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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo levantar o debate acerca do Movimento Funk carioca e os 

instrumentos mobilizados pelos agentes inseridos na temática de uma luta pelo 

reconhecimento de demandas de pertencimento do grupo e da visibilidade do próprio 

movimento. Em vista do crescimento, nos últimos dez anos, cada vez mais presente do funk 

no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, onde houve uma difusão desse ritmo, e de um 

movimento social mais amplo de forma a expandir seu alcance, pretendo analisá-lo como 

expressão cultural, política e sua transformação como patrimônio cultural da cidade através de 

processos burocráticos que foram logrados por entre a luta de atores envolvidos no tema. A 

trajetória histórica, portanto, desse ritmo, nos apresenta um elo entre duas realidades 

comparativamente distintas, mas que se correlacionam em diferentes aspectos. O caso do funk 

enquanto expressão musical e "movimento" que envolve músicos, dançarinos, e outros 

adeptos é interessante para a problematização de sociabilidades juvenis e desigualdade social. 

Sua corporalidade, além da quebra de uma dicotomia inicial entre o lazer e o palco de 

políticas reivindicatórias, ajudou a expressar uma justificativa de direito a ter direitos: a sua 

institucionalização como produtora de sujeitos frente àqueles aparatos e regras ditas da 

sociedade formal.  

 

Palavras- chave: funk; movimento; sociabilidade; institucionalização; direitos. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to raise the debate about the Funk Movement in Rio de Janeiro and 

the instruments mobilized by the agents inserted in the theme of a struggle for recognition of 

the group's demands for belonging and the visibility of the movement itself. In view of its 

growth, in the last ten years, funk has become increasingly present in the daily life of the city 

of Rio de Janeiro, where there has been a diffusion of this rhythm, and a broader social 

movement in order to expand its reach, I intend to analyze it as cultural expression, politics 

and its transformation as a cultural patrimony of the city through bureaucratic processes that 

have been achieved through the struggle of actors involved in the theme. The historical 

trajectory, therefore, of this rhythm, presents us with a link between two comparatively 

distinct realities, but which correlate in different aspects. The case of funk as a musical 

expression and "movement" involving musicians, dancers, and other adepts, is interesting for 

the problematization of youthful sociabilities and social inequality. Its corporeality, beyond 

the rupture of an initial dichotomy between leisure and the stage of demanding policies, 

helped to express a justification of the right to have rights: its institutionalization as a 

producer of subjects in front of those apparatuses and rules of formal society. 

 

Keywords: funk; movement; sociability; Institutionalization; Rights.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O funk não é modismo, é uma necessidade  

É pra calar os gemidos que existem nessa cidade  

Todo mundo devia nessa história se ligar 

Porque tem muito amigo que vem pro baile dançar 

Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá  

E entender o sentido quando o DJ detonar 

[...] 

    Rap do Silva, 1996, MC Bom Rum.  

Antes de pesquisa de conclusão de curso, este trabalho é para mim, considerado como 

um exercício de desconstrução e compreensão do outro. Porque o funk não é só o funk, ele 

envolve outros - pessoas, economia, sociabilidades- juntos dele. É importante e necessário que 

o analisemos, bem como seus diferentes agentes envolvidos, a partir de seus respectivos 

pontos de vista, com certo distanciamento na condução, para que pré-julgamentos de valores 

próprios não afetem a conduta do projeto. É verdade que neutralidade total é uma falácia, mas 

deve haver uma busca pela objetividade e controle desses valores para que os mesmos não 

impliquem em um direcionamento enviesado (WEBER, 2006). 

 O funk é um estilo musical com origens alemãs e norte americanas (FACINA, 2009; 

FACINA, PALOMBINI, 2016) que desde quando começou a ser inserido em território 

nacional foi se reconfigurando e adequando aos moldes brasileiros. Isto, pois, de início, as 

músicas eram mais as batidas do que propriamente letras, ou então, estas eram reinventadas 

do inglês para o português através de uma aproximação sonora (LUCENA, 2016). Quando 

começaram a surgir os cantores de funk, os estilos eram próximos aos melôs, que seriam 

letras mais românticas. Além disso, eram muito fortemente associado ao Rap, outro estilo 

musical com batida rápida e improvisos de letra (SILVA, 2014, p. 09).  

Como disse MC Bom Rum, e também reproduzido por outros MC’s, “o funk não é 

modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade”. O próprio 

nome da música é “rap”, associando e aproximando ambos os ritmos que costumam 
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apresentar em suas letras a realidade das comunidades e subúrbios cariocas, locais onde o 

funk iniciou sua história no Rio de Janeiro. A música, de fato, é uma expressão artística e 

cultural e, através dela podemos tentar compreender as manifestações dos atores pensantes e 

agentes. Alicerçado nessa dedução, minha questão é conhecer e (tentar) compreender a 

dinâmica do funk para além de música, mas como movimento, e como seus sujeitos agem e 

fazem uso da própria origem e história do gênero musical – fazendo uso de sua “cultura”- e de 

instrumentos a fim de lograr visibilidades às demandas. Proponho agora relatar um pouco do 

interesse da pesquisa e como ela se sucedeu. 

 Desde muito antes de pensar este possível tema de pesquisa existia um interesse 

particular meu com o estilo musical funk: tenho uma tia que, quando eu era criança ela tinha 

mais ou menos a minha idade atual (22 anos), por volta do início dos anos 2000 e, quando eu 

ia visita-la sempre a via escutando as músicas funk. Aquilo me deixava curiosíssima em ouvir 

e poder frequentar os lugares que ela narrava ir com as amigas. Resolvi ressaltar o meu 

interesse anterior pelo “estilo musical” funk, pois era desta forma que eu o via, quando tinha 

por volta de seis, sete anos de idade. Nessa fase, a capacidade de compreensão das crianças 

ainda é baixa, mesmo embora a qualidade e intensidade de seus questionamentos. E, confesso, 

não foi fácil. Justamente pelo fato de eu tê-lo como algo parte de minha infância e que 

perdura até hoje, a tarefa se tornou mais difícil. Ora, aliás, olhar com olhos externos algo que 

para você é familiar não é uma atitude tão mecânica e simples. Durante, praticamente todo o 

trabalho, busquei uma postura de alteridade ainda maior, estranhando o que para mim parecia 

familiar (DAMATTA, 1993, p.14). Mas mesmo assim, antes mesmo de ter decidido como 

tema para este trabalho de conclusão de curso, ainda quando criança era censurada ao ouvir as 

músicas funk pelo meu pai, ex-militar, que alegava sempre que “isso (o funk) não é música!”. 

Mais uma vez, me questionava, à época, do motivo pelo qual o funk não era música para meu 

pai. E percebi, então, que este fato não se delimitava somente a ele, mas a uma boa parte das 

pessoas que eu conversava (e ainda converso). O ritmo sempre recebeu duras críticas desde 

seu surgimento no Brasil e sempre estava associado a uma cultura marginalizada (FACINA, 

PALOMBINI, 2016; LUCENA, 2016; VIANNA, 1988), recebendo estereótipos negativos.  

Meu problema era entender o motivo de afirmações que o funk “não era música”, “o 

funk não é cultura”. A noção de cultura (dentre outras questões como “raça” e “trabalho”) 

fora difundida desde o século XIX por missionários e adotados pelas áreas periféricas e, 

recentemente, foram os antropólogos que contribuíram a suscitar novas ideias do conceito. 

“Desde então, a ‘cultura’ passou a ser adotada e renovada na periferia. E tornou-se argumento 
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central – como observou pela primeira vez Terry Turner – não só nas reinvindicações de 

terras como em todas as demais” (CUNHA, 2009, p. 312). A cultura acabou recebendo 

diferentes significados vista a pluralidade existente nas cidades. Ainda segundo Cunha (2009) 

uma primeira definição seria como sendo uma “rede invisível na qual estamos suspensos” (p. 

373) e a outra acabou por emergir como um instrumento utilizado por grupos para a afirmação 

de suas identidades e subjetividades frente aos órgãos governamentais – a “cultura” ( 

CUNHA, 2009). 

 Uma vez conversando em um grupo de amigos levantei justamente esse debate. Eu, 

como funkeira assumida, entendendo nesse ponto como uma adjetivação de alguém que gosta 

de funk, e dois deles que afirmavam a todo instante que “funk é uma porcaria”. Temos a 

mesma idade e fomos criados praticamente juntos, uma vez que morava em um condomínio 

residencial. Na mesma época em que houve o boom da cultura Funk no Brasil, no início dos 

anos 2000, algumas bandas de Axé 
1
 da época já vinham se consolidando com suas músicas 

famosas. Os argumentos desses meus amigos eram de que “o funk é só barulho e sexo”. Ora, 

mas eu ouvia aquilo e não conseguia compreender como alguém que ouvia músicas como 

“Ralando o Tchan” 
2
, música da banda de Axé É o Tchan (composta por dois vocalistas e três 

dançarinos, um homem, uma mulher loira e outra morena) e “Pau que Nasce torto” 
3
 afirmava 

com tanta veemência que “funk é sexo”. No início do atual século, essas músicas ditas acima 

não eram tão recriminadas quanto o funk. E, se pararmos para observá-las mais de perto, 

percebemos a analogia de significados com relação ao sexo que era feita: 

Pau que nasce torto 

Nunca se endireita 

Menina que requebra 

A mãe pega na cabeça 
Pau que nasce torto nunca se endireita 

Menina que requebra 

A mãe pega na cabeça 

Domingo ela não vai 

Vai, vai 

Domingo ela não vai não 

Vai, vai, vai 

Segure o tchan 

Amarre o tchan 

Segure o tchan tchan tchan 

                                                             
1
 Gênero musical popular do Brasil que surgiu na Bahia por volta dos anos de 1980; 

2
Link para acesso: < https://www.letras.mus.br/e-o-tchan/162871/>. Acesso em: 06 de maio de 2017. 

3
 Link para acesso: < https://www.letras.mus.br/e-o-tchan/1502891/>. Acesso em: 06 de maio de 2017. 

https://www.letras.mus.br/e-o-tchan/1502891/
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Tudo que é perfeito agente pega pelo braço 

Joga ela no meio 

Mete em cima 

Mete em baixo 

Depois de nove meses 

Você vê o resultado 

Depois de nove meses 

Você vê o resultado 

Segure o tchan... 

Pau que nasce torto/ Melô do Tchan, 2000, É O Tchan. 

Por quais motivos, portanto, o funk era recriminado como não sendo algo da cultura? 

Talvez, como MC Leonardo disse em entrevista ao Jornal Le Monde Diplomatique
4
 “A 

perseguição ao funk não tem nada a ver com o que o funk fala, e sim de onde ele vem” (03-

01-2011). Durante o atual trabalho mostrarei ao leitor o meu entendimento do funk enquanto 

movimento repleto de significados e objetivações, além de uma contextualização de aspectos 

que o engendram e que, a meu ver o faz não somente um estilo musical como eu havia dito 

anteriormente, mas algo, além disso. 

Realizei intercâmbios linguísticos- culturais durante a trajetória da faculdade e um 

dele sublinhou – de forma contundente – a relevância que o funk e sua corporalidade estavam 

presentes para mim. No ano de 2015 viajei para a França com o intuito de aprimoramento do 

idioma francês. Como era um ambiente com jovens de 18 a 25 anos de todas as partes do 

mundo, a troca de experiências era inevitável. O próprio projeto do intercâmbio tinha como 

exigência para cada proponente a apresentação de uma dança típica do seu respectivo país. No 

total, éramos 200 jovens separados em cinco grupos de quarenta pessoas cada um por toda a 

França. Não tinha apenas uma pessoa de cada nacionalidade. No meu caso, por exemplo, eu 

estava acompanhada de mais cinco brasileiros e juntos pensamos em qual manifestação 

cultural artística podíamos apresentar para todas aquelas pessoas que, em sua maioria, não 

conheciam o Brasil de perto.  

Antes mesmo de começarmos a tentar pensar nas possibilidades, alguns outros 

participantes vieram a nós nos pedindo “por favor, funk e samba!”. Meu grupo de brasileiros 

era composto por duas pessoas da região sudeste (eu e outro estudante, que moramos no 

Estado do Rio de Janeiro), dois estudantes do centro- oeste e dois do norte. Como o tempo de 

                                                             
4
 Disponível em: < http://diplomatique.org.br/o-funk-e-democratico-e-por-isso-perigoso/>. Acesso em: 29 de 

junho de 2017. 

http://diplomatique.org.br/o-funk-e-democratico-e-por-isso-perigoso/
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apresentação era curto, cerca de três minutos, e o Brasil tão diferente culturalmente e extenso 

territorialmente com cada lugar carregando consigo suas particularidades, pensamos em 

dançar algo que abarcasse um pouco de cada região. Mas os pedidos durante nossos encontros 

eram constantes por “samba e funk!”. Assim o fizemos, mas resolvemos por acrescentar ainda 

a quadriha realizada nas Festas de Santo Antônio. Durante dois dias consecutivos passamos 

horas ensaiando a fim de apresentar para todo o público que estaria presente no dia a nossa 

melhor performance. Mas a reação dos outros era muito curiosa: toda hora que começávamos 

a dançar o samba e o funk eles se juntavam a nós no ensaio para aprenderem. Mais 

precisamente com relação ao funk, fez tanto sucesso que em todos os espaços de 

sociabilidades que emergiam durante minha estadia na França as músicas eram pedidas 

veementemente por todos. “Coloca o boom boom”. O grave das músicas do funk para eles 

eram expostos com essa expressão “boom boom” e, ao mesmo tempo, fazendo analogia 

sonora dessa palavra com a palavra “bumbum”. Isto apareceu de forma curiosa, pois, ao 

montar as coreografias eles notavam os movimentos dos quadris e nos questionaram então o 

nome em português: “bumbum”.  

Depois de separados nas diferentes regiões, fiquei no mesmo centro que outra 

brasileira, da região centro- oeste e, mais uma vez nos foi requerido uma apresentação sobre o 

Brasil, mas essa mais especificamente sobre o Funk. Os animateurs 
5

queriam tentar 

compreender o que era aquela expressão cultural brasileira que sobressaiu entre os jovens. 

Minha colega não tinha tanto contato com o funk quanto eu. Eu sempre tive, mas senti ali uma 

necessidade de uma maior compreensão para ser mostrado para eles. Eu sabia as músicas, os 

artistas, as festas funks. Mas como justificar para essas pessoas que não tinham o menor 

contato com o Brasil a relevância e a expressão cultural que o funk carrega consigo para além 

da sua corporalidade que se mostrou explícita ali? Além disso, a corporalidade não era 

somente os movimentos e as danças, mas os objetos, a forma de comunicação que o corpo 

produzia e seus produtos. 

O funk sempre me apeteceu. Mas eu era uma consumidora do estilo musical que 

“apenas” aproveitava o que ele tinha pra me oferecer à primeira vista: diversão. Por conta 

disso e, por mais que houvesse um embate meu para com pessoas que o criticavam, ainda 

assim meus argumentos eram embasados com afirmações de que “é algo que nos dá 

diversão”. Sabe aqueles pequenos traços que nos passam despercebidos? Pois bem. Quando 

eu discutia com as pessoas dizendo que “funk é cultura sim”, o que me vinha à mente era algo 
                                                             
5 Animadores, em francês, responsáveis pela organização e dinâmicas do intercâmbio. 
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que já estava enraizado na cultura brasileira, principalmente no meu universo físico, o Rio de 

Janeiro. Isto eu podia afirmar com certeza: em diversos cantos estavam presentes essas 

músicas. Mas eu não percebia o que tinha por trás de tudo isso. O Funk não é somente os 

batidões e as festas. É expressão de uma cultura, ele ajuda a aliviar as mazelas da sociedade. 

São cantores que exprimem uma realidade seja ela dos morros (chamados proibidões), seja de 

expectativas e desejos de amor (funk melody) ou qualquer outro tema. 

Seguido a isso, procurei então conversar com minha atual orientadora que, na época, 

era minha ex-professora de Antropologia, Renata de Sá Gonçalves
6
 mostrando interesse, visto 

que ainda dentro da Antropologia Cultural ela tinha projetos orientados relacionados ao 

samba
7
, outra expressão musical da cultura popular brasileira, e amplo trabalho sobre o 

Carnaval
8
. Propusemos a temática e o projeto do Funk também intitulado Movimento funk 

carioca: sociabilidades urbanas e políticas culturais à seleção do edital de bolsas PIBIC 

2016-2017
9
 e o mesmo foi aceito.  

Ainda sem uma temática definida, o movimento funk continuava presente muito perto 

de mim, para além de divertimento. Ao montar minha grade curricular do semestre com 

disciplinas optativas, acabei por me inscrever em duas que me levariam a questionar, mais 

uma vez, todo o processo pelo o qual o funk passou: Movimentos sociais urbanos e Etnografia 

da Burocracia. A primeira disciplina tinha como objetivo suscitar debates acerca de 

movimentos sociais nas áreas urbanas das metrópoles englobando os mais variados temas e 

um deles era a música: o rap e o funk.  Senti como se nesse momento fosse minha 

oportunidade de, em uma primeira vez, apresentar aos meus colegas de sala minhas visões e 

perspectivas da pesquisa inicial. Neste ponto, me inclinaria mais nos aspectos culturais, de 

sociabilidades e sociais em geral do funk. A outra disciplina – Etnografia da Burocracia – 

tinha a proposta de discutir a noção de burocracia em um aspecto conceitual e etnográfico, 

                                                             
6 Professora do Departamento de Antropologia e do PPGA da Universidade Federal Fluminense. Doutora em 

Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2008). Realizou estagio pos-doutoral na Universidad de Buenos Aires (2015). É coordenadora da área 

de Ciencias Sociais/ PIBID/Capes desde 2014. É coordenadora do Núcleo de Antropologia das Artes, Rituais e 

Sociabilidades Urbanas (NARUA) da UFF. Vice-coordenadora do Laboratorio do Filme Etnográfico/ UFF. Tem 

atuado principalmente com os seguintes temas: cultura popular, festas (carnaval), ritual e simbolismo, políticas 

culturais, educação, gestão e preservação do patrimônio cultural. 
7
 GONÇALVES, R. S.. Edison Carneiro e o samba: reflexões sobre folclore, ciências sociais e preservação 

cultural. Anuário Antropológico, v. I, p. 239-260, 2013.  

8
 GONÇALVES, R. S.. Cronistas, folcloristas e os ranchos carnavalescos: perspectivas sobre a cultura popular 

http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/353.pdf. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 32, p. 89-

105, 2003. 
9
 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, financiado pela Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, a Capes.  

http://lattes.cnpq.br/5444434236826175
http://lattes.cnpq.br/5444434236826175
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através de leituras de autores com estudo empírico na área. Nessa disciplina eu poderia, 

portanto, deter mais o foco da minha atenção desde o processo que chamo patrimonialização 

do funk, aos editais públicos de cultura e as dimensões do espectro burocrático ao qual o 

movimento perpassa para atender às suas respectivas demandas sociais e culturais. Vi ali uma 

possibilidade de complementação das duas diferentes partes do meu trabalho. De início, meu 

foco seria mais etnográfico. Porém, visto minha afeição também pela parte mais 

correlacionada à Ciência Política, junto de minha orientadora busquei um ponto de 

confluência que pudesse ser complementar e vimos a possibilidade que tinha ocorrido com as 

disciplinas como sendo uma opção. 

No meu trabalho escolho por não perseguir um espaço físico específico do modo mais 

restritamente etnográfico como foram feitos por alguns autores, mas recorro de um 

levantamento bibliográfico que ajuda a dar legitimidade à minha pesquisa e ao movimento do 

funk, desde Hermano Vianna (1988) mostrando os panos de fundo do que seriam as origens 

do ritmo advindo do exterior, Adriana Facina (2009; 2010; 2015; 2016) e Pâmela Passos 

(2015), antropólogas que realizaram trabalhos de campo em algumas localidades no Rio de 

Janeiro; Mylene Mizrahi (2007; 2013; 2014; 2016) que acompanhou de perto a dinâmica de 

Mr. Catra, um famoso MC no mundo do funk; à literaturas de profissionais da Segurança 

Pública como é o caso da Carolina Grillo e Natasha Neri (2013) que, englobam em seus 

respectivos trabalhos assuntos que engendram e constituem também o movimento funk, dentre 

outros, que utilizaram do método de trabalho de campos para compor suas perspectivas e 

relatos. 

Durante minha pesquisa além do levantamento bibliográfico faço uso de outras fontes, 

como o acervo do Jornal O Globo, Folha Brasil Online, a Revista Online Exame e o Jornal Le 

Monde Diplomatique Brasil . A escolha da primeira, no período de 1990 a 1992, se deu 

devido à larga veiculação do jornal no Estado do Rio de Janeiro, sendo influente nos espaços 

de consumo das famílias cariocas. Ou seja, o jornal trazia consigo um aspecto subjetivo 

influente de contribuir na formação do senso (comum) de seus leitores. Os outros três foram 

pontuais por situações que me levaram à eles. Além disso, resolvo por escolher também como 

fonte o próprio website das Unidades de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro, relevantes 

atores também dentro do movimento funk carioca ao (re)estabeleceram um novo controle 

dentro das comunidades onde aconteciam os bailes funks. A utilização das redes sociais 

Facebook, Instagram e Youtube se dá pelo fato de serem facilitadoras no acesso de 

informações, auxiliado pelo uso dos smartphones. Procurei ainda dentro desses últimos, perfis 
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específicos
10

 nas redes que eram administrados pelos assessores ou donos dos próprios perfis 

o que legitima mais minha busca de informação vindo diretamente dos grupos que pesquiso e 

não de terceiros ( como seria o caso de páginas de fã-clubes, etc.). Além disso, esses perfis 

costumam ter um maior número de seguidores, pessoas que “curtem” as respectivas páginas 

visando receber informações diretas, ocasionando assim, um maior alcance na veiculação das 

publicações. 

Mesmo o foco do trabalho não tendo sido primordialmente etnográfico e empírico 

ressalto que minha participação no mundo do funk, aqui compreendido como as festas, 

programas televisivos, consumo dos produtos como revistas, CD’s e DVD’s me auxiliou e fez 

com que, de alguma forma, eu já estivesse dentro da temática que eu mesma tentava 

compreender. Não tinha como fugir. O funk fez parte de mim desde cedo. Minhas ideias com 

relação a ele que foram amadurecendo com o tempo e aqui não faço juízo de valor. Isto, pois, 

devemos buscar neutralidade, embora a subjetividade seja algo intrínseco à pesquisa 

(WEBER,  2006). Digo amadurecimento no sentido de ampliação do meu conhecimento com 

o funk, nos aspectos sociais, culturais e de sociabilidades. 

Neste trabalho, em um primeiro momento, procuro realizar uma contextualização da 

história do funk, bem como o vejo enquanto movimento. Na segunda parte apresento ao leitor 

a força com que instrumentos criados pelos funkeiros tem para a visibilidade de direitos e 

demandas de reconhecimento. Por fim, mostro a nova etapa na qual o movimento funk se 

encontra caracterizado pelo amparo de editais públicos da cultura. 

Vejo atualmente a força que o funk vem atingindo e os espaços que estão sendo 

conquistados por ele cada vez mais. Mas isto não surgiu do nada. A batalha por essa 

demarcação nos parece estar sendo buscada há alguns anos. E estão conseguindo. Mas quais 

foram os meios e o que os ampararam nesse curso? Existem ações de fomento por parte 

governamental que, após essas conquistas iniciais, estão sendo aplicadas. Mas no fundo, quem 

está ganhando com isso? Deixo esses questionamentos e ressaltas como investigações desse 

atual trabalho.  

 

 

                                                             
10

 Ver capítulo As associações e grupos ligados à cultura funk: construção de novos espaços e o direito a ter 

direitos. 
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2. FUNK: QUE GRAVE É ESSE QUE O BUMBUM BALANÇA
11

? 

 

2.1  PANORAMA DA HISTÓRIA DO FUNK. 
 

[...] Pra quem não conhece o Funk 

É com muito prazer 

Que eu me apresento 

Agora para você. 

Eu sou a voz do morro 

O grito da favela 

Sou a liberdade 

Em becos e vielas. 

Sou da sua raça, 

Sou da sua cor, 

Sou o som da massa, 

Sou o funk. 

Eu sou 
   MC Dolores e Galo

12
, Funk-se quem quiser

13
. 

O objetivo desta parte do trabalho é de fornecer um panorama do que é o Movimento 

Funk a partir de suas raízes internacionais, e mostrando o alcance que o ritmo conseguiu hoje, 

principalmente no cenário do Rio de Janeiro.  O som envolvente e convidativo a dançar 

possui batidas marcantes em suas músicas, mesmo que nas suas mais diversas variações, 

como é o caso do funk melody que mostrarei no percurso do trabalho. Justamente por este fato 

a frase de MC Delano, para além de o próprio artista nos reafirmar em sua origem mineira a 

expansão desse estilo musical,  muito ajuda a mostrar, mesmo que indiretamente, as 

características do Funk, quando o mesmo questiona em sua letra “ que grave é esse novinha 

que o bumbum balança?” (2015). 

Esse tipo de manifestação popular urbana que ocorre inicialmente nas periferias 

brasileiras vem sendo estudadas por antropólogos como Hermano Vianna ( 1988) desde a 

década de 1980. As culturas populares fazem parte da formação da cidade e não apenas 

absorve características dos centros urbanos para desenvolver-se. Isto, pode ser visto, por 

exemplo, nas  narrativas sobre as origens do Funk. 

                                                             
11 A frase “ que grave é esse que o bumbum balança” utilizada no título do atual capítulo é referenciada de um música Funk do MC Delano, mineiro de 20 anos intitulada 

“Que grave é esse”, de 2015. 

12 MC Dolores e Galo são MC’s oriundos da Rocinha, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

13“Funk-se quem quiser: no batidão negro da cidade carioca”, Adriana Carvalho Lopes, 2011. 
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O período em que ele começou a se inserir, ainda não da forma que conhecemos 

atualmente ou quando houve o boom no início deste século, mas com origens estrangeiras e 

na forma de adaptações, foi nos anos de 1970. Esta época, segundo Marcela Andrade Lucena 

(2016), foi um período que o país estava passando por um processo de redemocratização. 

Durante 19 anos compreendidos entre 1964 e 1985, o Brasil estava sob o controle de 

militares, na chamada Ditadura Militar Brasileira. O acesso a qualquer tipo de informação, 

lazeres e etc., era censurado praticamente por completo, bem como possíveis influências – em 

qualquer âmbito – advindas do exterior. Os anos de 1970 foram uma época na qual as pessoas 

começaram a se reorganizar para uma luta de seus direitos. Foi neste período que as 

manifestações principiantes do Funk tiveram pequenas aparições. Ainda no final dessa 

década,  Adriana Facina (2009) nos mostra que o princípio das batidas do funk surge através 

da “ incorporação de uma moderna bateria eletrônica que permitia a fusão do funk com o som 

pop do grupo alemão Kraftwerk, comandado por um dos percursionistas da cultura hip hop , o 

estadunidense Afrika Bambaata”. (FACINA, 2009, p. 03)
14

. 

Foi logo na década seguinte que o ritmo começou de forma lenta e gradual a ganhar 

forma. Segundo o antropólogo Vianna (1988), um dos principais pesquisadores deste tema, o 

Funk influenciou-se de  ritmos norte americanos, como o Miami Bass
15

 e o freestyle
16

 ambos 

marcados pela base eletrônica e certa erotização das letras. Vianna (1990) já percebera através 

de suas observações que esse movimento já seria das “massas”. Nessa mesma época surgem 

os chamados melôs
17

 , músicas as quais os artistas buscavam fazer as letras de suas canções 

com o som parecido à original do inglês (FACINA, 2009). Acrescido à isso temos o funk 

melody
18

 , uma das variações já ditas aqui antes. Aos poucos, o Funk foi se alargando e 

ganhando mais adeptos, principalmente nas periferias. Junto disso, um estilo de produção e 

consumo relacionado diretamente à cultura funk foi emergindo, além de novas possibilidades 

de sociabilidades, mais geralmente entre os jovens. 

 Os bailes Funk, segundo Facina e Palombini (2016) tiveram seu início ainda nessa 

época de 1970, com os DJ’s Big Boy e Ademir Lemos. Um bom DJ, para os funkeiros, é 

aquele que consegue levantar a galera e não deixa-la parar de aproveitar. Enquanto que nos 

                                                             
14

 Disponível em: < https://www.academia.edu/5280610/Que_batida_%C3%A9_essa>. 
15

 . Ritmo de subgênero do electro oriundo dos Estados Unidos que ficou popular na América do Norte e países 

latinos a partir da década de 1980. 
16

 . Ritmo influenciado pelo rap onde as músicas são improvisadas e, muitas vezes, feitas em “batalhas de 

rimas”. 
17

 Música conhecida pela letra com conotação mais sexual. 
18

 Vertente mais romântica do freestyle e do Miami Bass. 
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bairros dos subúrbios essas músicas com bases eletrônicas eram as mais tocadas e não 

deixavam as pessoas paradas de tanto dançar, a Zona Sul carioca demandava um rock 

progressivo
19

(FACINA, PALOMBINI, 2016). É interessante ressaltar que, até então, a 

presença de MC’s muito comumente visto hoje em dia, à época, ainda não existia. É notado, 

portanto, que nos seus princípios, o funk contou com DJ’s que tinham a difícil tarefa, segundo 

um de meus interlocutores, de mixagem
20

 dessas músicas a fim de levar toda essa “galera” à 

diversão. Durante um bom tempo, o funk foi marcado pela presença de MC’s e não muitos 

DJ’s mais. Porém, essa (re)emergência com o  aparecimento de DJ’s de funk  de forma 

influente na cena musical ocorreu novamente agora, há cerca de alguns anos. Podemos citar o 

exemplo de Dennis DJ
21

,DJ Yago Gomes
22

 e o Double Funk
23

. 

O cenário do funk começou a se abranger mais ainda na década de 1990, quando os 

seus bailes passaram a aparecer nos clubes da cidade do Rio (VIANNA, 1988). Neste 

momento os MC’s começam a surgir e ganhar visibilidade. As letras que antes não eram 

presente em todas as músicas, mas sim, mais o batidão
24

começaram a ter as versões em 

português, o que conseguiu atrair mais amantes do ritmo e a expandi-lo mais (LUCENA, 

2016). Para além da realização nos clubes da Zona Sul e nos subúrbios, algo diferente na 

sociabilidade da época acontece: os jovens das camadas médias e altas passam a frequentar os 

bailes funks nas periferias da cidade, atraídos pelo novo ritmo que tanto envolvia aqueles que 

o escutavam (LUCENA, 2016). Apesar disso, os maiores consumidores desse estilo musical, 

segundo as pesquisas de Vianna (1990), eram as pessoas que moravam em subúrbios, jovens 

em sua maioria, e negros. Não obstante, estes eram diretamente associados pelas camadas 

médias da sociedade, o Estado e os jornais, aos traficantes e ao tráfico, como se fora uma 

analogia clara. O funk carioca foi classificado e atacado por esses como uma ferramenta dos 

grandes traficantes para aliciamento dos adolescentes para a vida no crime e no vício 

(FACINA, 2010). Este recalque deveu- se ao fato da expansão do ritmo às mais diversas 

camadas sociais da cidade e recebeu um selo estigmatizante na concepção de Goffman (1988) 

de manifestação cultural oriunda das classes mais baixas da sociedade. 

                                                             
19

 Subgênero do rock que nasceu na Inglaterra nos anos de 1960, e que continha influências da música clássica e 

do jazz. 
20

 Combinação de fontes sonoras e, neste caso, de músicas distintas. 
21

 Dennison de Lima Gomes, 36 anos,  conhecido DJ e produtor de funk e hip hop brasileiro, nascido em Duque 

de Caxias, Baixada Fluminense. 
22

 DJ gonçalense de apenas 21 anos e um dos DJ’s de funk mais badalados do cenário carioca no momento. 
23

 Dupla de DJ’s de funk oriunda da cidade de Niterói –RJ, composta por Camilo Cuellar e Renan Brandão. 
24

 . Nomenclatura que o Funk tem, sendo associado às suas batidas e sons graves. 
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Além disso, alguns acontecimentos ocorreram em 1992 e foram amplamente 

noticiados, o que acabou marcando negativamente o Funk., na época, chamado de “arrastões” 

pela imprensa de diferentes mídias (LOPES, 2011). Segundo veiculado no Jornal O Globo
25

 

sob manchete “ Ratos de Praia fazem arrastão e trocam tiros em Ipanema”
26

 o verão daquele 

ano estaria marcado e ameaçado por arrastões nas praias da Zona Sul Carioca (Arpoador e 

Ipanema) com jovens negros, moradores do subúrbio do Rio de Janeiro. Podemos inferir que 

a ideia do jornal foi a de uma negativação dos jovens com a associação da adjetivação da 

palavra “ratos” pelo mesmo, animais que vivem em locais sujos, com os lugares onde 

moravam: os subúrbios do Rio. Tudo isto, pois, marcaria ainda segundo a imprensa, 

negativamente a imagem da cidade carioca, o que prejudicaria o Rio como destino turístico, 

ainda mais no verão
27

. Por conta disso, à época, vários bailes foram fechados. No final dos 

anos 1980 e início dos 1990, Hermano Vianna (1987) através de suas pesquisas constatou que 

eram realizados, em média, 700 bailes funk por final de semana em toda a região 

metropolitana do Rio.  

O Estado, juntamente das mídias da época (jornais) associavam essas pessoas adeptas 

ao estilo musical como inimigos e um perigo à sociedade como um todo (FACINA, 2010). A 

imagem trivial a qual esses funkeiros eram associados era de serem jovens, suburbanos e 

negros, por mais que nesse momento muitos playboys
28

 e patricinhas
29

 já haviam também 

incorporado o funk aos seus respectivos gostos musicais. As academias, festas de 

aniversários, sociais entre amigos já contavam em seus repertórios o Funk para divertir o 

ambiente (FACINA, 2009). Nesse mesmo período começaram a surgir os festivais 

organizados por aqueles que lançavam as músicas (MC’s, DJ’s, etc.), que são eventos maiores 

que festas que compilam vários artistas num mesmo dia de apresentação e que, neste caso, 

contavam com a presença de rappers
30

 que objetivavam não somente levar o lazer ao público, 

mas ao mesmo tempo, fazer uso daquele espaço como um palco para mostrar a realidade das 

                                                             
25

 Jornal fundado em 1925 na cidade do Rio de Janeiro e muito lido por boa parte dos moradores da cidade e 

arredores. 
26

 Link para acesso: < http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/nos-anos-90-arrastoes-nas-praias-da-zona-

sul-do-rio-levaram-panico-aos-banhistas-10838744. Acesso em 06 de maio de 2017. 
27

 Segundo pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR- no ano de 2003, o 

percentual de turistas estrangeiros na cidade carioca nos anos de 1990 e 1991 foram, respectivamente, 51,1% e 

50,3% em relação ao Brasil como um todo. Em 1992 essa taxa caiu para 40,9% e aumentou em 5% no ano de 

1993)  Link para acesso: < 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/2368_Economia%20do%20turismo%20da%20cidade%2

0do%20Rio%20de%20Janeiro-2003.pdf>.  Acesso em: 06 de maio de 2017. 
28

 Adjetivo dado aos homens com condição financeira elevada, com intensa vida social e popular. 
29

 O mesmo sentido do adjetivo playboys para os homens. 
30

 Cantores do Rap, estilo musical que são lançadas rimas, na maioria das vezes, de forma improvisada; 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/nos-anos-90-arrastoes-nas-praias-da-zona-sul-do-rio-levaram-panico-aos-banhistas-10838744
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/nos-anos-90-arrastoes-nas-praias-da-zona-sul-do-rio-levaram-panico-aos-banhistas-10838744
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/2368_Economia%20do%20turismo%20da%20cidade%20do%20Rio%20de%20Janeiro-2003.pdf
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/2368_Economia%20do%20turismo%20da%20cidade%20do%20Rio%20de%20Janeiro-2003.pdf
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comunidades, bem como tornar visível as demandas que existiam por lá (FACINA, 2009). 

Segundo Facina, a partir dessas ações que o processo de expansão nacional do funk começou 

a se fortalecer, uma vez que quem estava ali cantando, não eram terceiros, mas sim, os 

próprios MC’s sujeitos e agentes de tudo aquilo.  

A partir dos anos 2000, o Funk já começa a virar uma febre entre os jovens cariocas e 

a expandir cada vez mais suas fronteiras pelo Brasil. Nesse momento, o ritmo estava se 

estruturando juntamente à própria expressão da cidade do Rio. Infelizmente, o cenário 

também apontava o funk como apologia ao sexo, às drogas e ao tráfico (LOPES 2011). 

Parece-me que, para os setores governamentais e os moradores de bairros nobres o problema 

não estava propriamente nas festas das Zonas sul carioca, uma vez que, teoricamente, as 

pessoas seriam mais comportadas, educadas e não praticariam nenhuma dessas duas ações 

relatadas acima. Isto, pois, segundo pesquisas de Facina e Palombini (2016), os  relatos eram 

advindos dos moradores dos morros e evidencia que o foco do ataque eram nos bailes dos 

subúrbios, e não as festas dos playboys. Além disso, as narrativas dos frequentadores iam de 

encontro com o que os policiais responsáveis pela região afirmavam: enquanto grande parte 

dos primeiros alegava que os bailes eram calmos, existia tranquilidade e facilidade de 

condução para chegar até estes, os depoimentos anônimos divulgados pela Secretaria de 

Segurança Pública afirmavam que “predominavam o consumo de drogas e atos sexuais, 

inclusive envolvendo exploração de crianças e adolescentes” (FACINA, PALOMBINI, 2016). 

O "senso comum" associava os bailes ao crime.  

Quando falamos sobre o senso comum podemos trazer a discussão de Clifford Geertz 

em sua obra intitulada O saber local ( ed. 2006). Segundo o autor existe por parte de 

intelectuais certo receio com o senso comum justamente por este ser uma esfera da cultura 

não estruturada como os setores mais conhecidos das outras ciências.  Não podemos trata-lo, 

portanto, como uma coisa óbvia inerente a qualquer pessoa. Uma de suas características é o 

resgate de apreensões das experiências vividas e não reflexões ordenadas sobre elas. Ou seja, 

o senso comum das pessoas associavam os bailes ao crime a partir da veiculação dessas 

informações em massa através da mídia, por exemplo, mas não necessariamente era pensado 

propriamente o que estava sendo reproduzido. É uma interpretação e, muitas vezes, 

reprodução, imediata da realidade. 

A análise do senso comum, e não necessariamente seu exercício, deve, 

portanto, iniciar-se por um processo em que se reformule esta distinção 

esquecida, entre uma mera apreensão da realidade feita casualmente –ou seja 
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lá o que for meramente e casualmente apreendemos – e uma sabedoria 

coloquial, com os pés no chão, que julga ou avalia esta realidade. (GEERTZ, 

2006, p. 115, grifo meu). 

Ainda segundo Geertz, o senso comum pode ser compreendido como um sistema 

cultural e, por conta disso, talvez ele tenha se tornado a categoria chave. Ou seja, é o que uma 

mente repleta de deduções já existentes conclui. Porém, ele costuma muito geralmente ser 

apenas julgado e não analisado ( GEERTZ, 2006, p. 117). O bom senso carrega consigo 

algumas qualidades ainda segundo o autor: naturalidade; “ praticabilidade”; literalidade; e a 

“não metodicidade”. Ou seja, o bom senso não detém necessariamente uma estrutura lógica, 

bem como também não demanda análises e reflexões das experiências aprofundadas para 

formulá-lo, uma vez que não é especializado. 

O funk era criminalizado, principalmente, com o “auxílio” de grandes meios de 

comunicação, como a televisão e os jornais. À época, foi noticiado pela Rede Globo de 

Televisão que a morte do Jornalista Tim Lopes ocorrera em meio a uma reportagem no 

cenário do funk em uma favela carioca ( LOPES, 2011). Busquei entender, mais uma vez, o 

que fora noticiado pelo jornal da época. Acredito que compreender este ponto nos ajuda ainda 

mais a notar os estereótipos – seja ele positivo ou negativo - relacionados à cultura Funk. 

Encontrei no Acervo do Jornal O Globo, uma reportagem sobre o caso com o nome “Tim 

Lopes é torturado e assassinado por traficantes na Vila Cruzeiro. Jornalista fazia reportagem 

sobre abuso de menores e comércio de drogas”
31

 . Segundo a mesma, o crime foi 

considerado como o mais chocante do Rio de Janeiro. O ocorrido foi na Vila Cruzeiro, na 

Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O jornalista ao realizar seu trabalho investigando 

denúncias de pais de menores que alegavam que suas filhas eram obrigadas a relacionar-se 

com os chefes do tráfico do morro, foi sequestrado, julgado, torturado e executado. Sob outra 

fonte, agora, como memória do Jornal Nacional
32

 Tim vinha realizando uma série de 

reportagens em parceria com outros colegas de trabalho, acerca da Feira de Drogas
33

 em 

algumas periferias cariocas, como a Favela da Grota, localizada no Complexo do Alemão, 

Zona Norte do Rio de Janeiro, Rocinha, comunidade localizada na Zona Oeste do Rio de 

Janeiro e Mangueira localizada na Zona Norte da cidade carioca, e ruas da zona sul. Me 
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 < http://acervo.oglobo.globo.com/rio-de-historias/tim-lopes-torturado-assassinado-por-traficantes-na-vila-

cruzeiro-8903694 >. Acesso em: 17 de maio de 2017 

32
 < http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/o-caso-tim-lopes.htm>. 

Acesso em: 17 de maio de 2017. 
33

 Nome dado pelo telejornal ‘Jornal Nacional’ à série de reportagens sobre tráfico de drogas nos morros 

cariocas. 
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parece que essa série de pequenos documentários começaram a emergir, nessa época, após 

uma CPI
34

 do Funk instaurada em 1999 pelo Deputado Alberto Brizola
35

(LUCENA, 2016). 

Tomando como pressuposto este acontecimento e, ainda falando em historicidade do Funk, 

procuro apresentar no próximo ponto a relevância da Penha no contexto do ritmo, bem como 

o seu famoso Baile da Chatuba. Estas demarcações servirão para compreender alguns outros 

conteúdos que embasam o trabalho atual, tal como a participação do Estado nas ações 

culturais e de lazer, e as associações para uma luta de reinvindicações e visibilidades. 

 

2.2  FESTA DA PENHA E O BAILE DA CHATUBA. 

 

 Não posso falar de história do Funk sem citar a  relevância da Penha. O primeiro baile 

da pesada, como dizem Facina e Palombini (2016), ao dizer que a história do Funk 

parafraseia a fundação do samba: ‘entusiasmos etílicos’, com muita diversão. Como 

denominavam os frequentadores, ocorrera na Zona Norte (FACINA, PALOMBINI, 2016 p 

08). O bairro da Penha era o local onde estava o Maracanã do Funk: a quadra da Chatuba. A 

analogia é referente ao estádio de futebol Jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã, 

o mais importante do Estado do Rio de Janeiro e cobiçado a ser palco de disputas 

futebolísticas por grande parte dos atletas, inclusive, internacionais. Daí podemos imaginar a 

importância que o baile da Chatuba tinha, ao ser associado ao Estádio Maracanã. Mas nem 

sempre esse baile teve essas configurações de disseminar proibidões subgênero que, muitas 

vezes, é “patrocinado” pelas facções criminosas que detém o domínio do território. É também 

um mecanismo de demonstração de poder.  A maior parte dos bailes carrega consigo o hábito 

de tocarem no estilo “putaria”, modo onde existe uma exaltação da sensualidade e erotismo 

principalmente das mulheres nas letras e nas danças (GRILLO, NERI, 2013, p. 107). 

No local, na segunda metade de cada ano, eram realizadas festas religiosas desde o 

século XVIII (FACINA, PALOMBINI, 2016). A festança era tão famosa que só perdia em 

termos de popularidade para o Carnaval
36

. A festa ocorria em comemoração a Nossa Senhora 

da Penha de França e se tornou muito popular porque a Santa em questão era conhecida por 

realizar milagres. Ou seja, era uma espécie de romaria, caracterizada por festas e visita a um 

determinado santo (MENEZES, 1996). De início, essas celebrações religiosas contavam com 
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 Comissão Parlamentar de Inquérito. 
35

 Resolução número 182 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ-, de 3 de novembro de 1999. 
36

 Manifestação popular da cultura brasileira. 
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a presença de portugueses de camadas baixas que, após pagarem suas respectivas promessas 

reuniam-se para comer e beber. Já no início do século passado, estes festejos logo começaram 

a ser associados à criminalização e a um processo de “enegrecimento” (FACINA, 

PALOMBINI, 2016, p. 12). De cunho de religião dominante no Brasil, o catolicismo, nesse 

momento começou  a observar uma dualidade dessas celebrações entre o que seria sagrado, 

relativo a Deus, e profano, algo que não está relacionado a Deus ou à religião, uma vez que a 

maior participação de pessoas negras no ambiente era associado pelas camadas médias/altas à 

ideologias e religiões de matrizes africanas
37

, algo que para esse mesmo grupo não era tão 

bem aceito (2016). Por conta disso e visando, talvez, manter um estatuto o Estado toma frente 

a fim de interromper essa “mistura” entre sujeitos vistos por ele, tão diferentes e distantes da 

realidade social principiante da festa (FACINA, PALOMBINI, 2016). Aquele parecera ser um 

local de sociabilidades, de histórias, de reverberação de anseios e compartilhamento de 

experiências. “A Festa da Penha adquirirá fama de violência e de crime, de malandragem e 

promiscuidade”
38

 (MENEZES, 1996, p. 34). 

Devido a esses acontecimentos, a festa foi perdendo popularidade a partir dos anos de 

1990. Somado a esses fatos, a violência armada e o consumo e venda de drogas estariam 

associadas ao local. Trocas de tiro começaram a ser recorrentes no local. 

 O tiroteio teve o efeito de reintroduzir a Penha nas manchetes dos jornais, 

porém não com o cunho positivo [...],mas sim contribuindo para a retomada 

daquilo que acreditam que seja uma "imagem negativa" que persegue a festa, 

como um lugar de violência no Rio de Janeiro. (MENEZES, 1996, p. 107). 

“A imagem da Santa verte lágrimas de sangue, contam moradores. Se a violência 

armada é a causa desse declínio, o funk será sua consequência.” ( FACINA, PALOMBINI, 

2016, p. 14). A festa, então, se reconfiguraria com louvores, mas estes não direcionados aos 

líderes religiosos e à Igreja, mas sim, aos patrões do Comando Vermelho, também conhecido 

por ‘CV’, uma das organizações criminosas mais conhecidas do Brasil, possuindo várias 

subdivisões em outros lugares brasileiros que não somente o Rio. 

A Chatuba faz parte do Parque do Grotão, uma das últimas comunidades a surgir na 

Penha. Como grande parte das favelas presentes na Penha, que prevalecem moradores com 

                                                             
37

 Como, por exemplo, Candomblé e a Umbanda. Ver Ana Cristina de Souza Mandarino. Loucura e Cidadania: 

Identidade Religiosa e Relações Raciais em Terreiros de Candomblé. 1993. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando 

em Ciências Sociais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Ford. Orientador: Yvonne Maggie; 

Maggie, Yvonne. No underskirts in Africa: Edison Carneiro and the 'lineages' of afro-brazilian religious 

abthropology. Revista Sociologia e Antropologia, v. 05, p. 101-127, 2015 
38

 MENEZES, Renata de Castro. Devoção, diversão e poder: um estudo antropológico sobre a Festa da Penha. 

Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) — Museu Nacional, UFRJ, 1996, p. 34. 
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empregos informais, autônomos e fabril, a parte do Grotão começou a se erguer a partir da 

chegada de nordestinos no final dos anos 1970. Já na década seguinte, buscando a 

permanência e direitos no novo local de moradia, foi fundada uma associação de moradores  

(FACINA, PALOMBINI, 2016, p. 15). O ambiente era novo e como fora recém “criado”, 

esses próprios habitantes buscavam moldar o local de acordo com suas necessidades e, após, o 

Estado talhava segundo suas configurações. Foi então, nesse meio, que o Baile da Chatuba foi 

incorporado na região, no ano de 1996. Tornou-se tão famoso que recebeu o apelido já aqui 

dito antes, de “Maracanã do Funk”. (FACINA, PALOMBINI, 2016). 

Ainda segundo o texto intitulado “O patrão e a padroeira: festas populares”, de 

Adriana Facina e Carlos Palombini (2016), a entrevista dada pelo fotógrafo  francês Vincent 

Rosenblatt dada aos autores afirmava que  importantes traficantes do morro marcavam 

presenças nessas festas, como bom festivos que eram. Um exemplo é o FB, Fabiano Atanásio 

da Silva. Além disso, a Chatuba era o berço de muitos MC’s que vieram a ser conhecidos 

gradualmente, como o MC Smith
39

 por exemplo. O local, portanto, era reduto de muitas 

celebrações de diferentes grupos ( traficantes, moradores, autônomos, etc.), mas não podemos 

associá-lo, necessariamente, a adesão de todos à práticas criminosas. Realizar generalizações 

é sempre conflitante e perigoso. O funk, de modo geral, começou a emergir de forma tão 

intensa que outras atividades estavam relacionadas a ele: marcas de roupa, estações nas rádios 

que contemplavam só esse tipo de música, MC’s com carreira internacional e programa de 

televisão. De fato, não podemos negar que a influência do ritmo nos modos e comportamentos 

daqueles que o aderiam era enorme. Parece-nos uma afirmação do local, a Penha, e um 

compartilhamento de experiências diversas de um cotidiano frenético e nada fácil. (FACINA, 

PALOMBINI, 2016). 

Ainda falando da associação do funk com a criminalidade tomo por base um texto de 

autoria de Carolina Christoph Grillo e Natasha Elbas Neri intitulado Vai, levanta a mão!: a 

criminalidade vista a partir dos bailes funk em favelas do Rio de Janeiro (2013). A pesquisa 

realizada pelas autoras compreendeu o período dos anos de 2009 e 2011, justamente no 

período em que começaram a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora nos morros 

cariocas. Os bailes iam diminuindo em quantidade à medida que as UPP’s
40

 começavam a se 

                                                             
39 Wallace Ferreira da Mota, 30 anos, MC carioca. 
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 Sobre UPP ver: MISSE, Daniel Ganem. Cinco Anos de UPP: um breve balanço. Dilemas: Revista de Estudos 

de Conflito e Controle Social, v. 7, p. 675-700, 2014; MISSE, Daniel Ganem. Policiamento Comunitário no Rio 

de Janeiro: a experiência da UPP. In: 2014 Congress of the Latin American Studies Association, 2014, Chicago. 
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instalar nas comunidades. Mas, como uma resposta a isso, os frequentadores buscavam outras 

opções de bailes que ainda aconteciam. (GRILLO, NERI, 2013). O cuidado desse público era 

o de “respeitar” as celebrações segundo as facções de cada morro. No Rio de Janeiro existem 

três de grande relevância: Amigos dos Amigos, ADA, Comando Vermelho, CV, e o Terceiro 

Comando Puro, TCP. As ações que ocorriam durante os bailes e nas próprias comunidades, 

em geral, eram sujeitas a um julgamento dos “chefões” (GRILLO, NERI, 2013). É como se 

cada facção gerisse seu respectivo morro. É importante ressaltar, mais uma vez, que não 

necessariamente todas as pessoas frequentadoras do baile são ligadas ao tráfico e ao crime, 

mas de alguma forma, estão subordinados à ordens deles. É interessante suscitar ainda outro 

ponto sublinhado pelas autoras a respeito da diferença dos bailes funks no início da 

emergência do ritmo no Brasil e atualmente: antigamente existiam mais brigas entre os 

diferentes grupos e, agora, os frequentadores são de comunidades de facções “ amigas”, 

bloqueando a possibilidade de confrontos de bondes distintos. 

O baile funk é uma das poucas opções de lazer gratuitas oferecidas aos 

moradores, embora não seja frequentada por todos eles, sendo o seu público 

composto principalmente por jovens. Este estilo musical, apesar de ser o 

mais popular das favelas, disputa espaço com o pagode e o forró, que 

também são tocados em bares e eventos públicos [...] ( GRILLO, NERI, 

2013, p. 98). 

 Mesmo os bailes sendo uma das únicas opções gratuitas e noturnas nas comunidades, 

os impasses ainda são existentes. Por exemplo, após uma operação policial eles costumam ser 

desmarcados, uma vez que existem negociações (um suborno denominado por eles como 

“arrego”, que faz com que os bailes aconteçam sem maiores perturbações advindas dos 

batalhões) entre os traficantes dos morros e os policiais que ali trabalham e, portanto, nessas 

ocasiões o acordo fica estremecido. Os bailes com maior tranquilidade, normalmente, são os 

mais “arregrados”, com maior pagamento de propina aos policiais (GRILLO, NERI, 2013). 

Outra questão suscitada é o respeito para com as mulheres como um imperativo dentro dos 

bailes. Isto, inclusive, a meu ver, se diferencia, por exemplo, das festas funk às quais 

frequentei, onde presenciei várias garotas sendo assediadas e nenhuma providência era 

tomada. 

                                                                                                                                                                                              
MELLO, Kátia Sento Sé. Nem tão perto, nem tão longe: o dilema da construção da autoridade policial nas 

UPP’s. Civitas: Revita de Ciências Sociais (impresso), v. 15, p. 44-65, 2015. 
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Em 2010, muitos bailes foram proibidos, por conta da instalação de Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP’s) nos Complexos do Alemão e da Penha, e o da Chatuba foi um 

deles (FACINA, PALOMBINI, 2016). 

[...] as Unidades de Polícia Pacificadora, implementadas a partir de 

dezembro de 2008, significaram uma atualização da proibição dos bailes, 

desta vez nos territórios favelados pacificados. Criando suas próprias leis e 

regras, como a frequente justificativa de que a “comunidade ainda não estava 

preparada para o funk”, os comandos das UPPS acabavam com bailes, 

impediam rodas de funk e perseguiam funkeiros. (PASSOS, FACINA, 

2015). 

 Logo após a iniciativa da união entre educação e o funk
41

, o próprio movimento 

cultural tornou-se alvo de editais de seleção pública de criação artística e este último que 

relatei que fora antes proibido, acabou por vencer com um de seus projetos apresentados
42

 .O 

fato curioso foi que policiais militares ( que iriam fazer parte da “tutela” dos bailes) estavam 

presentes na banca de seleção. Temos o exemplo aqui explícito da dimensão humana no 

aparato burocrático (SCHWARTZ, 1979) , de quem operacionalizou a normatização para que 

ganhasse vida junto das suas instituições ( o Estado, no caso). Por mais que fosse algo não 

esperado e, aparentemente, enviesado. Isto, pois, esses não são sistemas de controles públicos 

e transparentes, mas sim, particularizados (MIRANDA, 2010) . Mesmo sob os cuidados do 

Estado para legitimar o projeto do baile, o Comandante da Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP) negava-se  a dar autorizações para que a “festa” ocorresse (FACINA, PALOMBINI, 

2016). O baile parecia estar sob as regras desses comandantes de polícia, atendendo às suas 

regras e perdendo parte de sua essência para que, de alguma forma, ainda existisse e não 

acabasse: o pancadão deveria acontecer entre os horários delimitados de 21h às 02h. Quem 

conhece a vida noturna  do Rio de Janeiro sabe que para uma forma de divertimento essa 

delimitação prejudicaria muitos; a quadra que tinha cores vermelho e branca foi pintada de 

azul e branco, cores da  Polícia Militar (FACINA, PALOMBINI, 2016).  

 Isto era quase uma incorporação daquele ambiente ao território policial. A dominação 

legal (WEBER, 1981) que a polícia tinha por ali parecia estar se excedendo e transformando 

aspectos subjetivos da quadra, como por exemplo a proibição do funk proibidão. Entendo por 

Funk proibidão como uma das vertentes do funk que é comumente associado pelas pessoas à 

uma apologia ao sexo e/ou ao crime. Estaria, portanto, relacionado à vida do crime, vida 

bandida. Os comandantes da Polícia Militar, desta forma, faziam uso da “Resolução 13”, 
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 Tema que será abordado na parte As políticas culturais e o movimento Funk carioca. 
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rastro deixado pela ditadura militar conhecido como AI-5, umas das resoluções mais duras 

que proporcionava ao regime o poder de repressão dos opositores (PASSOS, FACINA, 2015).  

É necessário um “jogo de cintura” (FACINA, PALOMBINI, 2016, p. 27). O que vale aqui 

para nós é afirmar como essas delimitações atendem não somente às lideranças do Estado 

como também suas próprias políticas culturais. Toda essa normatização e burocratização do 

funk como “movimento cultural” para o Estado (reiterando que é para o Estado, pois, para 

seus adeptos o funk é e sempre teve essa importância política para além de relacionada ao 

lazer) tinha seu preço: colocavam em risco seu aspecto subversivo de confronte aos moldes 

ditos “formais”. A burocracia aqui, portanto, atende em sua maior parte a ela mesma e não aos 

que deveriam de fato ser contemplados. 

 

2.3  O FUNK ENQUANTO MOVIMENTO. 

 

Mesmo apesar das mais diversas notícias ao longo dos anos, o Funk manteve seu 

crescimento, não somente como estilo musical, mas como um modo de consumo e cultura. 

Parto da hipótese, portanto, do funk como movimento, para além de ritmo e música. O funk 

não é só o batidão e o som, mas são os MC’s, os dançarinos, produtores e seus adeptos. É um 

estilo de vida em vários casos. É notado através da historicidade aqui apresentada, como ele 

foi se transformando ao longo do tempo e ganhando maiores visibilidades e importância em 

diferentes âmbitos ( social, econômico e político). A música do famoso funkeiro MC Sapão 

salienta um pouco os pontos importantes que o funk enquanto movimento é.  

O natural do Rio é o batidão 

A playboyzada e os manos do morrão 

Funkeiro é nós com muita disciplina 

www.comBrasilia 

(Quero ouvir, vamos lá) 

Diteroria tá de pé, é nós mané 

Esse é o Funk do Rrio de Janeiro (ôô) 

O lema é paz, justiça, liberdade 

100% humildade, sem neurose, sem caô 

Vida de MC que eu to vivendo, vou levando no talento 
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Para a vida melhorar 

O clima aqui está difícil, mas se liga meu amigo 

Não vou parar de cantar, é 

Eu peço a Deus para que olhe por nós 

( Pororom dom dom dom dom Pororom dom dom dom dom) 

Já perdi vários amigos mas não calaram a minha voz, fala que é nós, é 

Sou guerreiro, sou certo e não admito falha 

Favela é só papo reto, não somos fãs de canalha. 

Sou guerreiro, sou certo e não admito falha 

Favela é só papo reto, não somos fãs de canalha. 

O natural do Rio é o batidão 

A playboyzada e os manos do morrão 

Funkeiro é nós com muita disciplina 

www.com Brasília 

Diretoria, MC Sapão, 2005. 

Como já disse MC Sapão, “ o natural do Rio é o batidão” e, ao longo do trabalho atual 

busquei entender como que o Funk se dá como expressão tão importante na cidade do Rio de 

Janeiro. Embora seu aparecimento inicial não tenha conquistado todos, ele foi se tornando o 

expoente das badalações
43

, inicialmente, dos jovens, mas hoje em dia é escolhido por todas as 

idades. O funk responde com o choque, por isso as músicas em seus estilos desestabilizam o 

gosto e valores estabelecidos. Mr Catra é conhecido como o “ Rei da Putaria”
44

 e são em 

locais frequentados pelas camadas médias/ altas que ele prepara uma performance ironizando 

esses: “daqui pra frente é só cultura” (MIZRAHI, 2013).. De fato Catra gosta de bagunçar os 

eixos, num sentido de ironizar e parodiar situações e músicas aclamadas por esse grupo social 

(MIZRAHI, 2013). Sua polêmica é o fato da erotização de letras e, com isto, coloca em 

contraste duas noções de cultura: uma nacional, formal e estabelecida, e outra popular, das 

grandes massas (MIZRAHI, 2013). A trajetória histórica deste ritmo nos apresenta um elo 

entre duas realidades comparativamente distintas, mas que se correlacionam em diferentes 

aspectos. 
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 Oriundo da palavra balada, festa noturna. 
44

 Putaria tem o significado de Bagunça, desordem ou assuntos relacionados ao tema sexual. 
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Quando falamos de vertentes do funk, por ser, geralmente, impactante, ainda existe 

uma dúvida entre os próprios cantores a respeito dos pop funks, músicas funk com letras e 

batidas mais suavizadas, que se assemelham, portanto, às músicas pops, tais como Anitta, 

famosa e requisitada cantora que, no início de sua carreira, estava praticamente total 

interligada apenas às letras do funk. Atualmente, a jovem de 24 anos começa a estruturar uma 

carreira internacional e, expandiu seu repertório para outros estilos, como é o caso do 

reggaeton
45

, estilo de música latina e Naldo Benny
46

 . Por conta dessa característica marcante 

no funk, existia por entre aqueles ditos aparatos e setores formais da sociedade um receio 

quanto a apresentação de seus artistas. O próprio artista do funk, portanto, faz a diferença 

induzindo o mercado  e os percalços da própria indústria cultural. O processo de normatização 

e institucionalização
47

 do Funk corrobora à uma aproximação de distintas noções de cultura 

diferentes. Manuela Carneiro da Cunha (2009) levanta a discussão da palavra cultura, 

havendo, pois, por conta de sua utilização contínua um desgaste do seu fiel significado 

denotativo, uma diferenciação entre cultura e “cultura”. Ou seja, sem aspas e com aspas. A 

primeira diz respeito, portanto a um sistema simbólico de apreensão do mundo, além do seu 

conhecimento como aprendizado. Já a segunda, com aspas, seria instrumento pelo qual os 

grupos transparecem pontos de sua cultura. É nesta que são feitas as demandas de afirmação 

de direitos (CUNHA, 2009). Isto, pois, muitas vezes indo de encontro com “normas formais”, 

cristalizar de fato seus traços próprios não os favoreceria frente à luta pelas suas 

reinvindicações. Para tanto, os próprios artistas e seus meios se adaptam não somente frente a 

esse aparato, que mostrarei mais a frente, mas também às próprias demandas de consumo do 

seu produto. 

Os jovens das periferias cariocas sempre foram e ainda são marginalizados. O 

principal alvo das políticas da Segurança Pública são os jovens, negros, moradores de 

comunidades, funkeiros (FACINA, 2010). Essas políticas são chamadas por seus agentes 

como sendo de “enfrentamento ao crime”. A escolha, portanto, não é aleatória, uma vez que o 

pobre acaba sendo uma ameaça ao ordenamento público e, por isso, se torna alvo dessas 

medidas (WACQUANT, 2008 apud FACINA). 

Nessa construção ideológica, funkeiro, favelado, pobre e preto praticamente 

se tornam sinônimo de bandido, de indivíduo perigoso, capaz de despertar 
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 Estilo de música com origens latina e caribenha com influências do hip-hop. 
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Rio de Janeiro. 
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33 
 

medo e gerar insegurança. Os perigosos têm classe social e cor [...].Além da 

classe e da cor, expressões culturais relacionadas a essas identidades também 

sofrem discriminação e são alvo das políticas voltadas para conter a 

população favelada. Como o funk é o gênero musical preferido pelos jovens 

favelados, comandando sua diversão semanal e marcando identidades, 

estilos de vestir, linguagens próprias, ele será também objeto de 

criminalização e demonização, seja pelo poder público, seja pela mídia 

corporativa. [...] (FACINA, 2010, p. 04).  

Acredito ainda ser relevante ressaltar a importância da escola como espaço de 

sociabilidades dessa juventude funkeira. Segundo Facina (2010), embora muitos saibam a 

importância do ensino escolar, ao mesmo tempo é uma realidade um pouco distante da deles, 

já que não acreditam que vão conseguir um “futuro” através dela. Durante minha pesquisa, 

me deparo com uma entrevista cedida pela cantora Anitta no programa televisivo da Rede 

Globo de Televisão denominado Conversa com Bial, ao ser questionada pelo apresentador 

sobre a proposta de criminalização do funk que surgiu em abril de 2017: 

É um absurdo, um absurdo. E é mais absurdo assim, porque o Brasil está 

uma zona, e as pessoas estão preocupadas com o funk. E assim, por incrível 

que pareça para os leigos, que pra mim é leigo, não tem nada de culto. Pode 

ser uma pessoa que pode ter estudado no colégio mais caro, eu, pra mim não 

tem nada de culto nisso. A pessoa não tem ideia de como o funk ajuda uma 

parte da sociedade que não tem oportunidade nenhuma de nada. Eu vim da 

favela, o lugar onde eu morava chama Morro do Brinquedo, em Honório 

Gurgel, e me desculpa gente, mas não é todo mundo que consegue assim 

como eu um estágio onde eles me davam um cartão para pegar ônibus e pra 

eu chegar ao meu estágio [...] eu tinha que pegar um ônibus para ir até o 

lugar onde tinha o ônibus, e aí é outro ônibus, aí o metrô, a integração do 

metrô, e um ônibus até o lugar que eu trabalhava. Então são cinco 

conduções, meu amor, não é todo mundo que vai.... entende? E eu deixava 

de pegar uma delas pra poupar um cartão e dar para meu irmão fazer 

faculdade, porque ele conseguiu vaga no colégio público, mas a gente não 

tinha dinheiro para a passagem dele. Para você ter uma vida diferente do que 

está ali entranhado naquele espaço, você tem que ter uma... Eu nem sei se é 

disposição, não tem nem palavras para descrever, entende? Não tem 

oportunidade. É muito fácil quando você acorda lá no seu prédio incrível 

vendo o mar, na sua escola particular com seu motorista, com seu segurança, 

com seu dinheiro do lanche.... É muito fácil você olhar o funk  falar assim “ 

que música de gente pobre, de gente favelada, de gente mal educada...”, mas 

vocês não fazem ideia do porque que aquilo está sendo dito. Primeiro você 

tem que ir lá, olhar a rotina de quem vive e canta isso, por que canta isso, se 

ele tem oportunidade fazer outras coisas da vida... Um funkeiro, um MC hoje 

que canta num baile de favela, ele consegue gerar emprego pra, ele, pro 

motorista dele, pro DJ dele, pro produtor dele, pras duas bailarinas dele, que 

normalmente todos têm duas bailarinas, e para o empresário. São, no 

mínimo, sete pessoas trabalhando e ganhando dinheiro com o funk, mas 

assim, com um MC que nem está tão bombado não, que tá ali fazendo baile 

de favela que eu fazia no meu início [...] (Entrevista dada por Anitta no 

programa Conversa com  Bial, 15/06/2017, transcrição minha. Link 

disponível para acesso: < 
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https://www.youtube.com/watch?v=B2yWBn3NTV8>.Acesso em: 19 de 

junho de 2017.) 

O caso do funk enquanto expressão musical e "movimento" que envolve músicos, 

dançarinos, e outros adeptos, é interessante para a problematização de sociabilidades e da 

construção de pertencimento de alguns desses jovens na cidade do Rio de Janeiro. Os bailes 

funk sendo um espaço de lazer contribui na formação de sociabilidades de muitos jovens que 

moram nas comunidades, mesmo que, atualmente, ele não seja o ‘’queridinho’’ apenas desses. 

A estética de consumo é mais diversificada, tendo acompanhado a sua difusão pela cidade 

carioca. Porém, um fato não se pode negar: o funk sempre representou uma alternativa de 

sociabilidade pacífica principalmente para aqueles das camadas mais baixas da sociedade.  

De fato, as sociabilidades se transformam em diferentes situações, e com o funk não 

foi diferente. Pude notar através de minhas pesquisas nas redes sociais Facebook, Instagram, 

Youtube e Blogs e, até mesmo conhecendo adeptos da música que essas pessoas criam grupos 

de afinidade e, com isso, um novo meio social. Grupos de danças, de debates sobre o tema, 

associações
48

 e de carros de som emergem e consigo buscam dar mais visibilidade ao funk 

através de encontros informais a fim de divulgar essa cultura. Ao mesmo tempo que vejo 

esses amantes do funk como homogêneos, dentro de um grupo geral de pessoas que apreciam 

o som, também consigo perceber uma heterogeneidade através das representações dos artistas 

e dos frequentadores das festas e bailes. É verdade que a discrepância de estilos (sociais e de 

vida) e “maus olhos” daqueles que não gostavam do “batidão” vistos no início da explosão do 

funk já não é o mesmo, apesar de ainda ser presente.   

Como já disse anteriormente, novas sociabilidades são formadas por grupos de 

interesses semelhantes, o que é de suma importância, portanto, na constituição das redes 

sociais visando um movimento harmônico no ambiente (SIMMEL, 1903). Podemos tomar 

como exemplo os meninos que dançam o chamado “ passinho”, uma vez que esses mesmos 

jovens assumem atitudes que são reproduzidas pelos demais garotos nas comunidades 

(SILVA, 2015). O passinho é uma dança que teve início nas comunidades do Jacaré e da 

Congonha, mas com o tempo foi se expandindo. Este é um ponto no qual me adentrei através 

da leitura do trabalho de conclusão de curso de um aluno das Ciências Sociais. É um tipo de 

dança feita, em sua maioria, por meninos (possuindo, ainda assim, adeptas do sexo feminino) 

e que, a princípio, segundo interlocutores de Rennan Ricardo Silva (2015) , era uma 

ferramenta para atrair a atenção das meninas, uma vez que, segundo um dos interlocutores de 
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Silva (2015) “Quem é feio, se souber dançar, se dá bem". O passinho é uma forma de 

competição entre os meninos entre quem dançava melhor. Com o tempo, eles mesmos foram 

se aperfeiçoando e grupos desse tipo de dança se formavam e faziam duelos entre si. Quando 

se juntavam, muitos dançavam e outros paravam para admirar aquela manifestação artística- 

cultural. De forma natural e involuntária acabavam discutindo “ a linguagem da dança sem 

perceber”, segundo Júlio Ludemir, um dos criadores da Batalha do Passinho (SILVA, 2015).  

Ainda segundo o trabalho de Silva, muitas pessoas os classificam como “viadinhos”, 

adjetivação pejorativa de uma pessoa homossexual., os categorizando como "metrossexuais", 

categoria percebida por Silva (2015), como pessoas com hábitos narcisistas que costumam 

gastar bastante dinheiro e tempo com sua aparência física por terem um cuidado intenso da 

beleza e aparência e, portanto, relacionados à uma atitude enquadrada como mais feminina 

por alguns jovens. 

Ainda quando nos referenciamos ao âmbito social, ressalto novamente a ambiguidade 

que enxergo ao notar a homogeneidade dos que curtem e frequentam o Funk, e a 

heterogeneidade dos mesmos, principalmente estética. Os próprios MC’s, mesmo estando em 

espaços classificados como “nobres” e terem seu trabalho aplaudido e reconhecido neles, 

ainda sim sofrem certa discriminação. Como eles mesmos dizem, para serem aceitos nesses 

locais de playboys e patricinhas,  devem portar e ostentar roupas e acessórios caros, como 

uma forma de equiparação do estilo, para que o ambiente fique “agradável” (FACINA, 2010), 

indicando o confronto de hábitos, estilos, critérios estéticos, diferentes formas de interação 

social, gostos, códigos, o que tornava esse trânsito, muitas vezes, conflitante. Isso também nos 

é apresentado  por Mylene Mizrahi (2014) em seu livro intitulado A estética Funk Carioca: 

criação e conectividade em Mr. Catra,, quando a autora em algumas partes detém a atenção e 

observação a importância dada às vestimentas e aos cabelos, que são elementos essenciais, 

afinal, isso faz parte da estética corporal funk (MIZRAHI, 2014). Quando nos remontamos 

aos bailes de comunidade, essa importância dada aos acessórios e às vestimentas permanece. 

Apresentar cordões enormes de ouro é o que diferencia mais do que uma arma. Além disso, a 

ausência desse acessório, por exemplo, pode significar um descrédito (GRILLO, NERI, 

2013). De fato, “ O corpo é sujeito de suas escolhas” (MIZRAHI,  2014) e isso fica ainda 

mais evidente na corporalidade que existe no funk. O corpo age, fala e se expressa. A 

expressão dada por ele tem uma significação subjetiva e objetiva que se manifesta de 

diferentes maneiras, tal como a própria dança em si, o gestos, ou na produção do vestuário.  
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No meio dos anos 2000 uma marca criada por grandes produtores de Funk chamada 

HBS era apreciada, principalmente, daqueles que escutavam funk. Isto, tomo por base a 

recomposição de fatos e imagens minhas pessoais, a memória pessoal social. As modas eram 

lançadas e seguidas fielmente por quem gostava. Com o tempo a grife foi perdendo forças e, 

através de minhas pesquisas, quase não pude coletar maiores informações a respeito da 

mesma. Mas uma coisa logo me chamou a atenção: as filiais ainda existentes, em sua maioria, 

são na Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, considerado pelos moradores do Rio de 

Janeiro como subúrbio carioca. A questão do vestuário é visto como uma forma de 

pertencimento de grupo, uma representação, bem como dialoga com os próprios bailes e 

festas funk. Além disso, é imprescindível apontar a relevância das vestimentas, justamente, 

quando o principal objetivo é dançar e com que forma integra o ritmo, o corpo e a dança 

(MIZRAHI, 2007). Costuma-se, portanto, utilizar roupas cujo material possibilita certa 

elasticidade para a realização de movimentos, no caso das mulheres (2007). Isto, pois, as 

danças costumam ser, em geral, de forma sensual, empinando os quadris para trás e descendo 

até o chão.  

Pude notar e perceber a preferência das meninas que frequentam bailes e festas funks 

por roupas confortáveis que as possibilitem dançar sem se cansar. Em contrapartida, enquanto 

algumas alegam que sapatos de sola baixa são melhores porque não cansam, deixando-as 

livres para dançar a noite toda, outras preferem os saltos altos, por acreditarem que eles 

auxiliam na realização de alguns movimentos de dança. No caso dos homens, pude notar em 

meu trabalho de campo realizado em algumas festas com temáticas funks
49

 que não existe 

necessariamente um estilo de roupa próprio para apreciar o ritmo. Porém, quando remontamos 

aos funkeiros “de fato”, como alguns que meus interlocutores denominam, o figurino costuma 

ser de bermudas de material leves, blusas largas e acessórios, como bonés, cordões e 

pulseiras. São pessoas que se vestem conforme estilo dos surfistas da zona sul carioca, que 

utilizam marcas estrangeiras de roupa, como Reebok e Nike (MIZRAHI, 2007).  Os surfistas 

da zona sul são denominados, muitas vezes, como playboys que, segundo interlocutores de 

Mizrahi seriam pessoas “que ‘tem condições’ de levar uma vida confortável e sem trabalhar” 

(MIZRAHI,2007, p. 13). A estética do funk, portanto, dialoga não somente com a parte de 

beleza propriamente dita, mas também está correlacionada com uma apreensão de um 
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universo do outro junto da representação do eu próprio no seu respectivo grupo. “O imitar é 

característico da lógica apropriativa funk” (MIZRAHI, 2016, p. 261). 

Ao falar ainda sobre questão econômica que o Funk suscita, reflexos são demarcados 

no espaço urbano da cidade. Através de um trabalho de campo indireto, assim o denomino 

pois frequento esses ambientes não somente visando coleta de dados e um trabalho de campo 

em seu sentido mais fiel, mas sim, por escolha e, neste momento que o Anthropological blues 

de DaMatta parece mais nos fazer sentido, em algumas comunidades cariocas, como o Morro 

do Vidigal, se iniciou uma readaptação dos moldes locais à uma realidade baseada nos bairros 

nobres que o cercam. Isto, inclusive, ocasionou uma especulação imobiliária forte no local, 

além do aumento da circulação de turistas tanto para as noitadas, quanto para visitação diurna. 

A construção e demarcação desses espaços, mesmo que estes não sejam físicos, mas 

subjetivos, corrobora para a emergência de ambientes e encontros, contribuindo para a 

construção e a luta política. No próximo capítulo busco compreender a dinâmica desses 

ambientes, mais precisamente acerca da APAFunk, bem como o surgimento de grupos com 

interesses semelhantes que fazem uso de novos instrumentos para dar visibilidade às 

demandas do Funk, como é o grupo de dança ArtBlack. Além disso, apresento como 

contextualização desses primeiros, a equipe Furacão 2000. 
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3. AS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS LIGADOS À CULTURA FUNK: 

CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS E O DIREITO A TER 

DIREITOS. 

 

3.1  O DIREITO A TER DIREITOS. 

 

Neste atual capítulo procuro apresentar para o leitor como os agentes relacionados ao 

movimento funk se dispuseram a fim de conseguir atendimento às suas demandas. A 

utilização de novos instrumentos como meio para o alcance das reinvindicações, bem como a 

união de diversas pessoas de diferentes ocupações, além da confiança e crença no projeto, 

serviram como engrene para que as coisas começassem a fluir. 

 Como cidadãos brasileiros, todos, teoricamente, estamos sob mesmas condições de 

direitos de deveres
50

. Porém, quando o assunto são as Leis Trabalhistas e regulamentação de 

algumas profissões, o embate ainda existe. Digo isto pois, como já fora apresentado 

brevemente no capítulo anterior, o Funk não é visto por grande parte das pessoas como 

cultura, ou mesmo como música. Sendo assim, seus cantores (e todos outros atores 

envolvidos) são postos à margem.  

Quando falamos da cultura do funk é interessante nos remetermos à discussão tratada 

sobre o conceito de cultura. Desde que fora introduzida por toda parte do mundo, ela passou a 

assumir um papel, além do seu próprio – metalinguístico, “cultura” -, mas também de uma 

ferramenta política para alcançar o atendimento de demandas (CUNHA, 2009). Ou seja, faz 

uso de instrumentos simbólicos de sua respectiva “cultura” para afirmar suas identidades e 

legitimar seus poderes frente ao Estado.  

Intitulo esta parte como “ o direito a ter direitos” pois, para além de um movimento 

social, o funk quebra o paradigma de uma dicotomia entre o lazer e o político e, com isso, 

ajuda a expressar um argumento de direito a ter direitos. Os resultados são graduais e, 

segundo minhas pesquisas, nenhuma das conquistas logradas por esse movimento na última 

década teria sido alcançada se não fosse pela participação de importantes atores, como é o 

caso de associações como a Associação de Profissionais e Amigos do Funk, mais conhecida 

como APAFunk. Vejamos a seguir o que fundamenta esse espaço político- cultural. 
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3.2  A FORÇA DA ASSOCIAÇÃO: APAFUNK. 

 

Entendo aqui a Associação dos Profissionais e Amigos do Funk  como uma 

personagem central na trajetória de conquistas do movimento funk. A base da dimensão 

humana dentro desse espaço é formada por atores que eu chamei ao longo do trabalho, como 

adeptos do Funk. Criada em 10 de dezembro de 2008, as duas principais justificações da 

APAFunk estavam ligadas à questão da criminalização do funk bem como o mercado nesse 

meio (LUCENA, 2016). Outro ponto chave para minha compreensão do funk enquanto 

movimento: o seu mercado. Ele movimenta a cidade do Rio de Janeiro de uma forma muito 

expressiva com o aumento de consumidores ao longo, principalmente, dos últimos dezessete 

anos. Mas, além dos números referentes ao circuito de shows, eventos e vendas de produtos, 

segue paralelamente o aumento de novos espaços de grupos que reúnem sujeitos que 

partilham conhecimentos, experiências e momentos de sociabilidade, como é o caso dos 

meninos que fazem passinho. 

O projeto da associação contou com a colaboração e participação ativa de diversas 

pessoas: MC’s, DJ’s, advogados, deputados, professores, universitários e os próprios outros 

amigos do funk. (LUCENA, 2016). Este cenário foi positivo para que diferentes esferas 

fossem alcançadas e, dessa forma, o acesso ao reconhecimento. MC Leonardo foi  a pessoa 

que começou a reivindicar o reconhecimento do funk como expressão cultural e profissional. 

Segundo relatos do próprio, a reivindicação partiu de uma iniciativa particular de descobrir se 

o contrato dele estava equiparado aos dos demais MC’s (LUCENA, 2016). À época, ano de 

2008 o MC trabalhava como taxista e seu contrato datava de 1995. Tinha o taxi como outra 

opção de trabalho, uma vez que as condições do mercado e de shows era bem fragilizada 

(LUCENA, 2016).A profissão de jornaleiro também já foi exercida pelo MC como uma 

alternativa às épocas difíceis como cantor. Como é dito no blog da associação
51

, sua vida teve 

muitos altos e baixos. A realidade que ele encontrou parecia então ser diferente de sua 

expectativa inicial: os contratos de seus parceiros no funk eram, majoritariamente, mais 

precários do que o dele e, por conta disso, o MC quis encontrar uma solução. Ou seja, para 

além de um reconhecimento subjetivo do ritmo o reafirmando como música, a busca frente 

aos aparatos ditos formais era uma etapa também a ser alcançada . 
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Diante desse contexto, os pontos que pretendo explorar no atual trabalho são os 

encontros, apresentações e shows informais. Compreendo como um jogo entre o ponto 

liminar entre uma fronteira do que realmente é “ter direito a ter direitos”. 

[...] E eu queria saber como é que eu poderia reclamar judicialmente, 

juridicamente, a questão do funk[...]Chegou um momento em 2005, 2006, 

2007, que eu parecia um pastor de igreja sabe... Lá vem o Leonardo com 

esse papo de lei [...].Até que uma antropóloga da UFF me ligou, querendo 

um encontro comigo, né, eu falo que eu estava grávido da Adriana Facina, 

porque eu estava aguardando alguém [...]E eu pedi ajuda para os 

universitários... O funk estava movimentando de dez a doze milhões por mês 

e que existia 300 bailes funks na cidade do Rio [...]Só que a Adriana falou 

para mim que não, que naquele momento a gente fizesse uma coisa chamada 

Roda de Funk [...]. ( Bate papo de ritimista, LUCENA, 18-08-2014. Grifo 

meu.) 

Conforme o depoimento de Mc Leonardo citado acima, A ideia final do projeto da 

APAFunk ainda não estava delimitada com tanta clareza. Os envolvidos nesse projeto, já 

sabiam os pontos mais representativos: político, simbólico, contra pré-julgamentos do funk e 

estigmatizações vindas da mídia (LUCENA, 2016), uma vez que a historicidade do 

movimento mostra a forte influência para a formação da opinião. Segundo a rede social 

Facebook da associação
52

  “o intuito é defender os direitos dos funkeiros e lutar pela Cultura 

Funk, contra o preconceito e a criminalização”. Com todo esse aparato, uma primeira reunião 

foi realizada em 2008 na casa da professora Adriana Facina e contou com a presença de 

amigos do funk de diferentes setores: MC’s, representantes do Ministério da Cultura, 

advogados, etc. (LUCENA, 2016). “A proposta da Apafunk ancora-se na democratização dos 

espaços de cultura e na partilha das experiências musicais” (SOARES, 2014, p. 214). Desta 

forma, o debate reunindo pessoas de diversos perfis profissionais tornaria o processo mais 

heterogêneo.  

Em 10 de dezembro de 2008 a associação foi fundada. O advogado Guilherme 

Pimentel
53

 participou intensamente no processo de criação da associação e, ainda segundo ele, 

para além da importância da inciativa do MC Leonardo, o Manifesto Funk é cultura, 

divulgado em meados de 2008 também foi muito relevante para todo o cenário que estava 

sendo construído naquele momento (LUCENA, 2016). O Manifesto já iniciara o debate 

acerca do funk como movimento cultural das massas e fora escrito por pessoas ligadas à 

APAFunk e sua fundação. O propósito dele, portanto, era para além de subjetivo, também era 
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político e reivindicatório. A participação ativa das universidades na formulação dos debates e 

rodas funks foram de grande relevância para o alargamento da expressão do funk enquanto 

movimento (SOARES, 2014). 

Pouco acima, como destaquei na entrevista realizada por Lucena (2016), as Rodas de 

Funk, foram importantes para a própria luta da APAFunk. A ideia, ainda que principiante da 

associação, era a da construção de um vocabulário do Funk através de novos instrumentos de 

visibilidade, e pode-se dizer, segundo seus fundadores, que as Rodas Funk  têm um  papel 

central. Ela não é só a música, o show do artista, mas é também um espaço aberto para 

discussões e levantamento de questões relacionadas ao Funk, um espaço para debates. 

A APAFunk se definiu, portanto, como uma instituição de direito privado sem fins 

lucrativos e econômicos. Em linhas gerais, segundo a leitura de seu Estatuto, a associação tem 

por objetivo também incentivar a criação, divulgação e promoção de manifestações artísticas 

relacionadas ao Funk, seja elas com crianças, jovens, adultos ou idosos . “Informação, 

mobilização e luta” seriam as etapas do processo pelo qual a associação passaria. (SOARES, 

2014). Como uma instituição sem fins lucrativos que visa a promoção e incentivos de 

atividades, são necessários recursos financeiros disponíveis. Para tanto, “ sua manutenção 

financeira dá-se através de contribuições, doações, legados, bens adquiridos, recursos que 

possam ser adquiridos de acordo com seu estatuto” (LUCENA, 2016). Seu quadro de 

integrantes é composto por: I – Sócios fundadores, que tiveram a iniciativa de criar a 

associação, compreendendo aqui MC Leonardo, o advogado Guilherme Pimentel e a 

professora Adriana Facina, por exemplo; II- Sócios efetivos, artistas e profissionais ligados ao 

Funk, que passam por uma aprovação na Assembleia Geral; III- Sócios amigos do Funk, que 

sempre contribuíram de alguma maneira para o mantimento dos ideais do Funk, bem como da 

associação. Porém, segundo relato de MC Leonardo, o embate ainda existiu dentro dos 

próprios artistas do Funk, com resistências e incompreensões acerca do que seria a associação 

e dos benefícios reais que elas trariam para a comunidade (LUCENA, 2016). Para os que 

resistiam, havia um receio da relação que iria se estabelecer com a polícia, além dos impasses 

com relação aos direitos trabalhistas. “A APAFunk nasce assim de um ‘processo de 

conquista’” ( LUCENA, 2016).  

Esse “processo de conquista” também se deu através da montagem de websites
54

 e 

blogs
55

 ligados a APAFunk. Esses espaços virtuais também são instrumentos usados pelo 

                                                             
54 Link para acesso: < http://blocoapafunk.strikingly.com/#o-coletivo>. Acesso em: 25 de junho de 2017. 

http://blocoapafunk.strikingly.com/#o-coletivo
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grupo com o intuito de expansão das suas ideias e distribuição de convites dos encontros e 

rodas de funks. Atualmente, vista a larga utilização de smartphones por grande parte da 

população, o acesso a esse tipo de material está se tornando cada vez mais fácil e rápido, 

sendo então, essas ferramentas mais uma janela de visibilidade do movimento.  

Cinco anos após a fundação da associação foi criado O Coletivo Bloco da APAFunk 

que, segundo as palavras no próprio site, o “mutirão de batuqueiros” se formou em 2013 com 

o intuito de manter a luta ativa do movimento funk, fortalecendo a mobilização. Junto das 

rodas de funks e dos saraus, esta iniciativa, portanto, viria para somar na luta do funk. 

 É notório, portanto, a influência que a associação tem para auxiliar nas mais diversas 

ações do funk enquanto movimento (eventos, projetos de lei, editais públicos, etc.). Nesta 

linha, acredito que existe uma confluência entre encontros e representações informais e 

aquelas ditas formais (frente ao Estado). É um ponto com fronteiras não muito bem 

delimitadas, mas que existem e nos sugerem aspectos interessantes. Por conta disso, apresento 

ao leitor nos próximos dois tópicos do atual capítulo dois grupos que surgiram a partir de 

encontros informais. Segundo fontes de reportagens online acerca dos mesmos, e redes sociais 

(Facebook, Instagram e Youtube) ambos relacionados ao estilo de dança funk ganharam 

expressão após conquistas importantes, principalmente, subjetivas, como a notoriedade do 

próprio ritmo e de sua corporalidade. 

 

3.3  DREAM TEAM DO PASSINHO. 

 

Vem que vai começar 

O mundo num só lugar 

E o som da batida na palma da mão 

DJ, aperte o play 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Vem que vai começar 

O mundo num só lugar 

E o som da batida na palma da mão 

DJ, aperte o play 
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Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

Ôô, ôôôôôô ô... é melhor tu rabiscar 

 Todo mundo aperta o play  , Dream Team do Passinho, 2013. 

Dream Team do Passinho é um grupo definido em sua rede social Facebook como “ 

um grupo de música, atitude e passinho
56

!” ( Link: https://pt-

br.facebook.com/DreamTeamdoPassinho/. Acesso em 27 de maio de 2017). Em razão do 

grande alcance de público conquistado por eles, se tornaram importantes e influentes 

exponentes da cultura funk não somente no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Visto que 

este e o grupo a qual vou me referir no próximo tópico – Art Black – são bastante recentes 

(2013 e 2015 as formações, respectivamente), optei pela busca através das redes sociais
57

 

Facebook, Instagram e YouTube informações sobre os mesmos. 

Segundo um vídeo publicado na rede social Youtube
58

, o grupo é composto por seis 

integrantes que têm o Funk como expressão em suas vidas: Diogo, conhecido como Breguete 

por dançar “ qualquer coisa”, recebeu o apelido após confirmar no dicionário que essa palavra 

significava mesmo o que ele era capaz; Bolinho Fantástico que após notar seu interesse maior 

por um determinado funk, começou a se interessar mais pelo passinho; Hiltinho Fantástico, 

que chegou a participar e saiu vencedor de um concurso no Programa de Televisão da Rede 

Globo, o Caldeirão do Huck, em um concurso de passinho, no ano de 2013
59

; Pablinho, 

morador da Rocinha e dançarino de passinho desde 2007; e a chamada musa pelos 

integrantes, Lellêzinha, 19 anos, que chegou a participar de novelas na Rede Globo e foi 

indicada ao Prêmio Extra de TV, em 2016, na categoria de Revelação Feminina
60

. Rene era 

um integrante do grupo e Mike também apareceu nessa trajetória. Inicialmente, os mesmos 

não formavam essa equipe, mas sim, se conheciam apenas de bailes e da Batalha do 

Passinho
61

. Após esses eventos, no meio do ano de 2013 participaram da gravação de um clip 
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 Ver parte Funk: que grave é esse que o bumbum balança? 
57

 Ainda neste capítulo me referenciarei à importância e o forte papel das redes sociais atualmente na divulgação 

e promoção dos eventos, encontros e ações. 
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 Link para acesso do vídeo “Como tudo começou” https://www.youtube.com/watch?v=vPybcEHrxEQ. Acesso 

em 27 de maio de 2017. 
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 Link para acesso <http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/05/hilton-

santos-manda-bem-e-vence-a-final-da-batalha-do-passinho.html > Acesso em 29 de maio de 2017.  
60

  Link para acesso https://extra.globo.com/tv-e-lazer/premio-extra-tv/amanda-de-godoi-francisco-vitti-

comemoram-indicacao-premio-extra-ficamos-assustados-20415208.html. Acesso em 29 de maio de 2017. 
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 Ver SILVA,  Rennan  Ricardo  dos  Santos.  “Os  bonitin  tão  virando  viadin?”: performatividade de gênero 

com dançarinos de passinho no Rio de Janeiro. 2015. Monografia de  final  de  curso.  (Graduação em 

Antropologia).  Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 2015. 

https://pt-br.facebook.com/DreamTeamdoPassinho/
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de uma música, Todo mundo aperta o play e, visto toda a harmonia entre eles, decidiram 

formar o grupo.  

Decidi começar essa parte de meu capítulo com a música acima escrita pois foi ela que 

ajudou os meninos a engatarem a carreira de fato. Todas essas informações pude coletá-las a 

partir de um perfil da rede social YouTube  denominado “Baile do Passinho”
62

, onde eles 

compilam vídeos de danças e informações a respeito da dança que começou a se tornar mais 

presente na realidade da cidade carioca desde o ano de 2008, o passinho. O clip em questão 

teve cerca de dois milhões de acessos em apenas uma semana, o que os tornaram bastante 

conhecidos em pouco tempo. Após sua formação já começaram a realizar shows, como no 

Baile do Passinho, em novembro de 2013. Breguete ainda afirma “ posso dizer que o passinho 

é cultura, é uma arte da favela, que nasceu na comunidade que todo molequinho com pé 

descalço dança, rabisca o chão e faz coisas impressionantes com o corpo, com o pé, ao som 

do funk” ( Diogo Breguete, Como tudo começou, 2014). A expressão “ rabiscar” usada tanto 

por Breguete, quanto presente na letra de algumas de suas músicas, faz analogia ao 

movimento do passinho, feito, principalmente, com os pés, realizando “rabiscos” no chão. O 

alcance deles foi ainda maior e, talvez, inesperado, mas tornou-se uma realização para o 

grupo: se apresentaram no Réveillon de Copacabana, considerada a maior festa de ano novo a 

céu aberto do Estado do Rio de Janeiro, que conta com cerca de dois milhões de pessoas na 

virada de ano.  Ainda segundo seus integrantes, outra situação inesperada foi a participação 

dos mesmos no “maior carnaval do mundo”, segundo Breguete: o Carnaval de Salvador, em 

um trio elétrico junto de Daniela Mercury
63

.  

A visibilidade desses grupos, portanto, foi se ampliando, e a expressão do grupo no 

cenário brasileiro também se alargou. Por conta de todo esse sucesso, menos de um ano após 

a formação, em maio de 2014, eles assinam um contrato com a gravadora Sony Music. A 

gravadora completa neste ano de 2017, 130 anos de história e desde sua criação até os dias 

atuais, cerca de mil artistas já assinaram com a empresa, dentre eles Elvis Presley, Bob Dylan 

e Michael Jackson
64

. Visto toda a expressão da Sony, assinar, portanto, um contrato com tão 
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 Link para acesso do vídeo “Como tudo começou” <https://www.youtube.com/watch?v=vPybcEHrxEQ>. 

Acesso em 27 de maio de 2017. 
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 Daniela Mercuri de Almeida Verçosa, cantora baiana com carreira nacional e internacional, que teve 

importantes participações em bandas, como a Banda Eva e também realizou trabalhos com Gilberto Gil. 

Atualmente Daniela Mercury, trabalha em carreira solo. 
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 Informações retiradas de uma reportagem da Revista Online Exame. Link para acesso: < 

http://exame.abril.com.br/marketing/timeline-conta-os-125-anos-de-historia-da-sony-music/>. Acesso em 29 de 
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pouco tempo como um grupo se torna algo extraordinário para o Dream Team do Passinho, 

bem como uma abertura de oportunidades e visibilidade que o grupo tinha alcançado. Neste 

momento posso elucidar a formalidade que encontros informais entre amigos ganham, um 

aspecto mais formal, englobando regras e cumprimento das mesmas se torna fundamental. A 

expressão de toda aquela diversão nos bailes para aqueles meninos se torna, então, ainda mais 

séria e comprometida a partir do momento que é firmado um acordo. Um novo espaço de 

sociabilidade desses jovens imersos em um novo ambiente, pessoas exercendo funções 

distintas, mas como uma grande equipe, chamada ainda como família por um dos integrantes 

da equipe da Sony, trabalham em conjunto para a conquista do sucesso. Segundo Mike, “ [...] 

A gente tá muito feliz de estar aqui, a gente vai fazer o melhor, cara, trabalhar muito, suar 

muito pra gente fazer jus ao contrato que a gente tá assinando aqui.” Através desta fala e da 

expressão dos outros componentes do grupo, nota-se tamanha satisfação em alcançar um dos 

sonhos desses meninos e, para eles um ditado está sempre em mente: “quem dorme sonha, 

quem trabalha, conquista”. 

Com o tempo, nos anos de 2014 e 2015, o grupo com mais reconhecimento ajudou a 

expandir a cultura do passinho e do funk. O contrato assinado com a Sony fez o Dream Team 

lançar seu primeiro álbum, intitulado Aperte o play, fazendo referência a música que fez com 

que a realidade inicial desses jovens mudasse. Depois disso, com o intuito de estrear o disco, 

realizaram uma turnê internacional pelos Estados Unidos e aqui no Brasil, com músicas 

conhecidas nas festas cariocas, como De ladin e Vai dar ruim,, duas obras que foram 

incluídas em trilhas sonoras de novelas da Rede Globo de Televisão
65

.   

Durante minhas buscas pelas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube
66

 pude 

perceber a força que elas têm na promoção e divulgação desses artistas e seus respectivos 

trabalhos. Fiz a escolha dessas três redes sociais nos perfis denominados “oficiais” pelo fato 

de serem administrados pelos próprios integrantes do grupo e assessores. O Dream Team do 

Passinho começou a ter notoriedade, como já disse antes, através dos muitos acessos em um 

curto espaço temporal, mostrando a força e representação que eles têm (e poderiam vir a ter) e 

conseguiram. Hoje consolidado, o grupo mantém turnês por diversas cidades do Brasil, 
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 Link para acesso < https://globoplay.globo.com/v/4539570/> . Acesso em: 30 de maio de 2017. 
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mostrando, apresentando e convidando a todos a dançar o passinho e o funk, bem como eles 

dizem 

Na manhã quebrando eu vou de ladin 

Até o chão vem, vem 

Vem aqui dançar também 

Na manhã quebrando eu vou de ladin 

Até o chão vem, vem 

Vem aqui dançar também 

Rabiscando no passinho (vem!)  

Quebrando de ladinho (vem!) 

Mandando o quadradinho 

O som não pode parar [...] 

   De ladin, Dream Team do Passinho, 2015. 

 

Figura 1: Foto de capa da página do Grupo Dream Team do Passinho. Fonte: Facebook . 

Disponível em: < 

https://www.facebook.com/DreamTeamdoPassinho/photos/a.238455699649307.1073741826.238446576316886

/517499178411623/?type=3&theater >. Acesso em: 29 de maio. 

 

3.4  ART BLACK. 

 

Este grupo é tão recente quanto o Dream Team do Passinho (formado em 2013) e 

também vem ganhando notoriedade na cena carioca. Todas as informações sobre as meninas 

do Art Black consegui através do perfil do mesmo na rede social Facebook.
67

. Formado no 

ano de 2015, o grupo teve o intuito de constituir-se para a disputa da Batalha dos Sneackers
68
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 Link para acesso < https://pt-br.facebook.com/pg/grupoartblack/about/> .  Acesso em 30 de maio de 2017. 
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 Do inglês, significa tênis. 
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no bairro de Madureira, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Nike. 

Saindo vitoriosas, as meninas passaram a receber diversos convites para se apresentar nos 

bailes da cidade carioca. Composto por Luana Gaspar, May Rodrigues,  Luara Alves, 

Prisccila Sousa e Suellen Beatriz, o grupo de dança não tem influências apenas do funk, como 

também do Hip Hop e do R&B
69

.  

Acredito que este grupo também transparece o sentido de limites de fronteiras formais 

e informais a qual já me referenciei anteriormente. Os encontros que a corporalidade do funk 

ajuda a promover se torna clara no decorrer de minha pesquisa. Inicialmente como amigas, se 

juntam a fim de duelar com outros grupos de dança para conseguirem vencer e ganhar mais 

visibilidade. Este espaço da própria batalha conforma uma sociabilidade de compartilhamento 

de experiências, vivências e mesmo de passos de danças distintos, novos, difíceis ou fáceis. 

Novos amigos, contatos, espaços, palcos. O evento – Batalha de Sneackers
70

 – é uma 

iniciativa do Viaduto de Madureira de competição de dança com bailarinos, e tem por 

objetivo a promoção e divulgação do charme. A forma de inscrição é através do envio de um 

vídeo de dança via YouTube e os grupos pré-solucionados são chamados para as conhecidas 

batalhas. O funk e o charme são ritmos bem parecidos. A diferença que meus interlocutores 

me evidenciaram foi que enquanto o primeiro é um ritmo mais acelerado, o charme é mais 

devagar, com as danças e rebolados contínuos e envolventes.  

Visto que todas essas expressões duais – informais e formais – contribuem de alguma 

forma para a visibilidade do movimento a que estão aferidos, sem dúvidas são de influência 

significativa para com o funk. A APAFunk parece estar conseguindo alcançar seus objetivos 

de divulgação da cultura funk, mas ainda é necessário manter a conquista desses novos 

espaços. Para tanto, a associação almeja o apoio de grandes equipes, pois pensa que sem o 

apoio das mesmas não é possível atingir locais que elas conseguem (Link de acesso: < 

http://apafunk.blogspot.com.br/2009/01/lei-favor-do-funk.html>. Acesso em 25 de maio de 

2017). 

Tomo como exemplo a Furacão 2000, muito presente desde o início dos anos 2000 e 

que volta a ganhar força nos últimos três anos no cenário carioca. Mas antes, visto todo o 

poder e influência das mídias sociais como Facebook, Instagram, YouTube, e blog decido 
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 Rhythm and Blue, gênero afro-americano introduzido nos Estados Unidos a partir dos anos de 1940. 
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mostrar um pouco de minha experiência de pesquisa para o leitor com relação a essas redes 

sociais. 

3.5  O PODER DAS MÍDIAS SOCIAIS. 

 

Minha pesquisa não tem o objetivo de demonstrar o poder das redes sociais de um 

modo geral, uma vez que esse fenômeno da atualidade é uma questão vista e estudada de 

forma aprofundada por pesquisadores
71

 correlacionando a demais temas. Porém, creio ser 

importante apontar como essas mídias me auxiliaram a encontrar informações acerca do funk. 

Como já disse antes no atual trabalho, vejo essas redes como vitrines e portas de 

visibilidade para questões, oportunidades, artistas, trabalhos e etc. De fato, o alcance que 

redes como Facebook tem entre todos, mas principalmente, entre os jovens, é algo alarmante. 

Nesta rede primordialmente, a divulgação de bailes e festas relacionados ao funk é algo bem 

comum. Com isto, produtores das festas, bem como assessores dos artistas podem ter um 

contato mais direto com o próprio público, ter uma ideia de margem de espectadores, além de 

divulgar em si o que vai ser o evento. Mostro abaixo ao leitor três imagens de eventos 

cariocas relacionados à cultura funk muito divulgados e procurados por jovens tanto da 

cidade do Rio de Janeiro, como de outros locais. Digo isto, pois realizei trabalhos de campo 

nesses três eventos que abaixo mostro e pude notar a presença de pessoas fora da cidade 

carioca e proximidades.  

A festa Eu amo baile Funk, realizada no mês de outubro de 2016 foi o local onde tive 

a oportunidade de conhecer as meninas do Art Black. Realizada no Circo Voador, localizado 

no bairro da Lapa, espaço boêmio da cidade do Rio de Janeiro, compilava vários artistas do 

Funk, alguns que ainda estavam emplacando grandes sucessos e, com isso, a carreira. As 

meninas do grupo são um exemplo, bem como o MC Flavinho, que ficou conhecido com a 

música Arrocha da Penha (2015)
72

. Além desses, o evento também contou com a participação 

de artistas antigos do Funk, como Cidinho e Doca
73

 e DJ GrandMaster Raphael
74

. No espaço, 
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 Ver RECUERO, Raquel. O capital social em rede: Como as redes sociais na Internet estão gerando novas 
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 Arrocha da Penha é uma música do MC que faz uma mixagem entre o estilo musical arrocha, advindo da 

Bahia com influências da música brega com estilo romântico, e o Funk. 
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 MC’s oriundos da Cidade de Deus, localizada no bairro de Jacarepaguá, conhecidos por diversas músicas, 

sendo o Rap da Felicidade  (1995) uma delas. Ver anexo 1. 
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pude notar a presença de jovens de diferentes idades e locais de residência. O ritmo era pela 

maioria presente no local bem disseminado e conhecido. Algumas pessoas de fora da cidade 

carioca, como é o caso de Henrique e dois amigos, vindos de Fortaleza, mas que moram em 

São Paulo, me afirmaram que procuraram o evento de funk “ porque vir pro Rio de Janeiro 

sem curtir um funk e uma praia é como se você não tivesse vindo”. Ou seja, em suas falas 

pude perceber a expectativa que o ritmo provoca e a importância e expressão que ele tem fora 

do eixo carioca. 

 

Figura 2  Foto de capa do evento Eu amo baile funk realizado no Circo Voador em 08/10/2016. 

Fonte: Facebook. Disponível em: < 

https://www.facebook.com/EuAmoBaileFunk/photos/gm.998723313569523/1302803746410370/?type=3&theat

er >. 

No início do ano de 2017, há pouco tempo, pude comparecer a outros dois eventos que 

também tinham em suas descrições o Funk como expressão influente e importante para a 

cidade do Rio de Janeiro. A festa Kriok, realizada em abril deste ano no Armazém da Utopia, 

parte revitalizada no centro do Rio de Janeiro para as Olimpíadas Rio 2016, contava com a 

presença de MC’s como MC Marcinho
75

 e Nego do Borel
76

. Nesse evento percebi a presença 

de muitos jovens, mas desta vez, mais novos, com as faixas etárias entre 17 e 25 anos. Outra 
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 DJ que está há cerca de 20 anos no ramo, além de sonoplasta e operador de rádio. Em sua trajetória 

acompanhou as alterações e mudanças do funk. Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=Bqgpby0O6WU> 

Acesso em: 30 de maio de 2017. 
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 Márcio André Nepomuceno Garcia, nascido em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, mais conhecido como 
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então lançou outros sucessos, como Glamurosa (2007) e Tudo é festa ( 2008). Link para acesso: < 

http://www.mcmarcinho.com.br /> . Acesso em: 30 de maio de 2017. 
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 Leno Maycon Viana Gomes, nascido na comunidade do Borel, Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Começou a ficar famoso com a música Brincadeira das Maravilhas, em parceria com o Bonde das Maravilhas, 

outro grupo de funk carioca. Mas foi em 2012 com Os caras do momento que Nego ganhou mais visibilidade 

com seus trabalhos. Link para acesso: < http://www.negodoborel.com.br/biografia/>. Acesso em: 30 de maio de 

2017. 

https://www.facebook.com/EuAmoBaileFunk/photos/gm.998723313569523/1302803746410370/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EuAmoBaileFunk/photos/gm.998723313569523/1302803746410370/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=Bqgpby0O6WU
http://www.mcmarcinho.com.br/
http://www.negodoborel.com.br/biografia/


50 
 

questão foi relativa aos valores dos ingressos para a entrada, que variavam de 30 reais, no lote 

promocional, a 120 reais no último lote para o ingresso masculino
77

.  

 

 

 

Figura 3 Foto do evento Kriok realizado em 01/04/2017. 

Fonte: Facebook. Disponível em: < 

https://www.facebook.com/FestaKrioK/photos/gm.278151469285238/1867159210192424/?type=3&theater > 

 

A Festa Errejota ocorreu no final de semana do dia 27 de maio, contou com a 

presença do Dream Team do Passinho e do MC Smith, dentre outros, e foi realizada na 

Estrada das Furnas, Zona Oeste  do Rio de Janeiro. O evento já teve outras edições e eu já 

tinha participado outra vez. O baile nessa festa é claramente mais voltado para as camadas 

altas da sociedade e consumidores da Zona Sul carioca. Percebe-se isso desde os valores dos 

ingressos – que partem de 50 reais até 140-, até os preços das bebidas, uma faixa média de 15 

reais uma lata de cerveja e 10 reais uma garrafa de água, bem como a indumentária
78

 dos 

participantes da festa, sendo a maioria de bairros nobres do Rio, como Leblon , Ipanema ( 

ambos na Zona Sul) e Barra da Tijuca ( Zona Oeste do Rio de Janeiro). 

 

                                                             
77  Ressalto isto pois existe, normalmente uma diferença de preços nos ingressos cobrados para homens e 

mulheres na maioria das festas. Neste caso, por exemplo, enquanto o valor de 120 reais era cobrado para os 

homens, os ingressos femininos eram de 90 reais. 
78

 Ver parte Funk: que grave é esse que o bumbum balança? 

https://www.facebook.com/FestaKrioK/photos/gm.278151469285238/1867159210192424/?type=3&theater
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Figura 4 Foto do evento Errejota realizado em 27/05/2017. 

 

Fonte: Facebook. Disponível em: < https://www.facebook.com/events/631697437019222/  > 

 

Nota-se a importância das redes sociais para a divulgação dessas festas, bem como a 

promoção dos artistas para o conhecimento do público. O funk, de fato vem ganhando cada 

vez mais adeptos de diferentes idades, mas consigo, ainda traz resistência. Em meio ao 

processo de escrita e trabalho dessa pesquisa, me deparei com a seguinte notícia “Senado quer 

criminalizar o Funk no Brasil”, veiculado pelo Jornal Folha Brasil online
79

, datado de 26 de 

maio. A reportagem divulgou que uma proposta do Senado já possui cerca de vinte mil 

assinaturas e tem por objetivo criminalizar o Funk, tendo sido enviada a Comissão de Direitos 

Humanos. O autor da proposta é um empresário paulista, ainda segundo a Folha Brasil, que 

afirma  

São somente [o funk] um recrutamento organizado nas redes sociais por e 

para atender criminosos, estupradores e pedófilos a prática de crime contra a 

criança e o adolescente, venda e consumo de álcool e drogas, agenciamento, 

orgia, exploração sexual, estupro e sexo grupal. (Marcelo Alonso, autor da 

proposta,). 

 

Alguns artistas e jornalistas chegaram a se manifestar, como foi o caso de Mr. Catra, 

quando o mesmo alegou que a ideia é uma piada, uma vez que há a reprodução diversas 

músicas estrangeiras com letras “piores” e ninguém nunca se posicionou de forma contrária. 

Ainda segundo a reportagem, um jornalista ironizou a fala de Alonso, dizendo “[...]os 

principais bandidos do Brasil nunca frequentaram um baile funk. Basta ver as delações 

premiadas [...]”. 

 

                                                             
79

 Link para acesso: < https://afolhabrasil.com.br/politica/senado-quer-criminalizar-o-funk-no-brasil/#>. Acesso 

em 29 de maio de 2017. 

https://www.facebook.com/events/631697437019222/
https://afolhabrasil.com.br/politica/senado-quer-criminalizar-o-funk-no-brasil/
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3.6  A GIGANTE RETORNA: FURACÃO 2000 E O PAREDÃO DO FUNK. 

 

Neste ponto de meu trabalho resolvo por apresentar a Furacão 2000 visto que a 

empresa foi enunciada, por exemplo, pelos fundadores da APAFunk como grande equipe que 

consegue um alcance muito forte e, por conta disto, seria importante o apoio da mesma na 

causa da associação. É interessante ressaltar ainda que segundo uma entrevista concedida por 

MC Leonardo ao Jornal Le Monde Diplomatique Brasil intitulada “ O funk é democrático e, 

por isso, perigoso”
80

, datada de janeiro de 2011, ele demonstra certo descontentamento com 

as grandes equipes de som como a Furacão 2000.Sua alegação se baseia na afirmação que 

esses empresários exploram os produtos ( entendo aqui como MC’s, eventos, etc.) que as 

comunidades produzem e, em cima disso, superfaturam. Mas, ao mesmo tempo, Leonardo 

também afirma que essas equipes, como é o caso da Furacão 2000, difundem os trabalhos e 

contribuem na promoção e divulgação da cultura funk, dando oportunidade à vários artistas. 

 Mais uma vez faço uso das redes sociais e, neste caso, um perfil no YouTube, para 

esclarecer a história da Furacão
81

. O vídeo é postado por uma página denominada “Arquivo 

do Funk” e nele um dos fundadores e dono da Furacão 2000, Rômulo Costa, explica as 

origens da empresa. Junto com a gravadora Som Livre
82

, lançaram alguns discos. Segundo o 

paizão, como é denominado pelos consumidores da empresa, é uma equipe de som que 

promove shows em todo o Rio de Janeiro e em algumas cidades de outros estados brasileiros, 

como Brasília e Porto Alegre. Ainda segundo Rômulo Costa, à época da gravação do vídeo, a 

equipe possuía dez equipamentos de som, o que possibilitava a realização de diversos eventos 

simultaneamente. 

É necessário dizer aqui que o vídeo foi postado no ano passado, 2016, embora tenha 

sido gravado antes. Tive dificuldades, portanto, de conseguir maiores informações a respeito 

da empresa, visto que o próprio site da equipe está desatualizado, datando a última atualização 

do ano de 2015. Segundo o site Cultura Mix
83

, vinculado ao Portal R7 da Rede Record de 

                                                             
80

 Link para acesso: < http://diplomatique.org.br/o-funk-e-democratico-e-por-isso-perigoso / >. Acesso em 29 de 

maio de 2017. 
 
81

 Link para acesso: < https://www.youtube.com/watch?v=CoREtOFrDxM > . Acesso em: 30 de maio de 2017. 
82

 Gravadora criada em 1969 que tinha por objetivo colocar à disposição da população as trilhas sonoras das 

minisséries e novelas da Rede Globo de Televisão.  
83

 Link para acesso: <http://musica.culturamix.com/estilos/funk/historia-da-furacao-2000-e-do-funk.>. Acesso 

em 30 de maio de 2017. 

http://diplomatique.org.br/o-funk-e-democratico-e-por-isso-perigoso%20/
https://www.youtube.com/watch?v=CoREtOFrDxM
http://musica.culturamix.com/estilos/funk/historia-da-furacao-2000-e-do-funk
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Televisão
84

, o começo da história da equipe de som começou a ser desenhada ainda nos anos 

de 1970. Nesta época, a Guarani 2000, de Gilberto Guarani e a Som 2000 de Rômulo Costa 

eram as duas empresas fortes de equipagem de som. O sucesso deles estava atrelado a alguns 

bailes funks na época. O nome, segundo a coluna online, veio de uma situação inesperada, 

quando uma pessoa influente, ao ouvir o poder de todo o equipamento afirmou “Isto não é 

Som 2000, nem Guarani, é um furacão!”. E assim ficou. 

 Atualmente, o paredão do funk como é chamado pelos adeptos é bastante presente nas 

mais diversas festas das cidades cariocas e é um atrativo para quem gosta do ritmo. Quando 

enunciamos mais uma vez o Anthropological Blues de DaMatta (1974) aponto minhas 

vivências de trabalhos de campo indiretos. Através de falas e pequenas conversas em eventos 

que tinham a equipe de som como atração da festa, pude perceber a relevância e a força que a 

Furacão 2000 mantém até os dias atuais. “ Vai começar a Furacão, melhor parte, vamos todo 

mundo para frente do paredão!”. E o som é realmente alto. Muito alto. O chão chega a tremer. 

Particularmente gosto muito de ficar perto do som nas festas, mas em uma dessas o volume 

era tão alto e a vibração tão forte que cheguei a me sentir  desnorteada. Mas desnorteada de 

uma sensação boa. Os jovens que pude conversar brevemente quando eu disse essa minha 

emoção afirmaram a mesma coisa, e alguns ainda acrescentaram: “ O bom mesmo é encostar 

nas caixas”. A atração e animação eram claras. 

 

                                                             
84

 Empresa de televisão aberta fundada no ano de 1953 pelo empresário Paulo Machado de Carvalho. 
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Figura 5 Paredão do funk  da Furacão 2000. 

 Fonte: Google. 

 Pude perceber, portanto, a expressão que essas empresas, bem como os grupos de 

encontros e eventos fazem para com o funk enquanto movimento, e como eles auxiliam a dar 

maior visibilidade a toda essa construção que vem sendo batalhada pelos amigos e adeptos. 

As conquistas são graduais e, no próximo capítulo apresento ao leitor uma delas: a lei 

sancionada pelo governador do Rio definindo o funk como movimento cultural de expressão 

popular. Porém, esse processo de institucionalização implica, por outro lado, adaptações das 

duas partes, mas principalmente para aqueles que estão sob as regulamentações e sanções 

governamentais. Vejamos a seguir, o processo de patrimonialização do Funk carioca. 
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4. AS POLÍTICAS CULTURAIS E O MOVIMENTO FUNK CARIOCA. 

 

A luta dos funkeiros, entendendo estes como produtores, músicos, MC’s, 

frequentadores, amigos ,não é recente e, neste ponto, pretendo explorar o que foi o processo 

chamado de institucionalização e patrimonialização do funk. A luta continua ativa e 

permanente, uma vez que o preconceito e discriminação para com o movimento, ritmo, 

expressão cultural ainda é presente. Como mostrei no capítulo anterior, é recente uma 

proposta de criminalização do funk, datada de abril de 2017. Com isso, meu intuito é o de 

mostrar ao leitor as conquistas alcançadas pelo funk como "expressão cultural" que se deram 

em diálogo com a formulação e execução de políticas públicas culturais no Brasil e no estado 

do Rio de Janeiro. 

 

4.1 UM POUCO DE HISTORICIDADE: BREVE PANORAMA DAS 

POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL. 

 

 

Figura 6 Linha do tempo do panorama das políticas culturais no Brasil.  

Elaborada pela autora. 
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Meu objetivo nesse ponto do trabalho é o de fornecer uma breve contextualização 

sobre o tema das políticas públicas culturais no Brasil, além de mostrar sua inserção incipiente 

na área da Antropologia. 

 Desde os anos de 1990, a responsabilidade bem como a participação do Estado para 

com as questões que englobam práticas culturais no âmbito nacional se intensificaram 

(CALABRE, 2005). Entendo por política pública ações ordenadas na esfera pública e, sendo 

mais específica, esse ordenamento no campo das políticas públicas culturais está 

correlacionado à área cultural. Procuro focalizar na área da cultura uma vez que meu trabalho 

tem como tema principal o funk e seus desdobramentos. 

 Quando falamos sobre o que seriam políticas públicas, geralmente, associado a um 

campo intelectual, elas são um “plano de ação para guiar decisões e ações” ( CASTRO, 

LIMA, 2015, p. 01). Por estarem relacionadas aos exercícios do Estado essas seriam então o 

Estado agindo propriamente dizendo. Quando nos referimos à Antropologia, a maioria das 

pessoas dessa área vem oriunda das Ciências sociais e tem uma prática muito próxima 

daqueles pesquisadores da Ciência Política (CASTRO, LIMA, 2015). A policy, ou política é 

compreendida então como um programa de valores e práticas.  

A relação enfatizada entre policy-making e os policy-executing process tem 

como pressuposto a centralidade do indivíduo no plano metodológico, suas 

ações sendo entendidas como racionais, movidas por interesses e guiadas por 

uma maximização dos benefícios. Se adequado para os indivíduos, melhor 

ainda para as instituições [...]. ( CASTRO, LIMA, 2015). 

Sendo assim, nessa perspectiva, as políticas públicas teriam como ações, portanto, o 

reconhecimento do problema, estruturação dos argumentos para atendê-lo e, por fim, 

aplicação para solucioná-los (ou a tentativa de). Ou seja, é a capacidade do órgão 

governamental de atender a essas demandas de forma consistente e eficaz. ( CASTRO, LIMA, 

2015). Marcos André Melo, da Universidade Federal de Pernambuco em seu artigo intitulado 

Estado, governo e Políticas Públicas, de 1999, afirma que a subárea das políticas públicas 

estariam dentro da grande área da Ciência Política e suas delimitações e configurações 

começaram a surgir em meados dos anos de 1960 e 1970. (CASTRO, LIMA, 2015). “Nos 

termos de Melo, poder-se-ia então compreender a ‘subárea’ das políticas públicas – no caso 

brasileiro – como um campo de conhecimento essencialmente acadêmico em vias de 

institucionalização” ( CASTRO, LIMA, 2015, p. 26).  
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 No campo antropológico, esses estudos começaram a emergir por volta dos anos de 

1980. Isto, pois, políticas públicas não eram assunto principal da Antropologia. A parte 

cultural ainda sob esta ótica estaria correlacionada a ações advindas do ordenamento do 

Estado e, por conta disto, eram interesse de outra área, como mostrado acima ( Ciência 

Política) (MOTTA, OLIVEIRA, 2015). Como eram feitos novos na área, os antropólogos se 

baseavam nas linhas dos anos 1960 e 1970. Mas durante sua trajetória, houve remodelações e 

influências externas, como Pierre Bourdieu, Clifford Geertz e Michel Foucault. 

[...]Redes sociais muito abrangentes, conteúdos simbólicos e formas sociais 

variadas, e muitas vezes em confronto entre si, participam dos jogos de 

poder que se estabelecem em torno do reconhecimento de um conjunto de 

relações sociais como matéria para intervenção governamental[...] ( 

CASTRO, LIMA, 2015, p. 36). 

A noção de “cultura” com aspas seria então um instrumento utilizado pelos atores 

como forma de reafirmar sua identidade, visto o processo de politização do termo (CUNHA, 

2009). Vejo, portanto, no caso das políticas culturais como sendo um direito e necessidade, 

simultaneamente, de uma representatividade e atendimento de direitos. Não é uma troca de 

favores entre o  Estado e a sociedade ( cultural, no nosso caso): se os grupos que devem ser 

beneficiados se comportam de tal modo satisfatório segundo e para o governo, eles têm a 

recompensa de privilégios sociais e culturais. Caso contrário, o benefício é negado, como diz 

Marcel Mauss ( 1923-24). Políticas culturais são direitos, e não recompensas. É interessante 

pensar então que para o Estado existe uma noção normativa a qual os movimentos  devem 

estar adequados para serem considerados por eles como movimento cultural e expressão da 

cultura.  

O modelo de Democracia participativa busca uma relação nova de tutela por parte do 

Estado em cima dos direitos a partir da Constituição de 1988 (MOTTA, OLIVEIRA, 2015). 

Diante desse processo, a pesquisa de estudiosos se intensificou quando o assunto é a cultura 

na esfera pública, embora os antropólogos tenham permanecido de modo reservado. Os 

estudos cresceram desde os anos 90 tanto em instituições públicas quanto em instituições 

privadas, com o aumento de cursos de especializações na área e pós graduações: na USP, um 

programa de Pós graduação na área de Ciência da Comunicação; curso de Produção Cultural 

na UFF; Programa Avançado de Cultura Contemporânea, na UFRJ, dentre outros ( MOTTA, 

OLIVEIRA, 2015). 

Cultura é um tema que sempre existiu nos debates, mesmo que de forma indireta. Mas 

na trajetória histórica brasileira podemos destacar três grandes momentos de sua inserção 
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relevante na agenda do Estado. O governo Vargas desde o Governo Provisório (1930 -1934) 

até o período do Estado Novo (1937- 1945); o período da Ditadura Militar Brasileira durante 

gestão de Médici e Geisel; o governo Sarney e Collor (CALABRE, 2005); e posso acrescentar 

o primeiro mandato da Presidente Dilma Rousseff, iniciado no ano de 2011, justamente 

quando a cultura funk começou a ser mais contemplada com políticas públicas. Destaquei o 

Governo de Getúlio Vargas como sendo o primeiro que incorporou nas ações do Estado 

assuntos  ligados à cultura e foi durante esse período, portanto, que a estrutura formal do 

assunto foi montada. No segundo momento destacado, durante parte da ditadura militar, 

houve uma renovação dessas políticas. Segundo a história brasileira, a ditadura militar foi 

uma época compreendida entre os anos de 1964 até 1985 e foi marcada por censuras 

constantes nas mais diversas áreas da vida cotidiana, seja artística, cultural e política. O 

terceiro momento, relacionado ao governo de Sarney e Collor foi difícil e é caracterizado por 

uma época assoladora ( CALABRE, 2005). 

No momento inicial de fabricação e estruturação das políticas culturais ( 1930 – 1945) 

houve a criação do Instituto Nacional do Cinema Educativo ( INCE). Existia ainda um 

interesse na criação de um instituto capaz de contabilizar a produção cultural no Brasil, o que 

depois fora criado e incorporado ao Instituto de Estatística, em 1934. Nesse período e até 

1945, a área cultural estava sendo gerida pelas secretarias de cultura e educação ( CALABRE, 

2005). O papel do rádio na história brasileira também é muito marcante, aparelho que desde 

1923 tinha relevância e centralidade na cultura de massa brasileira, mas que apenas na década 

seguinte ( 1932) ganhou uma legislação que o contemplava com a importância que tinha. 

Desde 1945 até 1964, os investimentos advindos da esfera privada foram marcantes e mais 

presentes (CALABRE, 2005). O Ministério da Educação e Cultura (MEC), na realidade, 

surgiu após uma separação do Ministério da Educação e Saúde, surgindo também em 

separado o Ministério da Saúde (1953). (CALABRE, 2005). 

A Segunda Guerra Mundial auxiliou o retorno dos rádios. Em 1966 foi criado o 

Conselho Federal de Cultura, durante o governo de Castelo Branco. Ainda segundo Lia 

Calabre (2005), após esse feito, três anos depois sob liderança do Presidente Médici o Plano 

de Ação Cultural surgiu e fora veiculado, à época, como um programa de investimentos em 

eventos culturais. “O PAC abrangia o setor de patrimônio, as atividades artísticas e culturais, 

prevendo ainda a capacitação de pessoal. Ocorria um processo de fortalecimento do papel 

Secretaria da Cultura que continuava dentro do Ministério da Educação [...]” (CALABRE, 

2005, p. 04).  A Fundação de Arte, FUNARTE, Conselho  Nacional de Direito  Autoral, 
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CNDA, Conselho Nacional de Cinema foram criados durante o Governo Geisel (1974-1978).  

A FUNARTE foi fundada com o intuito de ser a parte executiva dos planos de ação do 

governo ( CALABRE, 2005). Em 1975 o Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC, foi 

criado visando a preservação cultural, desenvolvimento econômico e criação de produtos 

identitários brasileiros. O IPHAN, muito importante na área cultural até os dias atuais, 

antigamente, mudou de instituto para secretaria na mudança dos anos de 1979 para 1980.  

Ainda nesse contexto, e visto todo o alargamento da área cultural sob o território 

brasileiro, teve início uma discussão acerca do tratamento da cultura dentro do MEC ou uma 

possível criação de um ministério somente ligado para a cultura. Para os primeiros era mais 

seguro e estável permanecer em um ministério já consolidado, e para a outra parcela, somente 

com a dissociação que a cultura ganharia o tratamento e atenção devidas ( CALABRE, 2005). 

Por fim, em 1981, foi criada a Secretaria de Cultura sob governo de Rubem Ludwig. Porém, 

apenas quatro após depois que o Ministério da Cultura foi criado e, inicialmente não tão forte, 

como a maioria já havia imaginado, uma vez que ainda assim, a maior parte das verbas era 

destinada para a educação. Na década de 80 os investimentos na parte cultural foram ainda 

mais escassos e, como uma alternativa a esse “problema” o Presidente Sarney promulgou a 

Lei n° 7.505
85

 de incentivo à cultura utilizando da renúncia fiscal. ( CALABRE, 2005, p. 7). 

Já no governo Collor, nos anos de 1990- 1992, toda essa estrutura foi alterada:  

O Presidente promulgou a Lei n° 8.029
86

, que extinguia, de uma só vez, 

diversos órgãos da administração federal, em especial da área da cultura 

FUNARTE, Pró-Memória, FUNDACEN, FCB, Pró Leitura e 

EMBRAFILME  e reformulava outros [...]desmontando trabalhos que 

vinham sendo realizados por mais de uma década. Collor extinguiu também 

o próprio Ministério da Cultura, criando uma Secretaria de Cultura que teve 

como primeiro Secretário Ipojuca Pontes que, em 1991, passou o cargo para 

Sérgio Paulo Rouanet [...]. (CALABRE, 2005, p. 08). 

Ainda no meio do mandato, em 1991, Collor formula uma nova lei com relação à 

cultura de número 8.313
87

 conhecida como  Lei Rouanet. O Presidente Collor passou pelo 

processo de impeachment e depois de sua saída, em 1994, algumas secretarias e instituições 

que durante sua liderança tinham sido extintas foram reabertas. Nos anos conseguintes, 

durante Governo de Fernando Henrique Cardoso ( 1995- 2002), foram realizadas algumas 

modificações que faziam com que as leis fossem aplicadas de forma mais ágil 

(CALABRE,2005). A alternativa foi diminuir os investimentos vindos da área pública, mas 
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 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm>.  Acesso em: 20 de junho de 2017. 
86

 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8029cons.htm>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 
87

 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8029cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
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incentivando o empresário privado através de incentivos ( fiscais, por exemplo) e, com isso, 

eles eram os responsáveis dos rumos da produção cultural. (CALABRE, 2005). É notável, 

portanto, que o processo das políticas públicas é feito de forma conjunta entre empresas 

estatais e governo público que se firma através do patrocínio e do financiamento. Ou seja, é 

através de estratégias e direcionamento estatal para com as empresas privadas e, além disso, 

de um marketing por parte dos grupos interessados no financiamento que a rede funciona, de 

forma interligada e associada. 

 

4.2 PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO DO FUNK CARIOCA. 

 

As conquistas foram aparecendo de forma gradual. Após a criação da APAFunk em 10 

de dezembro de 2008, o funk começou a se expandir e a atingir patamares que antes não havia 

conseguido. O próprio objetivo da associação era o de, justamente ser um holofote das 

demandas daqueles que viviam do funk, apoiados pelos amigos e adeptos do ritmo. Durante o 

processo de fundação da APAFunk estavam ativos e presentes MC Leonardo, quem deu a 

partida inicial para o projeto, Mano Teko, Júnior, o Deputado Marcelo Freixo, filiado ao 

partido do PSOL que, junto de Wagner Montes conseguiram a implementação da lei “ Funk é 

cultura”, o Delegado Orlando Zaccone, o advogado Guilherme Pimentel e as professoras 

Pâmela Passos e Adriana Facina (LUCENA, 2016, p. 26). Logo no primeiro ano após sua 

fundação ( em 2009) conseguiram um feito importante 

A gente conseguiu fazer um burburinho na cidade muito forte, muito intenso, 

de uma maneira que o debate público veio à tona com muita força e quando 

o debate vem com muita força ai acontece a audiência pública na ALERJ. O 

Marcelo [Freixo] tinha acabado de assumir a presidência da Comissão de 

Direitos Humanos. Ele era autor do projeto de lei. Então ele já tinha vontade 

de fazer essa audiência pública, mas o momento da audiência vem quando a 

mobilização está no auge. E ai a gente faz a Roda de Funk da Praça XV, 

chamando pra audiência pública, chamado para a ALERJ [...] A audiência 

pública rolou, deu mais sucesso, ai na semana seguinte o projeto foi 

colocado em pauta para a discussão. ( Entrevista do advogado Guilherme 

Pimentel dada à Lucena em 13-09-2015. LUCENA, , 2016, p. 33). 

Segundo o relato de Lucena, a audiência pública a qual se refere o advogado 

Guilherme Pimentel ocorreu em setembro de 2009 e conseguiu encher a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de funkeiros, atores importantes na luta do ritmo. 
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Neste mesmo dia, outra ação fora lograda: a revogação da Lei Álvaro Lins  de nº 5265
88

, que 

colocava os bailes funks e as festas raves 
89

 sob as mesmas regras. A lei recebeu esse nome do 

chefe da Polícia Civil durante o governo de Rosinha Garotinho e Garotinho que, além disso, 

era deputado na época. Porém, apesar de ter sido homenageado com o a lei, em 2008 teve o 

mandato cassado por estar ligado com casos de corrupção (FACINA, 2014). Na mesma data 

de revogação da lei nº 5265, houve a aprovação da Lei Estadual “Funk é cultura”, de nº 

5543
90

 que definia o Funk como movimento cultural popular ( LUCENA, 2016). No dia do 

ocorrido, o Deputado do PMDB Paulo Mello desculpou a aprovação da lei nº 5265 alegando 

que se na ocasião anterior a Assembleia também estivesse lotada, ela não teria sido aprovada 

(SOARES, 2014). Esta atitude pareceu ser uma estratégia do deputado frente a toda aquela 

pressão em massa que ocorria no dia. Isto, pois, um bom governante é também um ator e não 

deve ser/ter, necessariamente, todas as características ou ações esperadas pelo eleitorado ( 

nesse caso, pelos ouvintes na assembleia), mas sim, parecer tê-las (MAQUIAVEL, 2011). O 

texto da lei “Funk é cultura” foi escrito por representantes que estavam presentes no mandato 

de Marcelo Freixo, além de alguns integrantes da APAFunk (FACINA, 2014). 

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. 

 

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. 
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 Ver anexo 2 o texto da lei. Disponível em < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/ede57aa198e6e98d8325746d0060

6539?OpenDocument > . Acesso em: 22 de junho de 2017. 
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 Festas de música eletrônica. 
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 Disponível em < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/78ae3b67ef30f23a8325763a00621

702?OpenDocument > . Acesso em: 06 de maio de 2017. 
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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 da 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 (Texto disponível em < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe00

52c89c/78ae3b67ef30f23a8325763a00621702?OpenDocument>). 

 

Essa vitória não significava, necessariamente, que já estava tudo em prática. Os 

músicos e MC’s que estiveram presentes nessa conquista perceberam que a liberdade ainda 

não seria a requerida por eles. (FACINA, 2014). Isto, pois, “afirmada como direito, a cultura 

do funk permanecia, na prática, criminalizada.” (FACINA, 2014, p. 09). Nesse mesmo 

contexto o processo de implementação das UPP’s já estava acontecendo e é importante 

ressaltar que isso significou uma remodelação nos bailes. 

[...]as UPPs são a ocupação territorial armada de algumas favelas 

consideradas estratégicas para a contenção de práticas criminosas associadas 

ao comércio varejista de drogas ilícitas (denominado superlativamente de 

“tráfico”). O principal efeito da UPP é reduzir tiroteios e armas circulando 

ostensivamente nas mãos de moradores [...]. (FACINA, 2014, p. 09). 

Antes da Lei apelidada como “Funk é cultura” a maioria dos encontros e bailes de 

comunidade aconteciam segundo suas próprias regras, de modo informal. “[...]Sem 

investimentos de verbas públicas e limitados na captação de recursos privados, os bailes de 

favelas tinham os comerciantes varejistas de drogas (“traficantes”) como seus principais 

financiadores[...]” (PASSOS, FACINA, 2015, p. 02). A partir da consolidação das Unidades 

de Polícia Pacificadora, houve uma atualização dos bailes em comunidades onde batalhões 

eram presentes. Com o Estado agora diretamente ligado aos bailes, as UPP’s passaram a 

determinar as condições para que as festas ocorressem e, muitas vezes, realizavam a proibição 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/78ae3b67ef30f23a8325763a00621702?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/78ae3b67ef30f23a8325763a00621702?OpenDocument
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daquele divertimento com o argumento que “ a comunidade ainda não estava preparada para o 

funk” (PASSOS, FACINA, 2015, p. 02).  

Estas [as UPP’s] têm marco zero cultural comum a proibição ou o controle 

militarizado sobre as formas de lazer das populações dos territórios em que 

se instalam. Como contrapartida, surgem movimentos culturais que 

reivindicam a "cultura como direito (FACINA, 2014, p. 01 ). 

Apesar disso, alguns desentendimentos dentro da APAFunk surgiram após a conquista 

da lei “Funk é cultura”. Embora tenha sido aprovada, deveria ainda ser sancionada. Ou seja, o 

embate também foi uma espécie de luta legislativa (FACINA, 2014). E eles não queriam 

deixar de lado o funk da rua, do morro, do povo, só pelo fato de ter sido aprovado na ALERJ. 

Segundo a entrevista cedida por Guilherme Pimentel à Lucena (2015)  

Teve uma reunião no Palácio Guanabara da APAFunk com o governador, ai 

o Freixo que conseguiu essa reunião. Qual era o motivo da reunião? A lei 

Funk é Cultura já tinha sido aprovada, só que ela precisava ser sancionada, 

ou seja, assinada pelo governador, se não, não ia começar a valer e ai quando 

teve essa reunião o governador falou assim na reunião “Não, nós não só 

vamos sancionar como vamos fazer um baile funk aqui no palácio”. [...]O 

Marcelo, todo mundo foi pego de surpresa, mas na reunião tava o MC 

Leonardo, tava o Tojão [Dono de Equipe de som de Três Rios] o pessoal, 

mas a galera meio que falou “Não, beleza, vamos fazer.” E decidiram fazer. 

Mas quando saíram de lá o Cabral já botou um assessor de impressa já e ai 

saiu no jornal... Essa galera [aqui se refere as pessoas que saíram da 

APAFunk] começou a falar, “Funk do Palácio, porra! Funk do Palácio é o 

caralho”. [...]“Porra, caralho, nós vamos fazer um bagulho no Palácio, então, 

vamos botar uns funks que falam de segurança pública, que falam contra  a 

matança, que falam contra o extermínio, vamos fazer esses caras ficarem 

desconfortáveis, pô”. [...]. ”nosso lugar é chão, é rua e tal...” [..]. ( Entrevista 

do advogado Guilherme Pimentel dada à Lucena em 13-09-2015. LUCENA, 

2016, p. 34). 

É notável, portanto, que a associação é uma instituição nova que aprende conforme 

vão acontecendo os fatos. Acrescido a isso, ainda que dentro de uma instituição que conflui 

pessoas com propósitos e interesses semelhantes, nascem divergências com relações a 

determinados assuntos, uma vez que cada um carrega consigo uma individualidade frente a 

posicionamentos que devem ser tomados. Portanto, desentendimentos e discordâncias servem 

como processo de construção da mesma.  

No ano de 2010, muitos bailes funks em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora ( 

UPP) começaram um embate para serem reabertos. Um exemplo já explorado no trabalho é o 

da Chatuba, que ocorria na localidade da Penha (FACINA, PALOMBINI, 2016). As 

negociações foram intensas para que conseguissem reabrir os bailes de comunidade. Mesmo 

depois de reabertos, a proibição realizada pela Lei Álvaro Lins agora era colocada em prática 
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através da “Resolução 013”. A polícia através dela tinha a liberdade de autorizar os eventos 

segundo suas próprias regras.  

[...] assim como o "decreto da censura" (39.355/2006) são normas que 

carecem de embasamento legal e violam a Constituição Federal, pois na 

democracia é inconstitucional o dever de pedir autorização para autoridade 

policial para realizar um evento [...] (FACINA, 2014, p. 10). 

Mostro aqui minha percepção do que seriam esses bailes funks e as festas de funks: 

segundo pude notar através da leitura de bibliografias desde Hermano Vianna (1988) até as 

mais atuais como de Facina e Palombini (2016) e até como frequentadora de algumas festas 

com temáticas funk
91

, os primeiros acontecem nas comunidades cariocas, normalmente com 

frequentadores dos próprios morros. Já as festas funks ocorrem em locais onde camadas 

médias na cidade do Rio de Janeiro costumam frequentar, como bairros da Zona Sul e área 

portuária do Rio.  Além disso, são cobrados ingressos
92

 para a entrada (que variam de 30 a 

120 reais). Enquanto isso, os bailes funks de comunidade costumam ser um dos poucos – ou 

os únicos – divertimentos gratuitos (GRILLO, NERI, 2013).   

Segundo o relato do advogado envolvido na causa da APAFunk, Guilherme Pimentel, 

os bailes, em algum novo momento seriam proibidos novamente, mas aquele momento em 

que foram reabertos já marcaria uma história para o funk ( LUCENA, 2016). É importante 

ressaltar a conquista da lei sancionada que define o funk “como Movimento Cultural e 

musical de caráter popular”, pois, antes a temática que englobava os bailes funks e o próprio 

ritmo era assunto da Segurança Pública do Rio de Janeiro e, após esses êxitos começaram a 

ter tratamentos diferentes e a serem incorporados pela Secretaria de Cultura (LUCENA, 

2016). Ou seja, parece que segundo a visão do Estado para que sejam alojados dentro da 

Secretaria de Cultura é necessário o cumprimento normativo de algumas “regras”. Porém, o 

funk mesmo se demonstrando como forte expressão popular e cultural na cidade do Rio de 

Janeiro, desde seu surgimento, até sua expansão virando consumo em massa das diferentes 

camadas sociais, isso não bastou. A resistência dos atores envolvidos com a causa se 

demonstrou central para o sucesso das diferentes conquistas. 

Ressalto a tendência burocrática a qual Max Weber (1979) já percebera o aumento 

gradual: o aumento da padronização e, junto disto, o aumento da “racionalização” 
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 Ver parte As associações e grupos ligados à cultura funk: construção de novos espaços e o direito a ter 
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progressiva, além da hierarquia dos cargos. O funk, portanto, através dessas leis é definido 

como um “movimento cultural” para o Estado ( pois para aqueles adeptos à ele, já assim o 

era), porém, ajudavam a reforçar que daquele ponto em diante os conteúdos relacionados à 

ele, o Estado com seus órgãos de Cultura, teriam primazia. 

O que me mobilizou foi o que me pareceu uma tentativa de normatização do 

Funk, com os valores e gostos oficiais agindo de modo significativo nesse 

processo que acompanhava tanto as demandas dos órgãos governamentais 

como fazia eco às reinvindicações de cultura das lideranças funk. 

(MIZRAHI, 2013). 

Os acontecimentos foram ocorrendo de forma sucessiva e ainda no de 2010, alguns 

MC’s como MC Smith, MC Tikão e MC Gallo são presos por realizarem apologia ao crime e, 

justamente um dos argumentos usado foi o de que “funk não é crime, funk é cultura”. 

(LUCENA, 2016).  

Uma fase nova em comparação ao que o funk já tinha vivenciado tem início no ano de 

2011, quando muitos editais relacionados à cultura são abertos.  

Como fruto da luta dos funkeiros e de moradores de favelas, da crítica de 

pesquisadores militantes e de mídias contra-hegemônicas, surgiram outros 

caminhos e mediações voltados para a afirmação de um direito cultural: a 

realização e fruição de bailes funk. O edital destinado ao funk, elaborado 

pela Secretaria de Estado e Cultura do Rio de Janeiro, é um exemplo desse 

processo conflituoso e complexo. (PASSOS, FACINA, 2015, p. 03). 

Inicialmente eram 500 mil reais.  Durante a gestão de Eduardo Paes, prefeito eleito na 

cidade carioca com mandato iniciado em 2009 ( e que cumpriu até final de 2016, sendo 

reeleito) e governo de Sérgio Cabral ( tendo seu primeiro mandato iniciado em 2007 e que se 

estendeu até o momento de renúncia, final de 2014) as secretarias de cultura e educação tendo 

em vista o alargamento, bem como a expressão e conquistas que o funk vinha logrando 

passou a incorporar às suas respectivas práticas algumas ações relacionadas ao ritmo 

(MIZRAHI, 2013). 

O funk fora utilizado, portanto, como uma ferramenta que interviria em suas 

manifestações. De início, foi usado como um mediador entre professores e alunos, disciplinas 

e aulas, e o próprio ambiente escolar. Segundo o blog da APAFunk,
93

 o incentivo após a 

conquista da Lei voltada para o funk estaria também relacionada a um caráter pedagógico, 

transformando as letras e as batidas do ritmo em uma forma que contribuísse para o 

aprendizado dos alunos, uma espécie de chamariz para despertar maior interesse, 
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concentração e engajamento nas atividades escolares. À época, “[...]a secretária de educação 

do Estado Teresa Porto, demonstrou crença na possibilidade do uso do funk como ferramenta 

pedagógica de aprendizado[...]” (SOARES, 2014, p. 227) 

Podemos tomar como importante facilitador para tentar compreender essa atitude o 

texto de Bóris Maia, intitulado Carisma e autoridade professoral (2015). O que se percebe 

segundo relatos de companheiros de aulas é que existe uma distância entre os tutores e os 

estudantes devido à falta de interesse e didática, dificultando, assim, o aprendizado destes 

últimos e suas respectivas relações com o próprio gosto pelo ambiente escolar. Isto ocorre, 

talvez, devido à falta de carisma do professor, que é o definidor da autoridade professoral na 

sala de aula. É importante ainda dizer que a característica carismática não é algo que o 

professor inicia sua carreira com ou sem, mas sim, é um atributo que o tutor desenvolve em 

cada caso. O professor, portanto, tem autoridade sobre os alunos se existe a crença na 

legitimidade dele exercer sua função. Caso contrário, é muito comum que os tutores busquem 

alternativas quando não possuem as características carismáticas (MAIA, 2015).  

Em 2012 a APAFunk passa por algumas mudanças: MC Leonardo, quem havia 

iniciado o processo de fundação da associação se candidatou a vereador e, por conta disso 

teve que se afastar de seu cargo na associação, passando a ser de Mano Teko. Inicia-se junto 

com Mano Teko a ideia do Sarau da APAFunk, sendo uma “ferramenta de intervenção” 

(LUCENA, 2016). Ou seja, esses tipos de iniciativas são instrumentos novos implantados 

pelos sujeitos de mobilização pela busca de direitos e do reconhecimento do funk enquanto 

expressão musical de caráter popular. Sob as palavras de Soares (2014) seriam “inovação 

política para a produção de engajamento”. O  intuito da ação era similar à das rodas de funk, 

um espaço de manifestação e debates e que, por vezes, tinham movimentos sociais 

convidados para se juntar ao evento. O Sarau pode ser ainda comparado às rodas de rima 

ligadas ao gênero do rap. Essas rodas ocorrem tanto em espaços públicos como em privados e 

podem suscitar uma premiação em dinheiro ou sem qualquer prêmio monetário, mas de 

reconhecimento e compreensão do público (NOVO, 2014). 

Essa ocupação de um espaço por pessoas que estão presentes ali por opção para 

debaterem e levantar ideias acerca de temáticas culturais, neste caso o rap e no meu caso o 

funk, é pertinente ao pensarmos nas redes de pessoas que por esses locais permeiam e as 

sociabilidades que suscitam. “Compreender o que faz cada um dos jovens sair de suas casas 

num dia da semana, cansados, depois de um dia de estudo ou trabalho, para ir para as ruas 
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ouvir e fazer rimas, só é possível, se nos atentarmos aos seus relatos pessoais” (NOVO, 2014, 

p. 26).  

Além de trazerem a conectividade com o público, através do fazer artístico, 

propunham também uma ferramenta pedagógica para a organização e 

conscientização dos profissionais do funk e funkeiros no reconhecimento de 

seus direitos, promoção da cidadania e a visibilização do fazer político nos 

atos da APAFunk. (LUCENA, 2016, p. 37). 

É importante, portanto, destacar mais uma vez as ações da associação justamente para 

reiterar o papel que ela tem frente aos aparatos formais da sociedade. Além disso, para 

compreender melhor o que foi o processo de normatização a qual o Funk passou. Segundo 

minhas leituras e relatos de pesquisas empíricas aqui apresentados, é notório que esse 

processo de institucionalização da cultura funk é uma tentativa pacífica de corresponder tanto 

às lideranças envolvidas no ritmo, como os governantes do Estado e seus parceiros. Mas essa 

característica do Estado de padronização e regulamentação cada vez mais sucessiva das ações, 

muitas vezes, atende em maior parte aqueles que impõem as regras, e não necessariamente 

aos que devem ser beneficiados (HABERMAS,1984), como é o caso do Baile da Chatuba
94

 

que fora proibido inicialmente com a chegada das UPP’s e reaberto depois com o lançamento 

de editais públicos da cultura. As noções subjetivas desse baile foram forçosamente postas de 

lado com a chegada do comando da polícia quando estes últimos incorporaram a quadra onde 

ocorriam os bailes segundo suas cores do batalhão. 

Ligada ainda à Resolução 013, que sofreu diversas denúncias por parte de equipes de 

som, as delações foram encaminhadas para a ALERJ e para a APAFunk  (com a ajuda da 

Fundação Getúlio Vargas, FGV), a fim de conseguirem um apoio desses para resolver o 

embate com as restrições advindas dos batalhões de polícia (FACINA, 2014). Estavam em 

lados opostos a Secretaria de Segurança junto da Polícia Militar, e a ALERJ, APAFunk e a 

FGV. Um manifesto nasceu dessa luta da união entre a APAFunk, Brigada Organizada de 

Cultura Ativista, B.O.C.A e da Visão Favela do Brasil. Foi intitulado como “Os sete motivos 

para ser contra a Zero- treze” (FACINA, 2014). 
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7 MOTIVOS PARA SER CONTRA A RESOLUÇÃO 013    

1 – A Resolução 013 dificulta muito a realização de eventos, pois estabelece 

uma grande burocracia para juntar todos os documentos exigidos. Para 

piorar, o procedimento é todo descentralizado e o organizador do evento 

deve passar por uma série de órgãos diferentes antes de completar a 

solicitação do “nada-a-opor”. Muitas vezes, o evento fica inviável por aquele 

jogo burocrático que todo mundo já conhece...  

2 – A Resolução 013 deixa o organizador de evento na mão da autoridade 

policial. Ela não estabelece requisitos bem definidos a serem cumpridos pelo 

organizador, nem critérios claros para a proibição ou autorização do evento. 

O parágrafo único do artigo 2º dá poderes para a polícia proibir eventos por 

qualquer motivo. Além de abusiva, a norma abre brechas para a corrupção, 

pois os organizadores ficam submetidos à vontade e à discricionariedade da 

autoridade policial de cada local. 

 3 – A Resolução 013 prejudica os eventos mais baratos, pois não diferencia 

economias, tamanhos e geografias diferentes. A mesma norma regula desde 

festas com 50 pessoas a shows com mais de 100.000. Determina o mesmo 

procedimento para áreas pobres e bairros ricos. Desse jeito, a norma fica 

desproporcional e acaba prejudicando a maioria, que tem menos dinheiro 

para investir em estrutura.  

4 – A Resolução 013 prejudica a economia de toda a comunidade. Como não 

estabelece prazo mínimo para a resposta do órgão de segurança, muitas 

vezes a proibição ocorre nas vésperas, ou até mesmo no dia do evento. A 

essa altura, o organizador já contratou artistas, comprou bebidas, gastou em 

divulgação e todo esse investimento vai por água abaixo. Pior, não são 

somente os organizadores que perdem. Restaurantes, bares, salões de beleza, 

ambulantes... todos deixam de ganhar quando não tem o baile.  

5 – A Resolução 013 foi feita sem diálogo com os principais interessados. 

Nenhum organizador de eventos culturais, esportivos ou sociais foi 

chamado. Nenhum usuário e/ou consumidor foi ouvido.  

6 – A Resolução 013 não possui amparo legal e dá poderes exagerados para 

os órgãos de segurança. No Estado Democrático de Direito não há lei que dê 

poderes de proibir ou autorizar eventos para Secretário de Segurança, Polícia 

Civil ou Polícia Militar. Pelo contrário, a Constituição Federal assegura o 

direito de acesso à cultura para frequentadores, livre manifestação do 

pensamento para os artistas, além dos direitos sociais ao trabalho e à livre 

iniciativa dos organizadores. E para garantir todos esses direitos é que existe 

o direito à segurança pública.  

7 – A origem da Resolução 013 é questionável. Um parecer da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) verificou que a resolução 013 é baseada no decreto 

39.355/2006. Tal decreto, por sua vez, é a atualização de decretos do 

passado. A origem de todos eles é um decreto de 1968, que dava à polícia 

plenos poderes para proibir eventos “de diversão pública”, como forma de 

implementação da censura federal da ditadura militar.  

APAFUNK (Associação dos Profissionais e Amigos do Funk) BOCA 

(Brigada Organizada de Cultura Ativista) Visão da Favela Brasil (FACINA, 

2014, p. 12). 
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Figura 7 Cone como um holofote na campanha contra a Resolução 013. 

Fonte: FACINA, 2014. 

Em meio às manifestações de junho de 2013 a resolução foi então suspensa pelo então 

governador Sérgio Cabral. Apesar disso, esse fato não significaria que os policiais 

diminuiriam suas repressões nesses eventos. Parece-me ser um jogo de forças onde ambos os 

lados, Estado e grupos sociais, devem aprender a ceder e saber o momento de parar. Isto, pois, 

cabe ao Estado, como regulamentador, a tentativa de compreensão da influência de 

movimentos como este para a sociedade, uma vez que engendram em suas bases empregos, 

modos de vida, sociabilidades
95

, entre outros pontos. Por outro lado, acredito que grupos e 

associações como é o caso da APAFunk buscam se impor frente aos órgãos governamentais, 

pois sem luta não haveriam conquistas, mas devem saber usar seus instrumentos políticos e 

subjetivos para lograrem os fatos.  

Uso a reportagem veiculada no website das UPP’s do Rio de Janeiro
96

 intitulada Baile 

funk da paz no Complexo do Alemão reúne quatro mil pessoas para análise da veiculação por 

parte do jornal com o funk. Segundo o site aquela ocasião foi a primeira festa após a 

pacificação, ou nas palavras deles,  após a “retomada desses territórios pelo Estado”. As 

festividades nas comunidades haviam sido interrompidas por haver a presença de traficantes 
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que ostentavam drogas e armas durante as celebrações, intimidando os outros. Segundo as 

palavras do Major Rodrigues, os moradores e frequentadores dos bailes, dessa forma, poderão 

circular durante os eventos com mais segurança, além dessa ser uma possibilidade de 

interação entre os policiais e os moradores da comunidade. O baile então tendo ocorrido de 

forma satisfatória, serviria, ainda, como exemplo a ser seguido em outras localidades. 

Tô com um frio na barriga, tomara que dê tudo certo! A minha intenção é 

fazer com que esse evento seja mais um fator de integração entre os 

moradores da comunidade e nós policiais. A polícia de aproximação, que 

está sendo implantada nas comunidades pacificadas, busca, cada vez mais, 

estreitar e estabelecer uma boa relação com as pessoas que moram nela. 

(Entrevista dada pelo Major Rodrigues a jornalista responsável pela 

reportagem, Bruna Cerdeira. Site da UPP RJ).
97

 

Nota-se que o que fora veiculado pelo website é contraditório aos anseios que os atores 

e agentes do funk vinham afirmando suas lutas, contra delimitações e proibições dos bailes 

após as chegadas dos batalhões e do Estado nas comunidades. Talvez o acontecimento acima 

relatado, por estar dentro do meio de informação das Unidades de Polícia Pacificadora e 

fazendo disso uso da promoção deles, buscaram uma maneira de “simplificar” a relação 

conturbada existente entre os funkeiros – sejam músicos, MC’s, frequentadores, assessores, 

etc.- e os bailes funks promovidos nas regiões pacificadas. 

Acrescido a tudo isso, ainda existe uma crítica dos próprios artistas do funk com 

relação à visão mercadológica do ritmo. Para algumas lideranças políticas ligadas ao funk, 

integrantes da APAFunk e alguns pesquisadores do assunto, existem MC’s que acabam 

cedendo demais às demandas do mercado, modificando o ritmo original do batidão para o 

denominado pop funk ou funk melody. Com isso, esse subgênero deveria não carregar consigo 

mais o nome funk, por distanciar-se das origens reais da música, segundo alguns de seus 

críticos (MIZRAHI, 2013). Porém, a culpa desse enviesamento é do próprio mercado que 

impõe ao artista um estilo para que consigam vender seus produtos. “Arte, para o artista funk, 

é aquela que circula e dessa perspectiva não pode ser pensada fora da relação com o 

mercado.” (MIZRAHI, 2016, p. 257). 
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4.3 OS EDITAIS PÚBLICOS DA CULTURA. 

 

 

Figura 8 Linha do tempo da historicidade do movimento funk carioca. 

Elaborada pela autora. 

Neste ponto do meu trabalho acho importante dar ênfase no funk dentro das políticas 

culturais. As cidades modernas possuem um ritmo mais rápido e objetivo e a unidade mínima 

é a interação entre os indivíduos (SIMMEL, 1903). As redes sociais às quais essas pessoas 

pertencem parecem fazer parte importante da constituição na condição deles no movimento 

funk. O cenário que vivemos é de grupos heterogêneos e plurais na cidade carioca o que 

ocasiona, consequentemente, a uma competitividade no próprio meio urbano. Em mais, a 

cidade do Rio de Janeiro detém uma importância turística internacional (como já mostrado 

anteriormente) e, junto disso, algumas expressões artísticas culturais populares, como é o caso 

do Carnaval
98

 e do funk, o caso do meu trabalho. 

As comunidades cariocas, locais de onde tiveram início o funk e suas manifestações 

culturais (como as danças, o passinho, etc.), há muito tempo carregam consigo um símbolo 
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estigmatizante
99

 ligadas ao crime. Porém, é imprescindível afirmar que para muitos sua 

diversidade cultural é clara. (BARBOSA, 2017).“A cidade se tornou o centro da produção 

cultural da modernidade” ( BARBOSA, 2017, p. 107). Porém, como já mostrei anteriormente, 

é necessário o embate para o logro de uma visibilidade política e de representatividade social. 

O conflito, portanto, é inerente numa sociedade onde existe uma diversidade de grupos 

sociais, e a cultura se mostrou influente no centro dessa luta de significações entre os agentes, 

sujeitos sociais e atores ( BARBOSA, 2017, p. 108). Os investimentos públicos e privados, 

portanto, são de suma importância no que tange à segurança dessas manifestações culturais, 

comunicação, e divulgação. Entendo como cultura uma "teia de significados" 
100

e 

conhecimentos (GEERTZ, 1989), sejam eles subjetivos ou objetivos de ações provocadas por 

atores de grupos distintos e por isso são tão plurais. E, como diz Barbosa (2017, p. 111) “a 

cultura está definitivamente inscrita nas lutas pelo direito à cidade”. E, deste ponto, podemos 

sublinhar os financiamentos através de Editais públicos do Estado do Rio de Janeiro em 

conjunto com a iniciativa privada para com o funk. 

As conquistas gradativas que o funk vem alcançando desde seu fortalecimento e maior 

participação de atores envolvidos na sua temática, mais precisamente a partir da fundação da 

APAFunk são aparentes. 

Com o funk desde 2009 sancionado como patrimônio cultural da cidade do Rio de 

Janeiro e manifestação popular e sendo tratado não mais pela Segurança Pública do Estado, 

mas sim, pela Secretaria de Cultura, o ritmo começou a ser contemplado com editais públicos 

dessa secretaria. No momento em que é enviado um edital aos possíveis participantes, por 

exemplo, uma plataforma recebe as propostas virtualmente, ou então alguém específico 

pessoalmente o recebe. Mas até o momento da escolha dos contemplados, digamos, pelos 

“jurados”, as candidaturas passam pelas mãos de diversas pessoas de diferentes cargos dentro 

do espectro burocrático. Isto, ainda, porque existe uma hierarquia de cargos dentro do próprio 

aparato burocrático (WEBER, 1979): não necessariamente aquele que recebe é quem vai 

decidir os contemplados. Existem critérios de seleção que devem ser atendidos para o sucesso 

da proposta. Porém, no fim, a rede é interdisciplinar, uma vez que é necessário os feitos 

dessas distintas ações para o logro final.  

                                                             
99

 Ver GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da Identidade deteriorada. Rio de Janeiro: 

LTC Editora, 1988. 
100

 Ver GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, Editora 

S.A, 1989.  

 



73 
 

A cultura funk carioca foi auxiliada através de editais públicos de cultura desde o ano 

de 2011. O edital lançado pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro (SEC/RJ) diretamente 

para o funk recebeu comentários positivos com o argumento de que as políticas públicas 

culturais, de fato, estavam se democratizando em um sentido mais amplo, uma vez que 

passara a contemplar grupos minoritários representativamente no campo político, como era o 

caso do funk. E, ao mesmo tempo, foi alvo de críticas conservadoras que articulavam que 

“funk não é cultura” e que, portanto, não era merecedor de verbas governamentais (PASSOS, 

FACINA, 2015). Embora os recursos fossem pequenos, ainda assim, é de uma relevância e 

marco para o funk.  

O assunto se solidificou, portanto, quando o tema passou de políticas culturais para 

políticas públicas, após o englobamento por parte da segunda, pela primeira.  

E assim, na contramão da política de segurança que proibia bailes funk em 

regiões pacificadas, a SEC/RJ selecionaria projetos de bailes em favelas com 

UPPs para serem financiados com recursos públicos [...].Se, por um lado, a 

SEC/RJ, através de funcionários comprometidos e engajados na causa do 

funk, contribuiu de maneira significativa para a legitimação das atividades 

dos funkeiros, ao mesmo tempo recrudesceu o poder da polícia como árbitro 

de manifestações culturais ao incluir policiais na banca de avaliação de 

projetos, numa parceria com a Secretaria de Segurança [...] ( PASSOS, 

FACINA, 2015, p. 04-05, grifo meu). 

O que as autoras Passos e Facina (2015) se referem é a presença de dois representantes 

relacionados à área da segurança: um policial militar e um representante da Secretaria de  

Segurança Pública do Rio de Janeiro. Parece que fora naturalizado a participação desses na 

banca, uma vez que participariam ativamente do “controle” dos bailes e representariam o 

Estado nos bailes funks das comunidades. O que parece que passou despercebido foi que esse 

posicionamento parece ser enviesado e pouco neutro já que coloca em uma posição 

hierárquica importante dentro dessa burocracia pessoas que estariam diretamente ligadas ao 

ordenamento dos bailes. “O reconhecimento do funk como expressão cultural financiável pela 

verba pública veio acompanhado de movimentos de contenção e adequação” (PASSOS, 

FACINA, 2015, p. 09). 

Buscando informações mais específicas sobre esse primeiro edital lançado, encontrei 

no site da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro (http://www.cultura.rj.gov.br) o 

lançamento do primeiro edital público para o funk
101

. A descrição do mesmo afirma que 
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Esta seleção tem como objetivo fornecer apoio financeiro a projetos de 

criação artística dos agentes do movimento Funk (equipes de som, DJs, 

MCs, dançarinos, grupos e bondes) que contribuam para a valorização do 

Funk enquanto expressão cultural urbana e plural, nas categorias de: 

Produção musical; 

Circulação artística;  

Audiovisual; 

Comunicação;  

Memória;  

A inscrição é gratuita e aberta à pessoa física e pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos, residentes ou sediadas no Estado do Rio de Janeiro, através 

do preenchimento dos formulários de inscrição disponíveis no sítio da 

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. ( Site da Secretaria de  

Cultura do Estado do Rio de Janeiro, disponível em: < 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/APCP0132011.php>). 

É interessante, ademais sublinhar a preocupação da SEC/RJ para com as criações dos 

editais. Por conta disso, junto do lançamento foi disponibilizado uma equipe que prestaria 

assessoria e oficinas em diferentes locais do Estado a fim de contribuir e ajudar na 

esquematização dos projetos, bem como sua compreensão e documentações exigidas  

(PASSOS, FACINA, 2015). Editais costumam ser extensos e com vários pré-requisitos, além 

de ser necessário passar por diferentes etapas para chegar ao resultado final. O valor então 

disponível para o edital intitulado Seleção Pública de Projetos de Criação Artística no Funk 

foi de R$500.000,00 ( quinhentos mil reais). É disponibilizado para os interessados um 

manual de inscrição, onde é possível saber como prosseguir para o sucesso da candidatura. As 

inscrições podem ser feitas por pessoas jurídicas ou físicas e, além disso, existem possíveis 

vetos para a inscrição: servidores da SEC/RJ, bem como seus familiares; pessoas que 

descumpriram com requisitos em editais anteriores; proponentes com prestações de conta 

irregulares. São necessários alguns documentos importantes no processo: cadastro de equipe, 

planilha orçamentária, plano de divulgação, cronograma de atividades, declaração de 

adimplência, termo de autorização de uso de imagem, nome e voz e concordância, e  em 

relação ao uso de licenças flexíveis. Este último ponto me chamou a atenção e, por isto, 

resolvi baixar o arquivo para compreender o requisito. O documento então era um termo de 

compromisso 

Eu,xxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxx, expedida 

pelo órgão xxxxxxxxx, registrado no CPF sob n° xxxxxxxxxxxxxxxx, 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/APCP0132011.php
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residente à xxxxxxxxxxxxxxxx, declaro que disponibilizarei gratuitamente 

todo material resultante do projeto aprovado no Edital xxxxxxxxxxxxxxxx 

sob licenças flexíveis, permitindo assim a livre distribuição não-comercial 

dos produtos gerados. 

Por ser verdade, firmo. 

xxxxxxxxxxxxx 

Nome Completo: xxxxxxxxxxxx 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxx de 20 xx. 

Pareceu-me curioso, portanto, pelo fato de os artistas que resolverem postular suas 

respectivas candidaturas deverem estar de acordo com ceder de forma gratuita, no caso,  para 

o Estado, os resultados obtidos. É como se fosse, portanto, uma prestação de contas flexível 

que pode render frutos também para o Estado, uma forma de troca de “produtos”.  

Ao dissecar um pouco mais o edital lançado no ano de 2011, escolho a primeira edição 

uma vez que foi o primeiro diretamente ligado ao Funk, mostrando assim um marco para a 

história dele enquanto ritmo e movimento, alguns pontos sobressaem. Logo no início a 

publicação deixa claro que  

Considera-se, ainda, a Lei 5.543/2009 que define o FUNK como movimento 

cultural e musical de caráter popular, sendo de competência do poder 

público assegurar ao movimento a realização de suas manifestações próprias, 

sem quaisquer regras discriminatórias e nem diferentes das que regem outras 

manifestações da mesma natureza. 

A presente chamada pública está em conformidade com as finalidades 

estabelecidas pela SEC, em especial: a) formular e supervisionar a execução 

da política estadual de cultura, em estreita articulação com os órgãos e 

entidades a ela vinculados, bem como os demais órgãos públicos e privados 

envolvidos; b) incentivar a criação artística em todas as suas formas de 

expressão, bem como a integração cultural, a pesquisa de novas linguagens, 

a formação e o aprimoramento de pessoal de sua área de atuação. (Edital 

Seleção Pública de Projetos de Criação Artística no Funk, 08/2011. 

Disponível em: < 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/doceditais/EDCP0132011.pdf>). 

 

Vemos, portanto, que o edital deixa explícito que essa ação do Estado para com o 

Funk é, digamos, “legítima” uma vez que o funk é definido como um movimento cultural de 

caráter popular e que, por isso, tem o direito de ter o respaldo público no financiamento de 

seus eventos culturais. O objetivo do edital em questão era o de fornecer renda a vinte e cinco 

diferentes projetos com uma verba orçamentária, cada um de, no máximo vinte e cinco mil 

reais ( R$25.000,00). Os trabalhos estariam dentro de cinco diferentes categorias que exigem 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/doceditais/EDCP0132011.pdf
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diferentes regras: I- Produção musical: necessitam apresentar projetos de CD’s e gravações de 

DVD’s; II- Circulação artística: mapeamento da circulação de equipes de som, DJ’s, etc.; III- 

Audiovisual: devem apresentar sinopse dos vídeos;; IV- Comunicação: blogs e websites têm 

que apresentar resumo, objetivo do site, justificativa; V- Memória: devem apresentar qual é o 

formato do projeto. 

São objetivos da presente Chamada Pública:  

I – Reconhecer a criação artística no Funk;  

II – Incentivar a participação plena e efetiva dos atores e protagonistas do 

Funk na elaboração e no desenvolvimento de projetos e ações artísticas e 

culturais;  

III – Incentivar a formação de novas lideranças e artistas no movimento 

Funk;  

IV – Incentivar e valorizar a participação da juventude no movimento Funk;  

V – Contribuir para o reconhecimento do Funk como elemento importante 

da cultura brasileira; VI – Estimular o intercâmbio entre os agentes do Funk 

e o fortalecimento de suas redes;  

VII – Divulgar e dar visibilidade às iniciativas culturais do Funk;  

VIII – Identificar e mapear os agentes do movimento Funk do Estado do Rio 

de Janeiro a fim de subsidiar a elaboração de políticas públicas de cultura 

específicas para o segmento.  (Edital Seleção Pública de Projetos de Criação 

Artística no Funk, p. 02- 03. 08/2011. Disponível em: < 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/doceditais/EDCP0132011.pdf>). 

Soma a esses requisitos mais uma forma de  “prestação de contas” que os projetos 

contemplados devem realizar, ao fato de precisarem escrever relatórios a cada noventa dias (3 

meses) a partir da liberação do valor orçamentário, que é realizado em parcela única.  

14.1 – A logomarca e a menção ao Governo do Estado do Rio de 

Janeiro/Secretaria de Estado de Cultura deverão ser inseridas em todas as 

peças de divulgação, inclusive nos releases distribuídos à imprensa, 

entrevistas concedidas pelos proponentes e orientadores dos projetos, de 

forma padronizada previamente estabelecida e definida pela 

Superintendência de Cultura e Sociedade. (Edital Seleção Pública de 

Projetos de Criação Artística no Funk, p. 12. 08/2011. Disponível em: < 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/doceditais/EDCP0132011.pdf>). 

Ressalto esse subitem do edital, pois esse requerimento me passa a ideia de que é 

necessário colocar em todas as formas de materiais e resultados obtidos advindos dos projetos 

contemplados a logomarca do Governo do Estado do Rio de Janeiro, como sendo este órgão o 

financiador da ação, mostrando seu comprometimento com a causa e o “apoio” aos trabalhos. 

Vejo esta atitude como uma forma de promoção do Estado como financiador das mais 

http://www.cultura.rj.gov.br/editais/doceditais/EDCP0132011.pdf
http://www.cultura.rj.gov.br/editais/doceditais/EDCP0132011.pdf
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diversas causas sociais e culturais, querendo mostrar seu empenho e desejo de financiamento 

das mesmas. Talvez, uma estratégia usada pelo organismo, que quem não se encontra 

diretamente ligada às causas acredita nesse interesse de corroborar para bons resultados. Mas, 

segundo pude perceber, por exemplo, através de relatos de integrantes da APAFunk e do 

advogado Guilherme Pimentel nos textos de Lucena (2016) e Soares (2014) a realidade da 

luta se mostrava diferente, ainda com muitos pontos a serem conquistados ( mais verba 

orçamentária, maior investimento para com a cultura funk, dentre outros). 

No ano de 2013 um novo edital foi lançado, sob nome parecido: Edital de Seleção 

Pública de bailes e criação artística no Funk, tendo como requisitos os mesmos termos e 

documentações que o anterior, mas com orçamento um pouco maior, R$650.000,00 ( 

seiscentos e cinquenta mil reais). Destaco dessa edição, a inclusão da palavra “bailes” pois no 

primeiro edital lançado os bailes funks não estavam dentro das categorias listadas de serem 

possíveis financiadas. 

Existe, portanto, uma ligação entre administração pública e a compreensão da ideia de 

"cultura". O instrumento mais usado atualmente são as seleções através de editais para 

programas de patrocínios. As leis de incentivos possuem várias vantagens e atrativos para 

grandes empresas que, ao mesmo tempo, passam por auxiliarem projetos culturais. “Deste 

modo, é no trabalho conjunto entre as duas esferas, empresas e administração pública, que se 

efetiva esse tipo de financiamento de práticas culturais.” (DIAS, 2015, p. 77). Mostro a seguir 

uma tabela que apresenta a quantidade monetária anual que o Estado autoriza a ser investido 

em projetos da cultura, durante quatro anos:  
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Figura 9 Tabela de benefício fiscal dos anos de 2008 a 2012. 

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura.  Disponível em: < http://www.cultura.rj.gov.br/curso-gestores-

agentes/textos/leiincrj.pdf>. 

As políticas públicas culturais, portanto, atualmente, vêm sendo elaboradas com o 

apoio e participação ativa das universidades, instituições e diferentes cursos especializados na 

área, o que possibilita estudos para avanço das conquistas, para além das que já foram 

alcançadas ( leis, incentivos, pesquisas e interesse por parte de estudiosos, principalmente, 

antropólogos, em geral). De fato, nossa tradição mostra que os estudos sobre políticas 

públicas, principalmente na área da cultura no Brasil é muito pequeno e incipiente e, talvez, 

isso seja um fator que nos mostre a importância da ampliação desses entendimentos para 

buscarmos melhores resultados em relação a área. 

 

 

 

 

 

http://www.cultura.rj.gov.br/curso-gestores-agentes/textos/leiincrj.pdf
http://www.cultura.rj.gov.br/curso-gestores-agentes/textos/leiincrj.pdf
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido à 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 a autoridade um pouco mais de competência 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar [...] 

Rap da Felicidade, Cidinho e Doca, 2007. 

 A historicidade do funk enquanto ritmo, música e movimento se apresenta no cenário 

brasileiro como expoente de gerações. Desde seu surgimento na década de 1980 no Brasil, 

passou por momentos difíceis sendo categorizado de forma marginalizada no contexto 

urbano. 

 Surgido na Zona Norte do Rio de Janeiro, o funk teve influências estrangeiras, mas foi 

se transformando com o passar dos anos aos moldes brasileiros: as músicas em inglês 

começaram a ter versões em português, mas não necessariamente no mesmo significado das 

letras, mas sim, através da aproximação sonora. Em um segundo momento, as batidas que 

permaneceram nas músicas, seguidas de uma época com o surgimento dos MC’s. O funk que, 

em uma época inicial estava presente apenas em festas nos subúrbios cariocas passam a fazer 

parte das festas da Zona Sul. Porém, os ataques do Estado e de mídias como telejornais e 

jornais o classificavam como uma manifestação de aliciamento por parte dos traficantes de 

adolescentes para uma vida bandida e ligada ao crime. O senso comum, em geral, das pessoas 

da classe média auxiliados pela veiculação dos jornais e telejornais, portanto, fazia uma 

correlação de funk ao crime, tráfico e sexo. 

 O funk não é somente a música, um ritmo. Ele é também um espaço de sociabilidades, 

troca de experiências e vivências, bem como compartilhamento de emoções. O Baile da 

Chatuba na região da Penha, por exemplo, que inicialmente, estava vinculado a um sentido 

mais religioso, recebeu novos moldes com o passar dos anos. Na época, se instaurou na 



80 
 

localidade realizando forte influência no local – Penha – com o e que fora carinhosamente 

apelidado de “Maracanã do Funk” devido sua expressão não somente na região, mas na 

cidade do Rio de Janeiro como um todo. Esse é um exemplo da movimentação dos 

vendedores ambulantes, o baile como um encontro informal dos funkeiros, de espaço de lazer 

e esquecimento das mazelas da sociedade.  

A corporalidade do funk, ademais, não se mostra presente somente nos passos das 

danças e seus movimentos, mas também em como o figurino daquela pessoa que está inserida 

no contexto – seja o assessor, o MC, ou o funkeiro – se apresenta. É como se fosse necessário 

fazer uma leitura da composição completa do indivíduo, desde suas vestimentas, até os 

acessórios e o modo como age, como é o caso dos dançarinos do passinho. Isso tudo se 

concentra em espaços construídos pelos atores envolvidos, mesmo que não sendo físicos, mas 

para além disso, simbólicos. As festas funks e os bailes funks são espaços físicos que 

esclarecem a diferença entre esses aspectos simbólicos, por exemplo. 

Os grupos de danças e a APAFunk (criada em 2008), acredito serem novos 

instrumentos de visibilidade formulados para uma conquista de direitos. Isto, pois, penso que 

o funk e seus encontros estejam no liminar entre o formal e o informal, entre encontros nas 

comunidades financiados de forma independentes e seguindo suas respectivas regras, e um 

outro tipo de encontro formal normatizado, de prestação de contas e janela de oportunidades e 

formalidade frente ao Estado. Este segundo momento pode ser visto mais claramente através 

da proibição de diversos bailes de comunidade com a implementação dos batalhões de polícia 

nas comunidades, o que levou às UPP’s a representarem o Estado dentro desses locais. A 

formalidade para que os bailes ocorressem se torna mais presente e fortemente demarcada 

pela presença dos policias, fazendo com que, muitas vezes, essas manifestações (bailes funks) 

perdessem seus aspectos subjetivos e fossem incorporados aos moldes do Estado. 

A APAFunk como um espaço de debates e discussão de ideias suscitou novas 

ferramentas de disseminação da cultura funk o reafirmando para o Estado e para aqueles que 

não creditavam no poder que o funk traz consigo como porta de oportunidades de vida, 

empregos, sociabilidades, etc. Desde quando fora criada, no final de 2008, as conquistas 

foram graduais. Os encontros se mostraram decisivos nos passos e conquistas alcançadas, 

através das rodas de debates e saraus que, em conjunto com MC’s, universidades e 

professores conseguiram um alcance bastante satisfatório.  A Assembleia do Rio de Janeiro 

repleta de amigos do funk – e aqui considero estes como sendo os frequentadores das festas, 
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adeptos do ritmo, MC’s, assessores, produtores e DJ’s- foi um feito importante conseguido 

através da utilização das novas ferramentas de comunicação e debates. A revogação da Lei 

que proibia os bailes funks e a sanção da Lei “Funk é cultura” foram passos significativos 

para a história do funk.  

Após esse início de processo de normatização/institucionalização do funk percebi que 

os encontros passaram a estar também dentro do limite formal, momento e espaço pelos quais 

o movimento começa a ser contemplado com editais públicos da cultura e a estar inserido não 

mais nos assuntos diretamente da Segurança Pública, mas da Secretaria de Cultura. Desde 

2011 o funk contou com dois financiamentos públicos com verbas orçamentárias não tão altas 

– quinhentos e seiscentos e cinquenta mil reais cada, respectivamente-  mas que já são 

considerados mais um marco dentro de sua história. 

O funk, portanto, é um movimento de expressão cultural das massas e, acrescido a 

isso, resistência. Suas lutas ao longo de sua história e os aparatos criados por seus atores 

envolvidos são holofotes de uma cultura marginalizada historicamente pelo Estado e passados 

adiante através do enraizamento de um senso comum disseminado pelas mídias, mas que 

carrega consigo aspectos subjetivos, sociais e culturais marcantes e influentes na cena carioca. 

O que pretendo propor agora ao concretizar o trabalho é a necessidade de direcionar a atenção 

a esse movimento cultural tão influente na cidade do Rio de Janeiro que se firma de forma 

expoente por outros locais no Brasil e no mundo. Saber ouvir e compreender o que seus 

agentes vivem e querem passar para nós através das mais diversas manifestações  muito 

criticadas por boa parte da sociedade. É necessário, portanto, entender a dinâmica, 

contradições e problemáticas que o funk carrega consigo e se propõe a passar para todos. “O 

funk não é modismo, é uma necessidade”. Funk é resistência. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

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 

Fé em Deus, DJ 

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 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

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 sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido à 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 a autoridade um pouco mais de competência 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar 

Pois até lá nos bailes, eles vem nos humilhar 

Fica lá na praça que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes que não tem 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 o pobre na favela vive passando sufoco 

Trocaram a presidência, uma nova esperança 
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Sofri na tempestade, agora eu quero abonança 

O povo tem a força, precisa descobrir 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui 

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, eu 

Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar, é 

O pobre tem o seu lugar 

Diversão hoje em dia, nem pensar 

Pois até lá nos bailes, eles vem nos humilhar 

Fica lá na praça que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes que não tem 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 o pobre na favela, passando sufoco 

Trocada a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero abonança 

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, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar, é 

Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. 

Rap da Felicidade – Cidinho e Doca, 1995. 
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ANEXO 2 
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE 

MÚSICA ELETRÔNICA (FESTAS RAVES), BAILES DO TIPO FUNK, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

LEI Nº 5265, DE 18 DE JUNHO DE 2008. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1° A realização de eventos de música eletrônica, conhecidos como festas raves e de bailes do tipo 

funk, obedecerá ao disposto nesta Lei. 

 

Art. 2° Poderão realizar os eventos de que trata esta Lei pessoas jurídicas ou físicas que explorem 

estabelecimentos comercial ou particular. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica será considerado responsável pelo evento seu 

presidente, diretor ou gerente.  

 

Art. 3° Os interessados em realizar os eventos de que trata esta Lei deverão solicitar a respectiva 

autorização à Secretaria de Estado de Segurança – SESEG, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias úteis, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

I - Em se tratando de pessoa jurídica: 

 

a) contrato social e suas alterações; 

b) CNPJ emitido pela Receita Federal; 

c) comprovante de tratamento acústico na hipótese de o evento ser realizado em ambiente fechado; 

d) anotação de responsabilidade técnica - ART das instalações de infraestrutura do evento, expedido 

pela autoridade municipal local; 

e) contrato da empresa de segurança autorizada a funcionar pela Polícia Federal, encarregada pela 

segurança interna do evento; 

f) comprovante de instalação de detectores de metal, câmeras e dispositivos de gravação de imagens;  

g) comprovante de previsão de atendimento médico de emergência, com, no mínimo, um médico 

socorrista, um enfermeiro e um técnico de enfermagem; 

h) nada a opor da Delegacia Policial, do Batalhão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, todos da 

área do evento, e do Juizado de Menores da respectiva Comarca. 

 

II - Em se tratando de pessoa física: 

 

a) cópia da carteira de identidade; 

b) cópia do CPF; 

c) os documentos elencados no inciso anterior entre as alíneas "c" e "h". 

 

Parágrafo único - O pedido de autorização para a realização do evento deverá informar: 

 

I - expectativa de público; 

 

II- em caso de venda de ingressos o número colocado à disposição; 

 

III - nome do responsável pelo evento; 
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IV - área para estacionamento, de maneira a não atrapalhar o trânsito das vias públicas, bem como a 

sua capacidade; 

 

V - previsão de horário de início e término; 

 

Art. 4° - A autoridade responsável pela concessão da autorização poderá limitar o horário de duração 

do evento, que não excederá a 12 (doze) horas, de forma a não perturbar o sossego público, podendo 

ser revisto a pedido do interessado ou para a preservação da ordem pública. 

 

Parágrafo único. Na autorização deverá constar, obrigatoriamente, o horário de início e término do 

evento. 

 

Art. 5° - O local de realização do evento deverá dispor de banheiros para o público presente, na 

proporção de um banheiro masculino e um feminino para cada grupo de cinquenta participantes, 

podendo ser utilizados banheiros químicos. 

 

Art. 6º Será obrigatória a instalação de câmeras de filmagem e a gravação das imagens do evento, 

devendo o vídeo permanecer à disposição da autoridade policial por seis meses após o evento. 

 

Parágrafo único. O local de entrada onde serão realizadas as revistas dos frequentadores deverá ter 

cobertura das câmeras de filmagens, devendo ser devidamente iluminado. 

 

Art. 7° - A regulamentação da presente Lei disporá sobre o órgão da Secretaria de Estado de 

Segurança - SESEG responsável pela fiscalização e autuação nos casos de descumprimento dos 

preceitos desta Lei. 

 

Parágrafo único. O órgão de fiscalização velará pelo cumprimento do disposto nesta Lei e adotará as 

providências necessárias para inibir a prática de qualquer infração penal durante a realização do 

evento. 

 

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem 

prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis: 

 

I - suspensão do evento; 

 

II - interdição do local do evento; 

 

III - multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIRs. 

 

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, de 

acordo com a natureza e gravidade da infração. 

 

Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial a Lei n° 3.410, de 29 de maio de 2000. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2008. 
 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA  

Governador em exercício 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/756831a75d413aa4032568ef005562d8?OpenDocument

