem a essência do funk. 

Durante a noite, o que na edição já parece ser um outro dia, estão todas reunidas na 

cozinha, exceto Karol Ka, brincando e fazendo MC Carol lavar a louça enquanto sua parte de 

responsabilidade da casa. 

Na manhã seguinte, Tati fala sobre a Cidade de Deus em seu depoimento: “Eu cresci 

na Cidade de Deus, a gente que vive na comunidade não é fácil para ninguém; só a gente sabe 

nossas realidades, né?! Então, eu quero que elas conhece a essência do funk, né?! O funk na 

veia, como diz a gente. ” 

A edição nos leva, então, ao caminhar das duas participantes com a mentora pela 

comunidade da CDD. Tati vai apresentando a favela, explicando que foi ali onde tudo começou. 

Levando as meninas até a quadra do Coroado, ela narra a história do funk, contando que quando 

começaram a cantar aconteciam os festivais, onde haviam as competições e batalhas em etapas. 

Em seu depoimento, Quebra-Barraco comenta a importância da CDD: “Cidade de Deus, pra 

mim, é o lugar que eu sou nascida e criada lá. Então, nossa comunidade, a gente faz festa, a 

gente faz churrasco, a gente bebe, a gente bota equipe de som”. 
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Ao passo da caminhada, Tati vai apresentando às meninas figuras enigmáticas da 

CDD, como o Betinho, um senhor cadeirante que a viu nascer, o Jorginho do lava-jato e Fafai, 

uma mulher com oito filhos em sua maioria gêmeos, que sustenta a sua família fazendo obra e 

sendo servente na Unidade de Pronto Atendimento de Saúde (UPA). Em uma conversa 

descontraída, todos colocaram Tati nas alturas, a chamando de diva da CDD, por ser “cria” da 

comunidade e lembraram com carinho de todas as relações de extrema proximidade com Tati 

e com o funk. 

Sobre a visita à CDD, em seu depoimento, Karol Ka disse que o quanto foi incrível 

conhecer a comunidade e virou meme27 ao comentar sobre os cabelos dos filhos de Fafai, já 

que todos pareciam ser carecas no vídeo e na foto. 

 

  
FIGURA 22 – Karol Ka e sua visita à Cidade de Deus 

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

                                                      
27 Em referência ao campo da informática, a expressão Memes de Internet é utilizada para caracterizar uma ideia 

ou conceito, que se difundi através da web rapidamente. O Meme pode ser uma frase, link, vídeo, site, imagem 

entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes 

de informação. Disponível em: https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/. Acesso em: 27/05/2019. 
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Ao chegar na quadra do Coroado, localizada dentro da Cidade de Deus, Tati vai 

mostrando às meninas como toda a mágica do baile acontecia, como era a posição do palco e 

de onde tudo começou e lançou: Tati, Bonde do Tigrão, Os Havaianos, Bonde do Vinho, Deize 

Tigrona. Questionada por Mary se ainda cantava na CDD, Tati foi enfática ao responder que 

nunca deixaria de cantar para sua comunidade. No depoimento ela explica melhor sua posição, 

pontuando que independente do que acontecer com a vida, ela jamais vai deixar de cantar em 

sua comunidade pois naquele momento ela era alguém e em algum momento poderia não ser 

mais, e de tudo o que pode acontecer, “somente a CDD permanece”, disse ela. 

Saindo do passeio pela CDD das meninas e indo para uma conversa sensível que 

acontecia na praia entre Sabrina e Yani Filé, sobre quanto a primeira ficou abalada e triste 

depois da conversa individual, Sabrina ressalta um importante aspecto a respeito da vida pública 

performática quando se é artista. Uma vez que “quando você vira um artista ou um astro, você 

acaba tendo que viver mais o artista do que sua própria vida. Então, quando você tem que falar 

da sua vida, que é fora da realidade do artístico é difícil”, disse ela. 

Voltando à Cidade de Deus, após conhecer Fafai, Karol Ka cai no choro lembrando de 

sua família e de sua tia “mãezona”, mas parece que a implicância gerada já impede Tati e Mary 

de enxergarem em certo tipo de “verdade” em suas emoções. A mentora, inclusive, no 

depoimento disse que ela não poderia se emocionar por uma situação que ela não vive, que é a 

realidade da comunidade. “Ela não tá lá dentro pra saber o proceder, como a gente viveu lá, a 

gente tá lá até hoje, entendeu?!”, indagou Tati. 

Mas o objetivo da tarefa de levar as meninas até a CDD para conhecer um pouco mais 

a história do funk foi pontuada como concluída. Mary colocou que foi maravilhoso ver a 

comunidade pelos olhos da Tati e que quer voltar várias vezes. Enquanto Karol Ka insistiu no 

argumento de que já havia cantado em diversas comunidades e que para ela o passeio não foi 

nenhuma surpresa. 

De volta ao apartamento, Karol recebe a visita de Leo, amigo e empresário, que chega 

para conversar, confortar e saber como estavam as coisas por lá. Sentados na parte externa, a 

participante conta o quanto todas as meninas são diferentes e das afinidades que estão se criando 

em prol do mesmo objetivo. Leo fica feliz e surpreso, em virtude de estar preocupado com a 

adaptação de Karol, uma “patricinha de BH”, de acordo com ele. 
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Karol até concorda, diz que ela é a “patricinha sim, mas a única que lava banheiro, a 

única que arruma o quarto e que estende as camas”. E completa: “Eu sou patricinha, mas sou a 

única que meto a mão na massa de limpeza aqui nessa casa. E eu não faço só para mim, faço 

para todas”. Desabafando com o amigo, dizendo que as meninas chegam e já está tudo 

arrumado, e que as demais não sabem que é ela que faz a limpeza. Conclui falando que como 

“elas não estão nem aí para nada, problema se ficar sujo”. O que Karol Ka não contava era que 

MC Carol de Niterói estivesse ouvindo toda a sua conversa sentada de braços cruzados em um 

poltrona na sala de frente para a varanda. A confusão foi certa. 

Nesse momento, todos se reuniram nos quartos e enquanto Karol Ka arruma seu 

armário junto com seu assistente, MC Carol não perdeu tempo e iniciou o debate já tirando uma 

satisfação, dizendo que a colega de confinamento havia esquecido de dizer para o empresário 

que quem lavava todas as louças da casa era ela. Formou-se ali uma pequena discussão 

generalizada, Karol Ka achou feio e antiético MC Carol ouvir uma conversa particular entre 

amigos e um desabafo, e em seu depoimento repudia fielmente a atitude da colega. Ainda assim 

Carol continuou enfrentando a colega: “A Karol esqueceu de falar que ontem ela deu ‘piti’ 

pedindo uma empregada, porque a gente era artista, e tinha que ter um empregado pra fazer as 

coisa aqui, né Karol?!” 

 

 
FIGURA 23 – MC Carol repreendendo Karol Ka por querer uma empregada  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 
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Em seu depoimento, MC Carol coloca sua opinião do quanto acha Karol Ka fútil, falsa 

e artificial, afirmando que a participante se preocupa com coisas banais e que nunca passou 

uma dificuldade em sua vida.  

A briga entre elas foi motivada pela divisão dos trabalhos domésticos da casa e suas 

devidas respectivas sobre o tema perante a coletividade. Karol Ka respondeu à xará dizendo 

que realmente não é empregada, que ela está confinada para fazer o seu trabalho de artista, que 

ela não está ali para chamar atenção das pessoas falando o que está fazendo ou deixando de 

fazer, que ela simplesmente pega e faz. E que no final isso cansa mais.  

Carol de Niterói ainda insistiu em sua perspectiva: “quando a gente faz uma coisa, 

tipo, eu sujei o meu prato ou o prato da equipe porque eu estou comendo a comida que outra 

pessoa fez, em equipe eu não estou sendo empregada” – disse ela. A discussão permaneceu com 

Karol Ka tendo seu direito de resposta e pontuando em seu depoimento que só falou a verdade: 

“Não! No caso de estar limpando o banheiro todo da casa e limpando a casa toda como se eu 

tivesse obrigação de fazer sempre tudo. Aí não é questão de ser empregada, é questão de 

parceria”, finalizando o embate. 

O episódio continua com as meninas indo para um evento conhecer a cantora funkeira 

Ludmilla no camarim de um show que foi realizado em uma casa de eventos localizada na Barra 

da Tijuca, de nome Barra Music. Uma artista, que desde antes de 2015 até o presente momento, 

é renomada e evidente no mundo do funk. Sua ascensão foi definitiva e sua carreira consolidada, 

gravando álbuns em grandes gravadoras e fazendo parcerias com grandes artistas do hip-hop 

internacional. 

As participantes, junto à Tati Quebra-Barraco, foram recebidas no camarim para uma 

conversa rápida, e assim apresentar um pouco o projeto e a importância que Ludmilla tem em 

todo esse processo. Mulher Filé sintetiza explicando o quanto ‘Lud’ (para os íntimos) é 

maravilhosa, o quanto todo mundo curte as músicas dela enquanto artista funkeira; pontuando 

também um pouco da trajetória da cantora, que também começou, sofreu e veio “lá debaixo” 

cantando como MC Beyoncé, e o quanto Ludmilla não deixou de ser humilde, não deixou de 

cantar funk só porque atingiu o sucesso mantendo a essência.  

Todas as participantes foram convidadas a subir ao palco durante a apresentação de 

Ludmilla para apresentar suas músicas e seus trabalhos artísticos individuais.  
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QUARTO EPISÓDIO 

O quarto episódio começa com o gancho dos acontecimentos após a participação das 

funkeiras no show da Ludmilla e o mal-estar causado mais uma vez, entre elas e Karol Ka, que 

acabou optando por cantar uma música da própria artista que a convidou para subir ao palco e 

não seu próprio conteúdo de divulgação.  

Nesta altura do programa, as diferenças de personalidade e convivência são muito 

evidentes e são extremamente ligadas a um gosto de classe e um estilo de vida. Nesse episódio 

fica muito explícito os problemas das demais meninas com relação a Karol Ka. O fato de a 

considerarem uma pessoa não humilde, não do morro, não funkeira, não esforçada, têm 

colocados as meninas em muitos conflitos e ânimos não mais tão apaziguadores. Tudo acaba 

virando motivo de briga. Com um quarto episódio voltado para o protagonismo da Mulher Filé 

e da convivência entre elas, o corpo da mulher no funk torna-se o tema principal. 

Em uma nova manhã, na cobertura de Copacabana, o desentendimento começou logo 

cedo pela mesa do café manhã. Filé, Carol e Sabrina, reunidas na cozinha, já reclamavam que 

Karol Ka passa a maior parte do tempo maquiada. As reclamações se estenderam para o quarto 

ao constarem que a participante continuava no banheiro com todas as outras querendo utilizá-

lo.   

É uma cena um pouco confusa. Enquanto Karol está no banheiro, Sabrina bate na porta 

brava e gritando sobre a demora; MC Carol está ao mesmo tempo falando: “ela não mora no 

morro, né?! Se ela morasse morro...” – dando a entender que se Karol Ka morasse no morro 

alguma coisa ali naquela situação seria completamente diferente, alegando, inclusive, que se 

fosse ela a bater na porta, iria bater em Karol Ka. Mesmo assim atende ao pedido das outras 

duas amigas e vai até a porta do banheiro, desafiada por Mulher Filé, que fala: “vai lá, Carol, 

bota disciplina no bagulho, como é que no morro? No morro é assim?” Para apressar Karol para 

sair do banheiro, MC Carol, usa um discurso sobre a água no mundo estar acabando e como 

resposta recebe um grito: “Carol de Niterói, vai levar porrada! ”  

Ao sair do banheiro, Karol encontra as demais tirando sarro de sua forma de maquiar 

e cantar, e em seu depoimento coloca sua tristeza pelas meninas estarem sendo “muito ruins” 

com ela, por ficarem de “conversinha” e falando mal dela pelas costas. Evidencia essa forma 

de rivalidade existente entre as mulheres. Retornando para a cena do quarto, as meninas tentam 

conversar com ela, mas a chamando de artificial por estar sempre “montada”. Karol defende-
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se, dizendo que é naturalmente assim, e quem vai dizer se ela precisa se montar o tempo ou não 

é ela, como ela “bem quiser e bem entender.” Em seguida, vira-se para Filé e, apontando para 

as mãos da colega de quarto, diz que: “as unhas grandes, postiças e arrumadas de Filé também 

é e faz parte de uma montagem e que nem toda funkeira da comunidade tem dinheiro para pagar 

por uma unha de 150 reais em toda vez que coloca e ainda que precisa de manutenções 

assíduas.” Em outra parte de seu depoimento, vangloria-se afirmando que é “a travesti que deu 

certo! ” por gostar de estar sempre arrumada, além de ser um direito dela poder escolher ser e 

fazer tudo isso, apoderando-se das característica da identidade do gênero.  

Como o argumento calou as meninas, logo depois então elas remoeram o assunto do 

show de Ludmilla explanando que Karol não perdia a oportunidade de alfinetar Mary Silvestre, 

e que ela estava parecendo ser uma competição.  A conversa não chega em nenhuma resolução, 

pois as três meninas acabam ali distorcendo as palavras e crucificando um pouco Karol Ka pelo 

o que aconteceu. Karol tenta justificar que no palco todo mundo vira um personagem. Carol de 

Niterói insiste em dizer que o personagem todas conheceram, mas que agora querem conhecer 

a Karol verdadeira. Mais uma vez Karol insiste em seu ponto de vista, ressaltando que por mais 

que ame estar com as demais participantes brincando, rindo e trabalhando, por não beber e não 

utilizar nenhum tipo de droga, isso a torna uma pessoa mais reservada. Em outro dado momento 

de seu depoimento, a mineira pontua que se sente discriminada por não estar a todo instante 

criando laços. A conversa termina confusa, com Karol Ka dizendo um palavrão por já estar 

estressada com MC Carol de Niterói. 

Em sua saída do apartamento, muito nesse intuito de querer ajudar as meninas a se 

vestirem melhor, Yani Filé vai até uma loja de roupas, da qual recebe patrocínio, acompanhada 

de sua mãe. Lá, ela quer encontrar roupas menos sexy, como pedido por Tati e Rafael, para si 

mesma e presentes que sejam a cara de cada uma das companheiras e que as façam saírem de 

suas zonas de conforto. Discurso e prática que valem para ela também, uma vez que os mentores 

pediram para ‘chamar menos atenção’, mesmo que ela reclame de sempre ter sido assim e tenha 

nisso sua marca registrada, como protesta. A perspectiva que possui sobre si própria é o famoso 

bordão: “O que é bonito, é para se mostrar”. 

Na sua opinião, Karol Ka se veste muito patricinha e não tem estilo; a Sabrina tem um 

estilo muito ‘homenzinho’, então ela quer torná-la mais feminina; Carol é a que mais necessita 

de roupas e Mary, apesar de ser fofa e se vestir bem, também é patricinha. E para levá-las em 

um lugar chamado ‘Show de Bola’, localizado na Rocinha, uma das principais e maiores favelas 
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do Rio de Janeiro, elas precisam “estar inseridas ‘naquela coisa’ gostosonas, pagodão e dançar 

até o chão” – como fala em seu depoimento.  

 

 
FIGURA 24 – Mulher Filé sobre o fato de ser sexy  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Desta forma, sua intenção é colocar as meninas mais funkeiras, uma vez que duas 

meninas lá dentro da casa, referindo-se a Mary Silvestre e a Karol Ka, não estão acostumadas 

com o “universo do funk”, como dito em seu depoimento. Para Yani Filé, faltam a elas 

conhecerem o funk essência, nas palavras de Filé: “ o funk com o coração”. Na Mary ela vê um 

esforço em ser uma funkeira de verdade, mas em relação a Karol Ka é unanime todas acharem 

que ela precisa ser uma pessoa mais humilde e escutar o que as pessoas de dentro do funk têm 

a dizer e a ensinar a ela. Sobre MC Carol, nesse episódio Yani fala abertamente sobre sua 

preocupação com o peso da colega, coloca que Carol pode ter problemas de saúde bem graves 

e que precisa se cuidar para valer, tendo uma rotina. Quanto à Sabrina, Yani quer ajuda-la com 

a “linha homem” que ela faz, já que a colega tem um grande potencial e pode “quebrar um 

pouco do preconceito que tem nela mesma e fazer mais a linha dançante e descontraída”, como 

disse no depoimento. Começar pela vestimenta, para Filé, é dar um grande passo para ser 

funkeira de verdade. 

Em uma outra cena importante nesse episódio, quando todas estão curtindo um dia de 

piscina na cobertura em Copacabana, o assunto a respeito do corpo retorna ao debate principal. 

Conversando sobre açúcares e sobre cada uma ter engordado ou não, o peso de MC Carol 

também volta a ser uma preocupação geral. Perguntada se havia engordado, ela responde que 

“está a mesma coisa” mas não quis de maneira alguma revelar seu peso, em seu depoimento 
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repreendeu a inquietação de Mulher Filé dizendo que a colega deveria se preocupar mais com 

o peso dela. Yani volta a insistir sobre o assunto afirmando que conheceu Carol bem mais 

magra. Como uma resposta recebeu uma verdade disfarçada de brincadeira de MC Carol: “eu 

engordei porque eu quis engordar. Comi frango, comi churrasco. Porra! Eu não tinha dinheiro 

e quando eu ganhei dinheiro comi a porra toda! ”. Em seu depoimento sobre o momento, Filé 

pontua que Carol come, dorme, se diverte e tem o marido dela, indagando então por quê a 

colega se esforçaria para emagrecer, apesar de ser engraçado o fato de Carol ao mesmo tempo 

que demonstra não cuidar do corpo e não ser vaidosa, na verdade possui muita vaidade, ela quer 

se cuidar, ter corpão, mostrar sensualidade para o marido, mas pontua que a preguiça às vezes 

é maior do que a vontade da amiga funkeira. Mary, também para descontrair, aponta que a mais 

bem resolvida entre elas é Carol de Niterói e que não reclama de nada. Realmente, Carol 

concorda com a afirmação da amiga, dizendo que não reclama mesmo e que é uma pessoa muito 

amada profissionalmente, no seu relacionamento e muito feliz. 

 
FIGURA 25 – MC Carol sobre o quanto engordou 

 Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Depois, Mulher Filé voltou seu questionamento para Mary Silvestre. Perguntou se 

havia engordado e disse que ela estava gostosa, uma vez que agora ela não era mais modelo e 

sim funkeira, e que “bundão e pernão faz parte”. Mary retruca dizendo que cada um se sente 

bem com um corpo e mantendo a saúde. No depoimento, Mary externalizou a seguinte questão: 

“A Filé acha que a funkeira tem que ser gostosona, tendo pernão, peitão e bundão, porque ela 

é assim. O funk é um som, é uma música para ser apreciada por todos, e não pela gostosona, 
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nem pela magra ou pela gorda. Cada um é feliz como é, eu sou feliz assim. Se ela feliz como 

ela é, ótimo, mas não tem que ser como ela diz”.  

Quem chega na casa para fazer a tarefa de treinamento do episódio é o produtor Rafael 

Ramos. A atividade proposta é um jogo de perguntas e respostas sobre a história do funk. O 

intuito é testar habilidades e os conhecimentos das participantes e, como prenda quem perdesse, 

precisaria cozinhar para todas as outras meninas da casa. 

A primeira perguntou foi para Karol Ka: Que MC ganhou o reconhecimento nacional 

pela canção ‘Rap do Silva”? Ela, que não conseguiu responder corretamente sobre Bob Rum, 

justificou que vem de uma outra proposta musical e que realmente não sabe tanto da cultura do 

funk. 

Próxima foi a Mary Silvestre: Qual cantora já somou mais de nove milhões de 

visualizações no YouTube com o vídeo clipe para a faixa ‘Sem querer’ composta por ela aos 

quinze anos de idade? Mary acerta a resposta ao dizer Ludmilla. 

Depois foi a vez de MC Carol: Quantos álbuns o Mr. Catra tem gravados até agora? E 

Carol erra ao responder cinco (5) álbuns, pois o MC que revelou Mulher Filé já havia gravado 

na verdade oito (8) álbuns. Carol, no depoimento, diz que quer aprender muito sobre o mundo 

do funk, pois sabe pouco e tudo o que sabe vem da experiência vivida.  

Para Filé a pergunta foi: Que artista foi alvo de polêmica ao posar nua em cima de uma 

foto do Presidente Lula? E claro, ela acerta indicando Valesca Popozuda como resposta.  

Por último, Sabrina recebeu a pergunta: Qual o nome da primeira peça de teatro que 

levou a história do funk para o palco? Sabrina, infelizmente, relembrava o nome da peça, mas 

não exatamente como era. Respondeu “40 anos de funk”, mas esse não era o título correto 

“Funk Brasil: 40 anos de baile”.  

Lamentavelmente, a edição do programa corta o processo da brincadeira, não 

mostrando as demais perguntas sobre a trajetória funk feitas às confinadas, que enriqueceriam 

demasiadamente esta dissertação.  Foram mostradas apenas as respostas com ênfase nos acertos 

e erros. Na sequência Karol Ka erra novamente, Mary responde o ano de 1992 e década de 80 

acertando as perguntas, Carol erra respondendo Cidinho e Doca e depois acerta respondendo 

MC Beyoncé, Sabrina acerta respondendo Claudinho e Buchecha e depois Cidinho e Doca, e 

Filé também acerta respondendo Bonde Faz Gostoso e MC Bruninha.  Mas as perguntas que 

seriam de um profundo entendimento para esta leitura, e que daria sentido a essas respostas, 
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não são evidenciadas. A única pergunta explanada novamente foi a última feita à Karol Ka: 

Quem foi eleito o rei do funk na primeira edição da Batalha do Passinho em 2011? E ela 

novamente errou respondendo MC Marcinho quando na verdade seria o menino Gambá, um 

jovem dançarino assassinado naquele mesmo ano depois de vencer o concurso. 

A vencedora da tarefa foi Mulher Filé, logo, Karol Ka precisaria cozinhar para todas. 

Para além, mostrou-se indignada no depoimento por estar sempre excluída pelas meninas por 

não ser da comunidade, porque não nasceu dentro da favela e assim não poderia ser uma 

funkeira.  

Depois entregar as roupas de presente e de levar as meninas para praia e ensiná-las a 

dançar como “verdadeiras funkeiras”, apesar da contrariedade de algumas, Yani Filé acha 

importante as amigas conhecerem um dos locais onde mais ia para dançar quando era jovem, 

onde rola o “verdadeiro funk” e acontece sempre um encontro dos MCs, o “Show de Bola”. Ao 

dizer onde iriam, Mary Silvestre responde: “adoro gueto, adoro povão, meu bem! ”. Em seu 

depoimento, após a fala de Mary, Yani confessa que acha as meninas Mary e Karol Ka 

patricinhas sim, e que elas gostam da “playboyzada” sim e que sendo assim elas precisam 

“descer do salto e parar de papagaiada” e dentro do funk mostrar suas ideias. 

 

 
FIGURA 26 – Mulher Filé ensinando como dançar funk 

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 
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Lá elas conhecem e interagem com as pessoas, mas em seu habitat natural. Filé acaba 

por repreender Mary por estar se maquiando no funk e convida uma mulher para mostrar como 

se veste uma verdadeira funkeira com o seu pernão e seu bundão. No depoimento, Karol Ka já 

demonstra uma grande impaciência com as meninas, pontuando que não precisa ser provada a 

todo momento sobre como se veste uma funkeira e que isso depende do estilo de funkeira e 

também do seu estilo, seja usando um short jeans ou vestido, mas não necessariamente o que a 

Filé quer que elas usem. É consenso entre elas o quanto Filé gostar de chamar a atenção e 

“provocar” os homens. Para Mary Silvestre, Mulher Filé é uma funkeira nata, mas não, 

necessariamente, o retrato da mulher funkeira. Na cena, Filé dança sensual e faz uma roda para 

os homens avaliarem como as meninas dançam, sendo reprovada sua atitude. 

No depoimento, após a cena de dança de Karol Ka, MC Carol de Niterói afirma que 

Karol Ka entrou no mundo do funk por dinheiro, e que uma profissão não pode ser escolhida 

somente pelo dinheiro, mas sim por amor também. 

Por fim, quem aparece no episódio é Mr. Catra, referência no funk que vai dar um 

beijo e um abraço nas meninas e contar um pouco do percurso de Filé. A funkeira conta que 

sofreu muito preconceito quando decidiu parar de dançar com Catra para cantar. Por ser 

dançarina e ter seu talento de cantora subjugado, chorou ao lembrar que cantou muito de graça 

e passou por muitas dificuldades na fase em que mais sustentava sua casa, pensando até em 

desistir da carreira. 

 

QUINTO EPISÓSIO 

O quinto episódio começa do gancho da história de Filé e um pouco mais de detalhes 

da relação dela com o Catra. Ela contou abertamente que apesar de todo mundo achar que entre 

eles houve algum romance por conta da fama do cantor, eles nunca tiveram nenhum tipo de 

envolvimento, mas que deve muito de sua carreira a ele, que apostou nela em um momento 

inicial e difícil. 

Na cena seguinte, o dia amanhece na casa e mostra as meninas malhando enquanto 

MC Carol continuava dormindo, preocupando novamente as meninas que de fato ficam 

incomodadas com a preguiça e a falta de cuidado com a saúde da companheira, que sempre 

deixa muito claro: ser gorda não a afeta em nada. Mas mesmo assim ela, com muito sacrifício, 

levanta e vai até a sala para agradar as demais, mostrando-se desafiada e determinada.  
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FIGURA 27 – MC Carol e seu cuidado com o corpo  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

O momento seguinte do episódio já mostra Mulher Filé e MC Carol em um importante 

diálogo enquanto estavam pegando sol na praia. Filé comenta sobre o dia bonito, sobre o quanto 

poderiam estar com suas famílias naquele momento e como está com saudade. Voltando a 

mesma pergunta para Carol, se ela está com saudade da família, recebe como resposta que 

Bandida está com saudade somente do marido. E Filé pergunta por quê. 

Entre um misto de depoimentos e cenas da conversa entre as duas, MC Carol de Niterói 

dá detalhes sobre seu relacionamento contando o quanto seu marido é carinhoso, sobre o quanto 

é mimada e cuidada por ele. Filé acaba perguntando a respeito do que se constituiu essa relação 

e como resposta, mostrando mais um pouco da trajetória de Carol, ela conta que eles passaram 

por muitas coisas boas e ruins, que encontrou no marido alguém que ficou do lado dela quando 

estava na pior. Perguntada novamente por Filé como se conheceram, Carol contou que eles já 

se encontravam e se reencontraram, quando isso aconteceu ela estava com outra pessoa mais 

bonita e que a família adorava, mas quem ela amava mesmo era o marido dela, foi uma escolha 

naquele momento. 

Ela conta que decidiu por ficar e cuidar do marido, mesmo com toda sua família contra; 

que o internou porque era usuário de muitas drogas ilícitas como crack, cocaína e maconha. 

Depois contou mais sobre ele ter sido preso, nas palavras de Carol: “foi um bagulho de nós 

dois, tá ligado?” Assustada, Filé pergunta se ele havia batido em MC Carol, mas ela responde 

que não, que foi porque o namorado era extremamente ciumento, então ela agredia ele. No 
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depoimento ela conta que nos momentos eufóricos parece que ela “sai de si” e quebra tudo e 

depois fica arrependida.  

Surpresa, Mulher Filé faz uma pergunta retórica sobre Carol bater no marido e que por 

isso a Lei Maria da Penha teria que ser aplicada nela, aos risos. Mas pergunta se a colega 

apanhou muito na infância para ser assim tão agressiva a ponto de “espancar” o marido. 

Contando mais um pouco de sua trajetória, Carol conta que na infância foi tratada igual a um 

homem. Sobre a condição atual do marido (no momento em que o programa estava sendo 

gravado), Bandida pontuou que ele precisava dormir na prisão, mas que o tempo da condicional 

já estava por finalizar, deixando claro, inclusive, o quanto o marido melhorou muito seu ciúme 

obsessivo. 

Enquanto quem ficou na casa, incluindo Tati e Rafael Ramos, finalmente conheciam 

Alexsandro, o marido ciumento de MC Carol, que pediu para as meninas não o receberem de 

biquíni mas que chegou no momento em que todos estavam na piscina. Todos o acharam bem 

bonito e simpático, em uma rápida conversa brincaram com o quanto Carol fala sobre ele na 

casa. Querendo saber o que a namorada fala sobre ele e brincando sobre fazer comida em casa, 

recebe como resposta de todas e todos que ele faz café e leva na cama para ela, que ele cozinha, 

que ele mima ela. E confirma tudo. Brincam mais um pouco contando que, mesmo sendo bem 

bagunceira, na casa ela lava louça e arruma a casa.  

Os pombinhos então se encontram na praia, ele vai até ela e cheios de saudade se dão, 

realmente, um forte abraço. Precisando voltar para a prisão, eles têm, na verdade, um rápido 

momento. Em seu depoimento, Carol externaliza sua opinião sobre relacionamento, colocando 

que as pessoas querem outras pessoas já com saúde, com dinheiro e bonita, que ela começou 

sua história com ele sem nada “por amor mesmo”, como disse ela. 
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FIGURA 28 – MC Carol encontrando seu marido, que passa a noite na prisão  

Fonte: Foto retirada do usurário Unlucky Ladies na rede social Twitter. / Reprodução. 

 

Outro fato importante que acontece neste episódio relativamente mais curto é o 

primeiro passo das tarefas do projeto final. Para isso, as meninas são divididas em duplas e 

precisam compor músicas inéditas juntas para o show final. Mary Silvestre fica com Tati 

Quebra-Barraco, Mc Carol com Karol Ka e Sabrina fica com Mulher Filé. 

A intenção, obviamente, foi juntar estilos diferentes. Nas palavras de Tati: “eu tenho 

muito trabalho para fazer com a Mary, mas a gente vamos conseguir fazer a música”. Na relação 

entre Sabrina e Filé, é nítido o quanto será uma aprendizagem mútua, assim como Filé precisa 

aprender com Sabrina a cantar um funk com mais consciência e história, Sabrina aprenderá com 

Filé a cantar um pouco de funk mais sexy. Entre Carol e Karol Ka a relação é mais desafiadora, 

uma vez que a dupla, ao longo dos episódios, alfinetou-se todo o tempo e tem de estilos de vida 

e de gostos de classe completamente diferentes. 

Na sequência, Carol leva Karol Ka em sua casa no morro do Preventório para conhecer 

a sua realidade, enquanto Mary Silvestre conhece Márcio, o irmão de Tati Quebra-Barraco e 

Sabrina e Filé passeiam pelo centro da cidade do Rio de Janeiro falando um pouco de suas 

músicas. Nesse passeio, mais uma vez, Filé insiste na questão da sensualidade e do quanto 

Sabrina precisa mostrá-la. No depoimento Sabrina é direta em seu recado sobre esse 

acontecimento: “Filé, mulher não é só bunda, mulher tem mensagem para passar e mulher tem 

seu valor”. 

Por fim, em mais um amanhecer na casa, Tati aparece dizendo que o objetivo das 

meninas naquele dia é tentar conhecer e experimentar todos os bailes funk e seus tipos. Sendo 
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assim, naquele dia elas conheceriam o Baile da Favorita, um baile caro e de alto nível feito na 

zona sul do Rio de Janeiro e comandado por DJ Tubarão, referência do funk que apareceu neste 

quinto episódio. Em seu depoimento, Mary Silvestre diz que se o Baile da Favorita é “festa de 

classe alta ou não” depende das companhias, e Sabrina comenta na cena que já havia sido 

contratada para esse baile, mas que não ninguém sabia cantar as músicas, no depoimento reforça 

o quanto o “Baile da Favorita é uma festa de muito glamour, mas assim, a favela em si talvez 

para lá não vai ter condições de ir, porque é um pouco caro”. Mas Tati reforçou o quanto era 

importante ocupar aquele espaço e também entender e comparar os processos. Lá as meninas 

conversam com o DJ tubarão, trocaram essa ideia entre referências e aprendizes e são 

convidadas para participarem do programa de rádio comandado pelo DJ na rádio FM O Dia, o 

“Funk-U”, um dos programas de mais audiências nas rádios do Brasil, e também que substituiu 

o “Big Mix” do DJ Marlboro na mesma rádio. 

Encerrando o episódio com uma continuação da noite na casa através de “festa” feita 

por Mulher Filé, Mary Silvestre e MC Carol e a chateação de Karol Ka e MC Sabrina. Elas 

continuaram bebendo e fazendo barulho, nas palavras delas “gastando uma onda”, após o Baile 

da Favorita, enquanto as outras duas queriam dormir e descansar.  

 

SEXTO EPISÓDIO 

O sexto episódio começa pela ressaca pós-festa das meninas, a casa toda bagunçada, 

sujeira acumulada pelos quartos e o ataque de MC Sabrina que já não havia ido dormir satisfeita 

com o que estava acontecendo. Reclamou de biscoito na cama, do alongamento de cabelo de 

Mary que estava pendurado na luminária do quarto, das roupas sujas no chão de Carol, do 

cabelo grudado no ralo da pia, do fedor que estava o quarto e da barata que já havia aparecido 

no quarto. Todas, em seus depoimentos reiteraram a difícil convivência que vinha sendo 

afunilada e se tornando mais complicada a cada dia, pois os defeitos ficam mais evidentes.  

Depois, mais calmas, as meninas novamente se reúnem na cozinha para o café da 

manhã enquanto conversam e se organizam para irem até o estúdio de rádio, enquanto 

convidadas do DJ Tubarão, como ocorreu no Baile da Favorita no episódio anterior. Como 

explanado pelas participantes, qualquer artista de funk sonha em estar ao lado do DJ em uma 

das rádios mais famosas do Rio de Janeiro, e participar do programa dele é a uma porta de 

entrada para o mundo do funk. 
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As funkeiras, assim, participaram do programa ao vivo, mostraram seus trabalhos, 

conversaram com os locutores e contaram sobre o projeto em um momento proveitoso e 

descontraído. Em seu depoimento, Tati Quebra-Barraco relembra que foi ela que levou o funk 

para São Paulo e todos os DJs também, comentou que o DJ Tubarão também faz parte de sua 

história e agradeceu o convite para apresentar o projeto na rádio. 

De volta para casa, elas conversam sobre como andam as produções das músicas que 

devem ser realizadas em dupla e também comentaram sobre as limitações e desafios de cada 

parceria. Como sempre, Karol Ka virou alvo de piadas e risos, enquanto isso MC Carol diz que 

não faz ideia de que música irá criar com ela mas por ser profissional irá fazer, mas que “o funk 

não se aprende, o funk se vive”, então seria algo muito difícil para essa dupla.  

No bloco seguinte, MC Carol recebe novamente a visita do marido e acaba chamando 

a atenção das colegas por ter relações sexuais em alto e bom som no quarto que divide com 

Mary e Sabrina. Constrangidas, Mary e Karol Ka escutaram toda a gritaria da porta e não 

acreditaram no acontecido, assim como Sabrina também ficou do lado de fora do quarto. Carol 

acaba levando na brincadeira e na suavidade o assunto de sexo, e ainda mostra como se não 

fosse nada demais que precisaria tomar pílulas do dia seguinte, sendo altamente repreendida 

por Mary Silvestre por sua falta de cuidados. Além disso, a Mulher Filé acaba recebendo a 

notícia do nascimento de sua sobrinha, o que desperta nas meninas um debate sobre gravidez, 

maternidade, saúde e segurança da mulher, no qual Yani Filé reafirmou que só será mãe quando 

for capaz de sustentar sua prole sem depender de homem já que esses não são dignos de 

confiança. 

O acontecimento mais importante deste episódio é que, assim como no programa de 

rádio, as mulheres funkeiras foram convidadas para compor um “paredão” só de mulheres na 

Roda de Funk. Sim! Estamos falando do mesmo evento citado lá no segundo capítulo sobre o 

circuito muito próprio que existe no mundo do funk para a encenação das performances 

funkeiras. 

No depoimento, Tati conta que uma das melhores coisas inventadas foi a Roda de 

Funk, porque consegue juntar os MCs e porque dá espaço para os MCs que estão sumidos. 

Durante a viagem até o local da realização da roda, MC Carol e Mulher Filé vão contando um 

pouco de suas experiências das participações anteriores. No YouTube, MC Carol é a 

participante que mais aparece em diversas edições realizadas da roda. Assim como Sabrina 

também, que reconhece toda a importância da roda frente ao impulso que dão aos novos 
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funkeiros e por ser um local que resguarda o funk raiz – esse tratado nos termos de Adriana 

Lopes (2011).  

 

 

          

                 
FIGURA 29 – Apresentação das funkeiras na Roda de Funk  

Fonte: Canal oficial da Roda de Funk no YouTube. 

 

Cada uma teve novamente a oportunidade de apresentar o projeto e o programa, além 

de seus trabalhos artísticos individuais. Os vídeos completos das apresentações estão 

disponíveis no canal oficial da Roda de Funk no YouTube. Na edição, foram mostrados apenas 

os momentos considerações relevantes para um entendimento da trajetória dos conflitos e 

desafios coletivos e individuais dispostos no programa até aquele momento, como, por 

exemplo, a dança sensual de MC Sabrina frente ao pedido de se soltar e ser um pouco mais sexy 

da mentora Tati Quebra-Barraco e a brincadeira feita por MC Carol em forma de rima de que 

Mulher Filé teria se masturbado no quarto e se limpado na roupa de cama de Karol Ka. O 

episódio se encerra deixando aparente que a Roda continua no próximo. 
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SÉTIMO EPISÓDIO 

Dessa forma, o sétimo episódio começa com a reunião de todas na cozinha, 

aparentemente muitos dias depois da Roda de Funk, com Mulher Filé dizendo para Tati, 

inclusive, o quanto estava com saudade da mentora que, pelo o que percebe-se na edição, não 

aparecia na casa havia um tempo. O gancho aproveitado para o início da conversa entre elas é 

a organização da casa, baseado nas cenas mostradas no episódio anterior. Tati foi convocada 

para colocar ordem na casa e realizar uma divisão de tarefas. 

As meninas colocaram seus descontentamentos com a higiene coletiva e pessoal da 

casa, bem como o que deveria ser feito para melhorar. Pontuaram que o quanto o coletivo é 

preguiçoso e que precisariam melhorar para conseguirem levar a convivência com tranquilidade 

até o final do projeto, principalmente sobre a questão dos serviços domésticos, em que cada 

uma possui um modo diferente de compreender. Tanto Carol quanto Filé disseram que não são 

acostumadas a trabalhar em casa, pois há pessoas que fazem por ela, no caso o marido e a mãe, 

respectivamente. Karol Ka e Sabrina são as mais incomodadas com a limpeza, cobrando então 

um posicionamento das demais companheiras. Mary apenas reconheceu o quanto relaxou com 

os cuidados da casa e deu total credibilidade às reclamações de MC Sabrina de estar vivendo 

de forma insalubre. Em seu depoimento Tati mostra-se preocupada com a condução da casa 

pelas meninas: “Eu já tô muito preocupada, porque se as tarefas de casa elas não estão fazendo, 

imagina o show final?” disse a mentora. 

A partir deste episódio nota-se também impulso na realização da composição das 

músicas em dupla. Para isso, elas recebem a ajuda de três produtores brasileiros renomeados no 

mundo da música e no funk. 

Carol e Karol Ka ficam com o produtor DJ Batutinha, que explicou que a idéia é 

trabalhar tentando exponenciar o estilo da cada uma da dupla e fazer uma mistura da 

agressividade de MC Carol com a meiguice de Karol Ka. Um grande desafio para um produtor 

que tem duas meninas extremamente diferentes para gerenciar. Carol pontua que por não 

confiar em Karol Ka é um dos trabalhos mais difíceis de sua vida. E por sua vez Karol Ka diz 

que Carol é infantil, egoísta e desconcentrada e que talvez não dê certo. As duas ainda não 

haviam escrito nenhuma letra e possuíam apenas algumas idéias vagas de produção. Na 

presença do produtor, Carol de Niterói desenha enquanto Karol Ka se desesperava com a falta 

de atenção de sua dupla frente a um dos maiores compositores de funk do Brasil. Mas na 
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verdade, Carol, no depoimento disse que apenas fingiu não estar prestando atenção, e acabou 

criando sua parte da música ali no encontro entre os três. 

 Para a dupla Filé e Sabrina, o produtor escolhido foi o DJ Wally, que ganhou a missão 

de encontrar o equilíbrio entre o funk sensual e o funk raiz/consciente. Para as meninas, foi 

proposto durante toda a temporada que Filé fosse menos sexy porque o funk não é só bunda, e 

a Sabrina mais sensualidade porque o funk também é diversão, logo, um importante desafio. 

Sabrina explica que escreveu algo em torno das pessoas que estão ali, que viveram e viram o 

funk sofrer muito e Filé conta que, mais uma vez, falou de festas, diversão e bebidas. Wally 

propõe então que dentro da história do funk escrita por Sabrina seja introduzido o que acontece 

dentro do mundo do funk que é a parte escrita por Filé, sobre como a ‘galera’ se comporta nos 

bailes ao rebolar e ‘zuar’. 

Em seu depoimento, Yani Filé diz que o fato da colega sempre querer em suas músicas 

colocar “um lance de consciência” faz parte de processo de amargura, onde Sabrina 

permanentemente quer contar o sofrimento que viveu; e que mesmo também tendo passado por 

muitas coisas prefere mostrar a alegria. 

Apesar disso, Wally preferiu manter Sabrina na linha consciente, pois em sua opinião 

nunca é demais lembrar por tudo o que o funk já passou, ou seja, sua história. Filé chateou-se, 

mas o produtor foi irredutível afirmando que ela é capaz de escrever e cantar sem precisar 

‘balançar a bunda’ e sem querer acabar caindo no preconceito existente, referindo-se ao gênero 

musical e o papel da mulher no funk. Filé precisaria, com isso, reescrever sua parte na música. 

A dupla Mary Silvestre e Tati Quebra-Barraco é notoriamente motivada pelo fato de 

que entre as duas participantes sem experiência dentro no mundo do funk, Tati, preferiu 

trabalhar, ensinar e doar toda sua bagagem a quem durante toda a temporada mostrou-se 

divertida, humilde, aberta e boa aprendiz. Obviamente, entre Karol Ka e Mary Silvestre, a 

segunda ganhou o coração da mentora. Vale lembrar que Mary Silvestre não tem um estilo 

escolhido dentro do funk, ela flerta com um funk pop/melody, além disso é a única que não era 

realmente uma cantora de profissão anteriormente. O produtor convidado foi o Péricles e, tanto 

ele quanto Tati, aprovaram a letra escrita por Mary que brincava através das nomenclaturas de 

patricinha e favelada, que designam mulheres de duplas opostas classes sociais e surpreendeu 

a todos. 
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Como uma continuidade da divulgação do projeto e do show final, neste episódio, as 

funkeiras visitam também a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Em seu depoimento, 

MC Sabrina relembra essa conexão entre o samba e o funk, pontuando que eles “tem tudo a ver, 

porque vieram da comunidade e da favela”. 

Direcionando para um outro momento, o programa mostra mais uma reunião de todas 

as participantes com Tati e o produtor Rafael Ramos, pois além das músicas em dupla, todas 

elas precisam criar também uma música coletiva que conte com uma parte da letra escrita por 

cada uma delas. Em seu depoimento, Tati já aponta que essa divisão talvez não dê muito certo, 

uma vez que de acordo com ela “é muita briga de ego, é uma querendo ser melhor que a outra, 

é uma batendo de frente com a outra”; ressaltando a rivalidade social feminina que existe e se 

reverbera entre elas. Na opinião de Mulher Filé, a música precisa contar a história delas dentro 

do funk, mas de uma maneira alegre e não melosa ou fúnebre, afim de causar uma empolgação 

nas pessoas sobre essas “mulheres guerreiras”, que independente das dificuldades “não tá 

sofrendo, mas vencendo”, disse ela no depoimento. 

Rafael Ramos indaga uma perspectiva interessante sobre o fato de Sabrina querer 

sempre fazer músicas sérias e de cunho consciente. Ele afirma que a MC é muito talentosa, e 

que ela só precisa encontrar um ‘ponto certo de equilíbrio’, uma vez que não dá para ela ficar 

só no protesto, de acordo com o produtor: “Quem vai pra festa, não está ali pra protestar”.  

Na reunião e na frente de todos e por Filé ter contestado, mais uma vez, sua posição, 

Sabrina responde: “é muito fácil falar de bunda e de peito, até porque eu gosto do meu peito e 

gosto da minha bunda, porque eu me olho no espelho todo dia. Eu não quero vender cachaça, 

eu quero vender consciência”. No depoimento ela afirma que está adorando ser sexy, mas que 

não precisa deixar de ser ou não sexy para continuar passando suas mensagens e deixar claro 

que mulher brasileira não é só bunda e peito. Na discussão entre Sabrina e Filé, a primeira expõe 

que há o preconceito com contra o funk, pois ‘ninguém’ (referindo-se aos MCs em geral) quer 

falar o que realmente deve falar, e não ajuda querer falar só de putaria. E que vender bunda é 

muito fácil, ela quer e vai continuar vendendo consciência. Em uma conversa fraternal, as duas 

colocaram que precisam encontrar um modo de equilibrar as diferenças entre os estilos de funk 

cantados, tanto porque Sabrina precisa ser capaz de fazer algo mais descontraído, mas Filé 

também precisa ser capaz de escrever coisas mais surpreendentes e passando emoção.  

Karol Ka, em seu depoimento, também expõe a seriedade e o exagero da colega, diz 

que o funk é diversão, dançar o tamborzão e descer até o chão. Tati Quebra-Barraco também 
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concorda em seu depoimento, falando que Sabrina precisa se soltar, respirar e deixar fluir um 

funk consciente e também divertido. Conclui-se o assunto debatendo-se que a música é uma 

construção coletiva e não abraçar um trabalho feito por uma única pessoa, porque isso não é ter 

a cara de todas.  

Para finalizar o episódio, Mary leva Filé e MC Carol de Niterói para um show em uma 

boate LGBTI, convidada por um amigo como também parte da divulgação do projeto, deixando 

claro em seu depoimento que Sabrina e Karol Ka ficaram de fora do momento. Além disso, 

tanto ela quanto Carol afirmaram a importância da fidelidade do público gay.  

Enquanto isso, de fora do momento das três, mas em outro tão importante quanto, 

Sabrina foi divulgar o programa e o projeto na Rádio Transamérica FM, outra rádio de grande 

sucesso no Rio de Janeiro. O locutor brinca, então, com as diversas fases dos cabelos nos quais 

encontrou a cantora. Ela, por sua vez, conta que já era meio camaleoa, e está tentando explorar 

mais seu lado ‘mulher’ já que sempre foi muito ‘moleca’ por ter começado muito cedo no funk, 

aos 15/16 anos. Ademais, admitiu que tinha um preconceito com o jeito sexy das mulheres 

funkeiras, pois veio de uma época muito machista do funk, o que a fez criar um olhar crítico, 

mas agora mais velha e mais madura está gostando de ser sexy, e com isso vivendo um momento 

diferente de estar gostosa e de ter homens falando direto sobre isso. 

 

OITAVO EPISÓDIO 

O oitavo episódio começa a partir do conflito religioso entre Sabrina e a mãe. A filha, 

que não é muito religiosa mas que vai à igreja para agradar a mãe todo domingo, mesmo depois 

e muitas vezes direto de shows feitos durante toda a madrugada.  Uma mãe que não quer ir nos 

shows da filha e uma filha que não quer ir à igreja com a mãe. Uma mãe que sempre sonhou 

em ter uma filha cantora gospel e uma filha que se tornou uma cantora de funk. Uma verdadeira 

incompatibilidade familiar. A mãe de Sabrina deixa claro que não gosta da filha cantando funk, 

porque não é ‘coisa de deus’, quem é do funk faz ‘muita coisa errada’. 

Em uma conversa na sala entre as meninas, inicia-se uma conversa sobre trajetórias 

familiares, onde cada uma conta um pouco de si: Filé tem a mãe como empresária e sempre por 

perto, então para ela a carreira e a vida que ela escolheu nunca foi um problema. Carol Bandida 

conta que não conhece a própria mãe. Para Karol Ka também não é um problema a vida de 

cantora, apesar de ter uma mãe pastora mas que sempre está presente quando pode.  
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Perguntada por Karol Ka como foi viver uma vida de cantora desde muito nova sem o 

apoio integral da mãe, Sabrina explicou que sofreu muito com a falta de apoio da mãe, pois 

entre seguir a religião e o próprio sonho, ela acabou seguindo o próprio sonho sem conseguir 

conciliar os dois porque gostava muito de fumar maconha. Karol Ka afirma diante da 

observação da colega que por ter feito a opção na vida de não beber e não fumar, ela “é do meio, 

mas não está no meio”. Como resposta recebe de Mulher Filé uma chamada para quebrar o 

preconceito, visto que escolhas sobre beber e fumar “são independentes de gênero musical”. 

À vista disso começa um importante assunto sobre drogas no sofá da sala, onde Carol 

de Niterói pela primeira vez concorda tanto com Karol Ka quanto com Mulher Filé. Ela 

concorda que são escolhas independente de gênero musical, mas que também canta e vai 

embora em seus shows, só bebe vinho, não usa drogas e seu vício mesmo é, na verdade, em 

Toddynho de chocolate. Em seu depoimento diz que é verdade a maioria dos funkeiros serem 

envolvidos com drogas, mas ela nunca se envolveu. Sabrina conta que existe droga para ela 

porque havia maconha na porta dela, era preciso conviver com cheiro todo o tempo e ela quis 

experimentar. Filé disse que experimentar é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. No 

depoimento, novamente, Carol Bandida declara que conhece muita gente que faleceu por conta 

das drogas e que ela passou a tomar distância. Contando uma outra parte de sua infância, 

Sabrina falou sobre ser uma criança muito presa por conta da mãe fanática religiosa, então 

quando saía realmente se transformava e era uma “capetinha”, que queria fazer e experimentar 

de tudo. 

Nesta altura da temporada, a preocupação das participantes junto à mentora Tati com 

a produção das músicas, os conflitos entre as duplas e seus diferentes estilos junto com a relação 

coletiva e a personalidade de cada uma. Elas se reuniram em um piquenique na Lagoa para 

debater sobre o conserto final. Como entrar em consenso? Qual a ideia tema da música que 

precisa ser criada e passada pelas seis mulheres? Tati responde reiterando que o tema é: “as 

mulheres do funk não eram unidas e a música deve partir daí”. Yani Filé completa que precisa 

ter na música a perspectiva de que agora elas são mulheres batalhadoras, que não nasceram em 

berço de ouro, que não possuem marido para bancar e que trabalham muito. 

Saindo do piquenique e voltando para a mansão, Tati recebe a visita de seu irmão 

Márcio, que trouxe um pouco da música da chave final. Um homem escrevendo e produzindo 

uma música que será cantada por seis mulheres, fato importante a se observar e destacar, já 

tentando ali encaixar a parte de cada uma. Logo, é ele quem vai indicando como pensou em 



150 
 

 
 

cada participante para cada parte, qual mulher tem a cara mais de comunidade e tamborzão para 

uma parte, e no refrão todas juntas. Pode-se dizer que não foi um processo criativo próprio das 

funkeiras escolhidas. A justificativa dada na conversa entre os irmãos é a de que as meninas, 

muito dedicadas com a produção da música em dupla e por estarem muito nervosas, não deram 

conta da música coletiva geral.  

Novos conflitos acabam acontecendo na casa, motivados pela convivência. Karol Ka 

acaba fazendo uma comida light como prenda da tarefa de pergunta e respostas que perdeu e as 

meninas não aceitaram de bom grado, acharam a atitude dela egoísta e individualista já que 

somente ela é tão fissurada com o corpo. Depois do conflito já no quarto, Mary retruca MC 

Carol pontuando que Karol Ka fez e falou de forma errada, mas que ela tinha razão ao dizer 

que todas e principalmente MC Carol precisavam se cuidar. Também chamou a atenção da 

companheira de quarto sobre a quantidade de pílulas do dia seguinte tomadas de forma 

descontrolada por alguém que pretende casar e ter filhos.  

Em outro momento, reunidas na sala, Tati apresenta seu irmão Márcio e conta que o 

chamou para compor a música coletiva do conserto final. Surpresas, as meninas acabaram 

ficando um pouco ansiosas para entender como seria essa música que a Tati afirmou já estar 

pronta. A reunião, inclusive, foi antecipadamente pensada para já dividir as meninas nas partes 

da música que cada uma teria.  

No depoimento, Mary Silvestre declarou que essa música seria o grito de guerra dali 

para a frente e que retrata uma união muito bonita. Ao meu ver, tomando aqui a liberdade de 

nesse momento expressar uma pequena opinião pessoal de telespectadora e funkeira, deixando 

de lado um pouco a distância necessária ao cientista social mas ainda assim enquanto socióloga, 

fiquei decepcionada. É contraditório um reality show de mulheres e que fala, exatamente, dessa 

união e capacidade feminina, ter sua letra final escrita por um homem. Infelizmente, esse 

momento só reforça um pedaço da trajetória social das mulheres no funk como apontado no 

capítulo dois por Adriana Lopes (2011), como bem lembra o DJ Wally em seu depoimento: 

“No início, a maioria dos cantores e MCs eram homens, hoje em dia você vê tanto homem 

cantando funk como você as mulheres também”. Outro aspecto que direciona muito isso é a 

fala de Filé no momento seguinte, quando a música em dupla está sendo debatida entre ela, 

Sabrina e DJ Wally e ela externaliza: “Hoje em dia as mulheres estão meio que revolucionando, 

porque as mulheres não são unidas, então a gente tá fazendo algo diferente de tudo o que já se 

teve”. Sendo assim, é preciso caminhar com as próprias pernas para ser uma efetiva revolução. 
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Elas eram completamente capazes de compor e produzir a música sem precisar de suporte 

masculino, como o que foi dado. 

O episódio termina com cada dupla experimentando e ensaiando as batidas criadas 

para suas respectivas músicas. E é claro a única que apresentou problema foi a música de MC 

Carol e Karol Ka, pois era a mais puxada para o pop e, como disse Tati: “Isso é funk, a gente 

não somos Spice Girls!”, era preciso decidir qual estilo seguir. Carol de Niterói chama a atenção 

de sua companheira pedindo para ela cantar com mais agressividade, colocando “banca” e 

“marra”, como ela assegura: “Bagulho de gravidez? Isso daí é música, não quer dizer que é sua 

realidade. Você tá entrando no mundo do funk pesado, então, o que acontece no baile funk?! 

As garotas dão sem camisinha e engravidam. Minha primeira música foi isso: “vou largar de 

barriga”, por isso estou aqui. Eu não fiquei grávida e não aconteceu nada comigo...música!”.    

 

NONO EPISÓDIO 

O nono episódio teve como mote principal a gravação em estúdio da música conjunta 

e das músicas feitas em dupla, começando por MC Carol e Karol Ka. O episódio anterior 

termina com a cena em que Tati chama a atenção de Karol Ka sobre o estilo de música mais 

pop escolhido por ela, e é possível perceber que durante a gravação e para o descontentamento 

vigoroso de MC Carol, ela não refaz a música mas, mesmo assim, gravam. Começa também 

com mais uma tentativa de Filé em ajudar Sabrina, que de acordo com a amiga insiste em dizer 

que é ‘machão’, para se soltar e ‘ser uma pessoa mais leve’, a levando em uma aula de pole 

dance.  

Na próxima cena, Tati, percebendo o nervosismo e a quantidade de brigas que estavam 

acontecendo na casa, convoca as meninas para um jantar a fim de espairecer a cabeça e relaxar, 

mas a conversa fica novamente tensa com o afunilamento da convivência e a proximidade do 

show final.  

Em roda, a mentora pergunta sobre o que as participantes aprenderam até aquele 

momento dentro do projeto. A primeira a responder é Filé, dizendo que, por ser muito só ela e 

a mãe em sua carreira, aprendeu a aceitar outras opiniões e a ceder. A segunda a responder foi 

Sabrina, que em sua fala contou a respeito de um momento de conversa particular entre ela e 

Tati (que pela edição aconteceu na noite do dia anterior ao jantar) sobre como as mulheres MCs 

se posicionavam antes dentro do funk, uma vez que elas apenas cantavam, passavam sua 
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mensagem e não dançavam para não diminuírem sua imagem e capacidade, e que hoje ela 

aprendeu que são outros tempos e que ela pode dançar e se soltar. Mary Silvestre respondeu em 

seguida, afirmando ter aprendido a ser mais calada e a ouvir. MC Carol enfatizou o quanto 

aprendeu a ser profissional. Por último, Karol Ka declarou ter aprendido muito coisa, mas que 

não ia mudar o que ela era independente de qualquer coisa. 

 Tati imediatamente retrucou a participante dizendo que ninguém a pediu para mudar, 

mas se ela realmente quisesse ser funkeira precisaria se enquadrar no mundo do funk e que era 

isso o que todas ali buscavam por parte dela, fazer parte do coletivo. Na opinião de todas, não 

foi essa a sua postura durante a temporada inteira. Ela deixa claro que a realidade dela nunca 

ter cantado funk todas ali sabiam, despertando uma fúria em Sabrina, que logo respondeu que 

a colega estava querendo usar o mundo do funk para atingir o estrelato que ela sempre sonhou 

mas que nunca conseguiu alcançar. Carol de Niterói concordou plenamente, expondo que Karol 

Ka estava usando o funk como uma ponte para chegar onde queria e que não tinha aprendido 

nada por não aceitar conselhos e opiniões. De acordo com ela: “Você acha que nós não somos 

ninguém e você é a popstar da casa”. Em seu depoimento, Karol Ka se mostrou cansada e triste, 

pontuando que as meninas têm muito preconceito por ela não ser de comunidade e com isso 

não poder ser uma funkeira. Tati relembrou em seu depoimento que Karol Ka é polêmica desde 

que entrou, mas que ela foi escolhida para o projeto, então as meninas precisariam “aturar ela 

até o final”, pois o nono episódio foi gravado e editado faltando uma semana para o conserto 

de encerramento. 

Depois foi mostrado o processo de gravação da música de Tati e Mary, difícil para a 

novata que nunca foi cantora mas que, acordo com o produtor Rafael Ramos, pode bater no 

peito e dizer: “Eu sou funkeira sim, me respeita! “. Como também exibido, aconteceram 

momentos de estudo dentro da casa feito pelas funkeiras confinadas. Posteriormente, elas foram 

à um estúdio de dança aprender e ensaiar a coreografia da apresentação final com um 

coreógrafo. Mas Carol Bandida ficou dormindo e roncando, em seu depoimento disse que não 

é acostumada a dançar e que “na favela, no morro, baile funk não tem essas paradas de 

coreografia não, tá ligado?! “ Filé retrucou que a companheira de projeto não estava pensando 

no grupo e estava sem responsabilidade.  

Como parte do processo de divulgação e de sempre trazer um MC em evidência, o 

show visitado da vez foi o do MC Nego de Borel, uma vez que para Tati era importante que 

através dele as meninas conhecessem o funk ostentação. Mulher Filé foi a confinada convidada 
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para fazer uma participação e, para explicar a ostentação no camarim para as demais, solta a 

seguinte ideia: “Ele é considerado o rei da ostentação. O Nego no Youtube tá bombando. É só 

cordão de ouro, é jogando dinheiro e muita mulher gostosa”. Em seguida, é mostrada a cena em 

que sobem no palco para cantarem juntos. 

Subsequentemente é chegada a vez de mostrar o processo de Sabrina e Filé no estúdio 

de gravação, bem como o processo de gravação da música do grupo. Foi o resultado de muito 

trabalho, colocado em todos os depoimentos como um grande momento e já com tom saudoso, 

sendo mostrados alguns momentos importantes da temporada enquanto a música era cantada e 

gravada por cada uma delas.  

Inicia-se um novo dia da cobertura, e ao adentrar o quarto de Filé, Sabrina acaba 

deparando-se com uma imagem de Oxum, um orixá mulher que é a deusa da cachoeira e do 

amor, como explicado pela amiga. Sabrina assustou-se completamente ao saber que Yani é 

frequentadora de uma religião de matriz africana, o candomblé, pois não sabia. Em seu 

depoimento, Mulher Filé coloca que “você estar dentro da macumba e do espiritismo não quer 

dizer nada, porque tem muita gente que vai para a igreja e pede o mal pro próximo, então, o que 

importa é o seu coração e a salvação é individual”. Ela acaba convidando Sabrina para visitar e 

conhecer a festa que irá acontecer no barracão de sua mãe, mas a MC, que possui uma mãe 

evangélica, não consegue entrar no terreiro. Ficou somente na porta por lembrar, respeitar e não 

conseguir superar as palavras de sua mãe, que sempre disse que em terreiros há “coisas ruins e 

era coisa do diabo. ” Para não chatear e ter mais conflitos com sua mãe de uma religião oposta, 

mesmo Filé tendo a opinião de que Sabrina abaixa muito a cabeça, ela prefere voltar para 

Copacabana. Filé permanece para concluir seu ritual religioso, e explicou as sensações que 

sente com sua religião no depoimento. 

Finalizando o nono episódio, Rafael Ramos leva as meninas, exceto Sabrina, que ficou 

em casa fazendo o cabelo e assim causando revolta nas meninas e no produtor, em uma 

importante visita técnica ao Barra Music; uma importante e frequentadíssima casa de shows 

que era localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente se encontra 

fechada e o local ganhou outra função e outro nome. 
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DÉCIMO EPISÓDIO 

O décimo episódio começa após a visita técnica e o encontro das participantes com 

Sabrina, que justificou seu atraso com sua necessidade comer e com o fato de que, como toda 

hora pedem para ela ser sexy, foi arrumar o cabelo e ser vaidosa. Mas foi vigorosamente 

criticada e considerada bipolar no depoimento de MC Carol. 

Em uma reunião com as participantes, Tati promoveu um debate sobre a preparação, 

divisão e divulgação do show de conclusão do projeto.  Do mesmo modo, foi pedido às meninas 

que desde já organizassem seus figurinos e tudo de pessoal necessário. Sendo assim, é exibido 

cada uma delas visitando lojas e correndo atrás de seus gostos de vestuários pessoais, sendo 

levado em consideração também aquilo que foi orientado por Tati e Rafael para basear suas 

escolhas. Filé, por exemplo, definiu sua roupa como “sexy sem ser vulgar.”. 

E em mais uma oportunidade, foi dia de Festa das Pretas, que ocorreu na Rocinha, a 

maior favela do Brasil. Infelizmente, o que mostra a edição é que as meninas não puderam 

cantar devido ao DJ, que era apenas de “balada”. Não é possível entender exatamente qual foi 

o impedimento, mas elas acabam voltando para casa. É quando no dia seguinte Mary Silvestre 

imprime panfletos como parte de grande ideia de divulgação, e é desmerecida em forma de 

brincadeira por todas as demais meninas, que argumentam que são artistas e que, apesar da 

população gostar muito de funk e samba, elas odeiam panfletos. 

É nesse momento que Sabrina (S) e Carol de Niterói (C) resolvem brincar de encenar 

como uma pessoa carioca recebe um panfleto, para que Mary compreenda sobre o que elas estão 

falando. MC Carol passa a ser a ‘pessoa normal’ e Sabrina, a artista que entrega o panfleto: 

S: - Olá, tudo bem? A gente está aqui... 

C:  - Não está bem, acordei muito mal, meu filho está doente. Que ‘cê’ quer? 

S: - A gente vai estar com um evento aqui...de funk. 

C: - Bora, minha filha, fala logo que eu tô atrasada pra trabalhar. 

S: - Queria muito que você fosse ao meu show! 

C: - Minha filha, olha pra minha cara, cheia de filho...você acha que eu vou pra show 

de madrugada? De funk? Descer até o chão? Ah, dá licença, eu tenho que trabalhar. Pelo amor 

de Deus, essas pessoas! 

Enquanto indivíduo e cientista social que utiliza o transporte público para andar pela 

minha cidade, posso dizer que tal ocorrência é realmente frequente. Inclusive, reconheço o 
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humor sarcástico contido na encenação de MC Carol, de grande criatividade realística. Mas as 

meninas, principalmente Filé, se solidarizaram e entenderam que Mary não possui a mesma 

fama que as demais e acaba não vendo nisso um problema, porém deixam claro que funkeiras 

não fazem isso e que ela precisa aprender o movimento. Concluem que o melhor a se fazer com 

os panfletos é deixar nas rádios que elas visitaram. 

Em um outro momento, já na cozinha, Carol de Niterói mostra o book de fotos íntimas 

que fez para o marido e todo mundo tem a ideia de fazer outra sessão dessas depois de receber 

uma carta apaixonada do amado. Elas então resolvem dar um passeio pelo sex shop. Entre uma 

conversa e outra elas debatem sofre preferências sexuais, se já usaram vibradores, quem gosta 

fazer inovações para sempre estar renovando a relação. Também experimentam os mais 

diversos brinquedos, óleos e afins que encontraram por lá. No depoimento, Sabrina fala sobre 

o papel da mulher de também ter ‘brindes e truques na manga’ em seus relacionamentos. Carol 

Bandida acaba comprando um chicote e uma máscara para incrementar as fotos, que foram 

realizadas pelas meninas na própria cobertura. 

 

 
FIGURA 30 – MC Carol e o ensaio sensual feito para o marido 

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 

 

Na cena seguinte, Carol conta um pouco da trajetória de inserir dançarinos em seu 

show. Sua equipe pedia muito que ela colocasse dançarinos mas, por ter uma posição pessoal 

de não ter afinidade com homens, foi só depois de um ano que amadureceu a ideia de ter 

dançarinos homens junto com ela, já que o marido poderia “bater neurose” como disse no 

depoimento. Neste episódio do reality, ela recebe então seus macacos. Com músicas que falam 

que “tô vendo macaco em cima do poste” e de “macaco gay”, Carol explana sobre o quanto 
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sabe que suas apresentações são polêmicas e fortes, apesar de serem shows engraçados e 

diferentes, mas justifica que isso é funk.  

Sabrina recebe a visita da mãe e a apresenta para as meninas, que conversam e 

perguntam sobre a relação dela com a religião para entenderem também um pouco do que a 

companheira funkeira conta sobre Dona Luzia. Extremamente religiosa, na edição sua visita é 

guiada por falar de Deus, mas se mostra muito disposta a estar no show do conserto final do 

programa, que é o grande desejo de Sabrina. 

Finalizando o episódio, temos MC Carol levando o marido até a porta do presídio em 

que ele dorme toda noite por conta da condicional. Nesse momento, ela entrega as fotos que fez 

na casa como forma de presente para agradá-lo e ele reage muito mal. De forma agressiva, ele 

diz que detestou as fotos e que Carol está gostando de vê-lo sofrer tendo que voltar todo dia 

para a prisão. Jogando as fotos no chão, Alex pergunta sem parar se Carol lembra onde ele está, 

e na discussão ela pede para ele pegar as fotos do chão, ele responde que “não vai pegar merda 

nenhuma, não gostei e que se pegar é pra dar na sua cara”, referindo-se a uma agressão em 

Carol.  

Em seu depoimento, Carol explica que tem pessoas que amam demais e ficam 

descontroladas de ciúme e que também tem ciúmes dele, mas que sabe esconder e controlar. E 

que ela lembra muito bem onde ele está, mas é ele que não pode esquecer o porquê de ter ido 

preso, comentando sobre a prisão do marido que ocorreu por causa dos ciúmes excessivos.  

 

DÉCIMO PRIMEIRO EPISÓDIO 

No décimo primeiro episódio, o clima de tensão e nervosismo causado pela 

aproximação da data do show final toma conta da casa e das participantes e muitas brigas e 

rixas bobas ocorrem em mais um amanhecer na casa, faltando dois dias apenas para a 

apresentação final, enquanto ensaiavam as coreografias na sala junto com o coreógrafo Vicente 

Ros. Dessa vez quem chega atrasada é Filé, por ter feito show na noite anterior, e Sabrina 

aproveita para lembrar o quanto não é bom apontar o dedo para os outros. MC Carol, que 

também mostra um rendimento baixo, esclarece que está tentando fazer o melhor no seu 

trabalho, mas que está triste por conta da briga que ocorreu entre ela e seu marido. 

Para apaziguar os ânimos, a última referência funkeira levada até às meninas por Tati 

Quebra-Barraco foi o DJ Marlboro, mentor da cantora no início da sua carreira. Aproveitando 



157 
 

 
 

a oportunidade Filé contou ao DJ que, ao tocar pela primeira vez sua música “Tá calor, tá 

quente” em 2012, ele proporcionou uma mudança enorme em sua vida e que provavelmente 

nem sabia disso, pois foi um período difícil de transição entre sua carreira de dançarina para a 

de cantora. Portanto, o fato de ter experimentado o funk melody, mesmo sem “ninguém levar 

fé”, se deve a Marlboro, que tocou sua música, posteriormente reproduzida por outros DJs. No 

depoimento, Filé conta que o Marlboro foi muito importante na transformação da credibilidade 

das pessoas em aceitarem que ela podia cantar. No mais, o DJ deu diversas dicas de presença 

de palco e receitas para o sucesso, principalmente para as novatas Karol Ka e Mary Silvestre, 

que estavam deslumbradas com a sua presença.  

 

 
FIGURA 31 – Visita de DJ Marlboro ao programa 

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 

 

Exibindo um pouco mais da preparação das meninas, o reality as mostra em um 

momento de vaidade, cuidando da beleza e do visual para o grande show final. Assim como 

mostra MC Carol dizendo que é a nova Tati Quebra-Barraco e que por isso ela precisa aprender 

a se cuidar, estar sempre mudando o visual como pediu a mentora. No depoimento, Tati 

concorda com Carol afirmando que: “a continuação de Tati Quebra-Barraco é a Carol de 

Niterói, então a gente quer que ela mude o visual, e a gente vai ter esse prazer de viver juntas 

“. Elas acabam se encontrando em um salão especializado em cabelos crespos e Tati aproveita 

para conversar com Carol sobre a confiança ao subir no palco com o visual transformado. E 

continua no depoimento: “ Lembra do que eu falei, a Carol de Niterói vai surpreender a todos 

essa noite “.  
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Em um momento amoroso com sua mãe no quarto da cobertura, por ser a participante 

com essa relação mais bem estruturada, Mulher Filé esclarece a decisão para Dona Cássia de 

trocar e registrar seu nome artístico para Yani Filé de vez. Ela explica que Mulher Filé vem 

daquela época de mulheres que precisam ser exaltadas por suas características corporais para 

fazerem sucesso como dançarinas e que, vivendo outra fase, as pessoas precisam respeitá-la 

enquanto cantora. No depoimento ela conta que foi se profissionalizando e agora é MC, um 

momento de sua carreira em que a Yani está falando mais alto e que agora virá arrasando. 

Na sequência, inclusive, aparece a participante recebendo sua mãe de santo na casa 

para a realização de rituais. O episódio mostra Yani recebendo um banho de pipoca, uma 

limpeza com ervas e uma outra limpeza, que não fica clara, realizada na piscina. A atitude da 

funkeira gerou polêmica e opiniões diferentes nos depoimentos das companheiras: Karol Ka 

disse que é cristã e nem por isso levou um pastor por lá, que para ela os direitos deveriam ser 

iguais. Mary imaginava que durante os rituais iriam matar bichos e que eles fossem fazer 

oferendas com galinhas, farofas e velas, então ficou com muito medo. No caso, uma visão bem 

sensacionalista das religiões de matrizes africanas. MC Carol ficou bem chateada de estar ali 

participando e ficou bem chateada de Filé a ter envolvido em um momento que deveria ser só 

dela. Comentando entre elas o que acontecia ali e o que estava sendo cantado no momento em 

que Filé está na piscina, Sabrina pontua que “os escravos deviam cantar assim, a música com 

certeza veio dos escravos”. Para encerrar o acontecimento, Filé, no depoimento, colocou que 

as meninas precisavam ter relaxado mais e que a religião de cada um precisa somente ser 

respeitada. Todas demonstraram um desconhecimento muito grande sobre a religião do 

Candomblé. 

Em mais um take de mudança de dia, nas atividades na cobertura de Copacabana, Yani 

Filé e MC Sabrina levam Mary Silvestre em um encontro periódico entre os funkeiros que se 

juntam para trocar experiência, compartilhar a cena funk. No local estão Tati Princesa, MC 

Serginho, MC Tikão, Nego do Borel e MC Duduzinho. No depoimento, Sabrina explica que o 

intuito foi apresentar todo mundo para Mary “conseguir entender o nosso universo, onde 

Sabrina só tem a agradecer cada um deles.” No depoimento de Filé, ela explica que Mary terá 

mais ferramentas para dimensionar como os funkeiros se comportam para que a colega possa 

absorver, crescer e se comportar como uma funkeira de verdade. É um momento descontraído, 

em que apenas contaram histórias pessoais, exaltaram MC Serginho e as gerações de funkeiros 

ali presentes e recepcionaram maravilhosamente bem a novata Mary.  
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FIGURA 32 – Encontro periódico dos funkeiros  

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 

 

Enquanto isso, MC Carol e Karol Ka saem em busca de um presente de aniversário 

para MC Sabrina e acabam escolhendo uma bolsa, mas divergindo no modelo. No depoimento, 

MC Carol diz que ela e Sabrina são “sujeito homem” e Karol Ka pediu para escolher o modelo 

da bolsa, mas Carol resistiu e para “não meter a mão na cara dela naquele momento” ela deixou 

para lá. No final, Karol Ka acabou cedendo e realmente preferindo jogar a bola da 

responsabilidade para quem divide o quarto com a aniversariante.  

As meninas, portanto, saem para comemorar o aniversário de Sabrina na Lapa, exceto 

Karol Ka, e fazem da noite de aniversário da amiga uma comemoração agradabilíssima e 

divertidíssima. Sabrina ficou altamente agradecida, pois não era acostumada a comemorar esta 

data e comenta dos laços se firmando entre elas.  

Sequencialmente, é exibido o ensaio geral do show realizado no Barra Music com a 

presença de todos os envolvimentos na produção do reality, gravado no dia anterior ao conserto 

final.  

 

DÉCIMO SEGUNDO EPISÓDIO 

O Décimo segundo e último episódio do programa é o grande momento de 

consagração de toda a trajetória de cada uma na temporada. São apresentadas as cenas 

impactantes das situações exibidas ao longo do reality show.  
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Logo, as meninas começam a se despedir da casa, a falar sobre como vão voltar à 

rotina e planejar a vida a partir da repercussão grandiosa do programa e como manterão contato. 

Elas transmitem, pela edição, que laços muitos fortes de aproximação e amizade foram criados 

e que, com certeza, querem levar e manter isso para fora do programa. 

Em clima de despedida, elas chegam até o local do show para já começarem a se 

preparar para a noite que todos pretendem que seja memorável. Apesar de todo o momento de 

alegria, no depoimento MC Carol explica que está muito triste embora tranquila para o show 

final. Não estava confortável em lembrar que o marido dormiria na prisão “por sua culpa” e é 

um problema para ela não saber se ele poderá ou não comparecer ao grande momento de Carol, 

que é o conserto de encerramento do programa. Carol estava desconcentrada em todas as cenas 

de passagem de som e contou que estava nervosa aguardando a resposta da advogada. 

Com um bom melodrama, mistério, insegurança, pressão, tensão, competição e 

provação, que não ficam de fora do gênero televisivo de reality show, o programa mostra cenas 

de toda a preparação, ensaio e passagem de som dando completamente errado. O produtor 

Rafael Ramos, exigente, entra em seu depoimento dizendo que “problema, ego, vontade e birra 

precisam ficar de lado para que o projeto dê certo e que ele precisa dar.”, sempre reafirmando 

a importância do projeto e o quanto ele é uma oportunidade única. Esse é o momento delas 

colocarem em prática todo o esforço e tudo o que aprenderam até aquele momento, dando o 

melhor de si, se entregando para conquistar o público. 

Como parte de um processo de ensino e aprendizagem, as meninas também vão 

começando a contar em seus depoimentos e tudo que mudou nelas durante o todo o processo. 

Yani é primeira a falar que entendeu que precisa cantar mais, aprendeu a ser uma cantora mais 

sofisticada e ter maior presença, que também aprendeu a deixar a Mulher Filé guardada sempre 

em lugar especial no coração sem renegá-la, mas aprendeu a ser menos sexy porque 

compreendeu que ela mesma não era mais dançarina. Sabrina disse que aprendeu a ser mais 

paciente e mais profissional.  

Em outro take de depoimento, Tati aparece dizendo que não recebe visita no camarim 

para dar entrevistas antes dos shows, mas que abriu uma exceção para a Revista de São Paulo 

que fala sobre funk, que para elas, claro, é muito importante, logo vão recebê-los. Perguntadas 

sobre qual é a sensação de cantarem juntas em cima do maior do palco de shows da América 

Latina, Filé conta o quanto é uma felicidade fazer parte de um projeto tão importante sobre 

mulheres no funk e o quão inovador ter a Tati enquanto mentora e duas meninas que não eram 
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funkeiras. Sabrina exaltou a honra que é cantar com cada uma delas depois de vencer a 

convivência difícil diante da personalidade de cada uma e que ela tem certeza de que vai ser 

sucesso a partir dali, uma vez que elas encontraram um pouco de “união no meio do caos”.  

Extremamente saudosa e orgulhosa, Yani Filé comenta sobre a adrenalina, ansiedade 

e nível de responsabilidade que todas estão sentindo de fazerem um importante papel em prol 

do funk. No depoimento ela diz: “É lógico que tudo na vida evolui e o funk também está 

evoluindo, mas aquele tamborzinho, aquele arrasta pé e aquele shortinho nunca vai morrer, isso 

vem da comunidade e da essência do funk”.  

Sabrina também comenta o tamanho da responsabilidade que é ser uma das mulheres 

representantes do funk e falar para uma geração de funkeiras que também está lutando para 

chegar onde ela se encontra, “afinal são doze anos de carreiras, muitos sucessos e agora um 

reality show na conta” disse ela. 

Após saber que a advogada não conseguiu a liberação de seu marido, MC Carol 

abandona o palco para chorar e é consolada pelas companheiras Mary e Filé que não conseguem 

animar a amiga, visto que compreendem o momento e o quanto Alex representa a família de 

Carol, porém tentam convencê-la de superar mais essa dificuldade na vida por tudo o que ela já 

viveu.  

Mas é chegada a hora e as meninas, depois de se arrumarem, tem a oportunidade de 

chegarem de limusine no show e dentro dele brindam à nova fase na vida de cada uma. Ao 

chegarem, obviamente como uma surpresa, vão recebendo cada familiar querido que irá 

compartilhar e apoiar aquele momento tão especial. Chegam as mães de Yani, Sabrina e Mary.  

Sendo assim, cada uma delas sobe ao palco para primeiramente apresentarem seus 

shows individuais, começando por Sabrina, depois Mary Silvestre e em seguida Karol Ka, MC 

Carol e finalizando a primeira bateria, Mulher Filé. 

A segunda bateria de músicas do show é realmente o público conferindo o resultado 

final do projeto, que são as músicas em dupla, feitas a partir da mistura de estilos, e por último 

a música conjunta final. A primeira dupla a subir no palco foi Karol Ka e MC Carol com a 

música “Vou te ensinar”: 
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[mc carol] 

Vamos dançar, vamos dançar 

 

[karol ka] 

Garota chega pro lado 

Que hoje eu vou quebrar 

Agora que eu sou funkeira 

Vai ter que aguentar 

O baile tá começando 

O bagulho vai esquentar 

Sobe, desce 

Vem e vai 

Vou te ensinar como é que faz 

Ê ô 

Alô carol? 

 

[mc carol] 

É a carol de niterói 

Tô na linha karol ka 

Tu sabe que eu sou casada 

Mas eu vou te acompanhar 

tô chegando ai 

Não vou demorar 

Hoje eu vou curtir 

Hoje eu vou zoar 

Karol ka vamos dançar 

Vamos dançar 

 

[karol ka] 

E aí carol, me diz o que que eu faço 

tô com uma dor 

Tá tudo enrolado 

Me apaixonei, pensei que era pra sempre 

Mas me enganei 

Então bola pra frente 

 

[mc carol] 

Meu marido vacilou 

Também vou vacilar 

Vou botar pra ferver 

Hoje vou embrasar 

Vou descer até o chão 

Vou descer, vou provocar 

Não quero nem saber 

tô sem hora pra voltar 

Vamos dançar, vamos dançar 

Não quero nem saber 

tô sem hora pra voltar 

[Mc Carol] 

Vou descer até o chão 

Vou dançar vou provocar 

Vou provocar 

 

Depois foi a vez da dupla MC Sabrina e Mulher Filé, que no depoimento fizeram 

questão de lembrar que continuavam as mesmas apesar do trabalho em conjunto, com o 

resultado da música “Não desisto”: 

 
[Mc Sabrina] 

Apontou o dedo pra me afrontar Falou que 

aqui não era o meu lugar 

Pra eu desistir, nunca mais tentar  

Ousado, não subestime nem uma criança 

 

[Yani Filé] 

Nem uma criança 

 

[Mc Sabrina] 

Na vida quem guerreia sempre alcança 

E há um caminho para chegar 

 

[Yani Filé] 

Com fé eu vou chegar 

 

[Mc Sabrina] 

Não desisto, eu persisto 

Levanta, desço do salto, improviso e não 

adianta 

Quem sabe mano, faz ao vivo e não é 

afronta 
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É só uma maneira de me expressar 

 

[Yani Filé] 

É só minha maneira de me expressar 

 

[Mc Sabrina] 

Sabe, tentou me calar mas não conseguiu 

Crer, a fé é a fortaleza para quem não viu 

Por isso estou aqui para cantar 

 

 

[Yani Filé] 

Eu vou cantar, eu vou soltar minha voz 

 

[Mc Sabrina] 

Se for juntar 

 

[Yani Filé] 

Juntar, juntar 

 

[Mc Sabrina] 

Tudo o que ouvi 

 

[Yani Filé] 

Eu ouvi muita coisa 

 

[Mc Sabrina] 

Não estava aqui 

 

[Yani Filé] 

Mas eu tô aqui, vai ter que me aturar 

 

[Mc Sabrina] 

Mas mantive a fé 

 

[Yani Filé] 

Fé em Deus 

 

[Mc Sabrina] 

E persisti 

 

[Yani Filé] 

Eu persisti 

 

[Mc Sabrina] 

Pode sorrir 

 

[Yani Filé] 

Sorria, sorria 

 

[Mc Sabrina e Yani Filé) 

Não desisto, eu persisto 

 

[Yani Filé] 

Eu vou dançar, rebolar e você vai ver 

Minha bunda tá mexendo 

Mas minha mente que é o poder 

Toda mulher sexy (Ai...) 

Sabe o que tem 

Rebolo na batida 

Só de olhar você já vem 

Solta o tamborzão que eu mando o 

quadradinho 

Rebolando envolvente, vou descendo, vou 

subindo 

Os homens estão babando 

Nosso bonde tá passando 

As minas representando 

Nosso funk tá lacrando
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A terceira e última dupla a subir ao palco foi Mary Silvestre e Tati Quebra-

Barraco. Muito emocionada a novata agradeceu todo o trabalho da mentora e a 

oportunidade de criar uma música especial para as duas, no depoimento Tati mostrou-se 

orgulhosa e agradeceu também por Mary tê-la deixado realmente ser uma orientadora. As 

duas apresentaram a música “Jhon Jhon”:  

 

[Mary Silvestre] 

Darira John John 

Darira John John  

DJ solta o meu som que eu vou cantar 

Soltar aquela batida pra empolgar 

Quando eu subo no palco é de arrepiar 

E a galera faz 

Darira John John 

Darira John John 

Chama o povo do gueto e os playboys 

Não importa de onde, cola com nois 

A mistura faz a química rolar 

Vamo ver qual é  

e o que é dá 

Darira Daria 

John John (x4) 

 

[Tati Quebra-Barraco] 

Vamo lá, patriçoca  

Que eu vou te ensinar 

No gingado do meu gueto 

Os playboy vai se amarrar 

Já meti a boladona 

Agora vou mandar pra tu  

Vou causar na CDD, vou causar na zona 

sul

 

Tati Quebra-Barraco, em um de seus últimos depoimentos, esclarece que 

começou o projeto com muitas dúvidas, mas que é preciso brindar o final do projeto, e no 

camarim ela brinda com todas o fato de naquele momento poder estar vivendo um 

acontecimento que sempre desejou – ver várias mulheres cantando funk – e que irá levar 

todas as meninas com ela, mas “a de coração, cês tá ligado, né? “, virando-se para MC 

Carol de Niterói.  

“Cinco mulheres vitoriosas, que lutaram, chegaram até aqui e arrasam de forma 

perfeita” disse Rafael Ramos antes de todas subirem ao palco para cantar a música 

conjunta. Aproveita também para exaltar a parceira e cantora Tati Quebra-Barraco 

mostrando o quanto ela foi generosa o bastante, paciente, respeitosa, boa ouvinte, e que 

conseguiu equilibrar com maestria tudo o que era falado e que aconteceu na casa, e ainda 

chegar a um resultado incrível.  
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E Sabrina também aproveita o momento para dizer que quer se “tornar uma 

libertária dessas mulheres, que elas possam se levantar e se acha grande para poder tá em 

cima de um palco. Tipo, ter atitude demais. ” Em clima de despedida, todos aproveitam 

para incentivar e desejar a continuidade do projeto: uma turnê ou um disco inteiro, 

dizendo que seria incrível as meninas rodando o Brasil inteiro, e talvez até o mundo.  

Antes de subirem ao palco, MC Carol lembra que seis mulheres funkeiras juntas 

é para quebrar preconceitos e Tati reforça que essa é a hora de lembrar quem elas são, de 

onde vieram e a essência do funk. Sendo chamadas pelo nome do projeto/programa Lucky 

Ladies Brasil, elas cantam a última a música “Mulheres de sorte”:  

 

Sou exclusiva 

Especialista 

E na conquista 

Eu vou pra cima 

Hoje meu lema é viver 

Sempre em busca de emoção 

Sou espontânea, gosto de festa 

Cria do funk tamborzão 

 

Na balada sou perfeita 

Pra testar o seu prazer 

Arrumada, perfumada 

Quero ver quem vai perder 

[Refrão] 

Goste da gente ou não goste 

É mais ibope 

A gente pode, a gente faz acontecer 

Aqui não tem corpo mole 

Mulheres de sorte 

Quem nunca viu, agora quer pagar pra ver 

Goste da gente ou não goste 

É mais ibope 

A gente pode, a gente faz acontecer 

Aqui não tem corpo mole 

Mulheres de sorte 

Quem nunca viu, agora quer pagar pra vê
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FIGURA 33 – Cena de encerramento do show final do projeto 

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 

 

O programa termina com cenas engraçadíssimas de depoimentos de cada uma das 

meninas gravadas durante o programa, mas que não foram exibidas, como se fossem erros de 

gravação. E também com um lindo e apaixonado pedido de casamento, alguns dias depois do 

conserto, feito por Alexsandro para MC Carol de Niterói, que aceita, claro!  

 

 
FIGURA 34 – Passagem de tempo no programa 

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 
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FIGURA 35 – Pedido de casamento feito à MC Carol pelo marido 

Fonte: Foto retirada a partir do congelamento do vídeo do reality show Lucky Ladies Brasil. 

 

 

3.3 - “MULHERES DE SORTE”: UM OBJETO DE ESTUDO 

 

Possuindo como um dos aspectos essenciais o gênero musical relacionado à pobreza, 

percebemos que os termos “favela”, “morro”, “realidade”, “essência” e “comunidade” foram 

empregados a todo momento pelas participantes. Os doze episódios foram permeados pela 

concepção do pertencimento ao morro e ao funk. MC Sabrina, Yani Filé e MC Carol foram as 

três mulheres, dentre as cinco escolhidas que representavam e eram reconhecidas enquanto 

“raiz”, por serem do “morro”. A última, como já posto, é apontada como a sucessora de Tati 

Quebra-Barraco, pelas semelhanças não só físicas, mas também pela escolha da forma de cantar 

o funk, com temas mais escrachados, e de formas esdrúxulas.  

A repercussão do programa fez com que Mary Silvestre conquistasse mais de 5 mil 

seguidores nas redes sociais, Karol Ka mais de 3 mil e que MC Carol subisse seu cachê de 500 

reais para até 5 mil reais, assim como também aumentaram os cachês e os seguidores de MC 

Sabrina e de Mulher Filé. Todas as participantes tiveram repercussões positivas e lucrativas 

com o reality show. 

O canal FoxLife criou conteúdos exclusivos sobre o programa para suas diversas redes 

sociais, promovendo uma interação de seus veículos de comunicação com os telespectadores. 

As músicas criadas pelas participantes possuem vídeos oficiais no canal do programa no 

Youtube, o serviço de streaming FoxPlay contou com cenas não editadas e não exibidas no 
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programa original transmitido pela televisão, bem como foram produzidos materiais específicos 

para o Facebook e para o Twitter.  

É importantíssimo pontuar que durante todo o programa em nenhum momento foi 

ressaltada a questão racial, e é factível interpretar que as escolhas das funkeiras tenha sido 

estratégica para que isso ocorresse. Vários estudos já mostrados aqui apontam que a televisão 

foi o instrumento escolhido para reforçar estruturas e suas opressões sociais, como também 

aglutinar os valores sociais que une e identifica os indivíduos. No Brasil servem para reforçar 

o mito da democracia racial e da meritocracia.  Mas, é possível perceber uma genealogia negra 

na composição familiar das participantes, fato completamente ignorado, assim como nenhuma 

participante comenta como se autodeclara.  

É passível de debate o quanto o caráter sensacionalista do programa reproduz uma 

aparente diluição da importância dessas mulheres funkeiras e seus papeis sociais. É preciso 

refletir sobre o que se tornou o termo indústria cultural e seu amplo conceito, assim como o 

entendimento de feminismo nas sociedades contemporâneas. Visivelmente, hoje, nada escapa 

do poder desta indústria; tudo é produto e mercado diante de um processo de longo alcance que 

abarcou todos os aspectos da sociedade. Adorno e Horkheimer (1985) ao escreverem sobre essa 

temática talvez jamais tenham previsto a ideia de que décadas depois a indústria cultural não 

estaria poupando nada e nem ninguém.  

Todavia, é necessário também se atentar aos conflitos e brechas encontrados no 

interior da indústria que divide tanto as perspectivas de análise dentro das ciências sociais. Se 

para alguns acredita-se ela aliena e homogeniza as práticas socioculturais dissolvendo, ou 

melhor, degradando a originalidade e a “pureza” da cultura, para outros ela é apenas um 

conjunto de facilidades comunicacionais e tecnológicas à disposição da sociedade. Diante desta 

dualidade, Jesus Martin-Barbero discute em sua metodologia sobre o quanto é necessário haver 

uma mediação que rompa com essas duas óticas que só analisam a cultura através de um olhar 

hegemônico. É preciso analisar os “lugares dos quais provêm as construções que delimitam e 

configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão” (2006, p.304)  

Mariana Caetano (2015) aponta que através da mediação proposta é possível pensar 

“sobre a recente “adesão” ao feminismo – ou mesmo de um ativismo profundo, em alguns casos 

– por parte de grandes ícones da cultura pop (ou da indústria cultural) e as críticas feitas a estas 

feministas. ” (2015, p.147). Quando a autora constata que se “de um lado, setores do feminismo 
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defendem que, quando mulheres como Beyoncé28, Emma Watson29 e, por que não, Valesca 

Popozuda, defendem pautas do movimento feminista, o efeito é a ampliação do alcance dos 

ideais anti machistas. ” (2015, p.148), ela defende, apoiada em Judith Buther, que não há um 

modo universal de ser mulher. 

 Logo, considerando que “a simplificação e o alcance são características de produtos 

da indústria cultural, tornando raras as vezes em que vários discursos sobre um mesmo tema 

são apresentados de forma pretensamente igualitária. ” (CAETANO, 2015, p.148), o programa 

mostrou seis perspectivas diferentes de se observar ideias feministas através das participantes, 

sendo por si só um avanço social enquanto um produto que se propôs evidenciar o protagonismo 

feminino dentro do funk, entendendo-se a complexidade de exibir um movimento social 

policlassista, multirracial, multiidentitário, plural e heterogêneo. E porque, de certa forma, o 

reality show Lucky Ladies Brasil questiona a invisibilização das mulheres nas histórias oficiais 

do funk narradas predominantemente por homens, como propõe a autora. 

É por esse método que ratifico a relevância de se examinar a trajetória das mulheres 

funkeira com um olhar voltado para o gênero, a raça e a classe. Mulheres oprimidas pelo 

machismo institucionalizado dentro do funk enquanto mercado de trabalho, um gênero musical 

que se consolida como porta-voz das classes pobres do Rio de Janeiro, em um país onde a maior 

parte dessa população periférica é formada por pessoas negras, e que, ainda sim, parecem 

reproduzir algumas imposições do patriarcado. Este é o caso específico do funk, como aponta 

Caetano: 

No caso específico das mulheres funkeiras, por exemplo, existem outras 

questões em jogo, mas o foco das críticas à Valesca Popozuda parece girar 

também em torno de certas contradições presentes nas próprias letras das 

músicas, na performance e no discurso da artista. Enxergo, aí, mais uma vez 

a busca pelo sujeito puro do feminismo, distante das contradições mundanas 

e previamente construído, sem a necessidade do aprendizado que se dá no 

campo. Recorro, mais uma vez, à Butler que aponta que as contradições e 

divergências devem ser enxergadas como parte do processo político da luta 

coletiva. Devido à pluralidade de vozes no movimento feminista, em muitos 

momentos algumas demandas serão convergentes, em outros, diferentes e até 

mesmo contraditórias. Feministas negras têm alertado, por exemplo, sobre a 

                                                      
28 Beyoncé Giselle Knowles-Carter (Houston, 4 de setembro de 1981) é uma cantora, compositora e atriz norte-

americana. Nascida e criada em Houston, no Texas, Beyoncé se tornou conhecida no ano de 1997, como uma das 

integrantes do grupo feminino de R&B Destiny's Child, que já vendeu mais de 50 milhões de discos mundialmente 

e hoje segue em sua carreira solo de muito sucesso. 
29 Emma Charlotte Duerre Watson (Paris, 15 de abril de 1990) é uma atriz, modelo e ativista britânica, nascida na 

França, conhecida internacionalmente por interpretar Hermione Granger na série de filmes Harry Potter, que 

serviram como adaptação para o cinema da série de livros homônima da escritora J. K. Rowling. 



170 
 

 
 

necessidade de se discutir sob a ótica feminista a intersecção entre raça e 

sexualidade. Para elas, existe, além da dificuldade de setores do movimento 

em lidarem com a sexualidade, algum grau de racismo no não-reconhecimento 

de feministas como a cantora Nicki Minaj – que tem feito discursos 

categóricos em prol do feminismo há algum tempo. (CAETANO, 2015, 

p.148) 

 

Valesca Popozuda, foi o objeto de estudo da dissertação de mestrado de Mariana 

Caetano (2015), em um trabalho que propôs “reflexões teórico-metodológicas sobre 

epistemologia feminista” (p.148), levando-se sempre em consideração dentro da discussão 

colocada “a compreensão e a aproximação em relação às mulheres, suas narrativas e suas 

histórias” (p.149), ressaltando “a importância de políticas identitárias que reivindiquem e 

instituam um novo olhar sobre a mulher nas ciências humanas” (p.149), como destaca:  

 

Busquei aqui, também, contar a história de Valesca Popozuda desde o início 

de sua carreira até os dias de hoje, reafirmando a importância de explicar sua 

trajetória e as transformações que acompanham este percurso. Falei sobre 

como seu ativismo e sua relação com o feminismo foi se construindo ao longo 

de sua carreira, portanto não pode ser vista de maneira engessada ou fixa. 

Demonstrei também as apropriações dos discursos de Valesca feitas pelas 

feministas, como a música “Late que eu tô passando”, que foi utilizada pela 

Marcha das Vadias. Exemplifiquei como algumas de suas músicas trazem 

pautas feministas importantes, como o combate à violência doméstica em 

“Agora Virei Puta”, “Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir” como uma 

importante reafirmação da autonomia e do direito ao corpo e à sexualidade, as 

quebras de paradigmas em relação à sexualidade masculina com “California 

Picas”, “Sou Gay”, que rompe com a heteronormatividade, e “Tá pra nascer 

homem que vai mandar em mim”, que fala sobre independência e autonomia.   

Os discursos de Valesca Popozuda na mídia também foram analisados neste 

trabalho como espaço privilegiado em que a cantora se afirma por diversas 

vezes como feminista, defensora das mulheres e dos “direitos iguais” entre os 

sexos. Além disso, a funkeira se utiliza da mídia também para promover 

campanhas contra a homofobia, causa em que ela tem se engajado pelo menos 

desde 2012, com forte atuação neste sentido. Mostrei também como seus 

discursos ganharam mais legitimidade na medida em que Valesca passa a se 

“encaixar” em alguns padrões estéticos – tanto físicos como de moda – 

adotados pela mídia. (CAETANO, 2015, p.151) 

 

Valesca Popozuda e Tati Quebra-Barraco possuem trajetórias muito parecidas, bem 

como as críticas e as contradições, pois são fruto de um mesmo tempo histórico dentro do funk, 

como já mencionado aqui no capítulo anterior. Assim sendo, a metodologia de Mariana Caetano 

(2015) é aplicável neste trabalho que tem por objetivo averiguar como a mídia hegemônica 

representou as mulheres funkeiras na televisão e construiu os diferentes modos de ser uma 

mulher funkeira, por meio do perfil de cada uma das participantes, em um contexto social 

contemporâneo.  
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Nesse sentido, a relação entre as mulheres e o erotismo foi explorada pelo programa a 

todo momento, enquanto principal justificativa histórica que desqualifica o trabalho das 

funkeiras. Percebemos que, tal como o documentário “Sou Feia Mas tô Na Moda” (2005), 

durante o reality show houve afastamentos e aproximações ao rótulo da “pornografia” e da 

sensualidade excessiva, ao mesmo tempo que foi tratado enquanto parte fundamental da 

construção da identidade e da representação das mulheres funkeiras. Entre os motivos utilizados 

para desprezar a qualidades das funkeiras Marina Caetano aponta: 

 

Vários foram os motivos para a tentativa das MCs mulheres de se distanciarem 

da noção de pornografia e utilizarem expressões como “sensualidade” ou 

“duplo sentido”. Um deles foi o julgamento da mídia que logo tratou de 

relacionar os casos de gravidez não planejada aos bailes funk. Outro motivo 

foi a justiça, que passou a acusar o funk de promover a pornografia como um 

valor social. As acusações às quais as funkeiras eram constantemente expostas 

demonstram a atribuição de sentido conferido à pornografia, que está 

relacionada ao “sexo ilegítimo, perigoso e desestruturador dos valores 

estabelecidos”, como afirma Leite Jr. O imaginário em torno da pornografia 

faz com que ela seja associada ao sexo dos que não possuem 'capital cultural', 

enquanto as sutilezas do erotismo são um privilégio de quem domina a 

“cultura oficial”. (CAETANO, 2015, p.149) 

 

MC Sabrina, inclusive, foi quem mais apresentou resistência à, exatamente, essa 

característica exigida a utilizar a ideia de blasfêmia, e exteriorizar menos seriedade em suas 

performances e praticar a subversão de gênero. Muito cobrada pelos produtores e pelas 

parceiras de explorar mais seu lado seu sensual, ela via esse desafio como algo extremamente 

negativo e que desvalorizava as mulheres, visto que considerava como urgente para dentro da 

cultura funk a discussão de temas conscientes e por diversas vezes salientou que sua música era 

“de protesto”, estilo de funk que sempre cantou.  

Já Mulher Filé, que começou sua carreira no funk como dançarina, a que mais tem seu 

estilo de cantar veiculado a temas relacionados a sexualidade, ao erotismo, diversão, virilidade 

e ao sexo, como se fossem mesmo heranças de sua época de convívio com Mr. Catra, cantor 

funkeiro consagrado pelo funk putaria, precisou desmistificar e encarar com seriedade debate 

sobre o estigma da mulher brasileira de ser apenas “peito, bunda e samba no pé”, uma das 

generalidades mais utilizadas para justificar a objetificação feminina. Ela é a participante que 

mais evidencia o uso “exagerado” da ideia de sexualidade/feminilidade que marca as mulheres 

que escolhem realizar performances “sexuais”, como evidencia Caetano: 
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Esta elaboração também remete à ideia de sexualidade/feminilidade abjeta, 

apresentada no segundo capítulo. Tanto o uso da sexualidade como o 

“exagero” deste uso são apontados, a partir da premissa de um modelo de 

feminilidade ideal (burguês, branco e heterossexual), como abjetos, “fora de 

controle”. Neste sentido, as funkeiras – assim como Beyoncé e outras 

mulheres que se utilizam da sexualidade em suas performances – são 

deslegitimadas em sua agência e em seu discurso. O que elas dizem é visto 

como de menor valor, algo a ser sempre alvo de desconfiança, mesmo pelos 

setores do feminismo que dizem não ter problema com o sexo. Recorremos à 

ideia de blasfêmia apresentada por Bakhtin para compreendermos o papel e a 

relação do humor com o funk, para a partir daí analisarmos a importância da 

subversão de gênero, através da linguagem e da performance, do sexo narrado 

pelas mulheres do funk. Mesmo assim, as funkeiras são desautorizadas a 

praticar esta subversão, já que suas performances de sexualidade abjetas são 

vistas como “inconscientes”, ao contrário de outras, que seriam feitas com este 

objetivo. (CAETANO, 2015, p.150-151) 

 

Para Mary Silvestre e Karol Ka, participantes que não vieram do morro, era muito 

cobrado e desafiado o entender da realidade e da essência do funk, elas foram diversas vezes 

questionadas se alguma vez já haviam entrado em uma comunidade, para que isso minimamente 

as autorizasse a se expressarem através do funk para esse público, raiz do funk.  

O despeito de Karol Ka em se submeter aos ensinamentos de quem teria legitimidade 

em torná-la uma cantora de funk foi a razão que a fez não ser respeitada pela demais 

participantes e não reconhecida enquanto uma “verdadeira funkeira”. Karol Ka apresentava 

modos de cantar, dançar e produções musicais que remetiam as divas pop, o que incomodava 

tanto Tati quanto as suas colegas escolhidas para o projeto, tanto Adriana Lopes (2011) 

escreveu quanto Mariana Caetano (2015) relembrou que mulheres que dentro do funk cantando 

músicas mais românticas são classificadas como “pop romântico”, transparecendo ser uma 

restrição nas identidades de gênero que podem ser performativizadas no mundo do funk. 

 Diferentemente de Mary Silvestre que se posicionou enquanto uma pedra bruta a ser 

lapidada, demostrando que nenhuma de suas experiências anteriores fossem capazes de a fazer 

entender a essência do funk, tendo uma aceitação muito melhor, e ficando evidente na música 

cantada com Tati Quebra-Barraco, reiterando a relação patricinha versus favelada, como uma 

questão natural a ser superada. 

Explorando a intimidade, o cotidiano das funkeiras e apresentando perfis antagônicos 

é muito debatido no programa, enquanto um reflexo do que também é debate nas sociedades 

contemporâneas e dentro dos movimentos feministas, a construção do corpo feminino, a 

feminilidade e os limites da sensualidade, isto é, “até que ponto a sensualidade destes funks é 
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um posicionamento político deliberado, e até que ponto é um constrangimento mercadológico” 

(RAMOS, 2016, p.114), evidente em diversos momentos, falas e embates de todas as 

participantes: “jeito masculino”, “o funk não é só bunda”, “sujeito homem”, “mulher não é 

isso”, “cuidar do corpo”, “engordar” e “emagrecer”, essa questão fica mais nítida através do 

conflito entre MC Sabrina e Mulher Filé, mas que perpassa por todas elas. 

Os limites do que é ser uma mulher funkeira foram a todo tempo tratados e testados 

no programa. Como as mulheres funkeiras se vestem, se comportam e qual linguagem utilizam, 

deixados evidentes, por exemplo, nos constantes erros de português de Tati Quebra-Barraco. 

Quais práticas a tornam legitimas de se dizerem mulheres funkeiras e representantes do 

movimento, foram temas extremamente explorados nos episódios a partir dos embates sobre o 

uso das roupas, tipo de corpo que uma funkeira precisa ter, a forma como dançam, as letras de 

músicas criadas por elas, entre outros.  

Inovador em sua proposta, o reality show Lucky Ladies Brasil, desafiou cada uma das 

participantes, que são de diversas vertentes do funk, a saírem de suas zonas de conforto, e foi 

considerado uma revolução ao se disponibilizar tratar dos bastidores do funk mediante o 

protagonismo das mulheres, fato nunca ocorrido antes na trajetória do funk, o que para todas é 

uma vitória e um grande passo a se comemorar. O intuito do programa não era fazer um reality 

show só com mulheres, mas sim de cantoras funkeiras mulheres, então não houve problema na 

interpretação do suporte dado a elas ter sido feito por homens, como no caso dos produtores, já 

que foram elas que subiram ao palco e eram realmente as estrelas do programa.  

Tati Quebra-Barraco, por diversas vezes, deixa claro o quanto sempre batalhou por 

mais espaço para as mulheres dentro do funk, fazendo sempre tudo o que esteve ao seu alcance 

para que isso ocorresse, como forma de driblar o outro argumento de que “os homens são 

unidos, mas as mulheres não”, como disse ela, ou seja, os argumentos que incentivam a 

rivalidade entre as mulheres, como demostra Caetano: 

Outro argumento bastante utilizado para deslegitimar o feminismo das 

funkeiras é o de que algumas músicas das MCs incentivam uma certa 

rivalidade entre as mulheres, seja por disputa de poder, de espaço, ou mesmo 

por disputar um homem. No entanto, como afirma Moreira (2014) e como 

demonstramos no capítulo dois ao apontar a importância do riso na narrativa 

do funk, o humor é um fator importante a ser considerado. Neste caso, Moreira 

conclui – e eu concordo – que a forma com que as funkeiras negociam sua 

feminilidade envolve a agressividade e um jogo humorístico próprio, em que 

todas sabem o que está em jogo e compreendem que faz parte de uma atuação. 

(CAETANO, 2015, p.151) 
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A partir das declarações das participantes funkeiras, que não usam em nenhum 

momento o termo “feministas”, mas que utilizam o termo “machista” para classificar o funk, o 

próprio argumento de Tati Quebra-Barraco no programa, considera-se ser uma demonstração 

de união entre mulheres, o protagonismo de uma mentora funkeira com um extremo poder de 

decisão e os laços que aparentemente pela edição se formaram entre elas. É possível perceber 

o quanto o reality show, mesmo que seja encarado como e/ou enquanto uma experiência 

experimental, supera dois argumentos de Adriana Lopes (2011) sobre o funk não desenhar um 

novo tipo de feminismo: o primeira seria de que as relações assimétricas de gênero (homens e 

mulheres) dificultariam um lugar real de enunciação das funkeiras e o segundo de que haveria 

uma ausência de um trato solidário entre as mulheres e junto uma alteração das relações 

hierárquicas de gênero. Quem assistiu ao programa logo nota que o sucesso e protagonismo é, 

realmente, todo delas. 

Quatro anos depois, tempo no qual escrevo este trabalho, as meninas ainda colhem 

frutos positivos deste projeto, principalmente Tati Quebra-Barraco, MC Carol e Yani Filé, que 

aumentaram sua popularidade ainda mais e hoje alcançam um enorme sucesso dentro do 

mainstream midiático, muito mais do que as demais participantes, que ou voltaram para o 

mercado específico de circulação do funk, como o caso de MC Sabrina, ou tiveram apenas um 

sucesso imensamente efêmero durante o programa apesar de terem dado continuidade a carreira 

de cantoras funkeiras, como o caso de Mary Silvestre e Karol Ka. Mas, elas ainda são sempre 

lembradas por aí por meio de reportagens e matérias sobre o programa e ainda são bastante 

ativas em suas redes sociais individuais. Para Tati Quebra-Barraco e MC Carol, a fama 

permaneceu e ainda levou a representante da nova geração de mulheres poderosas no funk para 

sua primeira turnê internacional.  

Yani Filé preferiu fazer de seu novo capítulo de vida após o programa uma trajetória 

diferente: Se aposentou dos palcos e virou empresária dentro do mundo do funk, compondo 

músicas e agenciando grupos femininos. Também lançou uma grife de roupas e abriu um salão 

de beleza. Em uma recente entrevista30 declarou que o grupo feminino “As Pantheras”, formado 

por três mulheres que cantam e dançam: “É um projeto audacioso e sem rótulos, apenas uma 

vontade em conjunto de inovar o cenário musical e trazer de volta a liberdade da mulher ser o 

que ela bem entender. Lugar de mulher é onde ela quiser”. Ainda hoje, pouquíssimas mulheres 

                                                      
30 Disponível em: https://primeirahora.com.br/yani-de-simone-a-mulher-file-apresenta-o-grupo-as-pantheras-

lugar-de-mulher-e-onde-ela-quiser/. Acesso em: 25/07/2019. 
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escolhem este caminho, que durante muito tempo foi exclusividade de Verônica Costa, a Mãe 

Loira do funk, como observou Adriana Lopes (2011). 

Depois do programa e sobre o caminho pedagógico proposto por Mariana Caetano 

(2015), acompanhando o mesmo progresso de Tati Quebra-Barraco, MC Carol de Niterói foi 

alçada enquanto ícone feminista do programa, se “descobriu” feminista através da repercussão 

do reality e da enxurrada de mensagens que passou a receber em suas redes sociais com essa 

palavra após as cenas protagonizadas por ela. Ao procurar saber e compreender o que era esse 

feminismo que todas e todos estavam falando com a ajuda de sua agente, Carol Bandida, como 

prefere ser chamda, passou a dizer em suas entrevistas que “nasceu feminista”31, apenas não 

sabia o que era. Desde então, ela adotou outra postura, lançou uma música e um disco completo 

de mesmo nome “100% Feminista” com letras que ainda falam sobre sexo e acontecimentos 

engraçados, mas que também falam de temas importantes, como “Não Foi Cabral”, por 

exemplo, onde questiona a noção de ‘descobrimento do Brasil’ (“Pedro Álvares Cabral/ Chegou 

22 de abril/ Depois colonizou/ Chamando de Pau-Brasil/ Ninguém trouxe família/ Muito menos 

filho/ Porque já sabia/ Que ia matar vários índios”) e foi até mesmo convidada para dar uma 

aula e cantar na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, em cursinhos e em escolas. Sendo 

assim, passou a ser uma verdadeira militante pelos direitos e emancipação das mulheres, 

chegando a candidatar-se a deputada estadual pelo Partido Comunista do Brasil nas eleições de 

2018.  

Mulher negra, gorda, nascida na periferia e de baixa escolaridade, Carolina Lourenço, 

passou por dois momentos decisivos em sua vida que a levaram a entender cada vez mais o 

quanto é referência dentro das pautas identitárias ao “bater de frente” com os padrões de beleza 

e com os estereótipos femininos reforçados pelo funk e a importância de cantar sobre a história 

dos negros no Brasil,  o prazer da mulher no sexo e a autonomia feminina e de se posicionar 

dentro da luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres: O primeiro foi a acusação 

que um de seus dançarinos macacos recebeu de abuso sexual por uma jovem durante um show 

realizado em São Paulo e o outro foi a tentativa de feminicídio sofrida por seu ex-marido, o 

mesmo que a pede em casamento no final do programa. Alexsandro invadiu a casa de MC Carol 

enquanto ela dormia e tentou atingi-la com um facão. Carol de Niterói, demitiu seus macacos e 

não possui mais dançarinos e seu ex-marido contido por pessoas que conseguiram chegar até 

                                                      
31 Entrevista completa em: https://oglobo.globo.com/cultura/ser-negra-gorda-virtude-diz-mc-carol-garota-

rejeitada-que-deu-volta-por-cima-23471707. Acesso em: 30/06/2019. 
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ela na noite da invasão, encontra-se novamente preso e eles não estão mais juntos, pois ela 

também foi capaz de entender o que é um relacionamento abusivo.  

Carol Bandida também passou a compreender as limitações sociais que fazem o 

discurso feminista não chegar em sua comunidade e que sua militância quase sempre foi 

orgânica e prática por ter nascido e crescido em um lugar que a palavra e o conceito do 

feminismo, assim como outros direitos básicos são praticamente inexistentes: “Às vezes, 

pergunto para meninas da minha idade ou mais novas: ‘Você sabe o que é feminismo? ’ ‘Não, 

o que é? ’, elas devolvem. ” Diz ela na entrevista que deu ao jornal O Globo. 

Mariana Caetano (2015) afirma que é preciso, através da trajetória de Valesca 

Popozuda, observar mais cuidadosamente a vivência das mulheres funkeiras, possibilitando 

diálogos mais diretos com as pautas feministas, construindo-se com o feminismo uma postura 

de relação entre iguais, mesmo reconhecendo-se as diferenças. “É permitir, acima de tudo, o 

respeito às vivências, a coletividade, um olhar democrático e empático para com as mulheres.” 

(p.152) 

Dessa forma, foram mostradas inúmeras falas, exemplos de comportamento e letras de 

música nas descrições das cenas que salientam, embora não acionados diretamente, a essência 

feminista das participantes, mesmo se tratando de um programa também criado para dialogar 

com os setores mais conservadores da sociedade que ainda insistem por “optar pelo julgamento 

prévio do comportamento das funkeiras a partir de um viés muitas vezes elitista e 

universalizante” (CAETANO, 2015, p.152). De acordo com Mariana Caetano (2015) é preciso, 

portanto, propor um diálogo verdadeiro sobre as contribuições dadas ao feminismo brasileiro, 

principalmente para as classes trabalhadoras, no caso, não mais só por Valesca Popozuda, mas 

por todas as mulheres funkeiras se compreendermos que o reality show Lucky Ladies Brasil 

nos mostra mais seis exemplos de resistências e brechas dentro do movimento na luta pela 

emancipação da mulher: 

Assim, meu palpite é de que é preciso dialogar entre as convergências, 

enxergar as resistências e, acima de tudo, reconhecer as brechas. O diálogo 

com as convergências, a meu ver, está em buscar nas músicas de Beyoncé e 

Valesca Popozuda, por exemplo, os ideais feministas que nos unem, como o 

empoderamento das mulheres, a luta pelo fim da violência de gênero, pela 

liberdade sexual das mulheres, entre tantas outras. Enxergar as resistências 

consiste em compreender o contexto das obras e dos discursos, buscar 

entender que estamos falando das carreiras destas artistas e não 

necessariamente de suas militâncias pessoais, e valorizar os avanços 

possibilitados pela ação delas no mundo. Reconhecer as brechas talvez seja 

das tarefas mais difíceis, pois requer que nos afastemos do purismo ideológico 
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em que todos estamos sujeitos a incorrer, exige que compreendamos a 

complexidade do mundo e do sistema capitalista. Analisar os produtos da 

indústria cultural e de parte da cultura popular que se relaciona com esta lógica 

é a procura pelo que nos une e não pelo que nos diferencia. (CAETANO, 2015, 

p.152) 

 

Entendendo que a relação da indústria cultural com o feminismo será sempre 

controvérsia e complexa, e ao mesmo tempo dialética, “porque a lógica do feminismo em si é 

a da resistência e do questionamento dos padrões ali contidos, reproduzidos, reafirmados, 

repetidos” (CAETANO, 2015, p.153), principalmente pela televisão. A edição do reality show 

contribui muito para o entendimento da condução das relações sociais ditadas ali pelas 

condições socioeconômicas das participantes e transparecidas através da convivência entre elas 

e contadas por meio de suas histórias de vida. Tentou ao máximo expressar o ethos funkeiro 

por meio das práticas simbólicas e da linguagem, principalmente por intermédio de Tati 

Quebra-Barraco e das meninas tidas enquanto pertencentes a essência/raiz desse mundo. 

Fazendo-nos concordar com aqueles que defenderam e defenderão, assim como eu, que é 

melhor a indústria cultural abarcar e contribuir com pequenas revoluções do que apenas de 

apropriar e reproduzir, neste contexto, é melhor que a indústria cultural transpareça algum 

feminismo do que nenhum. 

Excepcionalmente bem avaliado e surpreendente, o Lucky Ladies Brasil, mostrou ter 

acertado na fórmula ao escolher o universo feminino do funk como plano de fundo principal e 

mostrar o gênero musical como possibilidade de mudança de vida. Como bem afirma Mariana 

Caetano (2015): “Nossa luta deve ser para que cada vez mais possamos falar, performar e 

ocupar espaços, nunca para desautorizarmos as falas umas das outras, principalmente porque 

os vários feminismos estarão sempre em disputa. Assim, é melhor que sejamos cada vez mais 

democráticas, nunca menos. ” (p.153) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A mídia, em todas as suas manifestações, mas em especial a televisão, é produtora e 

disseminadora de cultura, dentro de uma relação que se propõe a ser dialética com a sociedade. 

A posição assumida pela televisão de elaborar representações da cultura brasileira e da 

identidade do país é reafirmada ao vermos o culto ao corpo, a valorização do sexo e da beleza, 

as inseguranças sociais, a descartabilidade das relações, a construção dos valores, o conflito 

familiar, a descrença no outro, o apego ao material e o interesse por questões sociais ao passo 

que são características sempre presentes em todas as pautas e em todas as programações. 

Ao longo do reality show Lucky Ladies Brasil o funk foi mostrado e tratado como um 

gênero musical legitimado e que se consagrou enquanto “a cara do Rio de Janeiro”, apesar de 

toda a sua trajetória de criminalização. E a prática musical foi reiterada enquanto uma 

manifestação de massa que está diretamente relacionada aos gostos e estilos de vida da 

juventude de favela e das periferias, mesmo que tenha rompido as barreiras de consumo e seja, 

hoje, um produto muito requisitado por todas as classes sociais.  

O primeiro episódio que estreou em 25 de maio de 2015 atingiu 1 milhão de 

espectadores proporcionando uma instantânea e imprevisível fama as mulheres funkeiras. A 

audiência do programa, que ocupou doze noites de segunda-feira até o dia 10 de agosto de 2015, 

foi quatro vezes maior do que a média do canal. Essa repercussão refletiu-se na vida das 

participantes. O reality show que misturou o mundo do funk com evasão de privacidade e 

temperado com as façanhas de suas participantes foi a receita perfeita para o sucesso que o 

Lucky Ladies Brasil se tornou na televisão e na internet, revelando-se ter sido uma escolha 

acertada e investida pela FoxLife brasileira. 

A intenção do programa foi a de ser utilizado na qualidade de mais uma ferramenta 

midiática capaz de enfrentar discursos discriminatórios em contextos mais amplos de negação 

e de preconceito contra o funk e de seus sujeitos, apesar de ser um reality show criado dentro 

de um processo que Herschamnn (2000) chamou de glamorização do funk, uma vez que, o 

FoxLife por ser um canal pago, seus maiores consumidores se tornam as elites e só assim ganha-

se legitimidade cultural através da mídia corporativa, como observado por Adriana Lopes 

(2011). 
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Independentemente disso, as participantes apresentaram uma forte mobilização em 

prol de uma identidade periférica. Esse pertencimento é algo realmente importante e que 

permeia o programa do início ao fim, pois ele é condição e experiência fundamental para ser 

autêntico, local frente ao global e verdadeiro, torná-las capazes de poder se usufruir do mundo 

do funk com legitimidade, em todos os sentidos, ou seja, é ter condições de, por pertencer, criar 

e produzir conteúdos sobre essas experiências que ressaltam a vida das periferias e que ao 

mesmo tempo chamam a atenção para as dificuldades encaradas diariamente nesses lugares. 

Por isso que no programa fala-se muito sobre a “essência” e a “raiz” do funk, que são, de acordo 

com Ramos (2016), “intrínsecas à música e a sua batida, sendo o funk um ritmo característico 

das periferias e as periferias um atributo essencial para a existência do funk enquanto tal. ” 

(p.169), pois “trata-se de uma reivindicação de sujeitos marginalizados acionada no interior de 

uma prática musical que, em certa medida, também é marginal. “ (LOPES, 2011, p.101) 

Por essa questão, compreende-se que as representações evidenciadas no Lucky Ladies 

Brasil são performances de palco, uma vez que as diferenças que constituem a identidade do 

funk foram disfarçadas pelo benefício de apresentar o funk enquanto uma cultura singular e 

ideológica, carregando marcas de outros contextos positivos e negativos, e o objetivo do 

programa através perfomatividade das participantes era dialogar com esses contextos anteriores 

promovendo novos, múltiplos e diferentes sentidos e identidades. Esses e essas que fornecem 

em suas performances um significado explicitamente político para o funk carioca, e constituem 

o ethos funkeiro. 

Nas cenas percebemos que os conflitos inerentes a qualquer trabalho de equipe são 

exaltados enquanto diferenças a serem vencidas para que as variações estéticas e éticas do funk 

e as diferentes perspectivas sobre o que vem a ser a prática musical sejam superadas em prol de 

um objetivo maior que é acabar com as brigas de ego e unir as mulheres pelo funk em cima de 

um palco.  

Neste sentido, seus desempenhos individuais foram muito exigidos, isto é, a cobrança 

em torno da incumbência e do comprometimento “de fazer o projeto dar certo” demostra um 

tom meritocrático, característico das sociedades contemporâneas, uma vez que “dependia 

somente delas” alcançar o propósito final, apelando-se ainda para responsabilidade do quanto 

elas eram merecedoras de e por estarem sendo escolhidas enquanto representantes da categoria 

de mulheres funkeiras, respaldadas por suas trajetórias pessoais.  
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Como posto, é função da televisão viabilizar esse discurso apaziguador e culturalmente 

conveniente, que dialogue multiculturalmente sem levar em consideração as classes sociais e 

que proporcione ideias de: aprendizado coletivo; não se envergonhar de suas origens; que com 

força de vontade e determinação tudo é possível e que é preciso manter o caráter e o bom humor 

para vencer situações difíceis. O reality show foi apenas o gênero ficcional escolhido para que 

isso ocorresse, oferecendo várias formas e fontes de identificações sociais através do gênero 

musical do funk. 

A televisão funciona como um espelho que alega-se unir e identificar os indivíduos, 

por intermédio da verossimilhança onde a aproximação da estória construída à realidade vivida 

cotidianamente pelos telespectadores é acionada, principalmente em realitys shows que, em 

seus diversos formatos, espelham as inseguranças humanas que afligem os indivíduos na 

contemporaneidade e que funcionam como instrumento de integração nacional, como uma 

espécie de laço social porque cria vínculos entre público e programa. Dentro do contexto de 

dúvidas, medos e anseios vividos pelas mulheres funkeiras, percebe-se a apropriação dos 

valores sociais explorados por parte da mídia. 

Mas, ao captarmos, através do programa e sua dimensão midiática, algumas 

características rompidas pelo funk enquanto invenção de mercado, principalmente no que tange 

a possibilidade de ser uma oportunidade econômica, e agora não mais somente para jovens de 

baixa renda, todavia enquanto uma espécie de porta-voz de uma juventude em geral após a 

prática musical penetrar a classe média, como expressado nos perfis de Karol Ka e Mary 

Silvestre, reitera-se que “a invenção do funk de raiz está fundamentalmente relacionada à 

invenção do funk como um mercado” (LOPES, 2011, p.102), no sentido de funcionar na 

qualidade de ferramenta que, através da história social do funk, seja capaz de associar a estrutura 

social a pratica musical, dado que “o funk não é apenas uma prática criativa e uma forma 

cultural, mas também um produto sonoro de estúdio a ser reproduzido e comercializado” 

(LOPES, 2011, p.109). Logo, reivindicar uma “raiz” é reivindicar uma tradição da identidade 

ligada ao gênero musical. 

Sendo assim, é preciso destacar que o funk carioca não é mais veiculado somente em 

um circuito marginal de difusão, as margens das regras do mercado fonográfico e da indústria 

cultural, apesar de ter surgido em um. A partir do momento em que virou um produto altamente 

comercializado e lucrativo passou a ser livremente acionado pela lógica reguladora do mercado, 

como no caso do Lucky Ladies Brasil.  
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Além disso, considerando-se a função dialética existente entre a televisão e a sociedade 

e a grande efervescência dos debates de gênero e de pautas identitárias, que vem reverberando-

se em nossa sociedade objetivamente desde os anos 60 e perpassando pelo período do programa 

até o presente momento, por ser um reality show de protagonismo feminino, é possível perceber 

o quanto o programa também propicia e incentiva discursos sociais específicos sobre o 

empoderamento e emancipação da mulher através do perfil de cada uma das funkeiras 

escolhidas, suscitando discussões acerca do corpo, do comportamento, da moda, das relações 

(sociais, amorosas e familiares), da linguagem, de padrões de beleza e de feminilidade; 

tornando-se público e político questões antes tratadas apenas nas esferas privadas de nossa 

sociedade. 

O reality show não trouxe apenas visibilidade pública para essas artistas, mas também 

proporcionou o reinventar de uma nova coletividade fornecendo-lhes um espaço para agirem 

enquanto difusoras de opiniões, levantando importantes apontamentos sobre o papel e a 

representação da mulher funkeira para dentro e fora do programa. E mesmo que não falassem 

de forma explícita e conceitual sobre feminismo e não necessariamente se afirmassem como 

feministas, por diversas vezes é possível notar um “caminho pedagógico” no comportamento e 

nas palavras expressadas pelas funkeiras, como mostra Caetano ao analisar a carreira de Valesca 

Popozuda: 

Em suma, reafirmo que é essencial que se compreenda a trajetória e o sucesso 

alcançado por Valesca Popozuda, para que se enxergue o caminho pedagógico 

que acompanhou a funkeira até que ela afirmasse de maneira corajosa que é 

sim feminista. Corajosa porque sabemos os sentidos atribuídos ao termo 

“feminista” na sociedade e, inclusive, aponto que as funkeiras têm contribuído 

massivamente para que ele seja ressignificado e positivado. Acredito parte da 

auto construção de Valesca tem a ver com um processo de muita escuta, e isto 

é reafirmado por ela quando diz que as mulheres se dirigem a ela para dizer 

que se inspiram em seus discursos e suas performances. (CAETANO, 2015, 

p.151-152) 

 

A busca por uma condição de igualdade (MATTOS, 2014) em relação aos MCs 

homens, tanto em uma perspectiva profissional quanto pessoal. De forma ampla, contestava-se 

essa igualdade em termos práticos: pelo direito de exercerem suas liberdades sexuais, pelo 

direito de acesso e espaço, pelo direito de exercerem suas livres escolhas, pelo direito de usarem 

livremente seus acúmulos financeiros, pelo direito à liberdade de seus corpos, e principalmente 

pelo direito de tratar os homens da mesma maneira que eram tratadas por eles. Elas falavam 

transparentemente sobre o quanto o mundo do funk é um ambiente machista que vinha 
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melhorando. Seus posicionamentos eram nitidamente um enfrentamento aos estigmas que 

marcam o papel da mulher dentro e fora do funk carioca.  

O programa também propiciou que algumas participantes reanimassem suas carreiras, 

como no caso de Mulher Filé e MC Sabrina, fornecendo um novo sentido para o funk, para suas 

trajetórias e, consequentemente, para si próprias. Enquanto um programa gravado, editado e 

transmitido posteriormente as meninas tiveram em suas redes sociais virtuais uma importante 

ferramenta de apoio, por meio das quais interagiam e conseguiam dimensionar o alcance e a 

aceitação de suas identidades e performances para dentro e para fora da cena funk.  

A participação coletiva das meninas na Roda de Funk, reafirmou o evento na qualidade 

de crucial para o entendimento do contato e do respeito ao formato de movimento cultural e 

político existente no funk, melhor dizendo, ao reafirmarem no programa o espaço da Roda de 

Funk enquanto um ambiente onde os funkeiros promovem algum tipo de militância com sua 

arte, cantar na roda foi uma espécie de se voltar para a base e pedir aprovação, consentimento, 

e, consequentemente, ter legitimidade para falar sobre a favela, uma vez que a identidade de 

“raiz” é espacialmente orientada e não faz menções explícitas ao significados raciais (LOPES, 

2011, p. 131).  

Assim, estigmatizados no discurso hegemônico, a favela e seus sujeitos, ganham 

sentidos e referências específicas na identidade do funk de raiz. Esses contornos sociais eram 

muito nítidos no reality show Lucky Ladies Brasil através da dualidade participantes do morro 

(MC Sabrina, MC Carol e Mulher Filé) versus participantes não do morro (Mary Silvestre e 

Karol Ka), o tempo todo havia uma cobrança de se conhecer a “essência do funk” perante uma 

prática e um entendimento do que seria/deveria a mulher funkeira, a partir da mentora Tati 

Quebra-Barraco e sua trajetória de conquistas por mais espaço para as mulheres dentro do 

mundo funk fundamentada no chamado funk putaria/sensual. Inclusive, apresentando um 

discurso que já remete o funk putaria ao um funk de raiz.  

No tange as letras escritas pelas participantes, elas também ratificam as performances 

cotidianas constituintes da vida social e específicas da favela, bem como o universo feminino. 

Por se tratar de um programa de televisão, todas foram produzidas em versões light, sem conter, 

por exemplo, explicitamente palavrões, para serem tocadas em locais públicos. Mas, que de 

qualquer forma, brincam com os símbolos e limites sociais como “patriçoca”, “povo do gueto”, 

“playboys” e exaltam as práticas das mulheres do funk “rebolar”, “descer até o chão”, 

“favelada”, entre outros. 
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Por fim, o reality show retratou gênero musical do funk enquanto esse fenômeno 

musical tanto como uma manifestação sociocultural que rompeu as barreiras da favela e das 

classes sociais e que hoje, pelo sucesso que atinge em suas diferentes formas, é um produto 

mercadológico requisitado, inclusive, pelas mulheres em suas mais amplas diversidades. 

De um modo geral, minha tentativa neste escrito foi a de apresentar uma leitura atual 

de como a mídia hegemônica brasileira construiu e representou a mulher funkeira e a história 

do funk através do reality show Lucky Ladies Brasil. E, como se deu a construção das 

identidades sociais das mulheres perpassadas pelo gênero musical, observando a maneira como 

os valores sociais foram enunciados pelo programa em questão. Concluo desejando ter 

contribuído com as formulações acadêmicas sobre o funk carioca e sua inigualável e peculiar 

trajetória por legitimação, tanto quanto desejo ter contribuído também para o debate de gênero, 

na minha condição de uma jovem mulher funkeira e feminista. 

  



184 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985. 

ALMEIDA, Veronica Eloi de. “A televisão como objeto de reflexão: O Big Brother Brasil”. 

VII Jornada de Pesquisadores do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/CFCH/UFRJ. 2004. 

<http://www.nusc.ifcs.ufrj.br/jornadacfch.pdf> Acesso em 03/12/2017. 

ALMEIDA, Heloisa Buarque de. Consumidoras e heroínas: gênero na telenovela. Revista de 

Estudos Feministas, v.15, n.1, 2007. 

BAUMAN, Zygmund. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1999. 

 _______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

 _______. Comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.  

 _______. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

 _______. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 _______. A cultura no mundo líquido moderno. tradução Carlos Alberto Medeiros. – 1.ed.- 

Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

BECKER, Beatriz. A linguagem do telejornal: um estudo da cobertura dos 500 anos do 

descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: E-papers, 2005.    

_______. Do mito da imagem ao diálogo televisual: repensando o ensino e a pesquisa em 

telejornalismo. In: VIZEU, Alfredo; PORCELLO, Flávio; COUTINHO, Iluska (orgs.).40 anos 

de telejornalismo em rede nacional: olhares críticos. Florianópolis: Insular, 2009.    



185 
 

 
 

_______. Uma experiência de leitura de mídia: do mito da imagem ao diálogo televisual. 

Cadernos de Letras (UFRJ), n. 26, jun. 2010. 

BERINO, Aristóteles. Valesca Popozuda: Ministra da Educação. Revista de Estudos Culturais 

– dossiê sobre cultura popular urbana, n.1, 2014. 

BEZERRA, Júlia. Funk: A batida eletrônica dos bailes que contagiou o Brasil. São Paulo: Panda 

Books, 2017. 160pp. 

BORELLI, Silvia Helena Simões. Telenovela brasileira: balanços e perspectivas. XXIV 

Congresso Brasileiro da Comunicação. Campo Grande, set., 2001.  

_______. Gêneros ficcionais: Materialidade, cotidiano, imaginário. In: SOUZA, Mauro W. 

(Org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 2002  

_______. Novela é coisa de mulher?  XXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 

2000, Manaus, Anais... Manaus: Intercom, set. 2000. 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Trad. Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1997.  

_______. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo, SP, Edusp, 2008. 

_______.  Gostos de classe e estilos de vida (Montero, P. & Auzmendi, A., Trad.). In Ortiz, R. 

(Org.). Pierre Bourdieu: sociologia (pp. 82-121). São Paulo: Ática, 1983. 

_______.  O Poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

_______. A economia das trocas simbólicas (5a ed.). São Paulo: Perspectiva, 2007. 

CAETANO, Mariana Gomes. My Pussy é o Poder: representação feminina através do funk: 

identidade, feminismo e indústria cultural. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Cultura e Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, 2015. 



186 
 

 
 

CANCLINI, N.G. Culturas híbridas. Tradução: Ana Tegina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. 4. 

Ed, São Paulo: EdUSP, 2008. 

_______. Consumidores e Cidadãos. Trad. Maurício Santana Dias. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora 

da UFRJ, 2008a. 

CASTELLS, M. O Poder da Identidade, v.2: a era da informação: economia, sociedade e 

cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, n. 24, p. 40-

52. 2003. 

ENGELS, Friedrich, 1820-1895. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 

Tradução Ciro Mioranza. São Paulo, 2017. 

ESSINGER, Silvio. Batidão: uma história do funk. Rio de Janeiro e São Paulo: Record, 2005. 

FACINA, Adriana. "Eu só quero é ser feliz." Quem é a juventude funkeira no Rio de Janeiro. 

Em <http://revistaepos.org/arquivos/02/adrianafacina.pdf>. Acesso em 08/08/2018. 

________. “Não me bate doutor”: funk e criminalização da pobreza. Anais do V ENECULT. 

25 a 27 de maio de 2009. Faculdade de Comunicação/UFBA, Salvador, BA.  Disponível em: 

www.cult.ufba.br/enecult2009/19190.pdf  Acesso em: 24/10/2019. 

________ & LOPES, A.C.  “Cidade do Funk: expressões da diáspora negra nas favelas 

cariocas”. Anais do VI ENECULT. 25 a 27 de maio de 2010. Faculdade de 

Comunicação/UFBA, Salvador, BA. 

FISCHER, R. M. B. Adolescência em Discurso: mídia e produção de subjetividade. Porto 

Alegre, 1996. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação, UFRGS.  

________. Mídia e Produção do Sujeito: o privado em praça pública. In: FONSECA, T. M. G. 

e FRANCISCO, D. (org.). Formas de Ser e Habitar a Contemporaneidade. Porto Alegre: Ed. 

da UFRGS, 2000. 



187 
 

 
 

FRIDMAN, Luis Carlos. 2013. “Rock e revolução na década de 60”. Insight Inteligência, Rio 

de Janeiro, v.61, p.112-119. 

________. 2015. “Imaginação política e um pouco de rock and roll na década de todas as 

revoltas”. Insight Inteligência, Rio de Janeiro, v.70, p.128-140. 

GARCIA, Denise. Sou feia mas tô na moda. Rio de Janeiro: Toscographics, 2005. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=NG8J8VkPsFI&feature=youtu.be> Acesso em 

08/08/2018. 

GEERTZ, Clifford. “A arte como um sistema cultural” in: O saber local. Novos ensaios em 

antropologia interpretativa. Petrópolis: Editora Vozes, 1997. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

________. “Quem precisa de identidade?” In: SILVA, T. T. da, (Org.) Identidade e diferença: 

a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 

HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992. 

HERSCHMANN, Micael (org.). Abalando os anos 90: funk e hip-hop: globalização, violência 

e estilo cultural. Rio de Janeiro, Rocco, 1997. 

__________. Funk e o hip-hop invadem a cena. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2005.   

__________. “As imagens das galeras funk na imprensa”. In: MASSADER PEREIRA, C.A., 

RONDELI, E. SCHOLHAMMER, E. e HERSCHMANN, M. (org.) Linguagens da Violência. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

HOBSBAWM, E. Tempos interessantes. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 

LOPES, Adriana. Funk-se quem quiser: No batidão negro da cidade carioca. Rio de Janeiro: 

FAPERJ, 2011.  



188 
 

 
 

LYRA, K. Eu não sou cachorra não! Não? Voz e silêncio na construção da identidade feminina 

no rap e no funk no Rio de Janeiro. In: ROCHA, Everaldo et al. Comunicação, consumo e 

espaço urbano: novas sensibilidades nas culturas jovens. Rio de Janeiro: PUCRJ e Mauad, 

2006, pp. 175–195. 

MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. 

Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2006. 

MARX, K. Manifesto do Partido Comunista. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 

MATTOS, Carla dos Santos. Perspectivas femininas e o funk erótico-sexual na periferia do Rio 

de Janeiro: notas etnográficas sobre o gênero, raça/cor e violência. In: HERINGER, Rosana e 

PINHO, Osmundo (orgs.) AfroRio XXI: Modernidade e relações raciais no Rio de Janeiro, 

Garamond Universitária, 2011.  

MEDEIROS, Janaína. Funk carioca: crime ou cultura? O som dá medo. E prazer. São Paulo: 

Editora Terceiro Nome, 2006. 

PALOMBINI, Carlos. Entrevista com Grandmaster Raphael. Disponível em: 

<http://www.proibidao.org/angelo-raphael/>. Acesso em 04/01/2019. 

PRIOLLI, Gabriel. Antenas da Brasilidade. In BUCCI, Eugênio, (org.). A TV aos 50: Criticando 

a televisão brasileira no seu cinquentenário São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. 

RAMOS, Izabela Nalio. Entre “perifeminas” e “minas de artilharia”: participação e 

identidades de mulheres no hip hop e no funk em São Paulo. Dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São 

Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-24012017-

130121/pt-br.php. 

RONDELLI, Elizabeth. Realidade e ficção no discurso televisivo. Imagens, São Paulo: 

Unicamp, v. 8, Maio/Agosto de 1998. 



189 
 

 
 

SILVA, Luciane Soares da.  Funk para além da festa: um estudo sobre disputas simbólicas e 

práticas culturais na cidade do Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2009. 

SODRÉ, M. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Petrópolis: 

Vozes, 2002.  

_______, M. Eticidade, campo comunicacional e midiatização. In: MORAES, D. (Org.). 

Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Maud, 2006. 

TOMMASI, L., VELAZCO, D. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 

v. 9, n. 3, set./dez. 2016. 

VIANNA, Hermano. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.  

________. O baile funk carioca: festas e estilos de vida metropolitanos. Dissertação de 

mestrado em Antropologia Social. Rio de Janeiro: UFRJ, 1987. Disponível em: 

<http://goo.gl/jpmGFg>. 

________. (org.),  Galeras cariocas: territórios de conflitos e encontros culturais. Rio de 

Janeiro: Editora da UFRJ, 1997. 

WILLIAMS, Raymond. 1921-1988. Televisão: Tecnologia e forma cultural. Tradução Márcio 

Serelle; Mário F.I.Viggiano.- 1.ed. – São Paulo: Boitempo; Belo Horizonte, MG : PUCMinas, 

2016. 

WOLTON, Dominique. Elogio do grande público. São Paulo: Ed. Ática, 1996. 

YÚDICE, G. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: UFMG, 

2006. 



190 
 

 
 

ANEXOS 

 

 

TABELA 1: Tabela 1426 d. População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo 

e grupos de idade, segundo o tipo de setor e a do domicílio – ano 2010. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística /IBGE/PNAD. – Censo 2010. Disponível 

em: http://censo2010.ibge.gov.br/resultados. Acesso em: 21/03/2019. 

 

 

 
Fonte: Tabela 1426 d. População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade, 

segundo o tipo de setor e a do domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística /IBGE/PNAD. – Censo 

2010. 

 

TABELA 2: Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo algumas 

características – ano de 2011-.   

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística /IBGE/PNAD. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/default.php . Acesso 

em: 19/03/2019. 
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TABELA II 

A presença de TV's e outros bens  duráveis no Brasil 

2011 

Algumas características 

Domicílios particulares permanentes 

Brasil 

Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

2011 

Números relativos (%) 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Existência de:       

Iluminação elétrica 99,3 96,2 98,8 99,9 99,8 99,7 

Telefone 89,9 81,6 81,8 94,0 93,8 93,6 

Somente móvel celular 49,7 63,6 61,6 38,5 51,3 57,4 

Fogão 98,6 96,7 97,2 99,4 99,4 99,2 

Filtro de água 53,2 29,3 52,1 66,3 24,0 62,4 

Geladeira 95,8 86,8 91,0 98,6 98,8 98,2 

Freezer 16,4 18,0 7,7 15,8 31,9 17,9 

Máquina de lavar roupa 51,0 32,8 22,4 64,7 70,3 48,5 

Rádio 83,4 65,0 78,1 87,7 90,7 80,1 

Televisão 96,9 91,7 95,4 98,3 97,8 96,9 

DVD 75,5 70,2 73,4 78,1 74,6 75,2 

Microcomputador 42,9 26,7 25,5 52,8 50,8 45,8 

Com acesso à Internet 36,5 20,2 21,3 46,1 42,0 38,6 

Carro 40,9 20,3 20,4 49,0 59,3 47,8 

Motocicleta 19,1 25,2 23,2 14,7 19,0 24,3 

Fonte: Tabela 6.1 d. Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo algumas características 

– 2011- , da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica 

/IBGE/PNAD. 

 

 

 


