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Mas olhem bem vocês 

Quando derem vez ao morro 

Toda a cidade vai cantar 
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RESUMO 

O funk – entre críticas e exaltações – é hoje uma das principais manifestações culturais do 

Brasil. Seu gênero musical simples e envolvente e suas composições diretas, relatam de maneira 

ácida o estilo de vida, a rotina e as experiências da juventude nas periferias e favelas, dando 

voz a uma parcela da população que ainda sofre preconceito da sociedade e se vê excluída dos 

investimentos do Estado. Nesse contexto, esta monografia possui o objetivo de apresentar o 

início do funk através de uma análise histórica sobre a construção da favela. Ademais, busca-

se analisar a relação deste gênero com o ordenamento jurídico brasileiro através da exposição 

de leis que demonstrem a construção evolutiva do funk – tema sempre polêmico na feição de 

leis. Por fim, busca-se uma reflexão sobre a forma de composição das letras de funk, desde o 

proibidão até o empoderamento, por meio de pesquisa e análise de populares canções, afim de 

questionar e refletir sobre o tema proposto: Afinal, o funk transformou-se em apologia ao crime 

e culto à violência ou é um grande retrato das condições estruturais e econômicas da realidade 

de milhões de brasileiros? 

 

Palavras-chave: funk; violência; preconceito; denúncia; desigualdade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The funk carioca - between critics and exaltations - is today one of the main cultural 

manifestations of Brazil. Your simple and surrounding rhythm, and their direct compositions, 

report an acid way, a life style, a routine, and the experiences of the youth in the peripheries 

and slums, giving voice to a part of the population that still suffers prejudice of the society and 

is excluded from the State. In this context, this monograph aims to present the beginning of the 

funk through a historical analysis about on the construction of the favela. In addition, it seeks 

to analyze the connection of this rhythm with the Brazilian legal system through the exposition 

of laws that demonstrate an evolutionary construction of the funk - always controversial topic 

in the lawsuit. Finally, a reflection is sought on the form of funk lyrics, from the forbidden to 

the empowerment, through research and analysis of popular songs, to question and reflect on 

the proposed theme: After all, funk transformed Is it in apology for crime and cult of violence 

or is it a great portrait of the structural and economic conditions of the reality of millions of 

Brazilians? 

 

 

Key-words: funk; violence; preconception; complaint; social inequality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas três décadas, o funk deixou de ser um ritmo importado para 

transformar-se em uma das maiores manifestações culturais de massa na história do Brasil, 

tendo no decurso de sua existência, angariado seguidores e perseguidores que contribuem nas 

defesas de diversos debates acalorados por todo o país, que o torna em um dos gêneros musicais 

mais polêmicos e populares devido as suas letras firmes e diretas, que retratam o cotidiano das 

favelas e periferias do Brasil.  

Perante uma sociedade brasileira que cada vez mais se encontra em conflito político-

ideológico, e um país que está visivelmente mergulhado em grave crise moral, ética e 

institucional, o presente trabalho de conclusão de curso tem como fundamento estabelecer e 

aprofundar um estudo sobre de que forma a cultura na favela, principalmente o funk, repercute 

de maneira geral na sociedade brasileira,  bem como se essa visão reflete-se na realidade vivida 

nas favelas, que pouco se equipara ao estado democrático de direito. Esta forma não habitual 

de ver direito apenas como um tradicional recorte de jurisprudências e pesquisas meramente 

jurídicas, foi impulsionado por diversos trabalhos sociais e filantrópicos em áreas com poucos 

recursos econômicos, o que me inspirou em escolher este tema ainda tão pouco explorado no 

meio acadêmico. 

  Diante desta complexidade, e considerando que um estudante de direito deve 

compreender não somente leis, mas as interrelações entre o homem e seu meio onde finca raízes 

(que resulta nas manifestações, nas expressões, na cultura, nos costumes, e na formação do 

direito consuetudinário) faz-se necessários o estudo de fenômenos sociais que levaram essa 

cultura a ser distorcida por grande parte da opinião pública, com um olhar realista dos que 

constituem essas comunidades. 

  Por isso, justifica-se a relevância desse tema para chamar ao debate os operadores do 

direito e instigá-los a esta temática social, com a finalidade de juntar-se ao movimento funk e 

compreender a realidade paralela vivida por milhões de pessoas que são privadas de garantias 

constitucionais básicas e apedrejadas por uma mídia que muito informa e pouco aprofunda a 

origem dos fatos.  

  Desta forma, o trabalho está estruturado a partir de três capítulos. No primeiro capítulo 

busca-se contextualizar o leitor ao ambiente de formação da favela. Neste prisma, a favela 
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possui diversos conceitos que serão abordados, e demonstram as variadas formas de enxergar 

a favela de acordo com o ponto de vista de quem a vê. Nasce desta análise, os motivos que 

levaram as primeiras pessoas a constituir o morro, o nascimento da primeira favela, as raízes 

do racismo e o surgimento do funk carioca, objeto principal de estudo desta presente 

monografia.  

  A partir da consolidação do funk já elucidada no primeiro capítulo, o segundo momento 

tem como objetivo associar o funk ao ordenamento jurídico brasileiro, a partir de uma linha 

histórica desde anos de 1990 até os dias de hoje, afim de demonstrar as evoluções e involuções 

que o legislativo brasileiro propiciou aos expoentes deste movimento. 

  O último, e terceiro capítulo, buscará fazer uma análise crítica, filosófica e antropológica 

acerca de duas relações que giram em torno do funk: a relação do funk visto como culto à 

violência, através dos chamados proibidões, vertente do funk que é muito criticada por fazer 

apologia à diversos crimes, e a conexão com a realidade vivida na favela, que gera diversas 

músicas que expõe a necessidade de toda uma comunidade. 

  Metodologicamente, este trabalho buscou apoio em grandes expoentes do tema no 

Brasil, dentre eles o sociólogo Hermano Vianna, autor do célebre livro “O mundo funk carioca” 

(1988), que já na década de 80 buscava entender o movimento que ganhava à cidade do Rio de 

Janeiro e da antropóloga Adriana Facina, quem tem ênfase em antropologia urbana e história 

cultural, atuando sempre em entender os movimentos sociais contemporâneos, dentre eles o 

funk. Além dos destacados autores – e de tantos outros brilhantes – esta monografia buscou 

apoiar-se em outras teses de direito que abordaram esta problemática na intenção de dar peso 

jurídico para este tema tão delicado e humano. 

 Logo, valendo-se de tais problematizações, este estudo tem o objetivo contribuir para o 

ponto de vista acadêmico, uma vez que possui como propósito transdisciplinar relacionar a 

vivência da favela com os ramos do direito, não importando numa lógica mecânica somente a 

obtenção de resultados, mas dando ênfase na construção de um processo de reflexão política e 

social. Analisando, desta forma, como a ausência de garantias legislativas e o descaso total do 

Estado com essas áreas, geram mazelas e preconceitos contra aqueles que deveriam ser 

pertencentes de um sistema – que efetivamente não os engloba – buscando discutir questões 

como: o funk é cultura? Houve um processo de criminalização do funk? Ainda há preconceito 

contra o funk, o baile funk e a figura do funkeiro? O funk cultua à violência ou denúncia à 

realidade?  
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Afinal, o funk caracteriza-se por ser um estilo musical? Uma linguagem? Um estilo de 

vida? Ou uma manifestação cultural? Todas essas perguntas definem o funk desde que este seja 

compreendido em sua totalidade, e não por mera analise de letras que são retiradas do contexto 

que foram confeccionadas e que a sociedade entenda que não se trata apenas de um som, uma 

linguagem ou uma manifestação cultural. Trata-se de tudo isso e muito mais, pois o funk “pois 

é sobretudo uma prática social historicamente situada: uma forma de cantar, de expressar, de 

construir, de vivenciar e de sentir o mundo” (LOPES, 2010, p.21). 
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1. MEU NOME É FAVELA: HISTÓRIA, RAÍZES E A FORMAÇÃO DO CONCEITO 

DE FAVELA ATÉ O INÍCIO DO FUNK 

 

Meu nome é favela | É do povo do gueto a minha raiz | Becos e vielas |Eu encanto e canto 

uma história feliz | De humildade verdadeira | Gente simples de primeira | Salve ela meu 

nome qual é? Favela. 

Arlindo Cruz 

 

1.1 - O rompimento com as diferentes definições de Favela  

   

A concepção de Favela tem diversas composições, seja ela jurídica, antropológica, 

filosófica, urbanística, dentre outras. A definição histórica é estritamente biológica, uma vez 

que favela é o nome dado a um arbusto tipicamente encontrado no sertão nordestino1. O 

primeiro conceito a ser adotado pelo tradicional dicionário Aurélio da língua portuguesa (1975, 

apud SILVA, 2010, p.37) é o seguinte: "Conjunto de habitações populares toscamente 

construídas (por via de regra em morros) e desprovidas de recursos higiênicos". Esta antiga 

concepção é praticamente a mesma de dois outros grandes dicionários da língua portuguesa. O 

dicionário Houaiss (2009, p. 878) define favela como "(...) conjunto de habitações populares 

que utilizam materiais improvisados em sua construção tosca, e onde residem pessoas de baixa 

renda". Já o dicionário Scacconi (2010, apud SILVA, 2010, p.38), após as definições botânicas 

de praxe, encontra-se a seguinte concepção:  

"Conjunto de barracos e habitações toscas e improvisadas, construídas pelos próprios 

moradores, geralmente em morros, em áreas urbanas desvalorizadas ou sob grandes 

viadutos, caracterizado na sua origem pela ausência de infraestrutura, como guias, 

água, luz saneamento básico, arruamento. Por extensão, aglomerado humano que 

habita esse conjunto de barracos: a favela já não vive em paz com os narcotraficantes"  

                                                           
1Cnidoscolus quercifolius (Anteriormente conhecida como Jatropha phyllacantha.), popularmente chamada de 

favela, faveleira ou faveleiro é uma planta da família das euforbiáceas. É endêmica do Brasil. A sua gama de 

distribuição encontra-se principalmente na região do Nordeste Brasileiro. Esta planta, deu origem ao termo 

"favela" por ocasião da Guerra de Canudos. É um arbusto. Possui espinhos e flores brancas, dispostas em cimeiras. 

O fruto é uma cápsula que contém sementes oleaginosas, semelhantes às sementes de fava. Surge daí os nomes 

"favela", "faveleiro" e "faveleira" (FERREIRA, 1986, p. 762). 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística2, no censo de 2010, utilizou-se de 

conceitos como "ocupação ilegal" e "propriedade pública ou particular", definindo de maneira 

operacional que favela é o "Aglomerado subnormal constituído de no mínimo 51 unidades 

habitacionais, tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia dispostas em 

geral, de forma desordenada e densa, bem como carente de serviços essências" (p.2). 

  A Organização das Nações Unidas adotou na definição de favela (slum3), de modo a 

padronizar internacionalmente, os diferentes critérios utilizados nas diversas culturas para 

caracterizar os assentamentos irregulares. Sendo respaldado pelo programa UN-HABITAT4, 

no relatório bianual intitulado The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 

(2003), a exposição de que a favela-slum possui certas características, como o acesso 

inadequado a água potável, acesso inadequado a infraestrutura de saneamento básico e outras 

instalações, baixas qualidades das unidades residenciais, alta densidade e insegurança quanto 

ao status da propriedade. Este relatório inspirou a criação da célebre obra de Mike Davis (2006) 

denominada “Planeta Favela”, que se vale de uma profunda pesquisa a nível internacional para 

embasar a “favelização do mundo”, partindo do ponto de vista de que apesar de toda 

singularidade que cada área possui, as favelas constituem o principal ponto de concentração de 

pobreza, principalmente nos países emergentes que passam pelo acelerado processo de 

urbanização.  

  A definição técnica utilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro (2011) é a que se faz 

presente no Plano Diretor do desenvolvimento urbano sustentável daquele ano, que 

basicamente leva em conta as questões estruturais e urbanísticas, no qual delimita como: 

Área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de 

baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias 

estreitas e alinhamento irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de 

                                                           
2Censo 2010: Aglomerados Subnormais: Primeiros Resultados (IBGE, 2011). Disponível em:  

< http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf> 

Acesso em: 25 maio 2017 
3O termo “Slum” na língua inglesa caracteriza de forma geral favelas, comunidades carentes, e outras áreas de 

assentamento irregular. 
4O programa das Nações Unidas para assentamentos humanos (UN-HABITA ou United Nations Human 

Settlements Programme), agência da ONU responsável pela elaboração e publicação de relatórios sobre os 

assentamentos urbanos , publicando relatórios e documentos de rico grau de informação como o “The challenge 

of slums: global report on human settlements” (2003), utilizado para embasar esse tópico. Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/92016/Poster_30704.pdf?sequence=2>. Acesso em: 25 maio 

2017 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/92016/Poster_30704.pdf?sequence=2
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propriedade e construções não licenciadas, em desacordo com os padrões legais 

vigentes.5 

Os conceitos de favela analisados secamente ao que se vê da rua quando se olha o morro 

é duramente questionável. O fenômeno e o crescimento das favelas passam por uma complexa 

construção, sempre marcada por forte preconceito e estigmatização, uma vez que, como visto 

nas definições técnicas e urbanísticas acima, o conceito de favela se baseia quase sempre em 

pressupostos negativos que fazem uma comparação com o solo urbano na referência 

hegemônica que se tornou convencional para a sociedade e o Estado brasileiro. Tais 

pressupostos sustentam-se em torno de ausências, carências e homogeneidade, explanando 

clichês como a falta de infraestrutura, a falta de arruamento regular, a ocupação ilegal, dentre 

outros fatos. 

Sobre essa questão, o Observatório de favelas6 lançou o seminário denominado "O que 

é favela, afinal? (2009)" – que posteriormente foi publicado como artigo de mesmo título - que 

teve como principal objetivo estabelecer um novo conceito de favela a partir das características 

que mais se aproximam da realidade do morro, levando em conta aspectos socioculturais, 

urbanísticos e políticos. Neste, os autores e organizadores Jailson de Souza e Silva, Jorge Luiz 

Barbosa, Mariane de Oliveira Biteti, Fernando Lannes Fernandes apontaram a singularidade da 

favela: 

Nós compreendemos que as favelas constituem moradas singulares no conjunto da 

cidade, compondo o tecido urbano, estando, portanto, integrados a este, sendo, 

todavia, tipos de ocupação que não seguem aqueles padrões hegemônicos que o 

Estado e o mercado definem como sendo o modelo de ocupação e uso do solo nas 

cidades. Estes modelos, em geral, são referenciados em teorias urbanísticas e 

pressupostos culturais vinculados a determinadas classes e grupos sociais 

hegemônicos que consagram o que é um ambiente saudável, agradável e adequado às 

funções que uma cidade deve exercer no âmbito do modelo civilizatório em curso. 

[...]. Em função disso, acreditamos que uma definição de favela não deve ser 

construída em torno do que ela possui em relação ao modelo dominante de cidade. 

Pelo contrário, elas devem ser reconhecidas em suas especialidades sócio-territorial e 

servirem de referência para a elaboração de políticas públicas apropriadas a esse 

território. (SILVA; BARBOSA; BITETI; FERNANDES, 2009, p. 22). 

Essa construção deve-se ao fato da favela ser sempre classificada pelo que ela não tem, 

e não pelo que de fato ela possui, baseando-se nas ausências. Desse modo, os conceitos de 

favela informados pelos dicionários, pelas autoridades competentes, pelas organizações e pelos 

                                                           
5Conselho estratégico de informações da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/1f8a19d9-91d6-430d-81f4-52081055114e> Acesso em: 26 maio 

2017. 
6O observatório de favelas é uma organização social de pesquisa, consultoria e ação pública dedicada a produção 

de conhecimentos e de proposições políticas sobre as favelas e os fenômenos urbanos. Foi criado em 2001, e em 

2003 tornou-se uma organização da sociedade civil de interesse público (oscip), com sede na Maré, no Rio de 

Janeiro. 

http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/1f8a19d9-91d6-430d-81f4-52081055114e
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institutos, reforçam estigmas que deveriam ser esquecidos no século XX, uma vez que 

prejudicam e deturpam a imagem da favela, afastando-as do asfalto. 

  Portanto, a favela dever ser caracterizada e estudada, segundo o mesmo artigo 

anteriormente explanado, pelo que de fato ela é e pelo que possui, bem como parte constituinte 

do município, uma vez que sua construção é marcada pela insuficiência histórica de 

investimento estatal, pelo descaso imobiliário e financeiro, pelo forte preconceito social e 

estigmatização espacial, pelas edificações autoconstruídas, ocupação marcada pela alta 

densidade de habitantes, indicadores abaixo da médica em importantes quesitos sociais como 

educação, economia e saúde, altos níveis de desemprego, alta concentração de negros (pardos 

e pretos) e descendentes indígenas, relações de vizinhança marcada pela intensa sociabilidade 

e valorização dos espaços em comum. Dessa forma, a partir dessas características mais humanas 

e reais, compreende-se a cidade como diversa, una e plural, na busca pela justiça territorial e na 

cidade democrática, como conclui o artigo: 

Compreender a cidade em sua pluralidade é reconhecer a especificidade de cada 

território e seus moradores, considerando-os como cidadãos que devem ter seus 

direitos sociais garantidos na forma de políticas públicas afeiçoadas aos seus 

territórios. Trata-se de um princípio da validação plena da vida social, 

democraticamente orientada e configurada nos usos legítimos do território por grupos 

sociais marcados por profundas desigualdades sociais. Enfim, o que está em causa é 

um projeto democrático de cidade (SILVA; BARBOSA; BITETI; FERNANDES, 

2009, p. 23) 

  A busca pelo conceito e as definições sobre o que vem a ser favela, não é o único ponto 

de entrave entre os especialistas, moradores e a sociedade de maneira geral. O debate 

terminológico traz consigo outros termos que tentam substituir a palavra “favela”. A mesma 

pode ser chamada de “morro” numa clara antítese ao asfalto ou, o mais usual segundo 

convenciona o politicamente correto, “comunidades”. Este debate terminológico que indica 

uma disputa conceitual está muito além dos seus significados objetivos. O que se debate é a 

subjetividade que cada termo carrega. 

Conforme elucida Freire (2008) em sua pesquisa que gerou o artigo “Favela, bairro ou 

comunidade”, os próprios moradores associam a palavra favela a um caráter pejorativo, 

enquanto o termo comunidade, em diversos aspectos, é usado para legitimar a região. Dessa 

forma, o termo negativo empregado a favela passou a ser substituído pelo termo “comunidade” 

como uma forma de suavizar o rótulo empregado durantes tantos anos – e por tantos veículos 

diferentes – a favela. 
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 Analisando a pesquisa de Freire, Jacinety Ferreira Porto7 aponta que o termo 

comunidade remete à carência e abandono, mas foge dos já conhecidos estigmas como a 

violência, e que os próprios moradores denominam de favelados apenas quando se referem a 

outros moradores, mas jamais a si próprio. 

Para antropóloga Patrícia Birman (2008) chamar o morador de “favelado” soa da 

seguinte maneira: 

Favelado, como há muito tempo estamos cientes, é uma das designações mais 

segregadoras de uso corrente na cidade. Este termo participa frequentemente das 

formas de se criar e se reproduzir como ‘enclaves da cidade’ as favelas, juntamente 

com dispositivos de submissão de seus moradores às políticas de segregação em curso 

(p. 103 apud.).    

Em relação ao surgimento do termo “comunidade”, Birman (2008) elucida: 

A noção de comunidade, baseada em valores católicos, não precisa ser explicitamente 

religiosa, como, aliás, frequentemente não é: as referências à comunidade como lugar 

de realização da hierarquia e da complementaridade entre os diferentes se encontra 

ancorada num catolicismo difuso que se confunde, em algumas circunstâncias, com o 

que seria próprio do patrimônio nacional. Ela ganhou, para certas agencias 

governamentais e não-governamentais, um valor emblemático como lugar de 

realização de valores “tradicionais”. A imagem que resulta dessa concepção 

identitária é positiva e fartamente acionada tanto por moradores de favelas quanto pela 

sociedade mais ampla, em momentos em que se quer valorizar os elos dos primeiros 

com a segunda (p. 108).  

  Contraponto ao que foi exposto, André Fernandes8 versa em seu artigo “Favelas ou 

comunidades” (2011) uma outra visão dos próprios moradores da favela: 

Tenho observado há muito tempo que a elite e a grande mídia tenta chamar as favelas 

de comunidades e isso me traz uma grande indignação, pois do meu ponto de vista, 

isso nada mais é que uma tentativa de descaracterizar a favela e amenizar a situação 

de pobreza extrema que vive nossa cidade [...] Favela é favela e comunidade é 

comunidade! Favela é favela e caso aconteça de um dia deixar de ser favela, como 

querem alguns, não será porque os governantes são bonzinhos, mas porque houve 

muita cobrança por parte de vários líderes, que deram suas vidas para que hoje elas 

tivessem as melhorias que estão recebendo. Chamar 44 favelas de ex-favelas é uma 

conversa para quem não tem conhecimento do assunto e que vai engolir isso ou talvez 

para amenizar a situação da Cidade Maravilhosa, para recebermos melhor os turistas 

que virão. Talvez exista a hipótese de que alguém queira receber os louros de ter 

transformado 44 favelas em bairros, ou comunidades, como insistem em chamar. O 

fato é que favela é favela e quando a favela tiver tudo que os demais locais da cidade, 

como Ipanema, Barra e Leblon tiver, não vai deixar de ser favela, porém pode mostrar 

para o mundo que é possível mudar, que conquistamos o respeito por termos lutado, 

por que a VOZ DA FAVELA se fez ouvir. Assim seremos exemplos para outras 

favelas, que estão espalhadas por todo o mundo. (p.1) 

                                                           
7Jacinety Ferreira Porto escreveu o artigo “Favela e comunidade: uma jornada em busca de definições a partir de 

entrevistas com professoras de creche”, 2012. Disponível em: <http://www.puc-

rio.br/pibic/relatorio_resumo2012/relatorios_pdf/ctch/EDU/EDU-Jacinety%20Ferreira%20Porto.pdf>. Acesso 

em: 30 maio 2017 
8Jornalista, fundador e diretor da ANF – Agência de Notícias da Favela. Artigo disponível em  

< http://www.anf.org.br/favelas-ou-comunidades/ >. Acesso em: 28 maio 2017. 

http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2012/relatorios_pdf/ctch/EDU/EDU-Jacinety%20Ferreira%20Porto.pdf
http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2012/relatorios_pdf/ctch/EDU/EDU-Jacinety%20Ferreira%20Porto.pdf
http://www.anf.org.br/favelas-ou-comunidades/
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 A ideia defendida por André Fernandes traz uma concepção bastante abordada entre os 

líderes dos movimentos urbanos oriundos das favelas em tomar o seu protagonismo como 

agente modificador da segregação espacial e social, e a partir disso, lutar por múltiplas causas 

que representam resistência, resiliência, luta, moradia, condições básicas de infraestrutura, 

saúde, educação, dentre outras. 

1.2 - A formação histórica e social da favela carioca 

  

O histórico das chamadas favelas deu-se principalmente, pela ocupação de três grupos 

que não tinham onde fixar residência, sendo eles: os soldados vitoriosos da Guerra dos Canudos, 

os ex-escravos que tinham acabado de receber a liberdade e os desabrigados com o fim dos 

cortiços na chamada Reforma Pereira Passos (ALVITO; ZALUAR, 2005) 

 A Guerra dos Canudos ocorreu no período histórico de 1896 a 1897 no interior do sertão 

da Bahia. O conflito foi protagonizado pelos habitantes do Arraial de Canudos - dentre eles 

sertanejos, miseráveis, jagunços e fanáticos religiosos, nos quais eram conduzidos pelo líder 

beato Antônio Conselheiro - e as tropas do governo da Bahia com alicerce militar enviado pelo 

governo Federal. O contexto histórico era de crise econômica e social no sertão nordestino, 

causado pela fome, seca, desemprego, falta de apoio político e violência. A história de canudos 

é repleta de misticismo e realidade, no qual contrapõe o fanatismo religioso de Antônio 

Conselheiro (no qual se intitulava o enviado de Deus para salvar os sertanejos) e a revolta das 

condições sociais que aquela população enfrentava, desde as críticas ao sistema Republicano, 

até as manifestações contra os impostos. Por fim, a guerra durou cerca de um ano, e após três 

expedições fracassadas das tropas do Governo da Bahia, a repercussão em todo o país fez com 

que o Ministro da Guerra preparasse uma expedição federal de doze mil soldados oriundos de 

dezessete estados brasileiros, que culminou na morte de cerca de vinte cinco mil pessoas, e a 

destruição total do povoado de Canudos. Ao retornarem da guerra, os soldados do exército 

brasileiro regressaram ao Rio de Janeiro, sem residência fixa e sem receber o devido salário, 

sendo autorizados pelo governo a construir casas de madeiras próximo aos morros da cidade. 

Estes espaços ocupados passaram a ser conhecidos por Favela, em homenagem a planta muito 

abundante no sertão nordestino, e já abordado no tópico anterior. (ALVITO; ZALUAR, 2005. 

CUNHA, 1902.) 

O segundo grupo que deu força a construção do espaço-favela foram os chamados ex- 

escravos - negros libertos que após a Lei Áurea foram buscar moradia em regiões precárias e 
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afastadas dos bairros centrais do Rio de Janeiro. O movimento Quilombola já inaugurava o 

processo de busca de habitação dos negros que enfrentavam o sistema escravagista, 

contornando as fronteiras da cidade, no espaço onde hoje são formadas as favelas (ALVITO; 

ZALUAR, 2005). A situação se agravou com o movimento de "Cartas de alforria" (1870/1888), 

no qual os proprietários de escravos libertam seus próprios escravos através de um documento 

que o rescindi dos seus direitos de propriedade sobre o mesmo. Segue o modelo do documento 

de alforria utilizado a época: 

 Digo eu Manoel de Souza Magalhães que entre os bens livres e desembargados 

de que sou legítimo senhor e possuidor, é uma escrava mestiça de nome Joanna filha 

de minha escrava Helena criola, que agoconta aliás tem de idade treze anos, a qual 

escrava Joanna, deve acompanhar-me até o dia em que eu a casar ou falecer, e sendo 

que a mesma descre e tenha filhos, tanto ela como seus filhos gozarão da mesma 

liberdade, cuja liberdade é do dia de minha morte por diante como si do ventre livre 

nascesse; e não poderão meus herdeiros presentes e esta liberda de que a faço de minha 

livre vontade sem constrangimento algum, e sim pelo muito amor que lhe tenho por 

ter criado como filha, e além disso me ter servido completamente; e havendo dúvida 

sobre o ponderado recebo a dita escrava em minha terça pela quantia de cento e vinte 

mil reis, e declaro que presentemente o posso fazer por possuir bens abundantes que 

bem chegarão para esta liberdade: e para título mandei passar a presente que pedi ao 

Senhor Jose Thomaz de Aquino [...]. 9 

No entanto, apesar de livres e aliviados da brutalidade que os mantinham trabalhando para os 

seus proprietários, os negros forros sofriam com a discriminação da sociedade, e passaram a 

integrar os quilombos, procurando terrenos baldios para que pudessem plantar. (ALVITO; 

ZALUAR, 2005). Nesse momento, pelo fato do Brasil Colônia ser marcado pela restrição a 

terra, os quilombolas eram expulsos pelos proprietários dos terrenos, e nesse processo de 

deslocamento, chegaram a cidade do Rio de Janeiro, onde ocupavam cortiços ou áreas da 

periferia da cidade. A partir deste contexto, o conceito de quilombo começa a se fundir ao novo 

conceito de favela e já no início do século XX, "a favela ficou sendo representada pela república 

o que os quilombos ficaram sendo representados pela sociedade escravocrata" (VITALINO, 

2012, p.1)10  A Lei Áurea (1988) aboliu de vez a escravidão no país, e foi fruto de uma série de 

revoltas dos escravos e pressões internacionais, sendo o Brasil o último país independente a 

findar com esse sistema. No entanto, o que deveria ser a conquista de um direito proveniente 

de muita luta social e resistência, foi apresentado pela Monarquia como um simples presente, o 

que a tirou da responsabilidade de integrar os negros libertados a uma sociedade que não a 

                                                           
9O documento encontra-se exposto no endereço eletrônico oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 

Disponível em: <http://www.tjse.jus.br/arquivojudiciario/index.php/exposicao-virtual/134-a-alforria>.  Acesso 

em: 29 maio 2017. 
10Claudia Vitalino é a presidente da UNEGRO (União de Negros pela Igualdade) e escreveu o artigo: “Negros são 

maioria na favela” (2012). Disponível em: 

<http://m.vermelho.org.br/rj/noticia/artigo_negros_sao_maioria_nas_favelas/183804-101>. Acesso: 26 maio 

2017. 

http://www.tjse.jus.br/arquivojudiciario/index.php/exposicao-virtual/134-a-alforria
http://m.vermelho.org.br/rj/noticia/artigo_negros_sao_maioria_nas_favelas/183804-101
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discriminasse. Assim, estima-se que 700 mil escravos foram desamparados ao acaso e 

obrigados a lidar com um sistema - e uma liberdade - nunca antes experimentado. 

Por fim, o terceiro grupo a ser apresentado foi oriundo da chamada reforma Pereira 

Passos, prefeito do Rio de Janeiro no início do século XX, que tinha como objetivo dar a cidade 

transformações urbanísticas com características modernas inspiradas em Paris, na França. A 

fama internacional de "Cidade da Morte" e "Porto sujo"11 era consequência de uma cidade que, 

no início do século XX, sofria com a falta de planejamento urbano e de infraestrutura sanitária, 

sendo foco de diversas doenças como a varíola, o sarampo, a febre amarela, a tuberculose, a 

disenteria e a temida peste bubônica – que fazia com que o Rio de Janeiro fosse uma cidade a 

ser evitada por todos. 

  Para essa empreitada, o então Presidente Rodrigues Alves, representante da cafeicultura 

paulista, nomeou para prefeito Francisco Pereira Passos (carioca, engenheiro e urbanista, tendo 

estudado na França por três anos) e o médico sanitarista como Diretor geral de saúde público. 

Ambos receberam do Presidente carta branca para o início da reforma que ficou vulgarmente 

conhecida como Bota abaixo e tinha como objetivo mais concreto sanear o Rio de Janeiro e 

modernizá-lo urbanisticamente, controlando a propagação de doenças, abrindo avenidas e 

fazendo com que a cidade passasse por um processo de embelezamento (ALVITO; ZALUAR, 

2005. BENCHIMOL, 1992). As repercussões inicias foram extremamente positivas, fazendo 

com que a cidade tivesse um ar mais arejado, substituindo os antigos becos e ruas estreitas por 

largas avenidas e ruas arborizadas, a construção da atual Avenida Rio Branco que rasgava o 

centro da cidade, além de prédios grandiosos e complexamente arquitetados como o Teatro 

Municipal, a Escola de Belas Artes e a Biblioteca Nacional, transformando outrora o apelido 

jocoso, em agora Cidade Maravilhosa (BENCHIMOL, 1992). Ademais, grande parte dos 

problemas sanitários foram sanados através do projeto de lei apresentado no congresso que 

determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, que só no ano de 1904 matou mais 

de 4.000 pessoas. Tal projeto dividiu a sociedade carioca e foi o estopim para a reforma popular 

denominada "Revolta da Vacina". Segundo o projeto, os agentes de saúde tinham o direito de 

entrar nas casas sem permissão e aplicar a vacina, fazendo com que diversas camadas da 

população se revoltassem contra a medida, com temor de que a vacina os lavariam a morte 

(ALVITO; ZALUAR, 2005. BENCHIMOL, 1992). Ademais, os positivistas alegarem que a 

nova lei era uma afronta a quebra dos direitos individuais e a liberdade dos cidadãos cariocas. 

                                                           
11Termos utilizados à época para definir o Rio de janeiro perante o cenário internacional. Disponível em: 

<https://espacomorgenlicht.wordpress.com/2013/09/02/o-rio-que-queria-ser-paris/>. Acesso: 26 jun. 2017. 

https://espacomorgenlicht.wordpress.com/2013/09/02/o-rio-que-queria-ser-paris/
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Com a explosão da revolta, a cidade transformou-se numa praça de guerra12, e o governo contou 

com apoio do exército e da marinha para o bombardeio de bairros e área costeiras13. A 

resistência popular foi tão intensa, que o governo revogou a obrigatoriedade da vacina e a 

revolta retrocedeu, no entanto prendeu e torturou os líderes opositores, como o emblemático 

capoeirista Prata Preta14. Anos depois, ficou provado que a Revolta foi nutrida pelos opositores 

monarcas, que na tentativa de criar um ambiente propício para um golpe de Estado, incitou a 

população com charges nos jornais da época que desenhavam os perigos da campanha de 

vacinação15.  Apesar da falta de tato político, o jovem médico Oswaldo Cruz fez com que a 

população carioca se vacinasse mesmo com a revogação da obrigatoriedade da vacina, pois a 

exigência do atestado de vacinação ocorria para trabalho, viagem, casamento, alistamento 

militar, matrículas em escolas públicas e hospedagem em hotéis16. 

  No entanto, a reforma era claramente excludente e só beneficiou a elite carioca, uma 

vez que sem qualquer consulta a população - e aos gritos de "Bota abaixo" - os funcionários da 

prefeitura demoliram em menos de um ano cerca de 600 habitações coletivas e 700 casas no 

centro da cidade, deixando sem teto pelo menos 14.000 pessoas, que desabrigados, se dirigiram 

aos subúrbios e mangues e lá construíram casas de tábuas. Ao invés de auxílio, por muitos anos, 

a população carente carioca foi reprimida e se viu prejudicada, uma vez que o projeto de 

República implementado em 1889 era liberal do ponto de vista econômico, autoritário no 

político, excludente no social já que o objetivo de trazer a civilização ao país era a qualquer 

custo, e nessa nova sociedade não se inseria as camadas populares, que passou a se afastar da 

cidade e ser socialmente reprimida e ainda mais estigmatizada pela sociedade de uma maneira 

geral (ALVITO; ZALUAR, 2005). 

1.3 - A primeira Favela Carioca 

   

No contexto de crise social e habitacional, e impulsionado pelo retorno de milhares de 

soldados da guerra dos canudos, a abolição da escravatura, a migração de ex-escravos e o "bota 

                                                           
12 Vide Anexo A – Charges que contam a história da Revolta da vacina. (p.74 e 75) 
13Parágrafo inspirado no acervo de memórias da cidade do Rio de Janeiro através da publicação do artigo 1904 – 

a maior batalha do Rio” (2006). Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf>. Acesso em: 27 maio 2017. 
14Vide Anexo A – Imagem 4 -  Charges que contam a história da Revolta da vacina (p.75). Horácio José da Silva 

era um famoso capoeirista conhecido como Prata Preta, tido como um dos líderes mais ousados a lutar contra a 

imposição sanitarista. Disponível em: <http://www.turistaaprendiz.org.br/detalhe.php?idDado=214>. Acesso em: 

27 maio 2017. 
15Idem ao rodapé nº 12. 
16Idem ao rodapé nº 12. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf
http://www.turistaaprendiz.org.br/detalhe.php?idDado=214
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abaixo" ocasionado pela reforma Pereira Passos contra os cortiços do centro carioca, foram 

providenciais para a formação da primeira Favela do Brasil (GONÇALVES, 2013). A primeira 

área a ser ocupada, não foi diretamente no morro. Como foi dito, os soldados da Guerra dos 

Canudos voltaram para o Rio de Janeiro frustrados com o não cumprimento da promessa de 

terras e soldos, e receberam das forças armadas, no pé do atual Morro da Providência17, terras 

para que pudessem construir casebres para moradia. Junto a esse fato, o início do processo de 

abolição da escravidão fez com que os novos negros livres migrassem de todo o Brasil para o 

Rio de Janeiro em busca de emprego e condições sustentáveis de sobrevivência. Ao se 

depararem com uma cidade caótica no final do Século XIX, se espalharam pelo subúrbio 

carioca na Zona Norte e pela nova área de moradia próxima ao morro que havia ganhado o 

apelido de favela, pelas razões já expostas anteriormente nesta monografia. O processo se 

intensificou, quando a Reforma Pereira passos derrubou centenas de casas e cortiços no centro 

da cidade, fazendo com que a população fizesse novo imigração para fora do centro da cidade 

e para as favelas. 

  A partir desse fluxo migratório, das políticas adotadas e da exclusão das camadas mais 

populares, nasce o início da ocupação ao Morro da Favela, entre o final do século XIX e início 

do século XX (GONÇALVES, 2013). Cercado de um lado por uma pedreira, fabricas e pelas 

linhas da Estrada de ferro Central do Brasil, e por outro por um cemitério, o local tornou-se um 

lugar apropriado para receber famílias de baixa renda, uma vez que seu terreno era 

desvalorizado. A arquitetura das primeiras casas do Morro da Favela seguia o mesmo modelo 

utilizado em Canudos (GONÇALVES, 2013) 

1.4 Raízes do Racismo 

   

De imediato, junto ao surgimento da primeira favela, o racismo se mostrou presente 

como se pode observar na carta do Delegado da 10ª circunscrição ao Chefe de polícia, Dr. Enéas 

Galvão, em 4 de novembro de 1900: 

Obedecendo ao pedido de informações que V. Excia., em ofício sob nº 7.071, ontem 

me dirigiu relativamente a um local do Jornal do Brasil, que diz estar o morro da 

Providencia infestado de vagabundos e criminosos que são o sobressalto das famílias 

no local designado, se bem que não haja famílias no local designado, é ali impossível 

ser feito o policiamento porquanto nesse local, foco de desertores, ladrões e praças do 

                                                           
17O morro da favela atualmente se chama Morro da Providência e está situado entre os bairros do Centro, Santo 

cristo, e da Gamboa. Encontra-se também como umas das favelas que passaram a receber as Unidades de Polícia 

Pacificadoras. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/pt-br/conheca-a-historia-da-primeira-favela-do-

rio-de-janeiro>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

https://museudoamanha.org.br/pt-br/conheca-a-historia-da-primeira-favela-do-rio-de-janeiro
https://museudoamanha.org.br/pt-br/conheca-a-historia-da-primeira-favela-do-rio-de-janeiro
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Exército, não há ruas, os casebres construídos de madeira e cobertos de zinco, e não 

existe e todo morro um só bico de gás, de modo que para a completa extinção dos 

malfeitores apontados se torna necessário um grande cerco, que para produzir 

resultado, precisa pelo menos de um auxílio de 80 praças completamente armadas 

(Arquivo Nacional, 04 nov. 1900. In: ZALUAR e ALVITO, 2006, p. 8). 

  Pode-se analisar que a partir desse documento histórico que o morro da favela já nasce 

estigmatizado, como alerta os historiadores Alba Maria Zaluar e Marcos Alvito Pereira de 

Souza (2006): 

 Em primeiro lugar, mostram (os documentos) que o "morro da Favela", apenas 

três anos depois de o Ministério da Guerra permitir que ali viessem a se alojar os 

veteranos da campanha de Canudos (terminada em 1º de outubro de 1897), já era 

percebido pelas autoridades policiais como um "foco de desertores, ladrões, e praças 

do Exército". E mais, a carta do delegado da 10ª circunscrição parece conter a primeira 

menção à favela como um duplo problema: sanitário e policial (aos quais o assessor 

de Enéas Galvão acrescentou à "moralidade pública") que poderia, por isso mesmo, 

ser resolvido de um só golpe. A ideia de Favela como um "foco", a menção à 

"limpeza", isto é, a retórica centrada nas concepções de uma "patologia social" e da 

poluição estava destinada a uma longa permanência na cena institucional carioca no 

século XX (ALVITO; ZALUAR, 2006, p.11). 

  O autor traz consigo a ideia de que já no início do século XX, junto com a formação do 

primeiro conjunto habitacional que iria dar nome a Favela, a ocupação nos morros da cidade 

do Rio de Janeiro era vista pela polícia e alguns setores da sociedade carioca como reduto de 

criminosos e locais perigosos. 

  Embora o conceito de favela ainda fosse recente, a política higienista fadou este local 

como lugar onde a pobreza sobrepõe diversos outros valores humanos. De acordo com Lícia 

Valladares (1991):  

Fazendo uso de um discurso ideológico dualista, as classes dominantes como que 

dicotomizavam o mundo: de um lado o mundo do trabalho, da moral, da ordem; de 

outro, um mundo às avessas- amoral, vadio, caótico - que deveria ser reprimido e 

controlado para não comprometer a ordem. A cada um destes mundos correspondia 

um espaço: ao primeiro, a fábrica; ao segundo, o cortiço e a rua. Nesse sentido a 

expressão “classes perigosas” se referia basicamente àqueles fora do universo fabril; 

mais especificamente àqueles que eram criminosos, delinquentes ou simplesmente 

vagabundos e desordeiros que viviam entre o cortiço e a rua, tentando impor a 

desordem (VALLADARES, 1991. In: Boschi, 1991, p. 94/95). 

  Para o historiador e professor da Universidade Federal Fluminense Marcos Alvito, em 

entrevista18 ao Observatório da Favela, as raízes do racismo estão entranhadas até mesmo nas 

palavras, como “remoção”, utilizada ao longo de todo século XX. Segundo Alvito “desde que 

surgiram, ainda no final do século XIX, as favelas foram vistas como uma espécie de ‘corpo 

estranho’ na cidade. Talvez por isso se fale em ‘remoção’, palavra comumente utilizada para 

                                                           
18“Dos parques ao conjunto”. Observatório da Favela. Disponível em <www.of.org.br/noticias-analises/dos-

parques-aos-conjuntos>. Acesso em 29 maio 2017 
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cadáveres ou lixo”. Este preconceito velado, ou quase sempre explicito, é o ponto de partida 

para entendermos diversos processos e movimentos que a favela recebeu e atuou ao longo de 

sua história. 

1.5 – O surgimento do funk e a consolidação da Favela 

 

Ao longo do século XX a favela foi se consolidando no cenário carioca. Apesar das 

demolições dos cortiços no início da primeira década para o projeto da Reforma Pereira Passos, 

os primeiros documentos oficiais sobre a favela – já ocupando diversos morros do Rio de 

Janeiro – é relativo ao Código de Obras de 1937, que defendia a demolição das favelas, e a 

classificava como “aberração”19. Logo nos anos 40, ocorreu a primeira remoção feita pelo 

prefeito Henrique Dodsworth, com a criação dos populares “Parques Proletariados” uma vez 

que o governo definiu a situação como um problema de saúde pública. Segundo Marcos Alvito, 

em entrevista20 ao Observatório das Favelas, esse programa foi um total fracasso devido ao alto 

custo que o Governo não conseguiu sustentar e principalmente: 

[...] alguns destes conjuntos habitacionais, como Cidade de Deus, são considerados 

favelas. O processo foi extremamente autoritário e violento, tendo um impacto 

extremamente negativo na vida das pessoas atingidas. (...) O programa fracassou por 

não levar em consideração as possibilidades e os projetos da população afetada. As 

favelas são basicamente uma solução popular possível para o problema da habitação 

e do transporte. Qualquer programa implementado de cima para baixo, sem 

participação popular, mesmo em nome da “segurança” dos moradores é um convite 

ao fracasso. É bem possível que avaliações “técnicas” acabem por encobrir decisões 

políticas em meio a um clima de comoção gerado pela tragédia recente. 

  Com a instalação da Ditadura militar em 1964 ocorreu a intensificação do projeto de 

eliminar as favelas. O crescimento da favela tinha praticamente dobrado de 170 mil para 335 

mil moradores nas décadas de 50 e 60 (RIBEIRO; LAGOS, 1991) e passou a ser chamado pelo 

governo de “O problema-favela” (BRUM, 2013). A pressão era também por parte da mídia, 

como se pode observar no trecho do Jornal do Brasil21 (1966):  

No ponto em que chegamos, não há no Rio qualquer outro problema que apresente 

tanta urgência em ser resolvido quanto as favelas (…). A extinção das favelas justifica 

a paralisação de todos os programas de embelezamento urbanístico da cidade, pois 

não há melhor forma de ressaltar o esforço de melhoria da Guanabara do que a 

                                                           
19O Código de Obras de 1937 encontra-se no site oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na área de 

Arquivo Geral – Raridades. Disponível em:<http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/codigo-de-obras-de-

1937>. Acesso em 19 maio 2017. 
20“Dos parques ao conjunto”. Observatório da Favela. Disponível em <http://www.of.org.br/noticias-analises/dos-

parques-aos-conjuntos>. Acesso em: 29 maio 2017. 
21“Vitrina da miséria” Jornal do Brasil, 15/01/1966. In BRUM, Mário. Favelas e remocionismo ontem e hoje: da 

ditadura de 1964 aos grandes eventos. O Social em Questão - Ano XVI - nº 29 – 2013. Disponível em 

<http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/8artigo29.pdf>. Acesso em: 29 maio 2017 

http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/codigo-de-obras-de-1937
http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/codigo-de-obras-de-1937
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eliminação do contraste brutal e injusto das favelas com o perfil dos edifícios e a linha 

da paisagem favorecida. 

  A criação da CHISAM22 a partir de 1968 foi um grande passo rumo a concretização da 

política de remoção adotada pela Ditadura Militar brasileira e traz consigo um grande acervo 

histórico sobre o pensamento à época do que era favela e o papel do favelado na sociedade. O 

primeiro coordenador da CHISAM, Gilberto Coufal23, concluiu que após diversos estudos com 

psicólogos e sociólogos “chegou-se à conclusão de que o sistema a urbanização da favela não 

era psicologicamente favorável, pois os favelados continuavam pensando, agindo e vivendo 

como favelados. Então, o filho daquele homem que morava na favela, vai crescer mentalmente 

um favelado” (BRUM, 2013). Após diversas remoções, já ao final da ditadura na década de 80, 

surgiram canais democráticos para dar voz a favela, dentre elas a FAFEG (Federação das 

Associações de Favelas do Estado da Guanabara) que se posicional frontalmente contra o 

processo de remoção na Convocatória do II Congresso da FAFEG (1968): 

Com o trabalho do homem, a cidade cresce, o progresso aproxima-se das áreas onde 

você habita, crescendo a cobiça desses lugares já valorizados. Embora a lei seja igual 

[grifo no original] para todos, sempre vence o mais forte, e surgem as remoções para 

lugares longínquos, trazendo vários transtornos para o homem que vive de salário. O 

que será do trabalhador quando a cidade chegar em Vila Aliança, Vila Kennedy e 

Cidade de Deus? Para onde você vai24 

Segundo BRUM (2013) a ideia inicial era de que até 1976 todas as favelas do Rio de 

janeiro fossem removidas para os chamados conjuntos habitacionais, no entanto, a CHISAM 

foi extinta em 1973, tendo removido, total ou parcialmente, 62 favelas e 175 mil habitantes, 

quase todos localizados na Zona Sul do Rio de Janeiro e transferidos para A Zona Norte e Zona 

Oeste da cidade (apud PERLMAN, 1977, p. 242). 

Com o insucesso do processo de remoção das favelas cariocas e a tentativa de 

eliminação dos morros ocupados a fim de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, o projeto 

perdeu força ano após ano, principalmente com o crescimento de ONG’S que passaram a ganhar 

visibilidade na luta contra o preconceito e na construção do orgulho de morar na favela, 

                                                           
22Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana, vinculada ao Ministério do Interior. 
23“Ex-coordenador da CHISAM é por integrar favelados” Jornal do Brasil, 06/12/1971. In BRUM, Mário. Favelas 

e remocionismo ontem e hoje: da ditadura de 1964 aos grandes eventos. O Social em Questão - Ano XVI - nº 29 - 

2013 
24“Favelados se preparam para lutar contra a sua remoção” Jornal do Brasil, 31/11/1968. In BRUM, Mário. Favelas 

e remocionismo ontem e hoje: da ditadura de 1964 aos grandes eventos. O Social em Questão - Ano XVI - nº 29 - 

2013 
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associados com a volta da democracia após cerca de vinte anos de regime militar, e a própria 

constituição de 198825.  

Nesse contexto do final da década de 70 e início dos anos 80, o Funk passou a fazer 

parte da cultura brasileira. No entanto, Hermano Vianna (1988) relata que o funk nasceu nos 

Estados Unidos da América e tem origem na gíria “funky” que pejorativamente era sinônimo 

de mau cheiro e ofensivo26. Esta palavra passou a ser símbolo da cultura do orgulho negro, 

transcendendo o estilo musical à forma de se viver, as roupas a serem usada, a linguagem e 

diversas outras formas que caracterizam o comportamento humano, radicalizando a soul 

music27, que já havia conquistado espaço na elite da sociedade estadunidense, com “suas 

propostas iniciais, empregando ritmos mais marcados ('pesados’) e arranjos mais agressivos” 

(VIANNA, 1987). O sucesso foi tamanho que o ritmo foi exportado para diversos países, tendo 

como seu principal nome James Brown28 

No Rio de Janeiro, os primeiros bailes que tocavam funk – que posteriormente passou a 

ser chamado de “baile funk” – foram realizados em quadras e ginásios do subúrbio carioca. No 

entanto o funk passou a ter ainda mais visibilidade na tradicional casa de shows “Canecão” e, 

sob o comando do revolucionário discotecário Ademir Lemos, reunia cerca de cinco mil 

pessoas que vinham de todas as partes da cidade – da zona sul à zona norte – nos chamados 

“baile da pesada” (VIANNA, 1987). No entanto, a partir da explosão da Música Popular 

Brasileira – a MPB, gênero musical que teve em seus anos de ouro à crítica à ditadura militar – 

o canecão proibiu a realização dos bailes para tornar-se o palco nobre da MPB, elitizando o seu 

público e transferindo os bailes funk de vez para o seu berço no subúrbio carioca. Ao Jornal da 

música (1977), Ademir comenta que: 

As coisas estavam indo muito bem por lá. Os resultados financeiros estavam 

correspondendo à expectativa. Porém, começou a haver falta de liberdade do pessoal 

que frequentava. Os diretores começaram a pichar tudo, a pôr restrição em tudo. Mas 

nós íamos levando até que pintou a ideia da direção do Canecão de fazer um show 

com Roberto Carlos. Era a oportunidade deles para intelectualizar a casa, e eles não 

iam perdê-la, por isso fomos convidados pela direção a acabar com o baile. (Jornal de 

Música, Nº 30, 1977:5 In. VIANNA, Hermano. 1987, p.51) 

                                                           
25 Diversos outros casos de remoção e programas voltados para a favela ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, 

como por exemplo o “FAVELA-BAIRRO” na década de 90, e mais atualmente as polêmicas remoções para o 

período de grandes eventos (a Copa do mundo, 2014; e as Olimpíadas, 2016). Entretanto, este documento tem o 

objetivo de contextualizar o momento vivido pela favela no surgimento do Funk.  
26Tradução livre das palavras “foul-smelling; offensive”. (VIANNA, Hermano. 1987. p.46) 
27Gênero musical que já representava a black music norte americana. (VIANNA, Hermano. 1987) 
28Reconhecido pela revista Rolling Stones, especializada em música, como um dos maiores artistas de todos os 

tempos. Disponível em: <http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-artists-of-all-time-

19691231/james-brown-19691231>. Acesso em: 10 jun. 2017 

http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-artists-of-all-time-19691231/james-brown-19691231
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-artists-of-all-time-19691231/james-brown-19691231
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 Ao ganhar o subúrbio e a favela carioca, o funk se popularizou e cada vez mais deixou 

de ser um momento de lazer e passou a se transformar em símbolo do movimento cultural que 

ficou conhecido como a “Black Rio” (VIANNA, 1987, p.57). Assim noticiava o Jornal da 

música (1977) e o Jornal Versus (1978), respectivamente, a febre que o funk causou na 

juventude negra: 

É claro que dançar soul e usar roupas, penteados e cumprimentos próprios não resolve, 

por si, o problema básico de ninguém. Mas pode proporcionar a necessária emulação 

– a partir da recriação da identidade negra perdida com a Diáspora Africana e 

subsequente massacre escravistas e racistas – para que se unam e, juntos, superem 

suas dificuldades. (Jornal de Música, Nº 33, agosto de 1977:16 In. VIANNA, 

Hermano. 1987, p.56) 

 Black Rio, Black São Paulo, Black Porto e até Black Uai! Primeiro a 

descoberta da beleza negra. O entusiasmo de também poder ser black. A vontade de 

lutar como o negro norte-americano, em busca da libertação do espírito negro, através 

do Soul. As roupas coloridas, as investidas na imprensa branca junto com a polícia 

comum. Num segundo momento uma consciência incipiente começa a surgir. O 

trabalho, as condições de vida, a igualdade racial começa a receber destaque (Versus, 

1978:42 In. VIANNA, Hermano. 1987, p.57). 

  A partir deste estrondoso sucesso e um mercado inteiro para ser explorado, o funk 

deixou de importar música americana e passou a fazer uma releitura do ritmo adaptado a 

realidade brasileira, criando um novo gênero que se distanciou completamente do original: o 

funk carioca. Concordo com Hermano Vianna (1988) quando ele relata que esse novo gênero é 

resultado de um processo de hibridização que reconstruiu com autonomia e criatividade uma 

cultura importada, trazendo ao funk carioca novos elementos que estavam em alta no mundo 

inteiro como o hip hop e o rap resultando no inédito gênero musical com a identidade do Rio 

de janeiro.  

Segundo Adriana Carvalho Lopes (2010), neste período histórico, o funk era visto como 

uma grande novidade e a mídia o retratava de maneira positiva, principalmente por ainda ser 

uma importação norte-americana, o que se explica das notas relacionadas aos bailes funk 

aparecerem sempre nas colunas culturais como “festa e diversão do subúrbio” (p.33). O 

discurso muda completamente a partir dos anos de 1990, onde o funk encontra-se ainda mais 

estabelecido e popular, principalmente nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Nesta época, o 

funk já se encontra totalmente identificado a realidade carioca, e criando personalidade e 

composições própria através da figura dos MC’s. 

As composições do funk, agora em português, passam a falar sobre o dia a dia da favela 

e de bairros pobres, derrubando barreiras e cruzando fronteiras classistas na cidade no Rio de 

Janeiro, em dois aspectos: o funk ganha o asfalto e passa a ser ouvido na zona sul carioca, e os 
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jovens de classe média alta passam a frequentar os bailes funk realizados na favela (LOPES, 

2010). No entanto, ao mesmo tempo que começa a ganha adeptos, o funk passa a conviver com 

os estigmas e preconceitos que carregaria para sempre, deixando de ocupar a parte cultural dos 

jornais, para estampar as notícias policiais. Herschmann (2000, p.180) destaca de maneira 

brilhante que “o funkeiro vai sendo apresentado à opinião pública como um personagem 

‘maligno/endemoniado’ e, ao mesmo tempo, paradigmático da juventude da favela, vista como 

revoltada e desesperançada”. O acontecimento crucial para que esta mudança de percepção em 

relação ao funk fosse justificada pela mídia ocorreu com os chamados “arrastões”29. Adriana 

Carvalho Lopes (2010) aponta que este apelido foi dado pela mídia para classificar uma espécie 

de invasão de jovens funkeiros à praia de Copacabana, no qual, seguindo relatos midiáticos, 

estavam presentes para assaltar banhistas de classe média. Este evento foi duramente divulgado 

na mídia e, apesar de não ter nenhuma relação com o movimento funk, foi massivamente 

atrelado a juventude funkeira, culpabilizando e responsabilizado estes às mazelas sociais fruto 

de uma cidade partida pela desigualdade social. Adriana Carvalho Lopes (2010) destaca em sua 

obra a manchete do jornal Folha de S. Paulo (1992) que abordou a ação como uma revolta dos 

funkeiros frente ao fechamento de bailes funk. A capa do jornal dizia: “Funkeiros vão às ruas 

para manter o baile – galeras do funk protestam contra o fechamento de salões e restrições de 

menores em festas”30. 

O Jornal O Globo (1991) publicou em sua manchete que “Ratos de praia fazem arrastão 

e trocam tiros com banhistas”. Dentro da matéria, atribuiu a ação a “punguistas31 moradores 

das favelas”. No entanto, em recente publicação de janeiro de 2017, corrigiu o termo utilizado, 

destacando que “Com o passar do tempo, porém, foi possível comprovar que jovens de 

diferentes bairros combinavam brigas na areia. A partir da confusão, iniciavam os arrastões”.32 

 A partir de casos concretos que passaram a assolar o Rio de Janeiro, como por exemplo, 

além dos arrastões, o grande crescimento da violência em toda a cidade (e consequentemente 

no subúrbio e na favela) e a expansão do tráfico de drogas e a mídia, sociedade carioca passou 

a criminalizar a imagem do funk e do funkeiro, atrelando sempre as mazelas sociais e a 

alienação da juventude. O Jornal do Brasil (1992) destacou em sua capa: “Movimento funk leva 

                                                           
29 Vide anexo B –“Arrastões no Rio de Janeiro nos anos 90” (p.76 e 77) 
30 Vide anexo C – Imagem 1 – Jornais retratam arrastões nos anos 90 (p.78) 
31 O termo punguista era denominado para “batedores de carteira”, “assaltantes”. 
32 “Arrastões nas praias da zona sul levaram pânico aos banhistas”. O Globo. Disponível em: < 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/nos-anos-90-arrastoes-nas-praias-da-zona-sul-do-rio-levaram-

panico-aos-banhistas-10838744#ixzz4l8YlUHyS > Acesso em: 20 jun.2017 
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desesperança – ao contrário de jovens de classe média que lutaram pelo impeachment, rodas de 

adolescentes desassistidos chegam às ruas”33. Ademais, na mesma capa, traçou o perfil do 

funkeiro: 

A partir dessa massificação midiática, o funk e a favela foram sentenciadas a sua 

criminalização por parte da sociedade. A matéria supracitada comparou o jovem de classe 

média do movimento “caras pintadas”, que lutava pelo impeachment do então presidente 

Fernando Collor de Mello, com os jovens “funkeiros”, “alienados” de questões políticas e 

partidárias e que tinham o rosto “naturalmente pintado” (LOPES, 2010, p.36). Ao traçar o 

“perfil do funkeiro” o jornal não apenas os classificou como jovens de baixa renda e 

desempregados, “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” (LOPES, 2010, 

p.36). Dessa forma, o funk passou a ser visto como “ritmo maldito” (LOPES; FACINA. p. 195. 

2012) que chegou para exaltar a violência e a criminalidade existente da favela. Esta visão 

poderá será palpável através da evolução legislativa, desde os anos 90 até os dias de hoje, que 

será abordado no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Vide anexo C – imagem 2 – Jornais retratam arrastões nos anos 90. (p.78) 
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2. RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA: FUNK, DIREITO E O ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

 

Só porque moro no morro | A minha miséria a vocês despertou | A verdade é que vivo com 

fome |Nunca roubei ninguém, sou trabalhador | Se há um assalto a banco | Como não podem 

prender o poderoso chefão | Aí os jornais vem logo dizendo | Que aqui no morro só mora 

ladrão | Se vocês estão afim de prender o ladrão | Podem voltar pelo menos caminho. 

Bezerra da Silva 

 

2.1 – A segregação espacial e o Direito à cidade 

 

Como já foi bastante abordado pelo capítulo anterior, as favelas sofreram um processo 

de separação com o âmbito urbano devido ao descaso e abandono do Estado – com tentativas 

de implementar políticas públicas inviáveis e fracassadas –  e o preconceito e a indiferença da 

sociedade brasileira de maneira geral. Nesse contexto, faz-se importante utilizar-se do conceito 

de Direito à cidade na luta pela quebra de paradigmas urbanos entre favela e a cidade. 

O Direito à cidade é um conceito criado pelo sociólogo francês Henri Lefebvre em sua 

obra-manifesto “Le droit à la ville” em 1968. Neste livro, o autor trata relevantes assuntos em 

relação a urbanização e o resultado da industrialização, consequências responsabilizadas por 

ele ao crescimento do capitalismo, num contexto de guerra fria. A partir desse perfil de 

sociedade do consumo, é traçado um novo pensamento da concepção do urbano, trazendo como 

enfoque a cidade, que se torna figura central da discussão. Portanto, a cidade não é resultado 

apenas da matéria, mas sim um resultado das relações inter-humanas que a tornam dinâmica na 

criação de sua linguagem, da cultura e dos valores. Nesse sentido, Lefebvre (2001) critica a 

forma como o Estado reproduz a segregação nas cidades através do próprio sistema imposto 

sobre a sociedade, transformando o tecido urbano em um espaço de desigualdade agora não 

somente econômica, como também socioespacial e a apropriação urbana desigual, uma vez que 

a população pobre perde suas opções de frequentar áreas economicamente valorizadas, 

espalhando-se para os arredores da cidade. 

Portanto para este autor, o Direito à cidade não se restringe a um direito de visitar os 

centros de cidades históricas ou do cidadão poder transitar sem ser expulso. É o direito à vida 
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urbana de maneira geral, dinamizada e renovada, afim de que a população minoritária, excluída 

e outrora marginalizada. Nesse prisma, LEFEBVRE (2001, p.139) afirma que: 

[…] o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à vida urbana, à centralidade 

renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo 

que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais etc.). A proclamação e 

a realização da vida urbana como reino do uso (da troca e do encontro separados do 

valor de troca) exigem o domínio do econômico (do valor de troca, do mercado e da 

mercadoria).  

  Nesse mesmo sentido, Tonucci (2013) analisa o conceito criado por Lefebvre como uma 

fragmentação da cidade, uma vez que ela não é gozada por todas as parcelas da sociedade em 

sua totalidade: 

O desenvolvimento do capitalismo industrial rompe essa unidade, destrói as barreiras 

e a simbiose entre a cidade e o campo, coloniza e secciona a vida cotidiana. A cidade 

tradicional explode no tecido urbano informe e estendido, formado por fragmentos 

múltiplos e disjuntos (periferias, subúrbios, cidades-satélites etc.). A cidade, outrora 

valor de uso (fruição, beleza), é transformada em mercadoria, produto com valor de 

troca, espaço privado para realização do lucro. Neste processo, a realidade urbana da 

cidade (amplificada e estilhaçada) perde os traços anteriores de totalidade orgânica, 

sentido de pertencimento, espaço demarcado, monumentalíssimo enaltecedor. 

(TONUCCI, 2013, p134) 

  O Direito à cidade funde-se especialmente com a história da favela uma vez que a 

criação do manifesto de 1968 - discussão proposta por Henri Lefebvre - nos remete à reforma 

urbanística promovida em Paris entre 1853 e 1870. Esta Reforma foi fonte inspiradora para o 

projeto de Pereira Passos, uma vez que remodelou radicalmente o espaço urbano de Paris e 

expulsou para os subúrbios os trabalhadores, excluindo-os a da experiência da vida urbana na 

cidade, afim de afastá-los para os arredores da cidade (TRINDADE 201235).  

Ao aplicar este conceito a cidade atual do Rio de Janeiro – e seus contrastes urbanos -  

Marcos Pinõn de Oliveira36 apresenta a utopia relacionada ao direito à cidade como forma de 

barreira que precisa ser ultrapassada para que se tenha uma sociedade mais justa e menos 

desigual. No entanto, para que se atinja esse resultado e o morador da favela passe a sentir-se 

                                                           
34João Tonucci apresenta esse posicionamento no artigo “Henri Lefebvre e a atualidade urgente do Direito 

à Cidade” (2013). Disponível em: <https://olhorua.wordpress.com/2013/07/29/henri-lefebvre-e-a-atualidade-

urgente-do-direito-a-cidade/>. Acesso em: 01 jun.2017  
35Thiago Aparecido Trindade explicando o contexto do surgimento do direito à cidade em seu artigo “Direito e 

cidadania: reflexões sobre o direito à cidade”. (2012). Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n87/07.pdf > 

Acesso em: 01 jun. 2017. 
36Professor Adjunto do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UFF. Escreveu “ A utopia do Direito à Cidade: possibilidades de superação da dicotomia favela-bairro no Rio de 

Janeiro”, trabalho apresentado no IX Simpósio Nacional de Geografia Urbana- Manaus-AM, 18 a 21 de outubro 

de 2005 - como parte da Comunicação Coordenada "Espaços de (re)produção da vida na metrópole: sociabilidade 

e utopia". 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n87/07.pdf
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tão cidadão quando o de outras áreas, é preciso uma ação em conjunto do Estado e da sociedade 

de forma geral. Para Oliveira (2005, p. 62 e 63): 

Falar em direito a cidade remete-nos para pensar o que está reservado as novas 

gerações. Os jovens que crescem "olhando a cidade" do alto dos morros também 

fazem parte dela, ajudam a construí-la material e simbolicamente. Sonham com a 

felicidade. Estudam, trabalham, casam-se ou não, criam filhos, compõem músicas, 

dançam, inventam linguagens e tradições, aprendem e ensinam muitas coisas, 

relacionam-se com "a cidade" de diversas formas, mas de fato, são poucos os que se 

sentem verdadeiramente como parte dela. Estão sempre precisando sair para 

"conquistá-la", para desafia-la ou simplesmente para nela se afirmar como pessoa. A 

utopia do direito à cidade, no caso específico do Rio de Janeiro, começa, 

obrigatoriamente, pela superação da visão dicotômica favela-cidade. Para isso, é 

preciso que os moradores da favela possam sentir-se tão cidadãos quanto os que têm 

moradias fora das favelas. Por outro lado, o direito à cidade, como possibilidade 

histórica, não pode ser pensado exclusivamente a partir da favela. Mas as populações 

que aí habitam guardam uma contribuição inestimável para a construção prática desse 

direito. Isso porque, das experiências vividas, emergem aprendizados e frutificam 

esperanças e soluções. Em meio as dores e perdas, ainda nascem conquistas.  

  Seguindo a mesma linha, o autor ainda aponta que a favela não deve ser tratada como 

um espaço a parte de todo o resto da cidade, uma vez que “pensar o direito à cidade como utopia 

coloca o desafio de ter esse quadro como referência, mas ir para além dele” (OLIVEIRA, 2005, 

p. 63). Segue o mesmo defendendo que as mutações que ocorreram nas favelas, não são 

responsabilidades exclusivas das favelas, mas sim da cidade como um todo, “porque a favela é 

a cidade, e a cidade é a favela” (OLIVEIRA, 2005, p. 63). Sobre esta dicotomia entre asfalto-

favela, o mesmo autor traz os seguintes argumentos e questionamentos: 

 Então, cabe perguntar: a utopia do direito à cidade esgota-se na ideia de que a favela 

alcance benefícios que parecem privilégio daquela "cidade" que a ela se opõe? Será 

que a cidade situada na utopia de direito constituída a partir da favela pode ser essa 

que a favela conhece? A utopia do direito a cidade tem de levar a favela a própria 

utopia da cidade. Uma cidade que não se fragmente em oposições asfalto-favela, 

norte-sul, praia-subúrbio e onde todos tenham direito ao (s) seu (s) centro (s). 

Oposições que expressam muito mais do que diferenças de localização e que se 

apresentam recheadas de segregação, estereótipos e ideologias. Para que a favela seja 

polo de um desejo que impulsione a busca do direito à cidade, é necessário que ela se 

pense como parte da história da própria cidade. É necessário que seja compreendido 

de onde vem a ideia de utopia ligada a um conceito de cidade. Tudo isso ultrapassa a 

favela, transborda a cidade do Rio de Janeiro no tempo e no espaço (OLIVEIRA, 

2005, p. 63). 

  A conclusão gerada por Oliveira (2005) através de seus questionamentos é a de que a 

favela não deve se sentir parte da cidade, e sim deve ocupar o papel de ser cidade em sua 

totalidade, e não fragmentada e excluída.  

2.2 –Anos 90: Lei Municipal 2.518/96 e a CPI estadual do Funk (1999) 
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O projeto de lei 1.058/95 apresentado no dia 30/05/95 pelo vereador Antônio Pitanga 

foi a primeira iniciativa do ordenamento jurídico brasileiro a tratar do Baile Funk em âmbito 

legislativo. Tal projeto foi fruto do resultado de uma fracassada CPI instaurada anteriormente 

que tinha como objetivo investigar suposta ligação do funk com o tráfico no Rio de janeiro 

(MARTINS, 2008). Ademais, claramente o projeto de lei veio como uma resposta ao simbólico 

ocorrido em 1994, quando o sucesso do baile no morro Chapéu Mangueira, na Zona Sul carioca, 

frequentado pela juventude de classe média e alta do “asfalto” começou a incomodar o poder 

público. Sob o argumento do tráfico de drogas e da ausência de tratamento acústico, o Baile 

Funk foi fechado pelo poder público, impedindo o seu funcionamento normal (MARTINS, 

2008). Nasce então a lei municipal 2.518/96, que apesar de ser limitada por ter cinco vetos dos 

nove artigos, foi o primeiro passo para regulamentar no município “a atividade cultural de 

caráter popular denominada ‘bailes funks’”, atribuindo ao poder municipal o dever de “garantir 

a realização dessa manifestação cultural de caráter popular, em cumprimento ao art. 346, inciso 

VII, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro”, delegando aos organizadores a 

responsabilidade de estabelecer os eventos conforme a legislação vigente37 (MARTINS, 2008). 

O advento da lei propiciou o entendimento de que os bailes funk devessem ser normatizados e 

organizados, e não reprimidos, garantindo direitos expressos tanto na Constituição Federal 

1988, quanto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, conforme os artigos abaixo, 

respectivamente: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, a apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. (Constituição Federal, 1988) 

Art. 322.  O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso 

às fontes da cultura nacional, estadual e municipal, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais, através de: [...] III – criação e 

manutenção de espaços públicos devidamente equipados e acessíveis, à população 

para as diversas manifestações culturais, inclusive através de uso de próprios 

estaduais, vedada a extinção de espaço público, sem criação, na mesma área, de 

espaço equivalente; (Constituição do Estado do Rio de janeiro, 1989) 

Em 1999, foi instaurada a CPI estadual do funk que tinha como objetivo investigar as 

graves denúncias da relação do funk com o trágico de drogas, os índices de violência e o desvio 

do comportamento infanto-juvenil. Justamente nessa época, os funks conhecidos como 

                                                           
37Lei municipal 2.518/96 que regulamenta os bailes funk como atividade cultural e caráter popular e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/d38566aa34930b4d03257960005fdc91/538756f1277

706e3032576ac007337da?OpenDocument>. Acesso em 30 maio 2017 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/d38566aa34930b4d03257960005fdc91/538756f1277706e3032576ac007337da?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/d38566aa34930b4d03257960005fdc91/538756f1277706e3032576ac007337da?OpenDocument
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“proibidões38” ganhavam os bailes cariocas e a crítica da mídia e da sociedade referindo suas 

letras pesadas (e sem pudor) quanto ao cotidiano da favela a apologia ao crime, as drogas e aos 

chamados “corredores da morte39” (MARTINS,2008). No projeto, apresentou a seguinte 

justificativa para investigação: 

Estamos assistindo frequentemente pela imprensa, a violência gerada neste segmento 

social. É notório nestes bailes, a ingestão de bebidas alcoólicas vendidas a 

adolescentes, e o consumo de drogas. O comissariado de menores recentemente 

apontou estes fatos, sem falar na violência nestes recintos. A sociedade espera que o 

Poder Público apure estes desvios comportamentais causando graves lesões corporais 

e até mortes. Recentemente num clube na zona da Leopoldina, em Ramos, houve 

morte de um adolescente de 12 anos, e foi constatada a irregularidade de alvará de 

licença autorizando o funcionamento desta atividade. Estamos cumprindo o nosso 

papel, esperamos contar com o apoio da sociedade, imprensa e membros de Casa. 

(MARTINS, 2008, p. 87) 

  Na prática, a CPI foi um debate que futuramente resultou na Lei 3.410/00 (que será 

analisada ainda ao longo da monografia) que organizou e melhorou o funcionamento do baile 

funk. Quanto a grande violência que assolava os bailes funk carioca, MARTINS (2008, p. 90) 

relata que: 

Em verdade, ao se encerrar a CPI, em 2000, o movimento funk já se encontrava em 

um processo de superação da fase violenta, em parte por conta de toda a exposição 

negativa da mídia. Os bailes de corredor não mais estavam tão em voga, e a 

fiscalização severa das autoridades se encarregou de inibir qualquer estímulo das 

equipes de som e produtores a estes. 

 

2.2.1 -  A tentativa de proibição do Funk  

   

Não é difícil de se imaginar, que a essa altura dos anos 90, o funk já despertava na 

sociedade e nos políticos, por um lado o sentimento de valorização da cultura que dominava o 

Rio de janeiro, por outro, sofria com a retaliação ao movimento Funk. 

  Nesse contexto, ainda em 1999, é proposto o seguinte Projeto de lei estadual40: 

PROJETO DE LEI Nº 1075/99 

PROÍBE A REALIZAÇÃO DE BAILES TIPO FUNK NO TERRITÓRIO 

FLUMINENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                                           
38 Músicas funk com letras que, ao retratar direta e cruamente a realidade das favelas e favelados, por supostamente 

(e às vezes assumidamente) fazerem apologia ao crime, não podem ser executadas ou vendidas no circuito 

comercial oficial, conquanto o sejam em bailes e CDs piratas. (MARTINS, 2008) 
39 Confronto entre facções rivais (MARTINS, 2008) 
40Projeto de lei estadual nº 1075 de 1999. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/8a595689bd00e8530325682500

7b7f16?OpenDocument> Acesso em: 04 jun. 2017 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/8a595689bd00e85303256825007b7f16?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/8a595689bd00e85303256825007b7f16?OpenDocument
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESOLVE:  

Art. 1º.  Fica proibida a realização de bailes e/ou quaisquer eventos do tipo funk no 

território fluminense. 

Art. 2º. Considera-se baile ou evento do tipo funk, para a aplicação do que dispõe o 

artigo anterior, toda a atividade animada por ritmos derivados de outros similares 

estrangeiros e remixados, áudios e imagens que incitem à violência. 

Art. 3º.  Esta lei se aplica às chamadas equipes de som que arrendam clubes e salas de 

espetáculos para a realização das atividades referidas no caput da presente lei. 

Art. 4º. Estende-se a proibição de que dispõe o artigo 1º aos eventos realizados em 

áreas públicas. 

Art. 5º. As instituições subordinadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública 

adotarão providências para a aplicação do que trata a presente lei. 

Art. 6º. A não observância à esta lei implica no encerramento das atividades dos 

clubes, agremiações e salas de espetáculos e no cancelamento dos respectivos e 

alvarás e licença de funcionamento. 

Art. 7º. Cabe ao Poder Executivo regulamentar esta lei, a partir da sua publicação. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Sala das Sessões, 09 de novembro de 1999. 

JUSTIFICATIVA 

As ocorrências registradas durantes e após a realização dos chamados bailes funk em 

clubes e salas de espetáculos, por si só, indicam a necessidade de se proibir a 

realização desse tipo de evento no Estado do Rio de Janeiro. As mortes de jovens 

frequentadores, exigem a proibição e punição dos seus realizadores. Os objetivos 

comerciais dos promotores e patrocinadores dos bailes funk, que transformam os 

clubes sociais em casas comerciais e verdadeiras arenas para o confronto de gangs, 

podem ser qualificados simplesmente como criminosos. A incitação à violência é o 

empurrão inicial para que esses jovens se transformem em futuros bandidos. 

  Definida como “aberração legislativa”, que por si só já nasce inconstitucional – por ferir 

diversos princípios que asseguram as manifestações culturais e a liberdade de expressão – tinha 

como objetivo proibir a organização de bailes funks “em todo território fluminense” (Art. 1º), 

e é o reflexo do pensamento daqueles que não consideravam o funk carioca como expressão 

cultural oriundo na favela. A definição de Funk é outro grande equívoco, uma vez que outro 

gênero musical, como o rock, também pode ser definido dessa maneira (MARTINS, 2008). 

Sobraram ameaças também para os donos de clubes e agremiações que não cumprissem a lei, 

tendo o seu “cancelamento dos respectivos alvarás e licenciamentos de funcionamento”. (Art. 

6º). Ademais, é perceptível o conflito com a Lei municipal 2.518/96 (vide tópico 2.2) que 

compete ao município “garantir a realização dessa manifestação cultural de caráter popular”41. 

                                                           
41 Art. 1º da Lei municipal 2.518/96 que regulamenta os bailes funk como atividade cultural e caráter popular e 

dá outras providências. 
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O fator principal da discussão não seria “nem a música, nem o baile: “a seus frequentadores, 

sim” (MARTINS, 2008, p. 95). HERSCHMANN (2000, p. 99) definiu: 

Pode-se afirmar também que o estigma do funk não se dirige exatamente contra o 

baile (apesar de ele ser o objeto central do debate entre Estado, sociedade e órgãos de 

segurança), mas contra o setor social que o assumiu como forte referencial identitário. 

De uma hora para outra, o funk passou a ser visto como um dos alicerces de uma visão 

de mundo/ideologia´ que vem alimentando o crescimento da violência urbana. 

  Por fim, a justificativa simplória de que os frequentadores eram criminosos, e que a 

incitação à violência era o início de uma futura vida bandida foi o ápice para que o projeto 

extremamente mal elaborado e preconceituoso fosse retirado e arquivado. 

2.3 – Anos 2000: Lei estadual 3.410/2000; Lei estadual 4264/2003; Lei estadual 5265/2008; 

Lei estadual 5543/2009 

   

  Fruto da CPI do funk, a Lei estadual 3.410/200042 foi aprovada em caráter de urgência 

com a justificativa de averiguação de irregularidades, violência e ilícitos, e dispõe sobre a 

regularização dos bailes tipo funk em território do Estado do Rio de janeiro. Em seus artigos, 

traz diversas novidades como a colocação de detector de metais nas portarias que dão acesso 

ao local do evento; a presença de policiais militares do começo ao fim do evento; autorização 

policial para que ocorra o evento; responsabilização dos donos do estabelecimento pelo evento 

realizado; a intervenção do local por parte da polícia se forem constatados violência, erotismo, 

pornografia e corredor da morte; proibição de funks que fazem apologia ao ilícito; e proibição 

de venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, dentro outros. No entanto, apesar 

do reconhecido esforço no qual a lei se propunha em tornar bailes funk em eventos melhor 

organizados, Martins (2008) alerta que poucos artigos entraram de fato em vigor dentro da 

favela por um simples motivo: grande parte dos bailes funk eram clandestinos. Ademais, 

questiona-se que “qualquer evento que faça uso de música funk, em maior ou menor 

quantidade, é um baile funk, ou somente os que em cujo interior ocorrem ilícitos? Afinal, o que 

define um baile funk?” (MARTINS, 2008, p.100). Outros pontos também são passíveis de 

críticas como a presença da autoridade policial e a falta de previsão para segurança privada. 

Sobre a lei, conclui o referido autor que: 

Em linha de conclusão, percebe-se que a lei em comento, por elaborada no calor de 

um momento conturbado da história do movimento funk, exposto à exaustão em seus 

                                                           
42Lei estadual 3.410/2000. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/756831a75d413aa4032568ef005

562d8?OpenDocument>. Acesso em: 08 jun.2017 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/756831a75d413aa4032568ef005562d8?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/756831a75d413aa4032568ef005562d8?OpenDocument
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piores aspectos na mídia, disciplinou a matéria com demasiada rigorosidade e pouco 

apuro técnico. Estabelece desabonadora e criticável diferenciação entre o funk e 

demais gêneros musicais. Faltam-lhe critérios de definição mesmo quanto ao objeto 

que pretende regulamentar, assim como quanto à atuação das instituições a seu 

respeito. (MARTINS, 2008, p.100) 

 A Lei estadual 4.264/200343 teve como objetivo reconhecer a Lei municipal 2.518/9644 

e elucidar de forma mais coerente a Lei estadual 3.410/200045. Além de finalmente ratificar o 

baile funk como movimento de “atividade cultural de caráter popular” (Art. 1º), acrescenta ao 

rol de responsabilidade pela organização do baile, as empresas de produção cultural, produtores 

autônomos e entidades civis, ou seja, todos aqueles “diretamente envolvidos na organização do 

baile” (MARTINS, 2008, p.110). Em seu art. 4º traz a previsão de garantias de segurança na 

área interna do baile por parte dos organizadores do evento, responsabilizando estes por 

possíveis brigas e atos ilícitos. Esta norma, apesar de não ter sido aprovada em sua totalidade, 

foi vista como mais um passo para a busca pela melhoria nos eventos de bailes funk. No entanto, 

as exigências faziam com que os bailes, pobres em infraestrutura, se tornassem cada vez mais 

ilegal para a sua realização. 

 Em 2008, o polêmico projeto de lei do deputado estadual Álvaro Lins46 foi aprovado 

em 27 de maio e praticamente proibiu a realização dos bailes funks, uma vez que em seus 

artigos, diversas determinações eram extremamente difíceis de serem cumpridas – além de 

discriminatórias, uma vez que outros eventos festivos análogos não sofriam a mesma repressão 

(MARTINS, 2008). Assim, a Lei estadual 5265/0847 dispunha que os eventos só poderiam 

ocorrer com autorização da SESEG (Secretaria de Segurança do Estado), com antecedência 

mínima de 30 dias para autorização, além de diversos procedimentos para realização do baile, 

do quais o art. 3º elenca: “comprovante de tratamento acústico”; “comprovante de detectores 

de metal, câmeras e dispositivos de gravação de imagens”; “expectativa de público”; “áreas de 

estacionamento, de maneira a não atrapalhar o trânsito das vias públicas”, dentre outros. 

Ademais, a lei estipulou que os eventos deveriam ter hora de início e término não podendo 

ultrapassar o limite de 12 horas (art. 4º). O art. 7º coloca a realização dos bailes sobre a tutela 

                                                           
43Lei estadual 4.264/2003. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/d61010f875507ee383256e

14004fe90f?OpenDocument>. Acesso em: 10 jun. 2017 
44Lei municipal 2.518. Disponível em: < https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/91058/lei-2518-96>. Acesso 

em: 10 jun. 2017 
45Lei estadual 3.410/2000 Disponível em: < https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/203029/lei-3410-

00?ref=topic_feed> Acesso em: 10 jun. 2017 
46 Ex-chefe de polícia do Governo de Rosinha Garotinho. (MARTINS, 2008) 
47Lei estadual 5265/08. Disponível em: < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/ede57aa198e6e98d8325746d0060

6539?OpenDocument>. Acesso em: 10 jun. 2017 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/d61010f875507ee383256e14004fe90f?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/d61010f875507ee383256e14004fe90f?OpenDocument
https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/91058/lei-2518-96
https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/203029/lei-3410-00?ref=topic_feed
https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/203029/lei-3410-00?ref=topic_feed
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/ede57aa198e6e98d8325746d00606539?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/ede57aa198e6e98d8325746d00606539?OpenDocument
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do órgão da Secretaria de Estado de Segurança, que passa a ter a responsabilidade de fiscalizar 

e atuar em casos de descumprimento. Por fim, a entrada desta em vigor, revoga a Lei 3.410/09, 

já abordado por neste capítulo. 

 A entrada em vigor da chamada “lei Álvaro Lins” foi motivo de crítica não só pelos 

moradores da favela e organizadores dos bailes funks, como também por diversas áreas da 

sociedade. Para Adriana Fascina48 (2009, p.7): 

Hoje, a determinação legal, reforçada pela recente lei Álvaro Lins, de que a realização 

dos bailes funk depende da aprovação dos comandantes de batalhões da polícia militar 

responsáveis pela área faz com que seja praticamente impossível a organização desses 

eventos, com exceção dos espaços favelados nos quais essas regras não se aplicam. 

  Após a medida, diversos seguimentos pressionaram para que a lei fosse revogada e que 

o movimento “Funk é cultura”49 fosse reconhecido. Portanto, com apoio do deputado estadual 

Wagner Montes, o também deputado estadual Marcelo Freixo foi autor da Lei 5.543/09 que 

revogou por completo a Lei 5.265/08. Na mesma sessão, o projeto mais importante, elaborado 

por Marcelo Freixo em coautoria com o deputado estadual Paulo Melo, contou com o apoio de 

diversos seguimentos da música50 e da política para pressionar a ALERJ em protesto durante 

votação que transformaria de vez o Funk em movimento cultural. Portanto, no dia 22/09/2009, 

passou a viger a seguinte lei na íntegra: 

LEI Nº 5543, DE 22 DE SETEMBRO DE 2009. 

DEFINE O FUNK COMO MOVIMENTO CULTURAL E MUSICAL DE 

CARÁTER POPULAR. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica definido que o funk é um movimento cultural e musical de caráter popular. 

                                                           
48 FACINA, Adriana. “Não me bate doutor: funk e criminalização da pobreza”. Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em cultura (2009). Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19190.pdf> Acesso: 

30 maio 2017 
49 Como se pode observar em notícia divulgada em 2009 pelo movimento APAFUNK – Associação dos 

Profissionais e Amigos do Funk. Disponível em: <http://apafunk.blogspot.com.br/2009/02/lei-alvaro-lins-

funk.html>. Acesso em: 10 jun. 2017 
50 Como se pode observar no noticiário eletrônico do portal G1 (que pertence ao Grupo Globo) no dia 01/09/09:  

“Protesto. Centenas de funkeiros e admiradores do ritmo carioca ficaram reunidos em frente ALERJ, com carro 

de som, aguardando a votação dos deputados estaduais. Grandes nomes não só do funk, mas também do samba, 

estavam presentes nas escadarias da ALERJ: Neguinho da Beija-Flor e Ivo Meirelles, que levou a bateria da 

Mangueira para o encontro. DJ Malboro e Rômulo Costa (fundador da Furacão 2000) comandam o movimento, 

enquanto MC Leonardo (presidente da Associação de Profissionais e Amigos do Funk) e MC Júnior animam mais 

de 200 pessoas que se aglomeraram em frente à ALERJ. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1288505-5606,00-

DEPUTADOS+REVOGAM+LEI+QUE+PROIBIA+BAILE+FUNK+EM+COMUNIDADES.html>. Acesso em: 

10 jun. 2017 

http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19190.pdf
http://apafunk.blogspot.com.br/2009/02/lei-alvaro-lins-funk.html
http://apafunk.blogspot.com.br/2009/02/lei-alvaro-lins-funk.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1288505-5606,00-DEPUTADOS+REVOGAM+LEI+QUE+PROIBIA+BAILE+FUNK+EM+COMUNIDADES.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1288505-5606,00-DEPUTADOS+REVOGAM+LEI+QUE+PROIBIA+BAILE+FUNK+EM+COMUNIDADES.html
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Parágrafo Único. Não se enquadram na regra prevista neste artigo conteúdos que 

façam apologia ao crime. 

Art. 2º Compete ao poder público assegurar a esse movimento a realização de suas 

manifestações próprias, como festas, bailes, reuniões, sem quaisquer regras 

discriminatórias e nem diferentes das que regem outras manifestações da mesma 

natureza. 

Art. 3º Os assuntos relativos ao funk deverão, prioritariamente, ser tratados pelos 

órgãos do Estado relacionados à cultura. 

Art. 4º Fica proibido qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de natureza 

social, racial, cultural ou administrativa contra o movimento funk ou seus integrantes. 

Art. 5º Os artistas do funk são agentes a cultura popular, e como tal, devem ter seus 

direitos respeitados. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009.  

SERGIO CABRAL. Governador 

  Os principais avanços da nova lei são relativos a institucionalização do Funk – os que 

não fazem apologia ao crime - como patrimônio cultural de caráter popular (art. 1º) além de dar 

prioridade, em matéria de funk, aos órgãos do Estado relacionados a cultura (art.3º), os assuntos 

inerentes a serem tratados, claramente fazendo alusão a lei revogada que dava poderes totais de 

autorização a Secretaria de Segurança do Estado. Além do mais, a lei reforça os direitos dos 

MC’s (artistas do funk) como agente da cultura popular (art. 4º) e proíbe a discriminação e o 

preconceito contra o funk, independentemente de qualquer natureza (art. 5º). 

2.4 – A nova realidade: UPP versus FUNK 

   

 No fim de 2008, o programa oriundo da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de 

Janeiro, denominado Unidade de Polícia Pacificadora, a popular UPP, foi elabora para 

aproximar a favela dos chamados “policiais comunitários”, afim de auxiliar no 

desenvolvimento social e econômico das comunidades, disponibilizando serviços públicos, 

eventos, projetos sociais e esportivos, investimentos e oportunidades, aproximando o Estado à 

população51. No entanto, entre críticas e elogios, desde a instalação deste programa o cotidiano 

dos moradores mudou drasticamente. A polêmica Resolução 013, que passou a regulamentar o 

decreto nº 39.355 de 24 de maio de 2006 - que determinava sobre a atuação conjunta de órgãos 

de segurança pública na realização de eventos artísticos, sociais e desportivos no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro – deu o direito aos comandantes das UPP de aprovar ou não a 

realização de bailes funk e quaisquer outros eventos culturais que fossem realizados na favela. 

                                                           
51 Informação do site oficial da UPP atrelado ao Governo Estadual do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp> Acesso em: 12 jun. 2017 

http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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(MARTINS, 2008). Na prática, os relatos de moradores e veículos midiáticos52 deixavam em 

evidência a proibição do baile funk nas favelas cariocas, causando tensões entre moradores, 

produtores dos eventos e a UPP. A medida foi considerada extremamente arbitrária, uma vez 

que as autoridades policias tinham o poder de cancelar os bailes sem aviso prévio e solicitar o 

aval da Secretaria de Segurança Pública, além de exigências que inviabilizava a organização 

das festas. Ademais, outra dificuldade causada pela aprovação de uma resolução tão polêmica, 

foi o embate que passou a ter com a lei 5543/09 que caracterizou o funk como movimento 

cultural e popular, e o colocou na pauta de assuntos relacionados a Secretaria de cultura, e não 

a Secretaria de Segurança pública como a resolução delegou. 

  Após viver um período onde os bailes foram proibidos, um grande movimento surgiu 

para derrubar a Resolução 013. Protagonizado pelo movimento APAFunk – Associação dos 

Amigos e Profissionais do Funk, liderado por seu presidente MC Leonardo, e aliado a Fundação 

Getúlio Vargas, elaborou uma pesquisa em 200853 sobre o mercado do funk carioca que trazia 

dados sobre a economia gerada pelo funk naquele nicho, sendo que à época 300 bailes 

empregavam cerca de 10 mil pessoas e movimentava cerca de 12 milhões mensais54. Além 

disso, a APAFunk organizou uma comissão que fiscalizasse e viabilizasse a Lei 5543/09 e foi 

atuante na audiência pública55 que ocorreu na ALERJ, intitulada de “Agentes culturais e 

Autoridades da segurança pública”, organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e cidadania, junto a Comissão de Cultura. Como porta voz da cultura Funk, MC Leonardo 

ganhou destaque nas mídias ao resumir que: “O funk pode ser tocado hoje em dia em qualquer 

lugar do Rio de Janeiro, menos no lugar de onde veio: a favela”56. Após explanação de todas as 

partes, houve consenso sobre a necessidade de rever tal regulamentação para encontrar um 

equilíbrio para liberação dos bailes na favela, sendo como principal marco da audiência, a busca 

                                                           
52 Notícias que se conectam a denúncia feita pelo artigo: “Resolução 013: Festejar ou não festejar, em favelas 

controladas pela UPP. Disponível em: <http://rioonwatch.org.br/?p=5388>. Acesso em: 12/06/2017; e pelo Portal 

G1: “Bailes funk retornam a comunidades com UPP mesmo sem novas regras. Disponível em:< 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/bailes-funk-retornam-comunidades-com-upp-mesmo-sem-

novas-regras.html>. Acesso em: 12 jun. 2017 
53 Levantamento da FGV em 2008.    Disponível em: 

<https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/fgvopiniao/Configura%C3%A7%C3%B5es%20do%20mercado%20do%

20funk%20no%20Rio%20de%20Janeiro%20-%20FGV%20Opini%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2017 
54 Em entrevista ao Jornal “EXTRA” em 2013. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/grupo-vai-

elaborar-nova-resolucao-sobre-realizacao-de-bailes-funk-em-comunidades-pacificadas-9528441.html e Jornal “O 

dia”. Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2013-08-19/extincao-dos-bailes-funk-deixou-

9-mil-sem-trabalho.html> Acesso em: 12 jun. 2017 
55 Todas as informações sobre a audiência pública realizada foram retiradas do site oficial da APAFunk e do site 

oficial do deputado estadual Marcelo Freixo. Disponível em: 

<http://www.marcelofreixo.com.br/site/noticias_do.php?codigo=295> Acesso: 12 jun. 2017; Disponível em 

<http://APAFunk.blogspot.com/2011/05/audiencia-publica-agentes-culturais-e.html>. Acesso em: 27 jun. 2017 
56 Entrevista disponível em: <http://rioonwatch.org.br/?p=5388>. Acesso em: 13 jun. 2017 

http://rioonwatch.org.br/?p=5388
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/bailes-funk-retornam-comunidades-com-upp-mesmo-sem-novas-regras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/bailes-funk-retornam-comunidades-com-upp-mesmo-sem-novas-regras.html
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/fgvopiniao/Configura%C3%A7%C3%B5es%20do%20mercado%20do%20funk%20no%20Rio%20de%20Janeiro%20-%20FGV%20Opini%C3%A3o.pdf
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/fgvopiniao/Configura%C3%A7%C3%B5es%20do%20mercado%20do%20funk%20no%20Rio%20de%20Janeiro%20-%20FGV%20Opini%C3%A3o.pdf
https://extra.globo.com/noticias/rio/grupo-vai-elaborar-nova-resolucao-sobre-realizacao-de-bailes-funk-em-comunidades-pacificadas-9528441.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/grupo-vai-elaborar-nova-resolucao-sobre-realizacao-de-bailes-funk-em-comunidades-pacificadas-9528441.html
http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2013-08-19/extincao-dos-bailes-funk-deixou-9-mil-sem-trabalho.html
http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2013-08-19/extincao-dos-bailes-funk-deixou-9-mil-sem-trabalho.html
http://apafunk.blogspot.com/2011/05/audiencia-publica-agentes-culturais-e.html
http://rioonwatch.org.br/?p=5388
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pela formulação de uma nova Resolução que substituísse a Resolução 013 que estava em vigor. 

Pressionado, em 13/08/2013 o Governador do Estado do Rio de Janeiro comunicou que a 

resolução que estava em vigor seria revogada, uma vez que “apesar de ser uma importante 

decisão naquele momento em que elas (as favelas) começaram a ser pacificadas (início da UPP), 

hoje o momento é outro57”. No dia seguinte a declaração, a Subsecretaria de Comunicação 

Social do Estado do Rio de Janeiro divulgou a seguinte nota oficial: 

NOTA À IMPRENSA SOBRE A RESOLUÇÃO  

Resolução que autorizava ao comando na UPP a realização de eventos foi revogada 

O governador Sérgio Cabral decidiu revogar a resolução 013, que autorizava ao 

comando policial na UPP a realização de eventos artísticos, sociais e esportivos nas 

comunidades pacificadas. 

A decisão, portanto, está tomada. A partir de agora, um grupo de trabalho que inclui 

a Casa Civil do Estado, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Assistência Social, 

o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura do RJ vai estabelecer as novas normas. 

Haverá uma transição até que a nova proposta seja concluída. 

O protagonismo dos eventos na cidade é da Prefeitura. Naturalmente, os órgãos 

estaduais, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, serão ouvidos, como 

acontece em toda cidade e será assim também nas comunidades pacificadas. 58 

Sobre o tema, o artigo publicado por Jez Smadja (2013), trouxe a opinião da antropóloga 

Adriana Fascina sobre essa conquista: 

De fato, parece haver o reconhecimento de ambos os lados de que algo tem que mudar 

para que os moradores tenham a liberdade de criar sua própria cultura, ao invés de 

forças externas ditarem o que vai acontecer. O que também tem que desaparecer é a 

ideia entre alguns setores da UPP que eles estão em uma missão de ensinar as favelas 

qual tipo de cultura é apropriado, como antropóloga Adriana Facina argumentou.59 

  Sobre o tema, ainda não há uma definição concreta. Ao perceber que em minhas 

pesquisas não tinha encontrado a nova resolução prevista pela nota oficial divulgada pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, entrei em contanto com a Associação APAFunk60. Na 

pessoa do colaborador Antônio José Peixoto Costa, fui informado que, de fato, não há uma 

nova resolução. Desta maneira, os bailes funk seguem sendo prejudicados mesmo após a 

revogação da resolução 013, pois não há uma mudança legislativa concreta no decreto nº 39.355 

de 24 de maio de 2006. O APAFunk informou que, apesar de todos os esforços para revogar a 

resolução 013, existe a necessidade de que o decreto também seja modificado devido a sua 

                                                           
57 Entrevista ao Portal G1. 2013. Disponível em:< http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/08/cabral-

anuncia-fim-de-resolucao-que-impedia-baile-funk-em-favelas-do-rio.html > Acesso em: 13 jun. 2017 
58 Nota oficial disponível no site oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1715979>. Acesso em: 14 jun.2017 
59 Artigo: “Resolução 013: Festejar ou não festejar, em favelas controladas pela UPP. Disponível em: 

<http://rioonwatch.org.br/?p=5388>. Acesso em: 12 jun. 2017 
60 Vide anexo D – termo de ciência da APAFunk (p.79) 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/08/cabral-anuncia-fim-de-resolucao-que-impedia-baile-funk-em-favelas-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/08/cabral-anuncia-fim-de-resolucao-que-impedia-baile-funk-em-favelas-do-rio.html
http://rioonwatch.org.br/?p=5388
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inconstitucionalidade, por ferir o direito fundamental previsto no art. 5º,XVI que garante: 

“todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

  Por fim, ainda no que tange as normas que regulam o funk e o baile nas favelas pós-

UPP, o Decreto nº 40.30561 de 24 de junho de 2015 dispõe sobre a autorização de bailes e 

eventos musicais em geral em áreas privadas localizadas em Áreas de Especial Interesse 

Social62 (AEIS) com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPS). Primeiramente, confirmando a 

tendência depois de muitos debates, a lei considera a realização de bailes funk (dentre outras 

festividades como pagode e forró) como importante manifestação cultural, dos quais demandam 

de medidas para a sua regulamentação e controle para promover a recreação, o lazer e formas 

de sociabilizar os moradores locais. Ademais, exaltam os benefícios que as UPPS trouxeram a 

favelas, na forma de proteção duradoura e garantias de segurança para a realização dos eventos 

culturais. A norma considera também a exclusão de 21 documentos antes exigidos para a 

realização dos eventos de baile funk reduzindo-os a apenas três, afim de desburocratizar a 

realização de tais eventos. Após as considerações inicias, a lei passa a tratar de seus artigos que 

permitem a realização de eventos musicais em AIES com presença da UPP (Art.1º) com a 

autorização por meio de alvarás de autorização transitória mediante os documentos 

apresentados nos incisos do artigo 2º. A realização dos eventos, conforme o artigo 3º, serão 

isentos de taxa de licença para estabelecimento e a realização do evento deverá ser comunicada 

em até 72 horas antes de sua realização – com todas as informações necessárias e relevantes 

para a sua realização. Por fim, se a realização do evento não obedecer aos termos de 

responsabilidade civil, outros eventos serão proibidos de ocorrer no nome do responsável, sem 

prejuízo de outras previdências e sanções cabíveis. 

                                                           
61O Decreto nº 40.305 de 24 de junho de 2015Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-

janeiro/decreto/2015/4031/40305/decreto-n-40305->. Acesso em: 23 jun. 2017. 
62 As AEIS se define através de um estudo técnico que faça um levantamento de diversos aspectos como: 

necessidades especiais, condições socioeconômicas (faixa de renda, escolaridade, existência de serviço e 

infraestrutura urbana), particularidades físicas e ambientais, nos quais, dentro da realidade do local, o Poder 

público deverá urbanizar e investir em serviços públicos, abastecimento de água, coleta de lixo, esgoto sanitário, 

iluminação público e diversas obras de saneamento básico. Favelas como Rocinha, Alemão, Pavão-Pavãozinho 

foram declaradas AEIS para que pudessem ser urbanizadas. Disponível em: <http://web-

direito.blogspot.com.br/2011/04/o-que-e-uma-area-de-especial-interesse.html >. Acesso em: 27 jun. 2017. 

Disponível em: <http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/spm/2ss1.htm>. Acesso em: 27 jun. 2017 

https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2015/4031/40305/decreto-n-40305-
https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2015/4031/40305/decreto-n-40305-
http://web-direito.blogspot.com.br/2011/04/o-que-e-uma-area-de-especial-interesse.html
http://web-direito.blogspot.com.br/2011/04/o-que-e-uma-area-de-especial-interesse.html
http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/spm/2ss1.htm
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  Ao analisar todo esse conjunto de leis, percebe-se que o movimento funk está na linha 

tênue do legislativo: entre a exaltação e a proibição. Destaca-se também a quantidade de normas 

que contrariam as outras, tornando-se confusas para aqueles que organizam, frequentam ou 

apoiam os bailes funk. Dessa forma, não há uniformidade nem jurídica, nem consensual, uma 

vez que em algumas favelas o baile é legalizado e em outras é proibido ou dificultado pela 

quantidade quesitos e a necessidade de autorização dos policiais da UPP – numa terceira 

vertente, e possivelmente a que mais ocorre, o baile é proibido, mas ainda sim resiste de maneira 

ilegal. 
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3. A VERDADE NUA E CRUA; A FERIDA EXPOSTA E O ORGULHO DE SER 

FAVELADO – Como o funk lida com as críticas e dialoga com o “outro lado da cidade” 

 

Chega suado e veloz do batente | Traz sempre um presente pra me encabular | Tanta corrente 

de ouro, seu moço | Que haja pescoço pra enfiar | Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro | 

Chave, caderneta, terço e patuá | Um lenço e uma penca de documentos | Pra finalmente eu 

me identificar | Olha aí, é o meu guri | Chega no morro com carregamento | Pulseira, 

cimento, pneu, gravador | Rezo até ele chegar cá no alto | Essa onda de assaltos está um 

horror | Eu consolo ele, ele me consola | Boto ele no colo pra ele me ninar | De repente 

acordo, olho pro lado | E o danado já foi trabalhar | Olha aí, é o meu guri! 

Chico Buarque  

 

3.1 – O funk visto como símbolo da violência carioca e a exploração da sexualidade 

  

Apesar de ser reconhecido como gênero musical e patrimônio cultural de caráter 

popular, o funk sempre conviveu críticas quanto as suas composições marcadas pelo alto teor 

de sexualidade e por letras retratam a violência nas comunidades. Para que contextualizemos a 

inserção da violência nas composições de funk, faz necessário retomar o marcante episódio que 

ocorreu na Praia do Arpoador em 18 de novembro de 1992, outrora explicado, à nível histórico, 

no primeiro capítulo desta monografia. Naquele dia, diversos arrastões ocorreram na zona sul 

da cidade do Rio de Janeiro, no qual a sociedade e a grande mídia passaram a classificar e 

estigmatizar todo e qualquer jovem morador da favela ou do subúrbio como criminosos 

(RUSSANO, 2006). À época o Jornal do Brasil (1992) classificou como: 

A Zona Sul do Rio tornou-se ontem numa praça de guerra, com arrastões promovidos 

por gangues de adolescentes vindos de bairros do subúrbio e da Baixada Fluminense, 

armados com pedaços de madeira. A Polícia Militar, com 110 homens munidos de 

revólveres, metralhadoras e escopetas, teve dificuldade em reprimir a violência dos 

diversos grupos de assalto. Até uma polícia paralela, formada pelos Anjos da Guarda 

– grupo voluntário que se propõe a defender a população - entrou em ação. (Jornal do 

Brasil. Rio de Janeiro, 19 de outubro, 1992, p. 14 apud Herschmann, 2000, p.90). 

Banhistas e moradores em pânico tiveram que procurar refúgio em bares, padarias e 

embaixo das lonas dos camelôs. A ação dos assaltantes começou por volta do meio-

dia, na Praça do Arpoador, onde várias linhas de ônibus da periferia fazem ponto final. 

À medida que desembarcavam, as gangues iam formando os arrastões, cuja ação se 

espalhou por Copacabana, Ipanema e Leblon. Revoltados, moradores pediram pena 

de morte e a presença do exército nas ruas (Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 19 de 

outubro, 1992, p. 14 apud Herschmann, 2000, p.90). 
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  O episódio -  por envolver favela, subúrbio e crime -  foi prontamente associado ao funk 

que se consolidava nas ruas cariocas e passou a esculpir a figura do “funkeiro” de forma 

pejorativa e preconceituosa (RUSSANO, 2006). O mesmo Jornal do Brasil (1995) publicou o 

seguinte edital: 

(...) O mundo funk agasalha em seu espaço paus, pedras e armas de fogo. Grupos de 

jovens, em busca de divertimento, espalham muito mais terror do que alegria. 

Transformou-se num ritual de vida e morte. (...) Não há distinção entre funk, favela e 

tráfico de drogas no Rio (...) (Editorial do Jornal do Brasil intitulado “Juventude 

Transviada”, de grande repercussão na ocasião. Rio de Janeiro, 5 de junho de 1995, 

p. 11. Apud Herschmann, 2000, p. 92). 

  Desse modo, o funk passou cada vez mais a representar o cotidiano da favela e, de fato 

– associado ao crescimento do tráfico de drogas no Rio de Janeiro nos anos 90 – passou a 

retratar como protagonista diferentes atores sociais como o traficante de drogas, o policial 

corrupto e o morador da favela diante do caos instaurado (RUSSANO, 2006). Assim nasceu o 

chamado “funk proibidão”, que misturou a batida existente do funk com o contexto da realidade 

vivida pelas áreas mais pobres. O funk então passou a ser ainda mais estigmatizado quando 

facções criminosas – principalmente CV (comando vermelho), TC (terceiro comando) e ADA 

(amigo dos amigos) –  se apropriaram do ritmo para exaltar a guerra entre elas, a guerra contra 

a polícia, os crimes e o tráfico de drogas. Ilegal devido a apologia a diversos crimes, ganhou-

se o nome de proibidão por ser vendido clandestinamente por camelôs. Segundo Russano (2006, 

p.11): 

Assim surgiria a denominação “Proibidão”, um termo descritivo, mostrando que o 

produto é ilegal. Quanto ao aumentativo, admitamos que pode ser entendido de duas 

formas: primeiro, ele conota poder, força – trata-se de algo muito proibido, ligado ao 

banditismo; segundo, ele confere uma certa “leveza” humorística à repercussão e ao 

escândalo que a venda de um CD feito com baixíssima qualidade técnica, de forma 

caseira, ganhou na mídia. É claro que algumas pessoas sentirão de uma forma, outras 

de outra.  

  Por mais que o funk proibidão trate de diversos outros assuntos como críticas sociais, 

preconceito racial, ironias e deboches sobre a falta de investimento do Estado, humor, romance, 

ou por muitas das vezes apenas conteúdo jocoso, é inegável a apologia que o funk proibidão 

traz sobre a violência e o tráfico de drogas, retratando a vida na favela, onde de fato o comércio 

de drogas ilícitas está mais presente do que em outras partes da cidade devido a difícil 

fiscalização – ou a opção por não fiscalizar – por parte do poder público. Portanto, o conteúdo 

da composição entra em colapso frente ao Código Penal Brasileiro, que em seus artigos 286 e 

287 expõe sobre os crimes contra a paz pública: 

Incitação ao crime 
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Art. 286 – Incitar publicamente a prática de crime:   

Pena – Detenção, de três a seis meses, ou multa 

Apologia ao crime ou criminoso 

Art.287 – Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se 

houver a participação de criança ou adolescente. (Código Penal Brasileiro, 1940) 

  Esta realidade pode ser ouvida em diversos funks e proibidões que, apesar de serem 

ilícitos e tecnicamente proibidos, são facilmente disponibilizados não só na favela, mas também 

em diversas outras festas e até mesmo nas plataformas de mídias digitais como por exemplo o 

Youtube63. As entrelinhas – regadas a remix de tiroteio e barulhos de explosivos –  costumam 

exaltar as guerras propiciadas pelo tráfico, comemorando as mortes de policiais e inimigos e 

prometendo vingança pelas mortes dos companheiros de facção, como por exemplo na música 

“Faixa de Gaza”64 que possui trechos como: “Na faixa de gaza | Só homem bomba | Na guerra 

é tudo ou nada”; “Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime | Nós planta humildade 

| pra colher poder | A recompensa vem logo após | Não somos fora da lei | Porque a lei quem 

faz é nós; “Quantos amigos eu vi | Ir morar com deus no céu | Sem tempo de se despedir | Mas 

fazendo o seu papel”; “Por isso eu vô manda | Por isso eu vô manda assim | Comando vermelho 

rl até o fim | É vermelhão desde pequenininho | Só menor bolado nas favela do baixinho”. A 

composição deixa em explicito a falta de temor quanto ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, 

exaltando que as leis que estas organizações criminosas impõem sobre as áreas dominadas, se 

sobrepondo a qualquer outra legislação, usando o cenário da guerra pelo tráfico que vive o Rio 

de Janeiro, como respaldo para recrutar crianças a adolescente para estas facções criminosas– 

no caso da letra aborda, a comando vermelho. Segundo as pesquisas elaboradas por Rodrigo 

Russano (2006), o público consumidor deste estilo tem como marca a heterogeneidade: 

Tanto em um como em outro caso, a heterogeneidade é a palavra. Existe uma 

tendência de se relacionar o Funk Proibido imediatamente aos jovens favelados, por 

serem oriundos do espaço onde o Proibidão não é proibido. Isso não deixa de ser uma 

verdade, pois nas letras das músicas são exaltados valores que dizem respeito a pelo 

menos uma parte dos moradores das comunidades. Mas o Funk Proibido também faz 

parte dos estilos musicais ouvidos pelos jovens de classe média. Disso não há dúvida. 

As músicas são ouvidas nas casas, nos carros e em vários outros lugares fora das 

favelas. Por mais de uma vez pude ouvir Proibidões através de janelas de residências. 

Quanto ao público que frequenta os bailes, já há algum tempo a juventude de classe 

média invadiu os bailes funk das comunidades carentes (p. 18). 

                                                           
63Plataforma gratuita de distribuição digital de vídeos. 
64Funk proibidão cantado por MC Orelha, que apesar de ser ilegal por fazer apologia, é facilmente encontrado por 

sites de letras de músicas, e plataformas audiovisuais como o Youtube.  

Letra disponível em: https://www.letras.com.br/mc-orelha/faixa-de-gaza ; Acesso em 05 jun. 2017: Áudio 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nGgGxSc9ooc  

https://www.letras.com.br/mc-orelha/faixa-de-gaza
https://www.youtube.com/watch?v=nGgGxSc9ooc
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  Desta forma, o “funk proibido” torna-se uma vertente do funk que busca relatar o 

cotidiano da criminalidade e dos bandidos em suas ações. No entanto, não só os proibidões são 

passíveis de apreciação perante o poder público e os valores sociais. O funk por muito tempo 

também foi – e ainda é – duramente criticado por conter algumas letras consideradas de cunho 

machistas, com conteúdo que objetifica a mulher e a reduz como uma simples fornecedora de 

prazeres sexuais. As violências morais, sexuais e físicas contra mulher também estão presentes 

em diversas composições, que se utilizam de apelidos65 como “cachorra”, “potranca” e “égua” 

para retratar a mulher quase sempre em atos que envolvem relação sexual. Dentre as 

composições, destaca-se a música “Tapinha”66, que repercutiu o que foi alvo de uma grande 

polêmica. O refrão versa: “Se te bota maluquinha um tapinha vou te dar porque um tapinha não 

dói”. No entanto, apesar do sucesso na mídia e nas festas, em 2003 uma ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela ONG Themis Assessoria Jurídica e Estudos de 

gênero levantou a questão da violência contra a mulher por entender que nas entrelinhas da 

referida canção continha “banalização da violência contra mulher, pois transmite uma visão 

preconceituosa contra a imagem da mesma, além de dividir as mulheres em boas ou más 

conforme a sua conduta na sexual”67. A polêmica é de difícil análise por contrapor dois 

pensamentos que estão em alta discussão na população em geral. Por um lado, a violência contra 

mulher e a luta do movimento feminista para deter atitude machistas e, por outro lado, a luta 

contra a censura e pela liberdade de expressão prevista na Constituição Federal de 1988 

(RUSSANO, 2006). Além do mais, a crítica que é feita a música em questão poderia ser 

direcionada a diversas outras músicas já escritas, seja ela o sertanejo, o rock, o samba ou até 

mesmo a MPB, o que nos leva a refletir que até nesse aspecto, o funk é sempre penalizado e 

criminalizado, enquanto os outros gêneros musicais permitem interpretações e uso da liberdade 

poética. Após anos de discussão, em 2010, a Justiça Federal condenou, em primeira instância, 

a empresa Furacão 2000 Produções Artísticas e Ltda (detentora dos direitos da canção) ao 

pagamento de multa no valor de R$ 500.000,00. A então produtora recorreu ao tribunal durante 

a fase de apelação, conseguindo reverter a sentença e suspendendo a multa, no ano de 2013. 

Segundo o relator do acórdão da 4ª turma do TRF4, Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, 

                                                           
65Os três apelidos que usei ficaram conhecidos no Brasil pelo sucesso das músicas “Só as cachorras – Bonde do 

tigrão; “Jonathan da nova geração – Jonathan Costa”; “Eguinha pocotó – Serginho e Lacraia”. 
66 A música “Tapinha”, que ficou conhecida como “Um tapinha não dói” é uma canção de funk de autoria de MC 

Naldinho e Dennis DJ, que foi gravado por Naldinho e Bela para compor o álbum “Furacão 2000 – tornado muito 

nervoso 2”. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Um_Tapinha_n%C3%A3o_D%C3%B3i>. Acesso em: 

6 jun. 2017 
67MARMELSTEIN, GEORGE. “Um tapinha que doeu”. 2008. 

Disponível em: <https://direitosfundamentais.net/2008/03/31/um-tapinha-que-doeu/>. Acesso em: 08 jun. 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Um_Tapinha_n%C3%A3o_D%C3%B3i
https://direitosfundamentais.net/2008/03/31/um-tapinha-que-doeu/
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considerou que letras de funk como a desta música podem até ser de mau gosto, mas não 

possuem provas psicológicas, sociológicas, antropológicas, política ou técnicas que possam 

gerar sentimentos negativos em relação a mulher ou incitar a violência: 

“Estamos falando de gêneros musicais como o funk e o pagode, que têm outras 

origens, se baseiam em outros princípios, são frutos de outra realidade. Estamos diante 

de gêneros musicais das camadas mais marginalizadas, de formas de expressão 

artística que não têm o refinamento da música erudita, mas que têm forte apelo 

popular. Não importa se gostamos ou não desses ritmos. Eles existem e são formas de 

expressão de mundos brasileiros, falam do Brasil de muitos brasileiros”68.  

No entanto, a polêmica seguiu no ano de 2015, quando o TRF4 voltou a condenar a 

referida empresa por decisão de embargos infringentes, ao pagamento de indenização por danos 

morais pela veiculação da canção, mantendo a multa de R$ 500.000,00 revertidos para o Fundo 

Federal de Defesa dos Direitos Difusos da Mulher. Segundo o desembargador federal Luiz 

Alberto d’Azevedo Aurvalle, a decisão baseou-se na Lei 11.340/06, a célebre Lei Maria da 

Penha, ressaltando o cenário existente no Brasil quanto a violência contra a mulher, relatando 

a música não se trate de mero som popular de gosto duvidoso, manifestação popular artística 

ou uma simples narrativa de uma relação sexual saudável, “mas abominável incitação à 

violência de gênero ou aval a tais criminosas e nefastas condutas, ao transmitir a jovens e 

público em geral a noção errônea de que a regra é a mulher gostar de sofrer”69. 

  Todos esses exemplos criam hipóteses sobre qual a real intenção das facções criminosas 

em se apropriarem da cultura funk para propagar não só a realidade existente na favela, mas 

também avisos sobre ataques a facções rivais e a polícia, e de que forma o funk se torna 

agressivo ao papel da mulher, seja ele biológico ou social – esse segundo aspecto será abordado 

ao longo do capítulo. Quanto ao primeiro exemplo, deve-se fazer a ponderação de que, por si 

só, o funk proibidão pode até divulgar ou potencializar, mas jamais gerará o crime em si – pelo 

contrário, ele só existe porque o crime é um problema social autônomo que independe da 

                                                           
68 Segundo a assessoria do TRF4, o desembargador frisou que o Judiciário deve levar em consideração o contexto 

social no qual as músicas foram criadas. Disponível  em: 

<http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=1190&noticia=funk-um-tapinha-nao-doi-nao-

incita-a-violencia-diz-justica> e <http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/07/justica-diz-que-produtora-de-

tapinha-nao-incitou-violencia-contra-mulher.html>. Ambos acessados em: 9 jun. 2017 
69 Além dessa fala, o site oficial do TRF4 divulgou que o referido desembargador também alertou que: “Mesmo o 

repúdio geral à censura não implica irrestrita possibilidade de divulgação e comunicação de tudo. Deve-se ponderar 

todos os demais direitos fundamentais, sob pena de o cidadão ficar refém de mídia onipotente, visando apenas ao 

lucro, sem o cumprimento de escopos coletivos, insculpidos em tratados internacionais, na Constituição Federal e 

em diplomas legais”. A decisão ainda cabe recurso. 

Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=11392>. 

Acesso em: 09 jun. 2017 

 

 

http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=1190&noticia=funk-um-tapinha-nao-doi-nao-incita-a-violencia-diz-justica
http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=1190&noticia=funk-um-tapinha-nao-doi-nao-incita-a-violencia-diz-justica
http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/07/justica-diz-que-produtora-de-tapinha-nao-incitou-violencia-contra-mulher.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/07/justica-diz-que-produtora-de-tapinha-nao-incitou-violencia-contra-mulher.html
http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=11392
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existência ou não dos proibidões. No entanto, uma vez que a segurança não é “sempre apenas 

um fenômeno objetivo e mensurável, se ela é complicada por fatores como o preconceito racial 

e social, então a música pode, de fato, interferir muito no nível de segurança ou insegurança” 

(RUSSANO, 2006. p. 26). Dessa forma, a utilização de rimas pesadas, densas, violentas e cruéis 

encaixam-se na criação de uma “Sociedade do medo” à lá carioca. Segundo uma das hipóteses 

adotadas por Russano (2006) a execução do funk proibidão expõe para todos uma realidade 

assustadora, que choca com tamanha realidade e gera a sensação de medo. Esse sentimento 

incontrolável é usado de diversas formas diferentes contra a sociedade, a depender do ator 

envolvido no mundo proibidão. Dessa forma “o jovem favelado que frequenta o baile em sua 

comunidade ostenta este tipo de música como um instrumento de visibilidade social, ainda que 

esta custe o medo de outros setores da sociedade” (RUSSANO, 2006. p. 26). Apesar de certo 

modo ser polêmica, essa hipótese deve ser levada em consideração, principalmente por dialogar 

com a obra do célebre Zygmunt Bauman (2006), que analisa o medo por três diferentes aspectos 

que podem afligir a sociedade, sendo eles: o medo de não se fixar na estrutura social; o medo 

de não assegurar um futuro minimamente confortável; e o medo que gira em torno da 

integridade física da pessoa. A partir dessa análise, todos os atores – ativos e passivos – 

interagem na criação da sociedade do medo, uma vez que grande parte dos criminosos de 

origem pobre ingressam nessa vida ilegal por medo de não se fixar na estrutura social e não 

possuir um futuro minimamente confortável, escondendo-se através do crime – e 

consequentemente na divulgação de seus atos através de composições que o tornam visibilizado 

– para marcar seu nome e tornar-se espelho para aqueles que não vislumbram possibilidades de 

ascensão social. Por outro lado, as vítimas também fazem parte dessa cultura do medo 

demonstrada por Bauman, uma vez que os proibidões mais pesados, relatam crimes de roubo, 

tortura e assassinato, vitimando não só fisicamente, mas também mentalmente, toda a sociedade 

em si, por temer sua integridade física. No entanto, vale ressaltar que o funk proibidão apenas 

é um divulgador das mazelas sociais que ocorrem por falta de investimento em saúde, educação 

e, principalmente segurança, não podendo ser responsabilizado por aquilo que o Estado deixou 

ou deixa de fazer. 

3.2 – O funk visto como recorte social de um território abandonado pelo Estado: o 

preconceito e a criminalização da pobreza 

  

O vínculo criado entre os funkeiros e os traficantes traça um perfil sociológico em que 

ambos se encaixam no mesmo padrão, independentemente se um apenas canta ou se o outro 
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comete delitos, ambos são taxados como criminosos. Desse modo, surge como estereótipo de 

inimigo da sociedade o funkeiro, favelado, negro e pobre que independemente dos seus atos, 

nasce fadado ao estigma de bandido (FACINA, 2010).  Nessa corrente ideológica, Orlando 

Zaccone (2007) aponta que: 

O estereótipo do bandido vai-se consumando na figura de um jovem negro, funkeiro, 

morador da favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com tênis, boné, cordões, 

portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum sinal de resignação ao 

desolador cenário de miséria e fome que o circunda (ZACCONE, 2007, p. 21 apud. 

FACINA, 2010, p. 4). 

  Sobre o mesmo prisma, Ângela Peralva ressalta que: 

O preconceito contra o favelado pode ocultar o preconceito contra o negro. Alguns 

pensam que ele constitui uma forma de oposição entre ricos e pobres, o negro sendo 

por definição pobre. (...). Ser morador de favela constitui, do mesmo modo que a raça, 

um elemento significativo do ponto de vista do ordenamento da relação com o mundo. 

Assim como o racismo “racial”, a discriminação contra o favelado adquire expressões 

sutis, ao lado de outras mais brutais. (PERALVA, 2000, p. 67 apud. FACINA, 2010, 

p. 4). 

Tal argumento utilizado por ambos os autores, reforçam que o perigo tem classe social 

e cor. Dessa forma, ao sofrer a estigmatização por suas características sociais (pobre e morador 

da favela) e genéticas (ser negro), é nitidamente associável a um conceito que nasceu em 

meados do século XIX (e unanimemente foi abolido pelos criminólogos seguintes devido a 

tamanho preconceito em todas as esferas) denominado de a Teoria do criminoso nato70. Dessa 

forma, segundo Cesare Lambroso (1876), o indivíduo já nasce pré-disposto e com 

características físicas que o farão se tornar um criminoso. A Teoria do Criminoso Nato foi 

formulada com base em resultados de mais de quatrocentas “autópsias de delinquentes e seis 

mil análises de delinquentes vivos; e o atavismo que, conforme seu ponto de vista, caracteriza 

o tipo criminoso — ao que parece —, contou com o estudo minucioso de vinte e cinco mil 

reclusos de prisões europeias”. (MOLINA; GOMES, 2006, p. 148) 

Ademais, elucida perfeitamente Maurício Jorge Pereira da Motta71 (2007) sobre o 

criminoso nato: 

Identificando, pois, a origem da criminalidade, como ontologia, nessas “fases 

primitivas” da humanidade, Lombroso entende que o criminoso é uma subespécie ou 

um subtipo humano (entre os seres vivos superiores, porém sem alcançar o nível 

superior do homo sapiens) que, por uma regressão atávica a essas fases primitivas, 

                                                           
70 A teoria do “criminoso nato” nasceu em meados 1876, com a publicação da obra “O homem delinquente” do 

antropólogo italiano Cesare Lombroso – grande marco acadêmico para o início do estudo à criminologia. 
71 Trabalho de conclusão de curso apresentado na disciplina de Direito Penal do Mestrado em Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em:  

< https://criminologiafla.wordpress.com/2007/08/20/aula-2-o-crime-segundo-lombroso-texto-complementar/>. 

Acesso em: 11 jun. 2017. 

https://criminologiafla.wordpress.com/2007/08/20/aula-2-o-crime-segundo-lombroso-texto-complementar/
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nasceria criminoso, como outros nascem loucos ou doentios. A herança atávica 

explicaria, a seu ver, a causa dos delitos. O criminoso seria então um delinquente nato 

(nascido para o crime), um ser degenerado, atávico, marcado pela transmissão 

hereditária do mal. O atavismo (produto da regressão, não da evolução das espécies) 

do criminoso seria demonstrado por uma série de “estigmas”. De acordo com o seu 

ponto de vista, o delinquente padece de uma série de estigmas degenerativos, 

comportamentais, psicológicos e sociais. O criminoso nato seria caracterizado por 

uma cabeça sui generis, com pronunciada assimetria craniana, fronte baixa e fugidia, 

orelhas em forma de asa, zigomas, lóbulos occipitais e arcadas superciliares salientes, 

maxilares proeminentes (prognatismo), face longa e larga, apesar do crânio pequeno, 

cabelos abundantes, mas barba escassa, rosto pálido (p.2) 

  Nesse contexto, a visão extremamente preconceituosa trazida pela teoria do criminoso 

nato nos faz refletir na maneiro como o negro, pobre e morador da favela é simplesmente 

julgado por atribuições que são inerentes a ele, através de uma sociedade que se dispõe a repetir 

o mesmo discurso discriminatório que foi usado em outros momentos da história, e que apesar 

de por senso comum ser intolerado e combatido, ainda se encontra enraizado no subconsciente 

coletivo, por diversos fatores de valores éticos e morais, e também midiáticos, que constroem 

o pensamento coletivo de uma sociedade.  

  A partir dessa análise, nasce a criminalização do pobre. Esse conceito representa um 

fenômeno global em que moradores de áreas mais pobres e abandonadas pelo estado sofrem 

diversos tipos de abuso, maus-tratos e preconceito, perpetuando principalmente o racismo 

(FACINA, 2006). Quantas vezes um pequeno delito cometido por um morador da favela se 

transformou em pena excessiva? Quantas vezes diversas políticas públicas tinham como função 

“limpar” a cidade, utilizando-se de força repressiva para “espantar” os moradores em situação 

de rua? Em quantas ações policias nas favelas foram relatados casos de abuso de autoridade, 

arbitrariedade ou prisão ilegal? Todas essas questões fazem parte da criminalização da pobre, 

no qual a situação econômica é primordial para o tratamento recebido pela sociedade e pelo 

poder público. Por consequência, a criminalização do funk tornou-se algo inerente a este 

contexto. Micael Herschmann (2005) foi extremamente feliz ao analisar que a solução das 

mazelas sociais se resulta na interdição dos bailes funks, a sociedade e a segurança pública não 

atingem o objetivo de combater o funk, mas sim o movimento social que o toma como forma 

de representação cultural para manifestar-se através da música. Obviamente que não se pode 

fechar os olhos para os aspectos negativos. Não se nega que alguns membros do movimento 

funk estejam associados ao crime, mas não se pode reduzir este gênero a uma imagem 

monolítica, determinista e reducionista a certo acontecimentos (CYMORT, 2011). 

  Tal debate possui extrema relevância visto que vez por outra na história, a cultura funk 

é ameaçada por aqueles que a veem como causadora das mazelas sociais. A mais recente, em 
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junho de 2017, foi proposição da ideia legislativa72 nº. 65.513, através da sugestão do 

empresário Marcelo Alonso73, cujo o conteúdo segue abaixo: 

Ideia Legislativa nº. 65.513  

TÍTULO: Criminalização do funk como crime de saúde pública a criança aos 

adolescentes e a família.   

DESCRIÇÃO: É fato e de conhecimento dos Brasileiros difundido inclusive por 

diversos veículos de comunicação de mídia e internet com conteúdos podre alertando 

a população o poder público do crime contra a criança, o menor adolescentes e a 

família. Crime de saúde pública desta "falsa cultura" denominada "funk".  

MAIS DETALHES: Os chamados bailes de "pancadões" são somente um 

recrutamento organizado nas redes sociais por e para atender criminosos, estupradores 

e pedófilos a prática de crime contra a criança e o menor adolescentes ao uso, venda 

e consumo de álcool e drogas, agenciamento, orgia e exploração sexual, estupro e 

sexo grupal entre crianças e adolescente, pornografia, pedofilia, arruaça, sequestro, 

roubo e etc. (Secretaria-Geral da Mesa Secretária de Comissões, Senado Federal, 

2017). 

 Segundo o endereço eletrônico oficial do Senado Federal, a ideia tornou-se oficialmente 

a sugestão nº 17 de 2017 por receber mais de 20.000 assinaturas (mais especificamente 21.983 

assinaturas74), e após passar pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa 

(CDH), foi entregue ao senador relator Romário de Souza Faria que elaborou o Requerimento 

68/2017 que solicitou a realização de uma audiência pública com a participação dos seguintes 

convidados: Anitta (cantora), MC Marcinho (cantor), Cidinho e Doca (compositores do Rap da 

Felicidade), MC Koringa (cantor); Valeska Popozuda (cantora), Tati Quebra Barraco (cantora), 

Bochecha (cantor), MC Bob Rum (compositor do Rap do Silva), Hermano Vianna (autor do 

Livro “O mundo funk carioca”), Mylene Mizrahi (Antropóloga), Marcelo Alonso  (Criador da 

Proposta para criminalizar o funk) e Carol Sampaio (promoter idealizadora do Baile da 

Favorita). O então relator respaldou a audiência pública sob a seguinte justificativa:  

[...] Embora sejam conhecidos episódios de violência sexual e apologia a atos 

criminosos durante e após os bailes funk ou chamados “pancadões” – a exemplo do 

famoso caso da adolescente, na cidade do Rio de Janeiro, que foi vítima de estupro 

coletivo e filmada, enquanto desacordada, por seus agressores –, não compreendemos 

que toda a cultura ligada ao funk seja vinculada à criminalidade. É necessário 

investigar em que medida as ocorrências criminosas ocorridas durante ou após os 

bailes-funk podem ser coibidas pelo Estado, sem que uma medida tão drástica como 

a criação de um tipo penal seja efetivada. O ambiente propício para esse tipo de 

discussão são as audiências públicas com os especialistas, profissionais e partes 

diretamente interessadas no tema. Assim, é oportuno e conveniente que a CDH 

contribua para articular sociedade civil e governo, a fim de que, por meio de discussão 

                                                           
72 A ideia legislativa encontra no site oficial do Senado Federal. Disponível em: < http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5299757&disposition=inline > Acesso em: 21 jun. 2017 
73 Identificação do proponente. E-mail: marcelo@webmano.com.br 
74 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=65513>. Acesso: 21 jun.2017 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5299757&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5299757&disposition=inline
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=65513
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qualificada, apontem-se caminhos para buscarmos um melhor caminho para a solução 

da questão.75 

  A realização da audiência ainda não ocorreu até a presente data76 (21/06/2017) e 

depende de aprovação da Comissão de direitos humanos e Legislação Participativa para que 

vire um projeto de lei. No entanto, o assunto que gira em torno da criminalização do funk voltou 

a ser debatido com mais força política, assustando os que consideram o funk como movimento 

cultural e os que se utilizam do funk como profissão.  

3.3 – Realidade versus apologia; o empoderamento através do Funk e o orgulho do lugar 

onde nasceu 

  

Quando nasce o debate sobre o papel do funk na sociedade deve-se recorrer sobre qual 

a finalidade proposta pelas suas entrelinhas – tema central diante de tudo que já foi abordado 

nesta presente monografia. A resposta não é nada simples, mas podemos recorrer a alguns 

fatores que são convenientes a todos. O primeiro fator é que o funk, de todos os gêneros 

musicais é o mais heterogêneo. Com poucas variações de mixagens, as composições do funk 

falam sobre todos os tipos de situações, emoções, sentimentos e realidades, sempre como 

registro principal da primeira pessoa como interlocutor, tendo letras de fácil compreensão 

(regadas de gírias) e a verdade nua e crua sobre o que se quer falar – o que é costumeiramente 

usado nas canções como “vou mandar o papo reto77”. A segunda vertente ocorre pela falta de 

benevolência da sociedade de maneira geral que insiste em classificar precocemente o funk que 

de fato retrata a realidade da favela como proibidão que faz apologia ao ilícito. Dessa forma, 

diversos funks que se utilizam de letras críticas, engajadas e politizadas são classificadas e 

marginalizadas como proibidão, sem levar em consideração que “há um limite tênue entre 

apologia ao crime e crônica da realidade e a origem geográfica dos compositores é determinante 

para interpretação dessas músicas” (CYMROT, p. 120. 2011).  

O caso ainda pouco explicado da morte do MC Betinho78, executado em operação 

policial do 9º BPM no dia 17 de dezembro de 2001 em Acari, enquanto estava desarmado e 

                                                           
75 Requerimento elaborado pelo senador Romário Faria. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5359031&disposition=inline> Acesso em: 21 jun. 2017 
76 Segundo o site oficial do senado: “A comissão ainda vai divulgar a data para realização da audiência” Disponível 

em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/21/cdh-fara-audiencia-para-debater-se-o-funk-pode-

ser-criminalizado>.  Acesso em: 21 jun. 2017 
77 Gíria do Funk e da favela que significa: “Transmitir uma ideia de forma objetiva e sem enrolação”. 

Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/papo+reto/>. Acesso em: 13 jun. 2017 
78 ESSINGER, Silvio. op.cit. p. 160-161. Tal execução é narrada pelo DJ Marlboro (MACEDO, Suzana, p. 105) 

quanto por Mr. Catra, que afirma ainda que Bentinho vivia do rap e nunca se envolveu com o Crime (BATISTA, 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5359031&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5359031&disposition=inline
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/21/cdh-fara-audiencia-para-debater-se-o-funk-pode-ser-criminalizado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/21/cdh-fara-audiencia-para-debater-se-o-funk-pode-ser-criminalizado
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sentado no sofá de uma moradora, é uma demonstração de como o expoente do funk é atrelado 

ao bandido – uma vez que acredita-se que a sua morte tenha se dado por conta de suas letras 

que versavam sobre a realidade na favela. No funk “Cachorro”79, o funkeiro retrata a corrupção 

policial, relatando como a polícia compra o silêncio dos crimes cometidos na favela, e de que 

forma forja determinadas situações para incriminar os que ela julga como bandido. No entanto, 

foi acusada de fazer apologia ao crime e proibido de tocar nas rádios (CYMROT, p.121. 2011). 

Outro “papo reto” marcante no funk carioca, foi a música “Rap das armas” (MC Júnior e 

Leonardo, 1995) que problematizou a situação em que a favela se encontrava nos anos 90: 

Rap das armas 

O meu Brasil é um país tropical  

A terra do funk, a terra do carnaval  

o meu Rio de Janeiro é um cartão postal  

Mas eu vou falar de um problema nacional  

[...] Nesse país todo mundo sabe falar  

Que favela é perigosa, lugar ruim de se morar  

é muito criticada por toda a sociedade  

Mas existe violência em todo canto da cidade  

Por falta de ensino falta de informação  

pessoas compram armas cartuchos de munição  

mas se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão se sentindo protegidas 

com a arma na mão  

[...] Eu sou o MC Júnior, eu sou MC Leonardo  

Voltaremos com certeza pra deixar outro recado  

Para todas as galeras que acabaram de escutar  

Diga não à violência e deixe a paz reinar. 

  Apesar da música ser considerada um funk extremamente crítico e consciente, os autores 

contam que foram conduzidos para depor em inquérito aberto pela Divisão de Proteção à 

Criança e o Adolescente (DPCA) por ser considerado proibidão (CYMROT, 2011). Segundo 

Danilo Cymrot, a discursão ganha vida uma vez que “não é a descrição da realidade feia que 

deve ser combatida, mas a realidade em si que deve ser mudada” (CYMROT, p.123. 2011). 

Portanto, o funk pode cumprir um papel importante no alerta aos jovens sobre a importância de 

manter-se longe das drogas e do crime, para que busquem alternativas que saiam do senso 

comum que a realidade vivida na favela tenta impor, uma vez que em diversas histórias narradas 

pelas músicas relatam fins trágicos daqueles que entram para o mundo do crime. 

                                                           
Vera Malaguti; BATISTA, Carlos Bruce; BORGES, Rafael C., op. cit. p. 20-22) apud CYMROT, Danilo. p. 120. 

2011).   
79 Em um dos versos o funk diz: Cachorro, me entrega esse canalha | Deixa ele bem amarrado, pega o dinheiro e 

rala | Sujeito safado já sabe de cor | O endereço, o contato lá do DPO. A música regravada por Mr. Catra foi 

originalmente escrita por MC Betinho. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/mr-catra/vende-um-x9-

para-mim.html>. Acesso em: 18 jun. 2017 

https://www.vagalume.com.br/mr-catra/vende-um-x9-para-mim.html
https://www.vagalume.com.br/mr-catra/vende-um-x9-para-mim.html
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  Além do já conhecido movimento do funk consciente que retrata a realidade, o gênero 

tem acompanhado a evolução social que se consolida nos movimentos sociais em favor das 

minorias políticas, socioeconômicas e de gênero, que ganham cada dia mais visibilidade. 

Como já foi abordado, o funk foi diversas vezes criticado por algumas letras 

consideradas machistas, que colocam a mulher em posição inferior em relação ao homem. 

Acompanhando a evolução da sociedade, o engajamento do movimento feminista (que luta por 

igualdade de gêneros) e da causa LGBT80 o funk tem atingido um grande papel social, e por 

vezes educador, na quebra de paradigmas em toda a cidade e, principalmente na favela, onde a 

desigualdade social por muitas vezes impede o acesso a informação e aos direitos adquiridos 

por essas duas classes ao longo de anos de engajamento. A luta pelo direito das mulheres entrou 

com forte apelo nos últimos anos no funk, não apenas por tratar as letras como machistas e 

sexistas, mas por debater francamente qual a posição da mulher – desde a relação conjugal até 

o mercado de trabalho. Nesse sentido, os conteúdos das letras trazem principalmente duas fortes 

características: a liberdade sexual para mulher e o empoderamento feminino no seu sentindo 

mais explícito – conceder poder para si próprio ou outrem.81  

  Sem dúvidas, as principais expoentes do funk feminista são as cantoras Valesca 

Popozuda e Tati Quebra Barraco. Valesca, que ganhou o apelido de popozuda por participar do 

extinto grupo de funk chamando “gaiola das popozuda”, lançou em 2014 a música “Tá pra 

nascer homem que vai mandar em mim” que virou sucesso82 em todo o Brasil pelo seu conteúdo 

que se alinha ao empoderamento pregado pelo feminismo, criticando atitudes machistas, como 

se pode observar:   

Tá Pra Nascer Homem Que Vai Mandar Em Mim (Valesca Popozuda) 

Tá para nascer homem que vai mandar em mim  

Tá para nascer alguém que vai me esculachar  

Tá para nascer e eu já falei pra tu  

Se ficar me enchendo o saco  

Mando tomar 

                                                           
80 A causa LGBT é o mais novo tema no qual o funk está tratando na busca pela quebra de preconceitos e tabus de 

uma sociedade que ainda se encontra engessada pelo fundamentalismo religioso. Impulsionado pelo estrondoso 

sucesso de Pablo Vittar, Mc Linn da Quebrada, Mulher Pepita e do grupo Sapabonde. O funk que fala sobre as 

dificuldades de ser lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, ou qualquer outra orientação que saia do padrão 

imposto pela sociedade, tem tudo para acompanhar o funk feminista e ser uma grande voz na causa LGBT. 

Disponível em: < http://funknacaixa.com/2015/07/03/o-movimento-lgbt-no-funk/  >. Acesso em: 23 jun. 2017 
81 Termo estabelecido pela ONU. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-

empoderamento-das-mulheres/> Acesso em: 24 jun. 2017 
82 A música “Tá pra nascer homem que vai mandar em mim” possui quase 1,5 milhões de visualizações na 

plataforma digital Youtuber. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_Zu2NPur89M > Acesso em: 

22 jun. 2017 

http://funknacaixa.com/2015/07/03/o-movimento-lgbt-no-funk/
http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=_Zu2NPur89M
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Vergonha na cara é coisa rara de se ver  

Mal sabe meu nome e já tá querendo me ter  

Nunca dependi de homem pra coisa nenhuma  

Se tuas negas são tudo assim, desacostuma 

Vou te provar que eu não sou do tipo de mulher  

Que você paga uma bebida e eu dou o que tu quer  

Enfia teu malote no saco e lambe o cheque  

Tenho nojo de moleque. (VALESCA POPOZUA, 2014) 

  O Funk feminista também se utiliza de letras obscenas para clamar por liberdade sexual, 

trazendo em suas entrelinhas o direito ao sexo e ao prazer feminino, que historicamente foram 

submetidos a tabus e opressão no contexto da mulher83. Com o passar do tempo, as músicas 

estão ganhando cada vez mais apelo midiático e força política, revelando canções que elaboram 

grandes críticas sociais. Nesse sentido, a composição “100% feminista” da MC Carol (2015), 

tornou-se um grande marco para o funk feminista, por denunciar as agressões que diversas 

mulheres sofrem caladas, independente do contexto socioeconômico. Carol Bandida então 

relata suas experiencias em primeira pessoa, enaltecendo o poder da mulher para se impor frente 

à cultura machista que está enraizada na sociedade: 

100% feminista (MC Carol Bandida) 

Presenciei tudo isso dentro da minha família  

Mulher com olho roxo, espancada todo dia  

Eu tinha uns cinco anos, mas já entendia  

Que mulher apanha se não fizer comida  

Mulher oprimida, sem voz, obediente  

Quando eu crescer, eu vou ser diferente 

Eu cresci  

Prazer, Carol bandida  

Represento as mulheres, 100% feminista  

Represento Aqualtune, represento Carolina  

Represento Dandara e Xica da Silva  

Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro  

Forte, autoritária e às vezes frágil, eu assumo  

Minha fragilidade não diminui minha força  

Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça 

Sou mulher independente não aceito opressão  

Abaixa sua voz, abaixa sua mão 

Mais respeito  

Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto  

Se tavam querendo peso, então toma esse dueto  

Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona  

Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona  

Me ensinaram que éramos insuficientes  

Discordei, pra ser ouvida, o grito tem que ser potente 

                                                           
83  A cultura e o funk feminista. Disponível em: <http://super.abril.com.br/cultura/o-funk-e-feminista/>. Acesso 

em: 27 jun. 2017 
 

http://super.abril.com.br/cultura/o-funk-e-feminista/


59 
 

Eu cresci  

Prazer, Karol bandida  

Represento as mulheres, 100% feminista  

Represento Nina, Elza, Dona Celestina  

Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina  

Tentam nos confundir, distorcem tudo o que eu sei  

Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis  

A falta de informação enfraquece a mente  

Tô no mar crescente porque eu faço diferente 

Eu cresci  

Prazer, Carol bandida  

Represento as mulheres, 100% feminista (MC CAROL, 2015) 

  A realidade vivida na favela é cantada como forma de desabafo e transforma-se em 

política, uma vez que “quando você não aceita essas regras, quer mudá-las e tenta fazer uma 

negociação, você também está fazendo política, pois está reivindicando o que você acha que 

sejam os seus direitos”84. Segundo Adriana Carvalho Lopes (2010), quando o funk entra em 

cena ele traz consigo um cenário político, que busca divulgar suas letras e construir cenários de 

espaço para difusão de ideais. Dessa forma, o preconceito racial é visto por duas formas: A 

primeira ocorre pelo fato do funk evidenciar uma juventude que não possui voz política na 

cidade por estar à margem da “cidade”, fazendo com que os expoentes do movimento sejam 

taxados por diversas características caricatas já tão abordadas por essa monografia. Já a segunda 

é ainda mais assustadora, “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’” (FACINA; LOPES. 2012, p.20). 

  Dessa forma Adriana Carvalho Lopes e Adriana Facina (2012, p. 195) acreditam que o 

funk é criticado negativamente pelos seguintes argumentos: 

São dois os argumentos que fazem do funk hoje um ritmo maldito, que ofende ouvidos 

mais sensíveis educados na tradição das casas-grandes. Por um lado, temos a ideia, 

muito difundida, sobretudo pelos defensores de um certo nacionalismo cultural, que 

se percebe como de esquerda, de que o funk seria um ritmo alienígena, importado, a 

refletir a alienação e a barbárie das classes subalternas, particularmente na sua versão 

lúmpen. Nesta perspectiva, o funk seria produto de uma série de faltas: falta de 

educação, de consciência política ou de classe, de gosto, de bom senso e mesmo de 

moral (a deles ou a nossa?, teríamos de perguntar). Outro argumento, mais 

explicitamente racista e descaradamente preconceituoso com os “de baixo”, vai dizer 

que o funk é música de bandido, incita à violência, corrompe menores, aumenta o uso 

de drogas e utiliza mais uma série de afirmações moralistas para defender seu puro e 

simples banimento. “O funk é caso de polícia” e ponto final. Na impossibilidade de 

exterminar os que fazem, escutam e se identificam com o funk – afinal, quem limparia 

as casas, faria as comidas, engraxaria os sapatos, cuidaria dos filhos das classes 

dominantes – procura-se censurar e mesmo liquidar suas formas de lazer, de 

sociabilidade, pois despersonalizar o inimigo, sobretudo quando este é oprimido por 

                                                           
84 Uma das definições de política utilizada pelo endereço eletrônico oficial do Ministério público federal. (O que 

é política?) Disponível em: <http://www.turminha.mpf.mp.br/eleicoes/o-que-e-politica-1>. Acesso em: 23 jun. 

2017 

http://www.turminha.mpf.mp.br/eleicoes/o-que-e-politica-1
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uma sociedade que se ergue sobre suas costas, com a força de seu trabalho, é 

primordial para garantir sua submissão. Sob o argumento da ordem, de uma inventada 

necessidade de ordenamento urbano, o funk é interditado como agente do caos, 

sobretudo como expressão musical da violência armada existente nas favelas. 

  O que estes críticos que enxergam o funk como “ritmo maldito” (LOPES; FACINA. p. 

195. 2012) não levam em conta é que este espalha-se pelo asfalto de maneira cada vez mais 

rápida para deixar o seu recado, fazendo com que a favela tenha visibilidade e ultrapasse as 

barreiras territoriais que o poder público e a sociedade tentam impor – falamos disso no “Direito 

à cidade” que tenta incorporar a favela como parte da cidade. A repercussão é tamanha que, 

hoje em dia, “é quase impossível passar um dia na cidade do Rio de Janeiro sem ouvir o som 

do batidão vindo de algum lugar – de um aparelho de MP3 de algum caminhante, de carros, 

celulares etc.” (FACINA; LOPES. p. 197, 2012). Para a favela e os agentes do funk, as letras e 

a batidas não são só diversão, sensualidade ou trabalho, mas principalmente dando 

representatividade ao jovem negro que mora na favela para que possa existir socialmente, 

transformando a divulgação da linguagem da favela em denúncia e movimento cultural. 

  Desse modo, explica-se a euforia que a música “Rap da felicidade” dos Mc’s Cidinho e 

Doca provocou em meados nos anos 90. A música, que se tornou o “hino do funk”, arrebatou 

o Rio de Janeiro e o Brasil e ganhou de vez o asfalto que ainda não tinha se acostumado com a 

batida e associava as letras com o crescimento do tráfico de drogas que se expandia pela cidade 

carioca. O que choca nesta composição é que apesar de ser escrita em 1995, ela se mostra ainda 

mais atual e viva em 2017: 

Rap da Felicidade 

Eu só quero é ser feliz  

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é  

E poder me orgulhar  

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer  

Com tanta violência eu tenho medo de viver  

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado  

A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado  

Eu faço uma oração para uma santa protetora  

Mas sou interrompido a tiros de metralhadora  

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela  

O pobre é humilhado, esculachado na favela  

Já não aguento mais essa onda de violência  

Só peço, autoridade, um pouco mais de competência  

Eu só quero é ser feliz  

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é  

E poder me orgulhar  

E ter a consciência  

Que o pobre tem o seu lugar  

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar  

Pois até lá no baile eles vêm nos humilhar  
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Ficar lá na praça, que era tudo tão normal  

Agora virou moda a violência no local  

Pessoas inocentes, que não têm nada a ver  

Estão perdendo hoje o seu direito de viver  

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela  

Só vejo paisagem muito linda e muito bela  

Quem vai pro exterior da favela sente saudade  

O gringo vem aqui e não conhece a realidade  

Vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco  

E pobre na favela, vive passando sufoco  

Trocaram a presidência, uma nova esperança  

Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança  

O povo tem a força, só precisa descobrir  

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui.  

Eu só quero é ser feliz  

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci,   

E poder me orgulhar  

E ter a consciência  

Que o pobre tem o seu lugar  

Diversão hoje em dia... nem pensar  

Pois até lá no baile eles vêm nos humilhar  

Ficar lá na praça, que era tudo tão normal  

Agora virou moda a violência no local  

Pessoas inocentes, que não têm nada a ver  

Estão perdendo hoje o seu direito de viver  

Nunca vi cartão postal em que se destaque uma favela  

Só vejo paisagem muito linda e muito bela  

Quem vai pro exterior da favela sente saudade  

O gringo vem aqui e não conhece a realidade  

Vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco  

E pobre na favela, passando sufoco  

Trocaram a presidência, uma nova esperança  

Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança  

O povo tem a força, só precisa descobrir  

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. 

  O orgulho apesar das mazelas é o ponto principal do Rap da felicidade. A Antropóloga 

Hilaine Yaccoub85 morou por quatro anos na favela para realizar uma pesquisa de campo e 

elaborou um artigo que justamente trata sobre a nova visão que teve através de uma perspectiva 

intima com o morro. Em seu artigo86, consonante com a música supracitada, ela argumenta que 

antes da pesquisa acreditava que o problema que cerca a favela poderia ser resolvido de acordo 

com anos de estudos antropológicos de sociedades complexas vinculadas a desigualdade social. 

No entanto, observou que apesar das graves falhas de desenvolvimento e infraestrutura, a favela 

possui diversas exclusividades positivas que são encobertas pela análise de que quem observa 

de fora, mas não vive a realidade. Dessa forma a favela não pode ser conceituada a partir de 

suas carências, pobrezas, mazelas sociais e econômicas, e sim por soluções práticas que já 

                                                           
85 PhD em Antropologia do Consumo pela UFF, coleciona histórias de muita gente e aplica em projetos de 

mercado. Atua como pesquisadora, palestrante e conteudista fazendo a ponte entre a as pessoas e as empresas. 
86 YACCOUB. HILAINE. “Ao morar em uma favela, aprendi a enxergar o que a sociedade do asfalto nunca 

conseguiu me ensinar”. Artigo. 2016. Disponível em: < http://projetodraft.com/ao-morar-em-uma-favela-aprendi-

a-enxergar-o-que-a-sociedade-do-asfalto-nunca-conseguiu-me-ensinar/ >.  Acesso em: 23 jun. 2017 

http://projetodraft.com/ao-morar-em-uma-favela-aprendi-a-enxergar-o-que-a-sociedade-do-asfalto-nunca-conseguiu-me-ensinar/
http://projetodraft.com/ao-morar-em-uma-favela-aprendi-a-enxergar-o-que-a-sociedade-do-asfalto-nunca-conseguiu-me-ensinar/
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existem para que o sistema funcione minimante, mesmo sem os recursos do Estado. A falta de 

investimento na favela, criou a incrível capacidade de se reinventar, readaptar e criar, 

independente do pensamento social e econômico contemporâneo. O orgulho de ser parte do 

local em que se mora é cultivado desde a antiguidade até os dias de hoje, e nesse ponto, o 

orgulho de ser favelado transborda-se no grito de liberdade que o funk traz em poder desabafar, 

reclamar, reivindicar, empoderar, criticar e brincar. Mas também de se orgulhar, exaltar, 

valorizar, honrar e dignificar a sua história, pois da mesma forma que só a mulher sabe os 

desafios que a ela enfrenta no Brasil; só índio sabe valorizar a sua resistência cultural; só o 

LGBT sabe como é difícil vencer todos os dias o preconceito velado e só negro sabe de fato 

como é ser negro e como se posicionar frente a uma sociedade que esquece o seu passado 

escravista, assim também só o favelado sabe quais são as dores e as alegrias de pertencer a uma 

favela e ter que enfrentar o mundo para contraria algo que foi imposto por um contexto histórico 

cruel – abordado desde o primeiro capítulo dessa monografia. Desse modo, o Rap da felicidade 

canta que o que se quer é ser feliz e ser tratado com respeito, não é privilégio algum ter direito 

de ir e vir, de se divertir, de ser reconhecido, de ter segurança e paz (FACINA,2010). É sobre 

isso que a favela quer falar e, por mais que doa os ouvidos de uma sociedade ainda tão 

conservadora, o funk é a voz da favela.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu não quero viver assim |Mastigar desilusão | Este abismo social requer atenção | Foco, 

força e fé | Já falou meu irmão | Meninos mimados não pode reger a nação. 

Criolo 

 

Em sede de graduação, o trabalho de conclusão do curso de Direito é o sonho realizado 

de qualquer estudante, ainda em seu primeiro período, que sonha em dar voz a um tema 

relevante – ou a uma causa. Abordar o tema funk não é só falar sobre o preconceito de um 

“ritmo maldito” (LOPES; FACINA. p. 195. 2012) e polêmico que sofre pela incompreensão 

(ou má vontade) de uma parcela da sociedade que se sente ofendida e incomodada, insistindo 

em dizer que suas letras são pobres e pouco intelectuais. O funk mistura-se com a história do 

Brasil por dar dá voz a uma grande parte dos brasileiros que por muitos anos se viram sufocados 

por políticas públicas que tinham o objetivo de escondê-los para a sociedade, para a mídia e 

para o cenário internacional.  

Nesse sentido, primeiramente foi necessário abordar o nascimento das favelas na cidade 

do Rio de Janeiro. Através de pesquisas à história da cidade e a grandes autores, foi possível 

constatar que desde o primeiro momento, a favela foi relacionada a casos de polícia e repressão 

social. Seu povo, constituído originalmente pelos já excluídos da sociedade e dos cuidados do 

governo no início do século XX, foi estigmatizado e perseguido por remoções que visavam 

expandir a cidade, sendo tratados como problemas que precisavam ser solucionados 

(HERSCHMANN, 2000). Herschmann (2000) alerta que o funk glamourizado (aquele que é 

feito para atender aos anseios da mídia) sofre muito menos preconceito do que o funk feito na 

favela, uma vez que “o alvo de discursos discriminatórios não parece ser qualquer tipo de funk, 

mas o funk consumido nas favelas” (LOPES, p.163, 2010) logo, discrimina-se o lugar onde 

nascem as letras e não somente a letra em si.  

Desde o surgimento do funk carioca, os expoentes perceberam que o “batidão” seria um 

ritmo popular que conversaria com qualquer tipo de pessoa – independente de classes socais. 

A partir desta percepção, os funkeiros passaram a falar sobre as mazelas sociais que ocorriam 

na favela e o preconceito sofrido no cotidiano urbano. O que no início assustou a mídia 

alarmista e a população conservadora – que ainda não sabia distinguir o funk como 
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representante da voz da favela e não como gerador das mazelas já existentes na sociedade – 

consolidou-se como um dos principais gêneros musicais brasileiro e movimento cultural, 

conforme a lei estadual/RJ 5543/09.  

  No entanto, da mesma forma que diversos movimentos não homogêneos – dentre eles a 

mídia, a Academia e os Poderes jurídicos – reconhecem o funk e o baile funk como movimento 

cultural a ser protegido, outra grande parte do discurso jornalístico e jurídico tenta demonizar 

o funk, associando-o a condutas que são repulsivas ao Código Penal vigente no Brasil, como o 

tráfico de drogas, o homicídio e a apologia ao crime. A cultura da violência, no qual se refere 

o título deste trabalho, é reforçada por parte dos integrantes que frequentam os bailes e 

incorporam a subcultura da delinquência que é tão presente em áreas de pouco investimento do 

Estado, internalizando e assumindo “o estereótipo ameaçador, para ganhar status, provocando 

brigas, arrastões e depredações nos espaços públicos, exaltando facções criminosas nas letras 

das músicas” (CYMROT, p.197. 2011). 

  Ocorre que não é o papel do funk reforçar esses estigmas. Toda e qualquer tipo de 

violência deve ser denunciada, independente de classe social ou estilo musical. Talvez essa seja 

uma das grandes críticas a serem feitas quando criminalizam o pobre e o funkeiro, mas 

suavizam quando a violência de mesmo grau ocorre numa classe elitista. É notório que em 

bailes funk ocorrem consumos de drogas, sexo e brigas, assim como em diversos outros lugares 

em que o Poder Público vê como algo não tão relevante – talvez por fazer parte da juventude o 

desejo de experimentar do jovem de classe média alta – pois é mais fácil incriminar o pobre e 

criar impedimentos para realização dos bailes do que enfrentar a violência e as mazelas sociais 

– do qual o funk também é vítima. O funk tem total protagonismo em ser o recorte histórico-

social de uma parte da sociedade que vem lutando há anos por visibilidade. 

Vale ressaltar que a propositalmente a citação de samba no início de cada capítulo ocorre 

porque os dois gêneros são bastante associados em análises doutrinárias. Assim como o funk 

nos dias de hoje, o samba na primeira metade do século XX foi duramente reprimido pelo poder 

policial por ser considerado um ritmo marginalizado que fazia apologia ao crime de vadiagem. 

Adriana Carvalho Lopes (2012) relembra que outras formas de preconceitos foram vistas em 

momentos históricos diferentes, mas sempre sob a perspectiva da criminalização da cultura 

negra: “O gansta rap norte-americano, o funk-soul de Jorge Ben Jor, o samba de Bezerra da 

Silva foram alvo de processos por apologia ao crime e ao criminoso. É interessante notar como, 

nessas produções, é a “localidade” que lhes fornece sentido” (p.124).  Obviamente que só o 



65 
 

tempo dirá se o funk também passará a ser tão aceito pela sociedade assim como samba é, e de 

que maneira esta transição procederá, para que assim como admiramos incríveis sambas de 

Cartola, Bezerra da Silva e Ary Barroso, a sociedade possa reconhecer no funk um incrível 

recorte social que retratou duramente a vida e as mazelas enfrentadas por moradores de favela, 

  Dito isso, a presente pesquisa buscou ao longo do desenvolvimento trazer e responder 

questões a serem debatidas dentro deste universo tão complexo, que atrai seguidores e 

perseguidores. Buscou-se ambientar o local no qual nascem as letras de funk, e a subcultura 

que se difere do outro lado da cidade por enfrentar necessidades estruturais, sociais e 

econômicas que as outras áreas da cidade não convivem de forma tão intensa – fruto de uma 

profunda desigualdade social que nunca de fato foi combatida. A luta contra o preconceito e a 

descriminação é uma guerra que deve ser travada todos os dias. Ainda hoje, proibições ao baile 

funk (tema exposto no segundo capítulo) e projetos que buscam criminalizar o funk (como o 

que tramita no senado) ocorrem porque este é visto de modo geral como uma ameaça – por 

representar uma das culturas daqueles que a sociedade tenta excluir por diversos motivos 

(principalmente pelo racismo enraizado abordado no terceiro capítulo). Cabe a todos nós, 

operadores do direito ou não, agirmos em prol desse gênero que representa uma das vozes mais 

ativas contra a desigualdade social e em favor de uma grande parcela da população que ainda 

se vê tão desamparada. 
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ANEXOS 

ANEXO A – CHARGES QUE CONTAM A HISTÓRIA DA REVOLTA DA VACINA 

 

 

 

Figura 1: Oswaldo Cruz, “o Napoleão de seringa e lanceta” (O Malho, 24/10/1904; charge de 

Leonidas) apud. 1904 – Revolta da vacina - A maior batalha do Rio. Acervo de memórias da 

Prefeitura do Rio de janeiro. Rio de Janeiro. 2006. p. 10. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf>. Acesso em: 27 

maio 2017.  

 

 

Figura 2: O espeto obrigatório” (A Avenida, 10 /10/1904; charge não assinada) apud. 1904 – 

Revolta da vacina - A maior batalha do Rio. Acervo de memórias da Prefeitura do Rio de 

janeiro. Rio de Janeiro. 2006 p. 25 Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf>. Acesso em: 27 

maio 2017. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf
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Imagem 3: A Lei da Vacina, de Oswaldo Cruz, foi considerada, até, um “código de torturas” 

(Revista da Semana, 14/8/1904; charge de P. Isasi) apud. 1904 – Revolta da vacina - A maior 

batalha do Rio. Acervo de memórias da Prefeitura do Rio de janeiro. Rio de Janeiro. 2006. p.64. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf>. 

Acesso em: 27 maio 2017. 

 

 

Imagem 4: “Prata Preta”, o herói da resistência popular, retratado como espantalho. Apud. 1904 

– Revolta da vacina - A maior batalha do Rio. Acervo de memórias da Prefeitura do Rio de 

janeiro. Rio de Janeiro. 2006. p.68 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf>. 

Acesso em: 27 maio 2017. 

 

 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf
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ANEXO B – “ARRASTÕES” NO RIO DE JANEIRO NOS ANOS 90 

 

 

Imagem 1. CRÉDITO: JÚLIO CESAR GUIMARÃES. Agência O Globo. (1993) 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/album/2015/01/20/arrastoes-assombram-veroes-

cariocas-ha-25-anos-veja-fotos.htm#fotoNav=3> Acesso em: 01 jul. 2017 

 

Imagem 2. CRÉDITO: JÚLIO CESAR GUIMARÃES. Agência O Globo. (1993) 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/album/2015/01/20/arrastoes-assombram-veroes-

cariocas-ha-25-anos-veja-fotos.htm#fotoNav=9> Acesso em: 01 jul. 2017 

 

https://noticias.uol.com.br/album/2015/01/20/arrastoes-assombram-veroes-cariocas-ha-25-anos-veja-fotos.htm#fotoNav=3
https://noticias.uol.com.br/album/2015/01/20/arrastoes-assombram-veroes-cariocas-ha-25-anos-veja-fotos.htm#fotoNav=3
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Imagem 3. CRÉDITO: JÚLIO CESAR GUIMARÃES. Agência O Globo (1993) 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/album/2015/01/20/arrastoes-assombram-veroes-

cariocas-ha-25-anos-veja-fotos.htm#fotoNav=8> Acesso em: 01 jul. 2017 

 

 

Imagem 4. CRÉDITO:JORGE WILLIAN. Agência O Globo. (1992) 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/album/2015/01/20/arrastoes-assombram-veroes-

cariocas-ha-25-anos-veja-fotos.htm#fotoNav=9> Acesso em: 01 jul. 2017 
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ANEXO C – JORNAIS RETRATAM OS ARRASTÕES DOS ANOS 90 

 

 

 

 

Imagem 1: Jornal Folha de S. Paulo em 28/03/1992 apud. LOPES, Adriana Carvalho. Funk-

se me quiser, no batidão negro da cidade carioca. UNICAMP. Campinas/sp. 2010, p. 35. 

 

 

 

Imagem 2: Jornal do Brasil em 25/10/1992. Apud. LOPES, Adriana Carvalho. Funk-se me 

quiser, no batidão negro da cidade carioca. UNICAMP. Campinas/sp. 2010. p. 36. 
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ANEXO D – TERMO DE CIÊNCIA DA APAFUNK 

 

 

Documento assinado e digitalizado por Antônio José Peixoto Costa que autoriza relatar a 

conversa que tivemos via meio eletrônico sobre as questões inerentes a página 42. 

E-mail: apafunk@gmail.com / costa.jp.antonio@gmail.com 

mailto:apafunk@gmail.com
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