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RESUMO 

Este trabalho resulta de pesquisa etnográfica desenvolvida com dançarinos 

de passinho, em favelas da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do presente trabalho 

é compreender de que forma estilos e modos de atuação que envolvem cuidados com 

o corpo e com a estética, tidas tradicionalmente como pertencentes ao universo 

"feminino", são recriadas por meio da dança do passinho por garotos de periferias do 

Rio de Janeiro. Busca-se, assim, a ampliação do campo de estudos sobre gênero, 

mais especificamente dos estudos sobre masculinidades, corporalidades e 

modalidades de danças urbanas no Rio de Janeiro, compreendendo suas 

potencialidades como territórios ativos dos sujeitos na cidade.  

Palavras-chaves: Antropologia; Dança do Passinho; Masculinidades. 
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INTRODUÇÃO 

“Em cada cantinho do Rio de Janeiro, tem um moleque de mola. Em cada esquina da cidade 

maravilhosa, tem um moleque sinistro. Em cada viela de todas as comunidades do Estado, existe um 

sonho: O funk. Todos os holofotes estão nesse movimento. Luz, câmera e ação. A nova geração de 

funkeiros carioca sofisticou e abençoou os antigos:  um, dois, pra lá, um, dois pra cá. A coisa ficou mais 

séria do que imaginávamos, estamos na era do quadradinho e do rabiscado. Do Sabará e da cruzada. 

Do corte do Jaca. Do divo e da novinha. Agora nossos corações podem apertar, mas só de emoção. 

Apertar apenas por pulsação da dança. Apertar o play." 

(Dream Team do Passinho) 

 

Porto da cidade do Rio de Janeiro, contêineres trazem caixas de papelão que 

abertas por um homem negro de terno e gravata borboleta vermelha, cabelos de 

dreads, bermuda e óculos brancos, revelam quatro corpos negros re/vestidos com 

plástico bolha. Releitura de um navio negreiro que trouxe consigo escravos africanos 

com o cerne do samba, da capoeira e do candomblé, dos contêineres emergem os 

dançarinos de passinho, que igualmente tem como referências o candomblé, a 

capoeira, o samba e quanto mais alusões forem possíveis. Trata-se do videoclipe da 

música ‘De ladin’, do grupo Dream Team do Passinho1, um dos muitos bondes e 

dançarinos que fomentam essa dança criada por jovens negros e favelados. O texto 

é falado durante a cena e reflete de forma sintetizada um universo criado em torno de 

uma dança. O quadradinho, o rabiscado e a cruzada são passos que se alternam 

durante a execução da dança do passinho. Mc Sabará foi quem criou a música com 

a ‘dancinha’ que mistura o frevo com o funk, resultando no passinho do ‘menó’ da 

favela. O corte do Jaca consiste num tipo de corte de cabelo que é símbolo máximo 

dos ‘divos’, os garotos estilosos que vão para os bailes ‘mandar’ o passinho para 

conquistar as ‘novinhas’, ou seja, as garotas, também ‘divas’ e estilosas.  

Dentre os garotos estilosos, alguns chamam atenção pela maneira através da 

qual esses estilos se materializam. Uns pintam as unhas com cores e variações 

estilísticas comuns as das garotas, alguns usam roupas do vestuário feminino como 

calças leggings e outros dançam imitando ‘viados’. Nada disso interfere na 

heterossexualidade desses garotos, muito pelo contrário. Desse modo, esse trabalho 

busca levantar questões a fim de compreender como a dança do passinho se torna 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=6gqH9OIm05E 
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um lugar de recriação de uma estética masculina. Este trabalho, portanto, está 

inserido nos estudos acerca do gênero, mais especificamente nos estudos acerca das 

masculinidades.  

Derivado do Soul Norte-Americano (VIANNA, 1988)2, que chegou no Rio de 

Janeiro na década de 80, o ritmo musical Funk teve abertura primeiramente em bailes 

de dança, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para depois ser ressignificado nas zonas 

periféricas, onde assume sua forma funk carioca. Nas favelas, esse movimento de 

música eletrônica é manifestação cultural fortemente associada aos jovens, embora 

sua circulação faz-se sentir em todas as faixas etárias em território nacional e 

internacional, inclusive. No campo de estudos sobre gênero, o Funk é 

tradicionalmente tido como machista e misógino3, no entanto alguns trabalhos dão 

conta de mostrar como que por uma disposição oposicional entre os gêneros o 

discurso feminista é também produzido4. Nessa perspectiva, aponto para o Funk não 

como reduto de uma voz acerca do que é ser homem, mas para a diversidade das 

vozes masculinas num movimento não tão coeso o quanto pode parecer.  

David Gilmore (1990) nos diz que “a explosão de trabalhos feministas sobre 

sexo e gênero, na última década, deixou intocados os cultos e códigos da 

masculinidade”. Miguel Vale De Almeida, em “Senhores de si”, acrescenta: 

 
 “É nalguma literatura feminista que se encontram as bases teóricas 

para se interpretar a masculinidade, no entanto, o androcentrismo de que 
teria sido acusada a antropologia pelo feminismo, não só impediu que se 
ouvisse a voz das mulheres; impediu também que se ouvisse a diversidade 
das vozes masculinas”. (ALMEIDA, 1995, p.129) 

 

Sendo assim, as categorias masculinas que se diferenciam de uma visão tradicional 

de masculinidade, e que por sua vez se diferenciam entre si, se tornaram um grande 

poço inatingível pelos estudos sobre o sexo e o gênero. Pode-se assumir, portanto, 

que abordar a masculinidade como artefato de reflexão teórica, no território nacional, 

ainda se apresenta como uma perspectiva necessária.  

                                                             
2 Ver também Herschmann (2000) e Essinger (2005) 
 
3 Cechetto e Farias (2002) 
 
4 Lyra (2007) 
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METODOLOGIA 

Serão expostas reflexões a partir de trabalho de campo etnográfico feito com 

jovens funkeiros5 e/ou dançarinos de passinho, em favelas do Rio de Janeiro, 

realizado ao longo de 1 (um) ano e meio. Durante o 2° (segundo) semestre de 2012, 

estava à procura de algum tema para desenvolvimento de trabalho a fim de conclusão 

da disciplina ‘teorias antropológicas do gênero’, ministrada pelo professor Luiz 

Fernando Rojo, na UFF. Num primeiro momento, a partir da investigação do que e 

quem seriam os "metrofavelados" - gostos, estilos, corporalidades e dança - procurei 

discutir como se dava a construção de uma masculinidade entendida como desviante 

de um padrão “masculino-viril-conservador”. A construção de uma estética, entendida 

como "metrofavelada”, parecendo romper com uma divisão sexual tradicional e 

compartilhando construções de gênero que problematizam a matriz binária e 

heteronormativa.  

A partir desse primeiro trabalho, visando dar continuidade a pesquisa, realizei 

trabalho de campo etnográfico mediado e multisituado tanto em plataformas e 

aplicativos constituidores das mídias sociais – no Facebook6, em grupos de  discussão 

direcionada à dança do passinho, pois a comunidade ‘Passinho foda’,  bem como 

grupos criados no aplicativo whatsapp7 e vídeos postados8 no Youtube9 - como em 

ambientes off-line. Frequentei barbearias, locais de ensaio de dançarinos de 

passinho, bailes e casas de interlocutores, em favelas da cidade do Rio de Janeiro, 

Baixada Fluminense, região pobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro e Região 

Metropolitana10. Adotando a perspectiva de Magnani (2002), aponto para os circuitos 

                                                             
5 Como são conhecidos os apreciadores do Funk.  
 
6 Facebook é um site e serviço de rede social online. 
 
7 Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto 

instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet. 
 
8 Refere-se ao ato de publicar texto, imagem, áudio, etc, em mídias sociais. 
 
9 YouTube é um site e também mídia social, que permite que seus usuários carreguem e compartilhem 

vídeos em formato digital. É principal plataforma de compartilhamento de vídeos entre os dançarinos 
de passinho, seguida do Facebook.  

 
10 Foram mais de 20 favelas pelas quais passei durante a pesquisa, a dificuldade de precisa-las decorre 

de confusão geográfica, de forma que uma mesma favela pode ter quadras em diferentes 
localidades. Outras podem ser vistas como diferentes favelas de um mesmo complexo. Confusão 
essa expressa pelor próprios moradores.  
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que envolvem as trajetórias dos atores sociais e suas intersecções aos espaços 

relacionais. Direcionei-me para uma observação do uso das mídias sociais as 

entendendo como tecnologias de si, apontando para novas maneiras de subjetivações 

que interseccionam diferenças de classe, raça, gênero e sexualidade, dentre outros 

aspectos. Utilizo a categoria ‘espaço relacional’ no sentido empregado por Scott 

McQuire (2010, p.9), como aquilo que rompe formas de sociabilidades tradicionais 

motivando outras formas de mobilização subjetiva:  

 
Espaço relacional nomeia a configuração espacial ambivalente que 

emerge quando abandonamos a natureza do espaço social como dado em 
favor da constituição ativa de conexões espaciais heterogêneas ligando o 
íntimo ao global. O espaço relacional é a experiência da subjetividade refeita 
na demanda expandida aos indivíduos que façam escolhas de vida na 
aparente falta de coletividades tradicionais. (MCQUIRE, 2010, p.9) 

 

Sendo assim, interessa aqui perceber como as mídias sociais são incorporadas no 

cotidiano dos dançarinos, não como representações da cidade, mas como parte da 

experiência da cidade, ou seja, um local off-line e de dinâmicas contextuais, 

conectando experiências que se multiplicam para além das fronteiras físicas e 

espaciais.  

 
Ao invés de tratar a mídia como algo separado da cidade - o meio 

que 'representa' fenômenos urbanos, transformando-o em uma imagem - 
defendo que a experiência espacial da vida social moderna emerge através 
de um complexo processo de co-constituição entre estruturas arquitetônicas 
e territórios urbanos, práticas sociais e experiências de uso das mídias. 
(MCQUIRE, 2010, p.7) 

 

Pensar o uso das mídias como tecnologias de si tem influência a partir da obra 

de Teresa de Lauretis, ao discorrer sobre a ideia de tecnologia do gênero. Teresa 

analisa o cinema como representante de uma tecnologia sexual já que, segundo a 

autora, trata-se de uma representação de gênero constituída a partir da mídia 

cinematográfica e que também, subjetivamente, é absorvida pelos indivíduos que se 

dispõem frente a tela (LAURETIS, 1994, p. 222). Seu conceito de tecnologia emerge 

do pensamento de Foucault pelo meio de sua concepção de tecnologia sexual. 

Refere-se, portanto, ao conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e 

relações sociais feito através do desenvolvimento de uma intricada tecnologia política. 

Lauretis, no entanto, aponta para as diferenças de gênero produzidas pelas 

tecnologias:  
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A construção do gênero ocorre hoje através das várias tecnologias 
de gênero e discursos institucionais com poder de controlar o campo do 
significado social e assim produzir, promover e implantar representações de 
gênero. Mas os termos para uma construção diferente do gênero também 
existem, nas margens dos discursos hegemônicos. Propostos de fora do 
contrato social heterossexual, e inscritos em práticas micropolíticas, tais 
termos podem também contribuir para a construção de gênero e seus efeitos 
ocorrem no nível local de resistência, na subjetividade e na auto-
representação. (LAURETIS, 1994, p. 228) 

 

Dessa forma, este trabalho parte do pressuposto de que as mídias sociais são 

tecnologias não somente de gênero, mas de outros aspectos que conformam as 

subjetividades, ou seja, tecnologias de si. Os sujeitos, por sua vez, atuam como 

produtores das dinâmicas no interior desses espaços e são também produzidos 

enquanto atuam em rede.  

Estar em contato com ambos espaços (online e off-line) de sociabilidade entre 

os dançarinos de passinho proporcionou uma perspectiva íntima, o que, de acordo 

com Herzfeld (1997), procede da ‘experimentação sensorial’ propiciada pela 

etnografia.   Herzfeld critica o que chama de ‘visualismo’ da antropologia, tal como 

entendida através de seu método investigativo - a observação-participante – 

apontando para a limitação das trocas entre o antropólogo e o interlocutor como sendo 

estritamente verbais. Não seria apenas linguisticamente o meio através do qual os 

significados culturais são expressos, sendo atravessadamente pela experiência 

sensorial. Isto posto, cortar o cabelo na mesma barbearia que alguns de meus 

interlocutores, participar de alguns ensaios de dançarinos desempenhando funções 

como ‘operador de câmera’, participar de duelos como mediador, aprender a dançar 

o passinho e participar de apresentações como dançarino foram experiências através 

das quais vivenciei o circuito do passinho não apenas de um ponto de vista, como 

‘observador’, mas reconhecendo e acessando seus códigos de sociabilidade 

assumindo uma perspectiva de ‘participação’. Tal como proposto por Favret-Saada 

(2005), em sua etnografia sobre feitiçaria em região rural da França, consenti o risco 

de todo o trabalho de pesquisa ‘se perder numa aventura’ ao aceitar ‘ser afetado’. 

Todavia, lidar com ‘afetos não representados’ foi o grande condutor de uma 

experiência sensorial ao nível local e particular.  

Sendo, eu, pesquisador negro e também favelado, o universo dos bailes funks 

não me era desconhecido ou, nos termos de DaMatta (1978), exótico. Todavia, 

vivenciar bailes funks a partir da perspectiva da dança do passinho, que é um 

movimento cultural recente, não me foi ‘familiar’ em diversos sentidos. Dessarte, me 
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alinho a perspectiva de Gilberto Velho (1987) ao reconhecer que estar familiarizado 

não significa que conhecemos todos os pontos de vista dos envolvidos, não significa 

que conhecemos todas as regras de interação praticadas naquele local 

aparentemente conhecido. Minha participação em comunidades online fora cada vez 

mais assídua a partir do momento em que ampliava minhas redes de relacionamento, 

a partir dos eventos e lugares aos quais ia. Dessa forma, como consequência da 

participação online, presenciei conflitos envolvendo dançarinos e participei de 

discussões sobre os eventos podendo analisar a dinâmica nas quais os duelos de 

passinho estavam inseridos em relação aos diferentes espaços e lugares de 

realização, bem como a prática com diferentes dançarinos. Com isso reconhecia e era 

reconhecido por cada vez mais número de pessoas envolvidas com o passinho, não 

sendo apenas familiar aquele espaço a mim, mas sendo minha presença familiar para 

as pessoas daquele movimento. Como consequência disso, foram estabelecidos 

vínculos de amizade sem interesses meramente etnográficos, o que acabou por 

desconstruir a distância ‘pesquisador’ – ‘pesquisado’. Essa fronteira acabou por ser 

destituída, também, a partir de minha idade que foi, em alguns momentos, um aspecto 

dificultador, quando alguns garotos não acreditavam na minha posição de 

antropólogo, lidando com minha presença de forma desconfiada. No entanto, na 

maioria das vezes, minha idade foi um fator facilitador no sentido de que por ser da 

mesma faixa-etária dos interlocutores ocasionou uma visão antropólogo/amigo que 

inclusive me surpreendeu durante a pesquisa. Essa visão possibilitava intervenções 

opinativas ocasionando conversas que se deram de forma espontânea, me remetendo 

as teorias formuladas por Clifford (2002), que diz:  

 
O trabalho de campo não pode parecer fundamentalmente como um 

processo cumulativo de coletar “experiências” ou de “aprendizado” cultural 
por um sujeito autônomo. Ele deve, antes, ser visto como um encontro 
historicamente contingente, não controlado e dialógico, envolvendo, em 
alguma medida, tanto o conflito, quanto a colaboração na produção de textos. 
(CLIFFORD, 2002, p.223) 

   

Por fim, assinalo que as questões de pesquisas não foram dadas anteriores 

a entrada em campo, mas que emergiram no desenrolar da experiência etnográfica. 

Sendo assim, não houve recorte exato de ‘objeto’ de pesquisa, tampouco pré-seleção 

de dados a serem construídos. Considero a dança do passinho como um movimento 
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amplo do qual diversas linhas analíticas podem (e devem?) ser exploradas de tais 

quais  optei por empreender esta pesquisa a partir de uma delas.  



 

 

16 

METROFAVELADOS?  

Aquela era minha primeira vez no Baile funk do Morro da Providência11, que 

acontecia todos os sábados, na Ladeira Dos Farias. Um dos primeiros bailes funk a 

que fui, desde o início da pesquisa. Ao som de “Esse morro é humilde / você pode 

acreditar / cem anos de glória / Morro da Providência...” chego no baile, ainda vazio, 

com vendedores armando barracas ao redor da pista12 de dança e abastecendo 

isopores com gelo e bebidas . O baile acontece numa espécie de terreno baldio, 

disposto do lado direito no sentido de subida da ladeira, localizado numa ribanceira 

que abre uma ampla e bela vista para a região central da cidade do Rio de Janeiro. 

De lá, chamam atenção a torre relógio da Central do Brasil, o topo bem iluminado do 

palácio Duque de Caxias e os refletores do Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. 

Me perco por alguns minutos identificando outros pontos da cidade, de tal forma que 

esse instante contemplativo quase faz com que passe desapercebido o fato de o baile, 

antes vazio, estar praticamente lotado. Talvez não estivera, eu, desatento. Conforme 

aprendi ao longo de outros finais de semana, em bailes, a gente ‘brota’13.  

Uma parede de som, letreiros luminosos e luzes coloridas projetadas para o 

‘pistão’, compõem o palco. No pistão, uma multidão de pessoas, de todas as faixas 

etárias, dança, riem, pulam e levantam as latas de cerveja para o alto acompanhando 

as letras. Nem tudo é apenas festa, mas para cada início de confusão há sempre 

alguém para advertir: ‘Vamos curtir na moral, geral na disciplina”. Por vários 

momentos me esqueci ter ido sozinho, uma vez que rebolar por algum minuto, num 

baile funk, é abertura de precedente à tecitura de ao menos uma relação de amizade. 

Depois de três latinhas de cerveja levantadas ao alto, eu, o pistão, a multidão e a 

aparelhagem de som, éramos um só, gritando com todo o ar possível que só 

queríamos ser felizes, andando tranquilamente pela favela onde, embora eu não tenha 

nascido, naquele momento, sentia-me radicado. Clássico dos clássicos, todo mundo 

                                                             
11 O Morro da providência fica localizado entre os bairros Santo Cristo e Gamboa, Zona Portuária da 

cidade do Rio De Janeiro e um de seus muitos acessos é feito por uma escadaria localizada ao lado 
do túnel João Ricardo, próximo a famosa estação Central do Brasil. 

 
12 A partir daqui, designarei pista de dança por ‘pistão’, conforme os interlocutores. Pista diz respeito 

ao território situado fora da favela. 
 
13  Brotar é uma categoria utilizada pelos interlocutores que refere-se a chegar em algum lugar.  
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‘junto e misturado’. Nessa noite, três equipes de som se revezaram no comando do 

‘furdunço’14 e, no auge da lotação e animação do baile, um DJ pareceu certeiro ao dar 

play no funk do Mc Tikão:  

 
Chama as amigas, convoca todo mundo 

Vem pra minha mansão, que hoje vai rolar furdunço 

Fica a vontade no furduncinho 

Aqui no furduncinho 

Assim, assim hã 

 

A convocação, embora tardia - Já que todos me pareciam bem a vontade 

aquela altura - rearranjou espacialmente a dinâmica das relações de gênero, no baile. 

Em funks anteriores, mulheres e homens dançavam juntos numa relação simbiose de 

investidas sexuais. Ao começar a música do MC Tikão, diversas mulheres agruparam-

se no centro do pistão e puseram-se a dançar, como na música anterior, no entanto 

apenas entre elas. Rebolando em todas as direções e velocidades possíveis, em 

fileiras, duplas e trenzinhos. Avisto algumas mãos para o alto com gestos que 

parecem convocar outras mulheres para o movimento. Alguns homens no meio delas 

tentam achar um caminho para fora, a fim de juntarem-se com os tantos outros que 

ao redor as olham. Ouço gritos enquanto Tikão anuncia que ‘tem pretinha, tem 

branquinha e morena”, mas quando ele diz ‘pra todo mundo’ alguém grita atrás de 

mim: “Pra todo mundo não, pra quem pode” e ri. De repente, silêncio. A música 

interrompida, intercepta também esse momento. Vaias generalizadas, seguidas da 

voz inconfundível do Mr. Catra15 que grita: “Vai começar a putaria !”. Gritos bastante 

empolgados retomam o baile e os homens movimentam-se a fim de reocupar a 

espacialidade anteriormente instituída. O medley16 do Mr. Catra segue:  

 
A partir desse exato momento, não existe mais brabo na casa. 

A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as meninas, gostosas. 

A festa é de vocês em ! 

Rapaziada, deixa as meninas por favor... 

 

                                                             
14 Designação para festas, reuniões de amigos e familiares, etc... 
 
15  Mr. Catra é um MC considerado o Rei do Funk Carioca no Brasil. 
 
16 Verbo que significa misturar, nesse sentido consiste numa mistura de diversas músicas.  



 

 

18 

Antes de dar início a sequência de funks, Mr. Catra parece advertir os homens 

a quem chama de ‘brabos’, interrompendo a reocupação espacial dos mesmos, em 

andamento desde o grito pela ‘putaria’. Nesse contexto, pode-se assumir que os 

brabos sejam os homens que, ávidos por investidas sexuais, excedem limites das 

‘normas sexuais’ esperadas e reconhecidas como paquera – Tais como troca de 

olhares e gentilezas, pedidos para dançar e de números de telefones. Ao longo da 

pesquisa, conversei com frequentadoras que se referiam a esses homens como 

caçadores, ‘dispostos a tudo pra chegarem em alguma mina’. O funk do MC Tikão, 

tocado anteriormente, elucida essa dinâmica: É tudo planejado e basta que ‘os irmãos 

cheios de ouro’ chamem as mulheres pra que as “pretinhas, branquinhas e morenas” 

estejam disponíveis para todos. 

 

Ao término do trecho acima, cantado pelo Mr. Catra, soa uma batida que ‘quebra’ o 

ritmo que vinha sendo disposto harmoniosamente ao longo das estrofes executadas 

anteriormente. A ‘batida quebrante’ parece conhecida do público, que vibra gritando e 

batendo palmas. Nesse momento, três rapazes passam correndo por mim e o último 

deles acaba derrubando a lata com cerveja, que estava em minhas mãos. Não houve 

pedido de desculpa e a única coisa que ouvi fora “Corre viado, nossa música, temos 

que dar o nosso nome...” Na tentativa de sacudir o tênis molhado, com a cerveja que 

fora derrubada, Mr. Catra recomeça o medley disposto a trocar ideia com alguns tipos 

de homens: 
 

Só não pode raspar o peito, raspar a perna e a raspar a bunda. Só não vale ficar de 

ladinho, quando a gatinha quer ganhar um pente e só não vale ter síndrome de 

eletricista, a gatinha quer um choque e o cara quer fio terra. Eu digo : 

Os bonitinho tão virando viadinho, porra! Os bonitin tão virando viadin, os bonitin tão 

virando viadin... Ainda bem que eu tenho cara de bandido!  

 

Ao som dessa letra, os rapazes que passaram correndo por mim em direção 

ao “pistão” eram o centro de todas as atenções, dentro do baile. Dançavam conforme 

as mulheres estavam dançando anteriormente e aos passos feitos por elas acresciam 

movimentos de ginástica, como espacate, além de saltos e piruetas. Com shorts jeans 
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curtos, camisetas customizadas a mão, tênis ‘All Star’17 modelo ‘SkidGrip’18 e meias, 

rebolavam até o chão e faziam expressões faciais de deboche para as mulheres que 

agora estavam dispostas ao redor, assim como os homens que em sua maioria riam 

e apontavam aos amigos a performance que durou pouco mais de 40 segundos. As 

mulheres batiam palmas e gritavam frases de incentivo como “arrasa viado”, “dá o 

close”, “fecha monas”. Terminada a dança, um dos rapazes anda em minha direção 

e, ainda ofegante, faz um pedido de desculpa, mencionando a lata derrubada que 

antes estava em minhas mãos. Digo que o pedido de desculpas seria aceito, desde 

que me ensinasse a dança executada por eles. Ele sorri. Apoia uma das mãos em 

meu ombro direito e descansa por cerca de 20 segundos antes de me puxar e me 

apresentar aos outros dois rapazes com quem dançava. Carlos e Alan, ambos com 

17 anos e Marcelo com 16 anos. Juntos, esses três jovens da Cidade de Deus, 

formavam o ‘Bonde das Gaybulosas’. 

Não eram sequer 3 horas da manhã, quando constatei que já havia aprendido 

modalidades variadas de quadradinhos. Faltavam 11 minutos, enquanto eu, 

periculosamente, tentava ficar de cabeça para baixo, sem contar com a ajuda de 

terceiros, a fim de executar um quadradinho de 8. O mais difícil, para mim, até então. 

Não me estranhava haver uma multidão em torno de mim nesse momento. Me 

estranhava a facilidade com a qual o quadradinho de 8 era executado pelo ‘Bonde das 

gaybulosas’. Vencido pelo sangue que subia a cabeça, resolvi limitar-me aos passos 

já aprendidos de forma que me levantei atendo-me ao constrangimento por não ter 

conseguido ‘mandar’ um quadradinho de 8. O baile seguiu. Permaneci em companhia 

de Carlos, Marcelo e Alan que por volta de 4:00 da manhã me chamaram pra dar um 

rolê na pista. Durante a descida da ladeira, conversamos sobre quem éramos, nos 

adicionamos no Facebook, assisti alguns vídeos deles e com o meu celular em mãos 

mostrei vídeos de dançarinos de passinho imitando ‘viados’. Nossas conversas, até 

chegarmos na pista, mantiveram-se em torno desses assuntos. Eles me disseram 

achar legal o que esses meninos faziam, mas que não dançavam passinho por 

gostarem de dançar como as mulheres. Ao chegar na pista, pareciam estar esperando 

por algum tipo de movimento pois percebi certo desapontamento ao ver as ruas 

praticamente vazias. Paramos próximo ao Palácio Duque de Caxias, que antes 
                                                             
17 Marca do tênis.  
 
18 Modelo do tênis. 
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avistava do alto, e não me contive em tentar pela última vez, naquela noite pelo 

menos, o quadradinho de 8. Por mais uma vez, não obtive sucesso. A não ser pela 

tentativa apoiando-me na parede. Com o nascer do sol, me despedi dos meninos e 

retornei à região metropolitana.    

 

Os ‘bunitin’ 
 

    Meu primeiro contato com o termo “Metrofavela” foi através do programa de 

televisão “Esquenta”, apresentado pela Regina Casé e exibido pela Tv Globo. Naquele 

dia 6 de janeiro de 2013, estava à procura de algum tema para desenvolvimento de 

trabalho a fim de conclusão da disciplina ‘teorias antropológicas do gênero’, ministrada 

pelo professor Luiz Fernando Rojo, na UFF. Na edição daquele dia, a matéria fora 

introduzida pela apresentadora que dava ‘graças a Deus’ pelo mundo ter mudado, de 

acordo com suas palavras:  

 
‘Era muito chato quando tinha cor, desde pequenininha você 

aprende, se você gosta de jogar futebol – como a minha filha gostava – falam: 
“Mas você é menina, não pode jogar futebol”, né. Aí o menino queria, sei lá, 
pintar a unha: “Não pode, não sei o quê lá” (Diz imitando alguém que diga 
isso em determinada situação). ’    
 

 

Artistas convidados do programa endossam o discurso proferido pela mesma, 

apresentando outros exemplos de sanções baseadas na divisão sexual dos 

indivíduos:  “Olha, se você usar o brinco na orelha esquerda, você não é homem.”. A 

apresentadora retoma a fala e acrescenta que “Beleza, antigamente, era uma parada 

só de rico” e que agora duas coisas mudaram:  

 
“Os meninos puderam se arrumar, cuidar do cabelo, tirar 

sobrancelha, fazer unha, fazer o que quisesse. E também pobre pode gastar 
o dinheiro nisso porque o dinheiro é dele, ele que trabalha e faz o que quiser. 
Daí os metrossexuais, que já são esses homens que capricham muito no 
visual, quando moram na favela criaram um novo nome: Metrofavela. “  
 
 

A partir disso, são apresentados diversos garotos que mostram aspectos que os 

demarcam como ‘metrofavelados’. Barnabé mostra as unhas pintadas de amarelo 

enquanto outros dois garotos inclinam a cabeça para frente deixando o penteado, 

tintura na cor preta, corte e desenhos feitos nos cabelos mais à vista. ‘Novinho’ fala 

de sua depilação nas partes do corpo o qual acha necessário e do desenho de 
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‘florzinha’ feito em sua unha com ‘francesinha’19. Cebolinha fala da forma como 

algumas pessoas reagem dizendo que tudo isso não é coisa de homem, questionando 

sua heterossexualidade. Após conversar com esses meninos e outros que não se 

apresentaram, mas assumiam funções como cabeleireiros e manicures, a 

apresentadora sinaliza: 
“Agora, tem uma moda que talvez tenha a ver com isso, que é os 

meninos dançando imitando gay, você já viu isso? E muitos ainda dizem pra 
mim: ‘Aí que eu pego mais mulher ainda, porque aí os namorados relaxam’. 
“ 
 

 
É exibido um trecho do filme ‘A batalha do passinho- o filme’20, onde dançarinos 

explicam como surgiu e foi difundida o que seria a ‘moda’ de dançar imitando 

‘viados21’. Tratando-se de executar movimentos da dança do passinho e o mesclando 

com trejeitos e movimentos comportamentais entendidos como ‘afeminados’ e, 

portanto, já que realizados por corpos lidos socialmente como masculinos, de ‘viados’. 

A matéria é finalizada com uma roda de dança disposta de maneira que alguns 

dançarinos se revezam entre apresentações no meio da mesma. É possível perceber 

que os momentos nos quais a ‘imitação de viados’ é executada são mais frequentes 

nas alternâncias de dançarinos ao centro. Momentos onde ficam mais de um 

dançarino na roda, compondo uma espécie de duelo, de forma que a imitação confere 

um tipo de narrativa feita através de expressões faciais, trejeitos e falas carregadas 

de deboche característicos de embates. Além da ampliação das formas de cuidados 

estéticos, operados por esses garotos, o que os demarca como ‘Metrofavelados’ é a 

heterossexualidade. Por isso, o discurso da apresentadora dá conta de projetar a 

identidade desses meninos como ruptura de certos valores vinculados a divisão 

sexual e entende essa ruptura como um avanço.  

A partir dessa abordagem, duas questões despertaram meu interesse para 

início de uma pesquisa. Me chamou a atenção o que parece ser a construção de um 

modelo de masculinidade constituindo-se fora de um padrão ‘masculino-viril-

conservador’. Ou seja, a construção de uma estética, entendida até aqui como 

                                                             
19 Francesinha consiste numa forma de pintar as unhas em uma cor e após isso fazer uma faixa 

horizontal na ponta da unha em outra cor. 
 
20 ‘A batalha do passinho – o filme’ é um documentário do cineasta e cientista social Emílio Domingos, 

de 2013.  
 
21 Raramente ouvi, durante incursão em campo referirem-se aos homossexuais como gays ou 

homossexuais, ‘viado’ é a expressão mais utilizada, conforme a fala do Cebolinha, na página 67. 
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"metrofavelada", parecendo romper com a divisão sexual mais conservadora e 

compartilhando aspectos identitários que problematizam a matriz binária 

heterossexual. O discurso, veiculado pela matéria, está em consonância com a 

enunciação do modelo de um ‘novo homem’ que desponta na mídia na década de 90. 

Cunhados como metrossexuais22, yuppies23, bumpies24, entre outras nomenclaturas, 

os meios de comunicação apontavam para novas formas de ser masculino em 

detrimento de arquétipos da masculinidade que, neste trabalho, chamaremos de 

conservadora25. Esses termos se referem a homens heterossexuais, de classe média 

e/ou alta urbanas – algumas, como o termo yuppie, acenam ainda para a formação 

de nível superior, à qualificação profissional -, de alto nível socioeconômico, sendo 

operados na inclusão dos homens num mercado consumidor (O do embelezamento) 

que anteriormente tinha o corpo das mulheres como principal público-alvo. A fala da 

apresentadora dizendo que “Beleza, antigamente, era uma parada só de rico, pobre 

não pode porque você vai gastar o seu dinheiro. Você trabalha, rala pra caramba, se 

você quiser gastar o seu dinheiro todo em produto, minha filha, gasta. “, aparece como 

uma denúncia às representações históricas que silenciam as formas de consumo nas 

periferias e estigmatizam a favela unicamente como espaço da carência, da pobreza 

extrema (Facina, 2013)26. Dessa forma, a reconfiguração da terminologia 

(Metrossexual/Metrofavela) sugere rupturas de ordem territorial e consequentemente 

a superação de um estigma vinculado a raça e origem socioeconômica. Portanto, 

esses dois pontos foram norteadores de minha entrada em campo que se deu 

exclusivamente através da internet.  

 

                                                             
22 Termo cunhado em 2002, por Mark Simpson, para designar homens urbanos preocupados com 

a aparência física, vaidosos.  
 
23 Yuppie é uma derivação da sigla "YUP", expressão inglesa que significa "Young Urban 

Professional", ou seja, Jovem Profissional Urbano, entre os 20 e os 40 anos de idade, geralmente de 
situação financeira intermediária entre a classe média e a classe alta. 

 
24 Às vezes utilizadas para designar yuppies negros (afro-americanos). 
 
25 Utilizo a categoria ‘masculinidade conservadora’ em oposição a ‘novas formas de ser masculino’. 

Connel (1995) fala de novas masculinidades produzidas no mundo moderno, que têm como 
característica a transitoriedade, própria do conceito de gênero. Utiliza, portanto, a categoria 
‘masculinidade tradicional’ relacionando o conceito com a ideia de permanência e ao conceito de família 
tradicional, preocupada com a preservação de alguns valores centrais em relação a virilidade. Eu 
adapto essa categoria para ‘masculinidade conservadora’ a fim de apontar para a preservação de 
valores viris sem ter relação com a família tradicional, tal como referenciada por Connel.  
   
26 Disponível em: https://www.academia.edu/5453023/Consumo_favela 
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Entrada em campo 
 

Após a edição do programa, me surpreendi quando uma rápida busca pelo 

termo, em mecanismos de pesquisa online, me colocou diretamente em contato com 

os garotos que se apresentaram no mesmo. Obtive como resultado tanto menções de 

usuários telespectadores em mídias sociais através de hashtags27, como postagens 

dos dançarinos, manicures e cabelereiros que divulgavam suas participações através 

de montagens28 com imagens do dia da gravação, interagindo com a transmissão. 

Diogo Breguete marca29 Cebolinha na foto em que aparecem com Novinho e Renê. 

Pablinho curte a postagem de Yuri Misterpassista na qual exibe o corte de cabelo feito 

por Bg Do Corte. Wagnão Dos Cortes parabeniza Ed Dúù Corte pela participação no 

programa compartilhando uma de suas fotos e assim todos vão interatuando através 

dessa dinâmica online, interseccionando as tecnologias de si. Passo a interagir, elogio 

os cortes que gosto, comento sobre os meus prediletos e compartilho um vídeo no 

qual trecho do programa é exibido. Dentre outras interações, recebo uma mensagem 

de JH Do Corte agradecendo o elogio e me convidando para conhecer outros cortes 

que não estavam ‘nas redes’. Seu apelido indicia sua atividade como cabelereiro 

recentemente desenvolvida profissionalmente, mas que desde ‘menózin’ era ensaiada 

na cabeça dos primos no quintal de sua casa, localizada na favela do Jacarezinho, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Com 22 anos, se orgulha de ‘deixar a 

rapaziada na régua30, pronta pra embrasar31 nos bailes do fim de semana’. Aceitei seu 

convite e numa conexão São Gonçalo – Jacarezinho, antes feita pelo acesso a 

internet, atravessei a ponte rio-niteroi em ônibus expresso até a Estação Central do 

Brasil, onde peguei um trem ramal Belford Roxo descendo na estação Jacarezinho de 

forma que através de uma moto-táxi cheguei na barbearia de JH. Era sábado de muito 

sol, 14 horas e 32 minutos, em rua residencial, pouco movimentada. Diferentemente 
                                                             
27 Hashtags são palavras-chave precedidas do símbolo # que, quando usadas, alimentam uma 

interação dinâmica na mídia social onde é utilizada acerca da palavra-chave escolhida. 
 
28 Consiste em editar imagens fazendo inserção de textos ou colagens com outras imagens.  
 
29 Quando a foto de uma pessoa é postada numa mídia social, há a possibilidade de assinalar o perfil 

das pessoas que aparecem na mesma.  
 
30 Expressão para designar o corte de cabelo bem alinhado. 
 
31 Embrasar é uma categoria que significa dançar.  
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da rua, a barbearia de JH se apresentava agitada e já na calçada fui recepcionado por 

Digão e Paulada que ensaiavam alguns passos de funk. Naquele dia não paguei a 

corrida de moto-táxi que ficou por conta de JH que fez o pé do cabelo do Hilton, o 

piloto, como forma de pagamento. Paulada me levou para o lado de dentro do muro, 

grafitado com figuras de cabeças com diversas formas de cabelo, onde haviam 4 

garotos sentados. Brinquei dizendo que, pela minha conta, seria o 5° da fila, mas JH 

me corrigiu dizendo que seria o 11° já que haviam outros quatro na fila pelo Whats 

App, além de outros dois que faziam as unhas das mãos com a irmã de JH, em outro 

cômodo. Binho e Élder, de 15 e 18 anos, auxiliavam JH em diversas funções dentre 

as quais varrer o chão, colorir cabelos, auxiliar na escolha de cortes e desenhos, fazer 

cobranças e ‘manter a ordem porque a galera fica muito animada e perde a noção de 

que aqui é parceria e irmandade, mas é local de profissionalismo também’ diz Binho. 

Não parei de conversar por um minuto, desde o momento em que chegara, sentado 

no sofá-cama que conchegava o espaço de espera. Assuntos variados passavam por 

bailes do final de semana, vestuário e acessórios, casos do cotidiano durante a 

semana e desenhos pika à serem feitos durante o corte de cabelo. Perguntei pela irmã 

de JH, a fim de conhecer os clientes que estavam pintando as unhas e Binho me levou 

até o outro cômodo onde estavam e saindo da barbearia percebi que a mesma fazia 

parte da casa de JH. Mais tarde, JH me explicou que não teria condições de pagar 

aluguel de uma loja e como a parede de seu quarto dava para a rua, resolveu quebra-

la a fim de criar uma entrada; ‘Coisas da vida, mano. Aquele mesmo sofá em que você 

espera pra dar um tapa no pelo, me serve de cama no fim de um dia de ralação braba’. 

Do quarto-barbearia passei pelo corredor e com mais três passos cheguei a cozinha 

onde estava Camila, Brunin e Jhon de 17,15 e 17 anos respectivamente. Sentados 

em volta de uma mesa, Binho me apresentou como um possível cliente e Camila, que 

no momento estava pintando, com base, as unhas de Jhon, respondeu dizendo: ‘não 

faço unha de viado, só de hétero’. Rimos por alguns segundos quando Brunin 

interrompe perguntando ‘o que é hétero? ‘, nos fazendo rir com mais intensidade. Me 

fizeram responder a pergunta de Brunin, o fiz aproveitando para dizer à Camila que 

não iria fazer as unhas e que só queria ver por ter achado interessante. Ela me 

respondeu dizendo: 

 
 ‘Interessante? Esses malucos vão pro baile com a unha mais bonita 

que a minha, eu só acho interessante a parte de ganhar o meu dinheiro’ 
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(risos). Ainda mais que eles sempre fazem juntos, em grupinho, acho que só 
assim que eles tomam coragem, Aí ganho mais dinheiro ainda. ‘  

 

Pergunto como isso (Pintar unhas de homens) começou: 

 
‘Aqui em casa é pequeno, quando JH abriu o espaço pra barbearia 

eu ficava lá com minhas amigas conversando e ouvindo funk, quando a gente 
saia da escola. Meio de semana não é tão cheio então a gente aproveitava 
pra fazer nossa unha e ficar de olho nos novinhos (risos). Até que os meninos 
começaram a pedir pra pintar a deles também, de zoação. Alguns nunca mais 
pararam, esse aí é um (Fala apontando para Brunin).’  

 

Brunin, por sua vez, provoca Camila: 
 

‘Hum, você fala assim mas você gosta dos novinhos salientes com a 
unha pintada. As mina vivia em cima da gente pra ver os desenhos, ficar 
comparando as cores e os caramba. Mesmo as que falava que era coisa de 
viado queria ver, dizia que tava mais bonita que as dela.’ 
 

 
Acompanhando o processo de pintura com esmalte, nas unhas de Jhon, percebi que 

o procedimento não consiste somente em limpeza e tingimento com base (que é 

comum mesmo entre homens que não se identificam como metrossexuais). O 

processo envolve a aplicação de técnicas comuns entre as garotas, como 

francesinhas, aplicação de adesivos e/ou desenhos. As unhas de Jhon apresentavam 

tamanho médio, considerado grande para um homem, segundo Camila, já Brunin 

tinha as unhas consideradas grandes mesmo se fossem de uma mulher. Esse 

escolheu um esmalte de cor amarelo solicitando a pintura de bolinhas pretas 

imprimindo um ‘padrão abelhinha’. Após finalizada a manicure, vira pra Camila e diz: 

‘O mel sou eu’. Pergunto à Brunin de quais outras formas de vaidade ele é adepto ou 

que vê outros garotos usando e ele me descreve uma série de práticas: Aplicação de 

cristais adesivos nos dentes, lentes de contato para mudar a cor dos olhos, acessórios 

coloridos como óculos sem lente e blusas largas. ‘Pretendo fazer uma tatuagem 

quando tiver 18 anos, tem uma que os cara lança que ficam pika’. 

Após essas conversas, me lembrei imediatamente de alguns diálogos durante 

a matéria sobre ‘metrofavelados’, no programa esquenta. Num deles, Regina Casé 

conversa com Etiene, mãe e manicure de Novinho:  

 
Apresentadora: Novinho, você sempre faz a unha? 
Novinho: Sempre, toda semana.   
Apresentadora: E quando ele começou a pedir pra fazer a unha, você achou 
estranho ou achou tranquilo? 
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Etiene: Não, eu mesmo peguei e fiz a primeira vez francesinha e ainda com 
florzinha. Eu que fiz a sobrancelha dele pela primeira vez. 
(A plateia ri) 
Apresentadora: O que mais que você faz assim, que é muito de vaidade? 
Novinho: Hidratante, hum, deixa eu ver, creme pra me depilar, as axilas eu 
tenho também. 
Apresentadora: Ah, é? Você é todo depilado? 
Novinho: Só as partes necessárias.  
 
 

Outra manicure, Valéria, é apresentada com seu cliente, Cebolinha tem como hábito 

fazer as unhas toda semana ou de 15 em 15 dias: 
 
‘As que não gostam é porque as vezes está até mais bonita que a delas, 
entendeu? Mas tem umas que gostam. (Você acha que é inveja, 
Cebolinha?) É, muitas vezes é, né. Ah, tá vendo aí, isso aí não é coisa de 
homem não’.   

 

Na barbearia de JH, Jhon havia finalizado as unhas e ido cortar o cabelo. Brunin 

esperava as unhas secarem para fazer o mesmo. Camila insiste para que eu pinte 

minhas unhas, mas sigo com Brunin, de volta à barbearia assim que o mesmo percebe 

que poderá se locomover sem borrar o esmalte. Jhon já havia escolhido o desenho 

que faria na cabeça e seria o próximo da fila, passou a pasta com imagens para Brunin 

que, por já saber o que faria, a repassou para mim. Era uma pasta catálogo de plástico 

preto, dentro haviam fotos com os desenhos e tipos de corte impressas e, segundo 

JH, as imagens mais desgastadas eram as que faziam mais sucesso. A maioria eu já 

havia visto através do Facebook e dentre os cortes mais famosos destavam-se o corte 

do Talibã e o corte do Jaca, escolhido por Jhon e Brunin, com suas variações. 

Considero esse último o mais reconhecido de todos, na internet é possível encontrar 

diversas matérias, vídeos, páginas em mídias sociais e tutoriais sobre o corte do Jaca. 

‘Dizem que esse corte foi inventado aqui na comunidade do Jacaré e por isso têm 

esse nome’, diz JH acrescentando que o corte do Jaca é a base para 90% dos cabelos 

que faz. O corte consiste em, com a máquina sem pente (zero) ou com o menor pente 

(um) regulado na baixa, cortar da parte inferior do cabelo até um pouco acima das 

orelhas (Dependendo da solicitação do cliente). A parte de cima é também cortada só 

que com um pente maior, conferindo diferença de tamanho entre as duas partes. Essa 

é a base do corte: 

 
 ‘A partir disso, o barbeiro começa a brincar e mostrar suas 

habilidades. Essa parte com a diferença de tamanho geralmente é navalhada, 
dando um disfarce. Podemos também meter um desenho tribal. Posso fazer 
isso usando tanto a navalha como a pigmentação. A gente vai ajustando a 
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escolha do cliente, com o tipo de cabelo e a habilidade do barbeiro. Têm o 
corte do Jaca disfarçado, o corte do Jaca com reflexo, com desenho, tem 
gente que faz alisamento. Muitas paradas. ‘ (JH do Corte) 

 
 

Os desenhos disponíveis para feitura são tribais e logotipos de marcas famosas como 

PlayBoy, Adidas, Nike e Lacoste. Há ainda personagens de desenhos animados, 

frases e nomes próprios, corações, animais e até reprodução de fotografias pessoais 

levadas pelos clientes32. Alguns ostentavam bigodes e barbas, as vezes pintados de 

loiro e navalhados tais como os desenhos. A sobrancelha é como extensão do cabelo, 

todos os que vi cortando o cabelo fizeram dois cortes verticais, tanto na esquerda 

como na direita, formando a famosa ‘sobrancelha Adidas’. Os produtos da marca 

Adidas - tênis, camisas, shorts e bonés estão entre os mais cobiçados pelos garotos 

-  são conhecidos pelo design com três listras formando o logotipo da mesma. 

Rodrinho, 17 anos, entra na barbearia e diz pra JH: 

 
‘Hoje vou meter um navalhado da Nike pra combinar com a minha 

peça nova. Esse aqui é pika hein. Se liga só Binho, falei pra tu que só faltava 
50 conto, semana passada. Lavei três carros ontem e dei uma facada de 20 
conto na minha coroa. ‘  33 

 

A maioria dos garotos cursam o ensino médio e exercem atividades remuneradas de 

maneira informal. Rodriguinho cursa o 1° ano do ensino médio, no turno da noite, e 

trabalha num lava-jato durante o dia. Brunin cursa o 9° ano do ensino fundamental e 

Jhon o 2° ano do ensino médio, ambos não exercem atividades remuneradas 

dependendo dos pais o dinheiro que gastam em ‘vaidades’: 
 
‘Minha mãe reclama muito de me dar dinheiro pra gastar fazendo a 

unha. Antes ela achava que eu era viado, mas eu levo várias namoradinhas 
em casa aí fica sussa. Tenho 15 anos, tudo que eu faço eles fica em cima. A 
primeira vez que meu pai me bateu foi quando eu fiz a sobrancelha da adidas. 
Ele disse que era coisa de bandido e se a polícia me pegasse ia dar merda 
pra ele porque ainda sou de menó. Minha mãe me dá dinheiro e ele fica com 
raiva.’ (Brunin)34 

                                                             
32 Ver figuras 1,2 e 6. Ver ainda o trabalho de Mizhari (2007) acerca dos cortes de cabelo, os 

referindo como artefatuais.  
 
33 Rodriguinho fala mostrando uma foto do tênis da Nike adquirido, em seu aparelho celular. ‘Peça’ se 

refere a diversos artigos adquiridos, podendo ser bonés, cordões, brincos e camisas, dentre outros. 
‘Dar uma facada’ se refere ao fato de pedir dinheiro, geralmente à familiares. Acho essa metáfora 
bastante interessante pois faz uma analogia a dor, ou seja, o dinheiro fará falta em algum sentido.  

  
34 Brunin e Jhon me fizeram essas declarações através de mensagens trocadas pelo facebook. ‘Sussa’ 

significa ficar tranquilo. ‘De menó’ é uma expresso utilizada para designar tanto garotos menores de 
18 anos como garotos com idade menor em relação grupo. É comum que mesmo um jovem com 
20 anos seja chamado ‘de menó’ ao estar num grupo com homens mais velhos.  



 

 

28 

 
‘Moro com a minha avó e ela é da igreja, ela me dá dinheiro, mas sou 

obrigado a ir pro culto toda quinta que é culto da libertação. Ela tem muito 
medo de eu fazer parada errada, porque meu pai morreu nisso. Pra ela, fazer 
desenho na cabeça é coisa de endemoninhado (risos). ‘ (Jhon)35 

 

As falas de Jhon e Brunin evidenciam a zona difusa que envolve os arquétipos de 

gênero em jogo, operados através de categorias que são ressignificadas por esses 

jovens. A violência e o perigo são conceitos associados ao espaço público, da rua, 

que se apresenta como externa, ainda que esteja aceirando ‘nossa casa’ (DaMatta, 

1986). Dessa forma, por ser ‘de fora’, decifrar e estar familiarizado com códigos da 

violência aparece em conformidade com o domínio acerca do mundo externo que a   

literatura socioantropológica sobre os homens (Adorno,2005- Connell,2001,1997- 

Kimmel 1998; Gutmann 1997- Cechetto 2004; Dunning,1992- Olavarria 2003; 

Zaluar,2006) deu conta de sugerir e atestar como chave imprescindível da construção 

da masculinidade, nesses casos. Muitas das expressões utilizadas pelos garotos são 

derivadas da linguagem desenvolvida entre os ‘envolvidos’36. ‘Meter um corte’, tal 

como dito por JH, pode ser associada a expressão meter bala, entendida pelo ato de 

atirar. Quando Rodriguinho deseja combinar o corte de cabelo com sua ‘peça nova’, 

pode ficar implícita a ideia de que a peça seja algum tipo de armamento. Ou mesmo 

o corte de cabelo denominado ‘Corte do Talibã’, fazendo referência ao movimento 

fundamentalista islâmico, considerado terrorista. O que irá definir as fronteiras, entre 

os ‘envolvidos’ e outros garotos, é o contexto no qual tais expressões encontram-se 

inseridas. De forma alguma utilizar essas expressões pressupõe o envolvimento com 

o crime organizado, “saber detalhes sobre a violência local, os seus atores e os 

incidentes concretos, é uma forma do rapaz e do jovem adulto mostrarem que circulam 

bem no seu contexto social” (Scott,2011, p.144). A associação desses jovens com 

traficantes e bandidos não é feita somente a partir das expressões. Eu pesquisava 

sobre a sobrancelha da adidas no Google37 quando localizei uma matéria intitulada 

                                                             
 
35 ‘Endemoninhado’ é uma palavra usada por evangélicos ao designar pessoas que agem submetidas 

as regras do mundo e não cristãs. Designando também pessoas com o diabo no corpo.  
 
36 Categoria utilizada para designar as pessoas envolvidas com o crime organizado e/ou tráfico de 

drogas. 
 
37 Mecanismo de pesquisa online.  
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‘Perfis de alguns “traficantes” em aglomerados’38. Tratava-se do blog ‘Papo de PM’39, 

com uma página de mesmo nome no facebook contabilizando 1.883 curtidas na 

mesma. Tal artigo havia sido curtido por 150 pessoas, até o momento de minha 

visualização e contava com diversos comentários feitos através do Facebook, sendo 

possível que se acessasse os perfis dos autores. O texto advertia que ‘vagabundo 

não têm cara’ e que ‘nem só o negro, o preto que comete assaltos, rouba e mata’ 

dizendo que ‘o loirinho rico e playboy, de fina educação e que estudou na faculdade 

mais cara da cidade’ pode também cometer tais crimes. Mas, contrariando suas 

próprias palavras, o artigo tinha como pretensão apresentar o ‘Modelo de traficantes’ 

utilizando imagens apenas de homens negros. As imagens eram extremamente 

parecidas com as do catálogo, da barbearia do JH, e divididas em seções 

apresentavam subtítulo e imagem seguida de texto explicativo:  

 
“Bigodinho: Essa é uma das marcas principais dos traficantes, 

usuários de drogas , viciados "pedretes". É difícil vc ver um com bigode 
raspado. Até pq a maioria é jovem, com 15/16 anos e deixar crescer esse 
bigodinho pra eles é como se fosse sinal de respeito, se sentem mais velhos. 
Alguns vão além e chegam a pintá-los de loiro. Fica uma maravilha.” 

 
“Acessório da moda: O Piercing é o da vez. De 10 traficantes presos 

pelo menos 5 usam. Em geral na sobrancelha. As meninas em geral colocam 
no nariz. Quando presos, em geral tiram antes de ir pra cadeia. Pq lá quem 
usa piercing ou tem a sobrancelha raspada é considerado GAY ou é caso de 
algum chefe. Quando um desafeto cai na mesma cadeia do que o outro (de 
facção rival), ele tem 2 alternativas: Ou vira "mulherzinha" do chefe, e só "dá" 
pra ele, ou "dá" pra todo mundo. Assim, eles raspam sua sobrancelha e todos 
sabem que ele tem um "dono”. “ 

 
“Corte de cabelo: A maioria faz desenho a base de máquina. Fácil de 

se observar. Apesar de que parece moda isso nos morros agora, alguns 
fazem desenhos da erva maldita, pintão o cabelo com água oxigenada etc.” 

 
“Tatuagem: São fáceis de detectar. Geralmente são muito mal feitas, 

com tintas impróprias ou misturada com tinta guache. Os desenhos são 
amadores, e geralmente tatuam as iniciais do nome. Braço, mão e perna são 
os lugares preferidos.” 

 
“Cortes na sobrancelhas: Outra modinha deles é colocar alguns 

cortes nas sobrancelhas.” 
 
“Trajes: Há anos é tudo a mesma coisa: Bermuda estilo surfista e 

camisa de marca. Nike e Cyclone já foram elite. Agora é a vez da Puma 

                                                             
38 Segue endereço eletrônico: http://www.papodepm.com/2010/07/perfil-dos-traficantes-nos-

aglomerados.html. *Acessado pela última vez em 19 de Outubro de 2015 
 
39 Segue endereço eletrônico: http://www.papodepm.com **Acessado pela última vez em 19 de 

Outubro de 2015 
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,Gang, ecko, quiksilver, billabong, enfim gostam das melhores marcas , pois 
gostam de ostentar.”   

 

Mesmo apontando que ‘existem muitos que usam ou têm esse perfil e não são 

traficantes e sim cidadãos de bem’, acredito que esse tipo de exposição contribui para 

formação de opinião no contexto do imaginário social, tal como os julgamentos dos 

pais de Brunin e da avó de Jhon. Tanto que continham diversos comentários na página 

corroborando as ideias apresentadas pelo artigo. Ainda mais quando o veículo utiliza 

a instituição da Polícia Militar, conferindo legitimidade às informações divulgadas. De 

acordo com a identificação do blog: 

 
‘PAPO DE PM é um blog que aborda e abre discussões sobre temas 

sobre os seguintes assuntos: Segurança Pública, Política, Policiamento, 
Militarismo, Concursos, filmes, entre outros temas. Neste blog também serão 
postados artigos de interesse público sobre temas diversos de nossa autoria 
e de outros autores referendados. ‘ 

  

A meu ver, há um descompasso, na visão do blog, entre as noções de favelado e 

‘envolvidos’. Uma questão de pertencimento ao território da favela, onde a circulação 

de objetos, sons e imagens darão vida a gostos indumentários e padrões estéticos 

que nada têm a ver com a posição dos indivíduos na estrutura social em relação ao 

envolvimento em redes de ações consideradas criminosas. Ter conhecimento e 

compartilhar vivências em relação a essas redes não pressupõe envolvimento. 

Retomando as ideias de Scott: 

 
“Assim, eles mostram saber localizar as fronteiras das contendas por 

poder que definem as possibilidades de ação dos indivíduos e dos grupos na 
comunidade. Saber quem fez o que, onde e como fez, os detalhes da 
atuação, o desfecho, etc, todos fazem parte de um mapeamento de um 
terreno cheio de armadilhas onde o jovem terá que definir o seu próprio 
posicionamento enquanto ator social. O contrário, o desconhecer estas 
realidades, é uma admissão da retração individual ao ambiente doméstico, 
supostamente protegido e recheado de significações fortemente associadas 
mais à feminilidade do que à masculinidade. “ (Scott,2011, p144) 

 
 
Ou seja, tanto indica que esses jovens ‘circulam bem em seu contexto social’ como 

delineia as referencias através das quais a masculinidade desses sujeitos será 

constituída. JH se mostra tranquilo frente a essas associações, ‘estou preferindo me 

parecer com bandido do que com PM. Esses que vieram com a UPP atiram pra matar, 

nem querem saber quem é. Bandido não faz isso não, quando mata o motivo é certo, 

já vai na intenção já’. 16 horas e 23 minutos é o momento exato em que chega minha 



 

 

31 

vez, por já ter feito o cabelo – E não poder refazê-lo já que, além de aspirante a 

antropólogo, sou ator e estava em véspera de apresentação – escolhi a sobrancelha 

da Adidas. Brunnin e Jhon, que já haviam feito seus cortes, me convidaram para ir 

‘próximo ao largo do Tubas’, na casa de um amigo, onde ensaiavam passinho. Às 17 

horas e 05 minutos me despedi de Binho, JH e dos clientes na fila de espera, seguindo 

para o Largo. Brunnin, Jhon e Maurinho fabuloso, com 16 anos, escolheram o 

passinho como forma de existir no mundo, refutando o estigma de que suas estéticas 

correspondem ao estilo de vida dos bandidos: 

 
“Mesmo os homens que se opõem frontalmente ao envolvimento em 

redes e em ações violentas precisam mostrar que a sua decisão, de não 
participar, ou mesmo de se opor, está com base em informações atualizadas 
que comprovam o seu domínio cognitivo do seu entorno social. “ (Scott,2011, 
p144) 

 
 

Leandra Perfect é uma das primeiras meninas dançarinas de passinho e explica a 

forma como alguns discursos se vêem alterados tomando a cultura do passinho como 

referência: 
“A moda era dizer que era bandido, todo mundo falava eu sou 

bandido. As meninas assim, ficavam dando mole pros bandidos que falavam 
isso atrás de poder e de popularidade. Eu vi isso mudar com a dança, com 
os meninos que dançavam no baile, as meninas pararam de dar atenção nos 
que diziam que eram bandido pra prestar atenção nos dançarinos. “ 

 

A fala de Leandra apresenta dados que elucidam questões que envolvem o crime 

organizado e a violência, aparecendo de maneira mais justaposta as questões de 

gênero que proponho neste trabalho. Dentre todos os desenhos vistos no catálogo de 

Jhon, um atrai minha atenção de forma bastante especial. Trata-se do corte do Jaca, 

com a grafia ‘Gambá’ disposta na lateral do cabelo. Na parte de trás a figura de um 

anjo com auréolas e as asas abertas pigmentadas na cor branco. Gambá é o apelido 

de Gualter Damasceno da Silva Rocha e talvez não estaríamos falando sobre essa 

expressão ‘metrofavelada’ se ele não houvesse existido. Gambá foi o dançarino de 

passinho que trouxe a referencia de imitar viados na dança e a partir dele os estilos 

de masculinidades passam a ser objeto de problematização tal como expressa a fala 

de Leandra e a abordagem feita pelo programa de televisão ao trazer essas questões.    

Aqui, abro uma observação que fecha esse capítulo. Como título expus o termo 

‘metrofavelado’ como interrogação e o referenciando sempre em parênteses. Trata-

se de considerar a participação dos meios de comunicação – a mídia – como 
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elaboradores e propagadores de transformações sociais, tais como ‘novos padrões’ 

de masculinidade e de feminilidade:  

 
“Não é possível ignorar que a mídia exerce forte poder na formação 

dos sujeitos no sentido de construir e desconstruir olhares, gostos, formas de 
ser e de se apresentar ao mundo, sendo notória, nos últimos tempos, sua 
atuação como divulgadora de novas verdades sobre ser mulher, homem, 
criança, idoso/a, saudável, bonito/a, etc. (Medrado,2000; Thompson,2002). “ 
(RIBEIRO; RUSSO, Cad. Pagu, Campinas, n. 42, p. 477-511, June 2014) 

 
 
Perspectivas que dizem respeito sobretudo a este trabalho e isso me ocorreu pensar 

após uma conversa que tive com o Cebolinha, que fora um dos participantes da 

matéria no ‘Programa Esquenta’. Através do Facebook, após me identificar, dizendo 

ser amigo do Ed dúù Corte, o mesmo me replicou:  

 
“Cebolinha – O que é metrofavelado? 
 
Eu - Segundo o Programa Esquenta, do qual você participou e Julio 

Ludemir, que vi que você tem como amigo no facebook, seriam os 
metrossexuais que moram em favelas no Rio de Janeiro. 

 
Cebolinha – Ah, eu tbm sou, mas não nos nomeamos assim não, rs 

(Espécie de redução para risos). 
 
Eu - Como você se nomeia?  
 
Cebolinha - Apenas dançarino vaidoso. “ 
 

 
Não há pretensão, aqui, de alarmar acerca de categorias que são entretidas no âmbito 

midiático atuando com (e como) representações, nomeando e publicizando ações 

socioculturais. Dirijo-me ao entendimento de transformações sociais que são 

agenciadas e produzidas em práticas cotidianas, inseridas numa estrutura e que não 

da categoria, mas da ação em si. Ou seja, Cebolinha não é metrofavelado porque é 

vaidoso e favelado. Suas formas de vaidade num contexto de circulação de imagens, 

sons e objetos inseridos num espaço-tempo relacional que agenciam e acionam uma 

estética que Júlio Ludemir, em sua relação com as culturas periféricas, chamou de 

‘Metrofavela’. Ficando a cargo dos atores sociais se identificarem, legitimarem e 

propor ou não formas de se relacionar com tal termo. E isso não deve ser entendido 

como uma forma estática, já que Cebolinha - mesmo não se identificando através do 

termo - se relacionou com ele num momento específico, de participação em programa 

de TV. Aponto para a maneira como os corpos são reapropriados pela mídia digital e 

mídias sociais.    
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  PASSINHO DO MENÓ DA FAVELA 
 

O menó é da favela: Renan, Chapoleta e Gaguinho da CDD (Cidade de Deus). 

Branquinho, Nino, China e Feijão do Jacaré. WM e Fidnem de São Goncalo. Japão e 

Rodela do Gardênia. Camarão da Alta, Gerônimo do Campinho, Zulo do Fubá e 

Jefinho da Cajuru. O que esses e tantos outros jovens, como Bolinho, Xuxa, 

Cebolinha, Baianinho, Renê, Brayan, Samuka, Beiçola, Felipe 5 boca, Macumbinha, 

TK, Jackson F e Jonathan, têm em comum é o envolvimento com a criação de uma 

dança. Por sua vez, essa dança é responsável por dar vida a chamada ‘Cultura do 

Passinho’, uma expressão utilizada por esses garotos favelados a fim de apontar para 

todas as pessoas, objetos, sons e imagens que cingem a dança do passinho. 

Cebolinha conta, através do Facebook, que ‘o passinho nasceu em duas 

comunidades, no Jacaré e na Congonha. O primeiro nome que o Passinho teve foi 

‘Passinho da Congonha’ em 2004’ e que surgiu a partir da dança de um bandido:  

 
‘Foi feita por, foi criada por um bandido, entendeu? Não sei o nome 

dele, só sei que ele começou a dançar, doidão no baile, fez essa dança e a 
gente pegou essa dança dele, trouxe pra gente e modificamos ela da forma 
que a gente queria.’40  

 
 

Em outra entrevista, Cebolinha fala que "Falando a real, o passinho começou pra 

chamar a atenção das meninas no baile. Quem é feio, se souber dançar, se dá bem". 

Baianinho, que é morador da favela do Jacarézinho, em ‘A Batalha do Passinho – o 

filme’, narra a mesma história em outras palavras: “o Passinho começou no ano de 

2001, mais ou menos. Nós, das comunidades do Rio de Janeiro, encontramos um 

jeito de fazer uma cultura nossa”. Assim como Leandra Perfects, moderadora da 

comunidade online ‘Passinho Foda’ que diz: 

 
‘Os meninos iam pro baile, chegavam no baile com coreografia já, 

ensaiavam em casa. Aí tá, começava um grupo daqui, outro dali. Ficava um 
grupo tentando esculachar melhor na dança do que o outro. Ficavam falando 
“Ih, crente que sabe mandar”, aí os outros falavam “quero ver mandar melhor 
que esse” e tal. Só que isso passou a se desenvolver pra separadamente, os 
meninos criavam muito alguma coisa nova, aí era cada um por si e não mais 
em grupo. Surgiu essa coisa de “ah, eu sou o melhor”, cada um tinha um 
passo particular e os outros tentavam imitar e ver quem era o melhor, aí 
surgiu isso que é o passinho. ‘ 

                                                             
40 Cebolinha em entrevista para o documentário ‘O Desafio do Passinho: Uma Forma de Expressão 

Corporal e Sociocultural’ de Hugo de Oliveira. 
  



 

 

34 

 
Júlio Ludemir, em entrevista41, fala sobre como a dimensão dos bailes influencia na 

circulação das referências através das quais cada baile é realizado: 

 
‘Mas quando esse baile é um baile poderoso como o do Mandela, 

como do Parque União...Né, há grandes bailes formadores de opinião, assim 
né. Em que as pessoas saem dali e levam, reproduzem nos seus bailes, nas 
suas comunidades, aquilo que elas vivenciam nos bailes maiores. ‘ 

 
 
Ou seja, o passinho tem – num primeiro momento- o próprio baile ‘bombado42’, nesse 

caso o baile do Jacaré e da Congonha, como motor de sua veiculação. Nota-se que 

é através de um bandido doidão, no baile, que alguns garotos resolvem também 

dançar e a partir dessa dança desenvolver um estilo próprio. No baile, grupos 

performam uns aos outros e é do estilo próprio de outros dançarinos, se 

desenvolvendo a partir do bandido, que a dança do passinho vai se apropriando e se 

reapropriando numa multiplicidade de corpos. Hermano Vianna, em sua dissertação 

de mestrado na qual discorreu sobre o baile funk carioca na década de 80, observou 

o seguinte:  

 
‘É possível dizer que os refrões que o público canta (em português) 
acompanhando determinadas músicas surgem primeiro em certos bailes e, 
por um tempo, só são conhecidos pelos freqüentadores desses bailes. Quase 
todos os DJs e alguns dançarinos divulgam as novidades para os outros 
bailes. Uma nova coreografia, um novo refrão, logo passam a ser propriedade 
de todo o circuito funk e não só de um baile específico.’ (VIANNA,1987, p.75) 
 
 

Em princípio, é isso o que acontece com o ‘Passinho da Congonha’, conhecido como 

sendo de um baile específico, a partir de onde é então reproduzido e disseminado 

amplamente pelo circuito Funk.  Os bailes funk são festas43 onde o ritmo Funk é 

prioritariamente e majoritariamente executado. A batida44 e a dança coexistem num 

sistema em que as batidas proporcionam a possibilidade de criação de disposições 

coreográficas e também de disposições coreográficas que possibilitam e abrem 

                                                             
41 Júlio Ludemir em entrevista para o documentário ‘O Desafio do Passinho: Uma Forma de Expressão 

Corporal e Sociocultural’ de Hugo de Oliveira. 
 
42 Aquilo que ‘bomba’, faz sucesso.  
 
43Ver Hermano Vianna  
 
44Em campo, foi possível perceber que quase nunca se referem ao ritmo Funk como música e sim como 

batida e batidão, tendo também ouvido Tamborzão. Diversos funks fazem essa associação, como 
o MC Sapão que canta assim: ‘Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é funk, 
meu irmão’.  
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espaço para a constituição de um novo gênero dentro do Funk. Como me parece ser 

o caso da dança do Passinho. Na década de 80, ‘no campo de futebol de salão, 

convertido em pista de dança, grupos de dezenas de pessoas repetiam os mesmos 

passos, a mesma coreografia’ (VIANNA,1987, p.10). Hoje não é tão diferente, dos 

mais de 20 bailes que frequentei durante a pesquisa a maioria eram realizados em 

quadras de esportes e/ou quadras de escolas de samba, ou ainda em espaços 

semelhantes, como terrenos baldios, que igualmente serviam ao exercício do lazer, 

pela comunidade. E neles, diversos garotos passam a dar corpo ao movimento do 

passinho.  

 

A cidade do Passinho 
 

Apesar de Hermano Vianna ter feito a mesma associação, utilizo a categoria 

‘circuito’ a partir da perspectiva de Magnani. Ele propõe abordagens sobre a cidade a 

partir da etnografia, privilegiando um olhar denominado ‘de perto e de dentro’ em 

detrimento das análises com olhar ‘de longe e de fora’, que oferecem uma dimensão 

macro para a compreensão da dinâmica cultural das chamadas cidades globais.  

 
Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática 

ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, 
equipamentos e espaços que não mantém entre si uma relação de 
contigüidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos usuários 
habituais. (MAGNANI,2002, p.23) 

 
 A noção de circuito também designa um uso do espaço e de 

equipamentos urbanos – possibilitando, por conseguinte, o exercício da 
sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos –, 
porém de forma mais independente com relação ao espaço, sem se ater à 
contigüidade, como ocorre na mancha ou no pedaço. (MAGNANI,2002, p.24) 

 
 

Com isso, aponto para as diversas rádios, organizações como a APAFunk45, 

gravadoras e estúdios, dentre outros equipamentos e espaços que têm o Funk como 

princípio gerador. Além dos próprios bailes e aqui aciono duas categorias elaboradas 

por Magnani capazes de auxiliar na compreensão do surgimento da dança do 

passinho, nos bailes do Jacaré e da Congonha. Magnani investiga como atores sociais 

esvaecem das análises, quando algumas intentam interpretar toda a estrutura 

dinâmica das cidades sob a perspectiva do sistema capitalista. Os moradores das 
                                                             
45 Associação dos Profissionais e Amigos do Funk.  
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cidades são tomados como parte inerte deste processo. Dessa forma, o autor ressalta 

à importância da etnografia como alternativa para irromper com o antagonismo entre 

o indivíduo e as megaestruturas urbanas, de forma a expor uma série de práticas 

invisíveis através da perspectiva de fora e de longe. A prática proposta por Magnani 

procura atentar, para além deste olhar, a possibilidade de agência dos indivíduos com 

relação à forma como se arranjam em sociedade. O autor adverte acerca do cuidado 

de não tornar estas demandas particulares, procurando mapear os distintos 

segmentos sociais, tendo em vista a existência de níveis mediadores onde pode-se 

identificar padrões e regularidades. Com esta finalidade, Magnani organizou cinco 

categorias de análise; Pedaço, Mancha, Trajeto, Pórticos e Circuito. Além da categoria 

circuito, as duas primeiras mencionadas nos interessam para a discussão proposta: 

Pedaço e Mancha. O Pedaço representa um lugar intercessor dentre o público e o 

privado- “casa versus rua”- que estaria atrelado ao estilo de vida e aos costumes, de 

maneira a sustentar uma rede basilar de sociabilidade, onde as pessoas se 

reconhecem como portadores dos mesmos símbolos que remetem a gostos, 

orientações, valores e hábitos de consumo e de vida semelhantes; Mancha funciona 

como ponto de referência para maior ajuntamento de pessoas. Nesta categoria a base 

física seria mais vasta, possibilitando a circulação de pessoas oriundas de várias 

procedências. Ao contrário dos pedaços, onde o indivíduo procura por iguais, na 

mancha pode-se saber que tipo de pessoas ou serviços serão encontrados, mas não 

exatamente quais. No interior da mancha pode haver vários pedaços.  

A fala de Júlio Ludemir, assinalando que bailes grandes e poderosos são 

formadores de opinião, coloca os próprios frequentadores como protagonistas da 

dinâmica dos bailes. Proponho pensar nos bailes Funk como manchas, lugares com 

grande circulação de pessoas, oriundas dos mais diversos lugares, numa 

multiplicidade de relações que, em torno de um ritmo, têm o circuito Funk como seu 

equipamento. Dentro e a partir dessa mancha, uma dança se origina criando certa 

demanda por especificidades de sua constituição coreográfica. Hermano Vianna 

(1987), ao descrever a cena do surgimento dos bailes Funks, a partir do Funk 

americano, apresenta como demandas por ritmos como o Soul e o Charme coexistiam 

ao surgimento e desenvolvimento de uma identidade Funk carioca. Pode-se presumir, 

portanto, a importância dos bailes Funks para o fomento de uma cena Charme, que 

hoje tem o viaduto de Madureira como espaço de realização e maior símbolo 

charmeiro, no Rio de Janeiro (Cechetto 2004). Sendo assim, acredito na dança do 
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Passinho como um pedaço, dentro da mancha. Jovens que propõem uma ‘experiência 

concreta e compartilhada’ em torno de ‘uma referência espacial, presença regular de 

seus membros e um código de reconhecimento e comunicação entre eles’, de acordo 

com Magnani (2002, p.20). A referência espacial seriam os bailes, de forma que o 

código de reconhecimento e comunicação entre eles seria a dança do passinho.  

O contexto do surgimento da dança do Passinho é consecutivamente lembrado 

entre os dançarinos e, nos discursos, os locais que propiciaram o desenvolvimento e 

a ascensão do movimento é sempre referenciado. No início desse capítulo mencionei 

atores sociais envolvidos com a origem do Passinho, esses são denominados 

‘Relíquias’ do movimento - dançarinos mais antigos e que vivenciaram o surgimento 

da dança através de seus próprios corpos. ‘Sabe como você identifica um dançarino 

relíquia do Passinho? Quando chega sábado e o baile que ele sente saudade é o do 

Campinho, o verdadeiro baile dos dançarinos. ‘, diz Cebolinha através de uma 

postagem, em sua página no Facebook. Cebolinha era morador do Conjunto 

Campinho, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na época do surgimento do Passinho, mas 

isso de forma alguma influencia sua opinião acerca do baile. Também através do 

Facebook, os ‘Fantásticos do Passinho’, bonde46 que reúne alguns dos relíquias como 

Renê e Bolinho, são enfáticos ao apontar bailes historicamente importantes para o 

Passinho: ‘Baile do Mandela muito foda, baile do Jacaré bom demais, baile do 

Campinho melhor baile de dançarinos de todos os tempos’.   

 Além da referência espacial, sintetizada a partir de um território físico, que 

contribui para o surgimento e disseminação da dança do passinho, outro dado é de 

extrema importância e se funde a história dessa dança: A internet que possibilita 

interação através das mídias sociais das quais a maior parte dessa pesquisa foi 

constituída.  

 

Conexão Passinho   
 

Naquele dia em que saí da Barbearia de JH, no Jacarezinho, com Jhon e Brunin 

em direção a casa de Maurinho, também no Jacarezinho, conheci o bonde que os 

três, mais CD dancy, haviam formado 3 meses antes, em outubro de 2012. Esse 

                                                             
46 Sobre os bondes, Leandra Perfects me explica que os bondes funcionam como times. Um 

dançarino forma um grupo e passa a recrutar os melhores dançarinos possíveis para eles. Os 
bondes competem entre si em relação a terem os melhores ou piores dançarinos.  
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último, Caio Daniel com 16 anos, foi quem propôs a formação do grupo a fim de 

participarem de um concurso de dança do passinho que seria realizado no início do 

ano letivo, na escola em que estudavam. Amigos de escola e acostumados a passar 

o dia inteiro juntos, os quatro geralmente ensaiavam depois da escola durante a 

semana e aos sábados em alguma hora possível para todos. Durante as férias, tinham 

o tempo livre. Apenas Jhon e Maurinho dançavam passinho antes da formação do 

grupo, CD dancy estava somente nos primeiros passos quando a diretora anunciou o 

concurso que aconteceria durante a festa de boas vindas, que seria promovida pela 

Unidade de Polícia Pacificadora do Jacarezinho. Andamos por cerca de 15 minutos 

até chegar a casa de Maurinho, que nos esperava sentado em cima do muro de onde 

conversava com CD que estava do lado de dentro. Jhon me apresentou como ‘um 

maluco aí que veio de São Gonçalo pra ver Camila pintar nossa unha’. Rimos, até que 

me apresentei pelo meu nome dizendo ser amigo de JH. Fomos para o lado de dentro 

onde conheci CD que com um notebook assistia um vídeo tutorial de passinho postado 

pelo Dj Maycon Produções intitulado ‘Tutorial de Funk- passinho – Todos os já 

inventados, antigos e novos! ‘, postado em 2009. Ficamos no quintal, os quatro 

aprendiam alguns passos com o tutorial e me encarregaram de gravar algumas partes 

do ensaio. As 20hrs e 30 minutos resolvi ir embora, a fim de não perder o último trem, 

previsto para 21hrs. Ao chegar em casa, por volta de 23hrs, os meninos já haviam 

‘sharingado’47 (copiado/imitado) os passos do tutorial e o vídeo já estava postado 

intitulado ‘Uma palinha dos novin do passin’, com 93 visualizações e alguns 

comentários.  

Em 07 de setembro, de 2008, é postado o primeiro registro audiovisual da 

dança do Passinho, no Youtube. Intitulado ‘Passinho Foda’ e tendo como descrição 

‘Passinho do Jacaré’, três garotos aparecem andando em forma de trenzinho, um 

atrás do outro, de forma que chegando em certo ponto executam o passinho do ‘frevo’. 

Interagindo uns com os outros, através de movimentos envolvendo os planos baixo, 

médio e alto em todas as direções, revezando-se em duelos marcados por deboches 

com formas corporais imitando viados. Outros garotos aparecem e desaparecem da 

cena, revezando-se também na câmera. Desde então, incontáveis outros vídeos já 

foram publicados na plataforma. O vídeo ‘Passinho Foda’ já foi visualizado mais de 4 

milhões de vezes tornando-se numa espécie de viral, sendo ‘sharingado’ centenas de 

                                                             
47 Sharingar é uma categoria nativa que significa copiar/imitar e/ou roubar um passo inventado por 

alguém. 
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vezes. A plataforma possibilita a inclusão de comentários acerca do conteúdo 

postado, assim sendo centenas de usuários, a maioria também jovens dançarinos, 

tecem suas opiniões sobre os passinhos executados. Os comentários expressam as 

mais variadas apreciações, desde elogios e apoio de fãs até a insatisfação de também 

dançarinos que apontam erros e/ou acertos, pontos positivos e negativos no 

desempenho daquele que compartilhou o vídeo. Essas opiniões eram o que moviam 

a comunidade ‘Passinho foda’, na mídia social Orkut, que tinha como moderadora 

Leandra Pinheiro, conhecida por Leandra Perfects, moradora de Guapimirim, até 

então uma das poucas meninas no movimento:  

 
“Vi o passinho nascer. Estive presente em todos os grandes 

acontecimentos que envolviam os dançarinos. Na comunidade, fiz algo como 
se fosse uma agenda, avisando sobre os lugares que estaríamos nos 
reunindo. Os membros também usavam o canal para comentar, postar 
vídeos, e a divulgação foi crescendo. “ 

 

A criação da comunidade põe em contato diário esses milhares de dançarinos das 

mais diferentes regiões do Rio de Janeiro. São criados tópicos e perguntas acerca 

dos melhores bailes, melhores passos, melhores dançarinos, bondes e assim 

discussões são fomentadas com o objetivo em comum, e as vezes desapercebido, de 

discutir a linguagem da dança, nos termos de Rafael Nike, um dos idealizadores da 

‘Batalha do Passinho’ em parceria com Júlio Ludemir, "nos comentários dos vídeos, 

eles estão discutindo linguagem de dança sem perceber". A partir dos comentários, 

encontros e duelos são convocados ocupando os mais diversos espaços como ruas 

e praças, além dos próprios bailes, conformando um circuito próprio do Passinho:  

 
“Atravessávamos a cidade, as favelas e arrumávamos espaços nos bailes de 
favela, onde só parava quem quisesse dançar ou admirar. Parece ironia, mas 
em meio a bandidos, armas e drogas, tínhamos nós, amantes do passinho e 
do funk, o lugar mais seguro para ensaiarmos. Os bailes tinham a 
característica de transmitir liberdade e o passinho tem essa qualidade” 
(Leandra Perfects) 
 

 
Segundo Simmel (2005, p. 108), a liberdade se torna a bandeira universal por meio 

da qual o indivíduo protege seus mais variados desconfortos e tenta se autoafirmar 

perante a sociedade. A facilidade de estrutura em se estabelecer um duelo de 

Passinho movimenta ainda mais o circuito. A brincadeira começa ao som de funk, 

geralmente tocado no celular de um dos participantes, depois eles abrem uma roda e 
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a graça é ver quem “manda” o passinho mais criativo. Gritos, palmas e risos de 

pessoas ao redor do duelo estabelecido indicam quem está se saindo melhor, quem 

decide vencedores é o público que se forma em volta. Tudo sendo quase sempre 

filmado, as discussões acerca do duelo se iniciam a partir do início da performance e 

se estende para além dela, compartilhada em formato de mídia possibilitando 

discussões mesmo entre não-presentes. No início da pesquisa, a mídia social Orkut 

estava em período de desativação, as interações entre a galera do Passinho se davam 

por outras plataformas como o Youtube, Facebook e WhatsApp. Fiz parte de diversos 

grupos de discussões como ‘Canal do Passinho’, ‘Passinho Foda’, ‘Baile do Passinho’, 

‘Batalha do Passinho OFICIAL’, ‘Passinho da Paz’, dentre outros. Através deles 

tomava conhecimento de duelos e encontros marcados, além de conhecer e interagir 

de forma online com diversos frequentadores e dançarinos com os quais me 

encontrava em bailes. Para Leandra, o Passinho funciona como oportunidade de 

serem respeitados e admirados por um talento e as competições, como o duelo, 

fomentariam valores como a amizade, união e respeito ao próximo.  

Cebolinha é um dos dançarinos relíquias e posta vídeos tutoriais, ensinando os 

passos de maneira didática. Em 12 de março de 2013 ele posta um vídeo intitulado 

‘Cebolinha Ensinando a Dançar Passinho Parte I’: 

 
 “O passinho é uma dança difícil porque têm vários estilos diferentes 

que você pode mandar, de acordo com a posição da mão- do braço- e como 
ele se move. Tem esse estilo aqui, que é o mais usado hoje, mas que não é 
vantagem porque todo mundo usa (Executa o passo- girando o quadril, com 
as mãos espalmadas paradas no ar, fazendo com que a perna direita passe 
de um lado ao outro à frente da perna esquerda que também gira, mas fixada 
no lugar). Continua...tem um estilo que é mais antigo, que é assim (Nesse o 
dançarino gira o quadril novamente e move a perna direita, mas não de um 
lado ao outro, e sim para trás e para frente, alternadamente. A perna 
esquerda também gira fixada no lugar e a mão fica livre, parece seguir um 
fluxo corporal de acordo com os movimentos bruscos dos membros 
inferiores). E tem outro estilo que já é mais assim. (Mostra o passo que é uma 
alternância dos dois passos mencionados anteriormente. Girando o quadril 
com a perna esquerda sendo movida ora de um lado para o outro, ora de 
frente para trás.) Agora vou mostrar o meu estilo que é dessa forma. 
(Diferente dos outros estilos que apresentou, Cebolinha gira o quadril e a 
perna esquerda diagonalmente e flexionando levemente os joelhos quando 
se move para frente e para trás. As mãos ajudam a impulsionar o giro com o 
quadril, que agora o faz de forma mais marcada e brusca.) 

 

 

A partir desses estilos básicos o desenvolvimento do passinho vai depender da 

criatividade de cada dançarino. Quando Cebolinha diz que não é vantagem executar 

determinado passo porque todo mundo usa, aciona uma das premissas do passinho 
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que é a busca pela execução dos passos mais valorizados e consequentemente os 

mais difíceis. Ainda, a busca pelo domínio de algum estilo. Wm de São Gonçalo é 

outro dançarino relíquia e diz o seguinte:  

 

“A dança do passinho é mais do que o passo, é um estilo de ser 
nosso, aqui da favela, só que dançando. Criatividade é cada um dançar a 
dança do passinho do seu jeito, nem todo mundo vai dançar igual e nem acho 
que tem que ser assim. Tem o passinho e cada um manda ele de acordo com 
seu próprio corpo. “ 

 
 
Ao comentar sua participação como jurada em seletivas do ‘Duelo do Passinho’, em 

janeiro de 2013, organizado pela rádio Beat98, Leandra diz que: 

 
“Quem conhece a dança sabe os movimentos que são valorizados, 

como o passinho, a caidinha, a deslizada, o break, a cintura, o tutting e a 
abertura. Cada candidato se destaca pelo movimento e estilo que mais 
domina. Será observado o ritmo, o carisma, alegria, o nível de dificuldade e 
execução dos movimentos”. 

 
 
Em busca por seus estilos de dança, encontram inspirações nos rodopios do break, 

na leveza do ballet, no contorcionismo, no sobe e desce do frevo, no bailado48 do 

samba do mestre-sala, nos golpes de capoeira, nas comemorações ensaiadinhas dos 

gols no futebol e até no moonwalk de Michael Jackson. Acredito que qualquer tentativa 

de definir a disposição coreográfica da dança do passinho estará fadada a 

incompletude, as referências do passinho são inesgotáveis pois têm cerne nas 

trajetórias individuais de cada corpo, de cada dançarino. "O “passinho do menor” é 

uma nova estética do funk. Os meninos incorporam elementos do próprio cotidiano na 

dança, fazendo uma colagem de referências, e criam passos em cima disso", diz Júlio 

Ludemir. Emílio Domingos, diretor do filme ‘A batalha do Passinho’ em entrevista 

sobre o longa-metragem, sugere a mesma percepção: 

 
“Quando você vê um garoto dançando, vê que é muito mais. Não dá 

para você definir, eles assimilam tudo, mas realmente tudo. O crump, mímica, 
teatralização, perfomance, tem movimentos de yoga, alongamento, sei lá o 
que é aquilo. 

Não dá para limitar, assim como não dá para limitar a criação de um 
produtor de funk, o cara coloca desde a nova gíria, a nova forma de falar, até 
a tarantella italiana, o (Luciano) Pavarotti, a música clássica, o beat do 
atabaque de umbanda, candomblé. Não dá para limitar, isso que é rico, uma 
cultura que está em contante modificação.”   

 
                                                             
48 Ver Gonçalves (2013) 
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Dessa forma, o Passinho pode ser entendido como constituída de um movimento de 

criação constante. Por outro lado, a falta de criatividade descaracteriza todo o 

propósito do movimento, rompendo com sua lógica. Cebolinha apresenta a causa para 

a falta de criatividade e diz: “Acho que tem muita gente já querendo dançar o passinho 

pra ganhar dinheiro, e se esquece de inovar, de usar a criatividade nos passos. Não 

participa das comunidades. “ Sua fala se alinha ao posicionamento de Leandra 

Perfects: 

 
“Tú vive pulando de bonde em busca de que? Tá achando que vão 

te contratar pra globo através do bonde que você faz parte? PASSINHO É 
TALENTO E DANÇA INDIVIDUAL e a única pessoa que pode fazer você ser 
reconhecido por ser bom é você mesmo. “ 

 
 

A busca por estilos próprios através da inovação e criatividade, como fala Cebolinha, 

e do talento e dança individual, tal como dito por Leandra, apontam para a produção 

de uma forma autêntica através da qual os dançarinos buscam a distinção, 

singularização a qual Simmel (2005, p. 115) refere-se como individualismo qualitativo. 

Por isso o passinho, mesmo sendo um gênero de dança que possui formas definidas, 

consegue ser, ao mesmo tempo, tão plural.  Não participar das comunidades consiste 

em não debater as performances dos dançarinos nas mídias sociais, sendo o debate 

uma das características constituidoras da dança do Passinho, tida como agregadora 

do movimento, bem como sendo um elemento percebido como muito importante para 

a evolução da dança. Essa é uma peculiaridade da dança do passinho, parecendo 

aliar uma teoria e a prática através das discussões promovidas nas mídias sociais.  

 

Quando o pedaço vira mancha: O baile do Passinho 
 

Desde o vídeo ‘Passinho Foda’, considerado um marco para a dança do 

passinho, diversos eventos despontam no cenário cultural do Rio de Janeiro e o 

passinho parece instituir e fomentar seu próprio circuito. Alguns eventos e 

acontecimentos são centrais na projeção do passinho na mídia e também na visão 

dos próprios dançarinos que passam a enxergar o passinho também como 

possibilidade profissional. Em agosto de 2011, foi realizada a primeira edição da 

‘Batalha do Passinho’, criada por Rafael Nike e Júlio Ludemir, no SESC Tijuca. A ideia 

do evento consistia em legitimar a dança tão disseminada nas comunidades cariocas, 
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através de vídeos com milhões de acessos. Foram cerca de 200 dançarinos inscritos, 

número que surpreendeu os idealizadores, selecionados através de eliminatórias nos 

morros Andaraí, Borel e Salgueiro, na região da Grande Tijuca. 24 foram classificados 

para a decisão do campeonato com duelos que a cada rodada eliminava participantes 

pelo júri. A final foi disputada entre Jackson Carvalho, com 17 anos na época, e 

Cristian Inácio, com apenas 9 anos de idade, da qual Jackson sai vencedor. Os vídeos 

dos duelos na ‘Batalha do Passinho’ consagraram diversos dançarinos no movimento, 

dentre eles os do Gambá, terceiro lugar na batalha, são os que contam com o maior 

número de visualizações. Gambá inventa e domina um estilo que propõe a imitação 

de viados durante a performance e por sua popularidade e domínio de estilo é 

apelidado de Rei do Passinho. Em 22 de Outubro do mesmo ano, o ‘Programa da 

Xuxa’, exibido pela TV Globo, apresenta a história de vida dos três primeiros lugares 

da competição. Por conta desse estilo, Gambá é convidado pela cantora Preta Gil 

para participação em show realizado em 30 de dezembro de 2011. Em janeiro de 

2012, diversos dançarinos se apresentam no programa de televisão ‘Esquenta’, 

Gambá havia sido assassinado antes da veiculação da edição sendo feita 

homenagem em memória a sua figura. A ‘Batalha do passinho’ havia sido 

documentada por Emílio Domingos que em outubro de 2012 lança um documentário 

de mesmo nome. Em janeiro de 2013 é lançado o videoclipe da música ‘AH LELEK 

LEK LEK LEK LEK’ do grupo ‘Os lelek’, O vídeo ensinando o passinho do volante se 

torna uma espécie de viral, sendo replicado por jogadores de futebol em 

comemoração de gol e incluso em performance da cantora norte-americana Beyonce 

que dançou o passinho no Rock in Rio. Em janeiro de 2013, dançarinos de passinho 

voltam ao programa ‘Esquenta’ mostrando o estilo ‘metrofavelado’. No mesmo 

programa, em março do mesmo ano, o programa expõe as meninas do passinho que, 

majoritariamente composto por homens, conta com a adesão cada vez maior de 

mulheres. Em maio de 2013 a final da segunda edição da ‘Batalha do passinho’ é 

exibida em rede nacional, durante o programa ‘Caldeirão do Hulk’, exibido pela Tv 

Globo. Em setembro de 2013, é lançado o ‘Clipe do passinho’, no youtube, que reúne 

dançarinos relíquias do passinho em música patrocinada por uma marca de 

refrigerantes. O vídeo conta com mais de 11 milhões de visualizações na plataforma. 

O documentário ‘Da cabeça aos pés’, de Renée Castelo Branco, é exibido em outubro 

de 2013 pelo canal de tv fechada GloboNews e mostra o modo de se vestir e de se 

comportar dos dançarinos do passinho. Em abril de 2014, os dançarinos do ‘Clipe do 
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Passinho’ formam o grupo ‘Dream Team do Passinho’ e assinam contrato com a 

gravadora Sony. Em 2014, é formada a Cia de dança ‘Passinho Brazil’ e com 

espetáculo de mesmo nome levam o passinho para teatros. Em 2015 a mesma cia 

estreia o espetáculo ‘#Passinho’, em São Paulo, de forma inédita. Em maio de 2015 

o grupo ‘Na batalha’ se apresenta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como parte 

da programação do festival Rio Hip Hop Kemp (Rio H2K). Essa apresentação fica 

marcada na história do passinho como símbolo da cultura da periferia que consegue 

atingir espaços renomados para o público artístico. Ainda em 2015, a exposição 

‘Sharingrafia’ traz imagens de dançarinos em ação. Somam-se diversas outras 

matérias publicadas em jornais, revistas, participações em programas de tv de 

diferentes emissoras e eventos, fomentando ainda mais o circuito do passinho criado 

nas comunidades do Rio de Janeiro.   

Dentre os eventos desse circuito, destaco o “Baile do Passinho” que emerge 

como o primeiro baile Funk voltado especificamente para o passinho, sendo 

organizado a partir do patrocínio da empresa de bebidas Coca-Cola, juntamente com 

outros parceiros como a emissora de rádiotransmissão FM O DIA (100,5 fm). Durante 

a pesquisa, estabeleci contato com o perfil da organização do baile a fim de obter 

informações oficiais acerca da organização do evento, mas não obtive retorno. Se na 

perspectiva de Magnani aponto para o baile Funk como uma ‘mancha’ no interior da 

qual surge um ‘pedaço’ angariando espaço, aqui fica exposto como o pedaço se 

agencia como mancha em determinado momento. O baile do passinho foi realizado 

três vezes em 2013; 16 e 30 de novembro de 2013 e 14 de dezembro. Em 2014, mais 

duas edições foram realizadas; 3 e 17 de outubro. Ou seja, os bailes do passinho não 

ocorrem com frequência, sendo ocasionais ao passo que os “bailes comuns” ocorrem 

com regularidade em todos os finais de semanas.  

A falta de um baile específico sempre fora queixa com a qual me deparava nos 

bailes, alguns dançarinos me falavam que muitos Funks privilegiavam as letras em 

detrimento da batida o que fazia com que a dança ‘esfriasse’ desestimulando a galera. 

Queixa essa que de certa forma fora atendida pelos idealizadores do baile do 

passinho. Eu não entendo de música em termos técnicos e recorri a internet todas as 

vezes que me falavam de especificidades acerca da sonoridade do Funk em relação 

a apropriação de ritmos. Quando Emílio Domingos diz que “o passinho é a sofisticação 
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do sampler49, da colagem50, representada na corporalidade”, as associações que eu 

havia feito em relação a sonoridade do passinho me elucidam a importância das 

‘batidas’ para a dança. Uma das batidas ouvida diversas vezes em campo consiste no 

som de um tiroteio a qual repetições des/compassadas em tempos diferentes 

conferem musicalidade. Há um simbolismo que se apresenta, jovens da periferia 

estigmatizada pela violência armada fazendo dos tiros música, numa estética em 

referência ao cotidiano de muitos deles. Esses tiros recortados e colados que acionam 

movimentos repetitivos em torno de uma corporalidade também recortada. Outra 

batida conhecida e amplamente disseminada exibe a vinheta da ‘Rede Globo de 

televisão’, apresentam-se cortes em algumas partes que repetidas e agregadas a 

batidas geram uma sonoridade outra. No passinho, Dj Vinimax é referencia pois 

privilegia essas associações sonoras que se tornam constituidoras de passos que 

surgem nas inspirações agenciadas pelos dançarinos.   

Os bailes consistem em “matinês”, que são festas não proibidas para menores 

de 18 anos, realizadas durante o dia, e geralmente, sem distribuição e/ou venda 

bebidas alcoólicas. E assim se dá o baile do passinho que nas primeiras três 

realizações aconteceu das 18hrs às 23hrs sendo comercializado apenas refrigerante 

da marca patrocinadora do evento, não sendo permitida entrada com bebidas de 

nenhum tipo. 

Minha primeira ida ao baile do passinho se deu sem acompanhamento, embora 

eu estivesse certo de que encontraria muitas das pessoas que conheci, tanto nas idas 

a outros bailes como nas interações pelas mídias sociais. Decidi ir sozinho pelo fato 

dos dançarinos que havia conhecido não gostarem de chegar no início dos bailes 

funks, quando de fato eles estão mais vazios. No entanto, julguei ser esse “vazio” um 

momento oportuno para mim, pesquisador, observar o espaço e a maneira como ele 

seria ocupado e “organizado”, situado. Nos três primeiros bailes do passinho, fui um 

dos primeiros a entrar e sendo dessa forma foi possível observar dinâmicas e 

“roteiros” que se tecem num baile que começa cheio e vai lotando ao longo da noite. 

O evento fora marcado através da ferramenta disponível no facebook, de forma oficial 

                                                             
49 Sampler é um equipamento que consegue armazenar sons (samples) de arquivos numa memória 

digital e reproduzi-los posteriormente, um a um ou de forma conjunta se forem grupos, montando 
uma reprodução solo ou mesmo uma equivalente a uma banda completa. 

 
50 Consiste em trechos de diferentes sons e músicas que são reagrupados ns aos outros dando 

origem a outros sons.  
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pela organização e a partir do momento que um evento é criado há a possibilidade 

dos perfis marcarem ‘comparecerei’, ‘não sei’ ou ‘não comparecerei’. Além de 

marcarem a opção ‘comparecerei’, era comum, nos dias dos bailes, que os que 

realmente iam postassem fotos com a legenda ‘serei visto/a’ e geralmente a foto era 

com a roupa com a qual se iria ao evento. Digo realmente iam no sentido de que 

marcar ‘comparecerei’ é também uma forma de obter as informações e interações do 

evento sem necessariamente pressupor a ida. Além do facebook, de forma não oficial, 

os participantes criaram diversos grupos no What’s app com a finalidade de interagir 

sobre o evento e/ou sobre o movimento do passinho em si. A partir daqui, discorro 

acerca dos três bailes realizados em 2013. Todos os três bailes do passinho 

aconteceram no G.R.E.S Acadêmicos da Rocinha, na Rocinha localizada na Zona Sul 

da cidade do Rio de Janeiro e destaca-se por ser a maior favela do Brasil, contando 

com cerca de 70.000 habitantes. No entanto, a quadra onde foi realizado o baile 

encontra-se no lado oposto à rua que dá acesso a comunidade da Rocinha. Ocupando 

certo lugar de liminaridade no qual pela maioria dos moradores ainda não é a favela, 

embora também para alguns não seja o asfalto51. Na página do evento, no facebook, 

acompanhei uma conversa entre duas meninas, uma defendia que o baile do passinho 

deveria ser realizado na favela, no “morrão”, e outra que dizia que ali também é favela 

mesmo não sendo o morro. Esse não foi o único debate acerca dessa oposição favela 

| não-favela. Num deles a discussão termina com a seguinte frase: “Qualquer espaço 

frequentado em massa por nós, favelados, será então favela...” O acesso ao baile se 

deu de forma gratuita, assim como aqueles bailes funks que não do passinho, estando 

todos na entrada submetidos à revista pelos seguranças do evento. Notei a existência 

de entrada VIP e já lá dentro havia o espaço do camarote e alguns crachás 

identificavam que aqueles eram representantes das empresas patrocinadoras. A 

decoração do ambiente era feita basicamente por luzes e fumaça expelida por 

máquinas específicas, o palco ornamentado por miniaturas de engradados de 

refrigerante da marca patrocinadora. Notei que no chão de toda a pista de dança 

haviam adesivos redondos, com cerca de 2 à 5 metros de diâmetro, colados com a 

logo marca do evento. Uns eram maiores e outros menores. Após algum tempo já no 

baile, percebi que esses adesivos demarcavam espaços para se instituírem duelos de 

passinho na pista de dança, entre qualquer frequentador. No entanto, raramente os 

                                                             
51 Categoria nativa para designar o lugar que não é favela.  
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duelos eram instituídos nesses espaços com rigor, sendo deslocados de lugar a lugar 

a despeito da movimentação dos dançarinos, sem consentimento desses adesivos. 

Além desses adesivos, que demarcavam um espaço para uma prática específica, 

notei também a presença de cadeiras de barbeiro com espelho e uma espécie de 

banqueta ao lado onde haviam máquinas de cortar cabelo, lâminas de barbear e 

tesoura. Mais tarde tomei conhecimento de que ali, no meio da pista de dança seriam 

feitos cortes artísticos gratuitos, no cabelo do frequentador que desejasse, bastando 

apenas dispor-se na fila. Cortes esses peculiares da constituição estética do 

metrofavelado, como descrita no primeiro capítulo deste trabalho. 

A maioria dos frequentadores eram crianças e menores de idade, muitas 

acompanhados de seus pais. No que parecia consistir num hábito provocado pelos 

bailes de rua, diversos frequentadores permaneceram do lado de fora do evento por 

várias horas e ali pareciam observar o clima da galera bem como esperar pela 

chegada dos amigos. No baile do passinho, por mais que houvessem atrações 

artísticas, se têm a impressão de que todos são artistas, um público majoritariamente 

composto por dançarinos bem treinados e que se comunicavam o tempo inteiro 

através de seus muitos códigos desenvolvidos no dia-a-dia de duelos pelas 

comunidades e discussões pela internet. Três competições, realizadas em momentos 

distintos, conformavam um roteiro que conferiam a dinâmica do baile. Durante o baile 

ocorreu a ‘batalha dos barbeiros’, inspirada na ‘batalha do passinho’, tratando-se de 

uma competição a fim de se escolher o melhor barbeiro que faria um corte artístico 

feito em 40min no palco. Em cada baile eram quatro competidores submetidos ao júri 

técnico que concorriam a um prêmio de mil reais. Ocorreu ainda shows com bondes 

que, previamente inscritos, disputavam um prêmio de mil reais. Diferente da ‘batalha 

dos barbeiros’ não eram submetidos à júri técnico e sim ao volume dos gritos 

proferidos pelo público. No baile do dia 30 de novembro de 2013 ocorreu um fato que 

me chamou a atenção. A disputa foi feita por três bondes de maneira que um deles 

se destacou por conta da técnica coreográfica apresentada no palco. Nitidamente, 

não somente aos meus olhos, via-se que os integrantes desse bonde dominavam 

técnicas de danças que não a do passinho. Mesmo diante dos elogios tecidos ao 

bonde por parte do público e do apresentador do evento, o júri popular aferiu ser 

melhor o grupo que não dominava tão bem técnicas de outras danças, mas que eram 

da comunidade. Houve um certo desconforto por parte dos organizadores que 

pareciam ter dado como certo a vitória do grupo em questão, fato que não se 
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concretizou. Ainda, além do show dos bondes há a escolha do “Divo” e “Diva” do baile 

que são submetidos à votação na internet a fim de que se escolha o garoto e a garota 

mais estilosos. Essa série de competições demarcam o fomento que se estabelece 

em relação à produção de uma estética que seja remetida ao passinho, ao lugar 

favela. Adotando a perspectiva de Mizhari (2007), considero o baile funk como um 

espetáculo harmônico, seguindo Lévi-strauss (1975,1989) e Sahlins (2003). Esses 

estilos e estéticas corporais conformariam uma espécie de figurino que, tal como as 

competições, produzem (e são produzidos pela) a dinâmica do baile: 

 
Um conjunto de roupas constituído para uma apresentação 

específica, com personagens a serem encenados e que se diferenciam uns 
dos outros em função de seus distintos papéis sociais, dos contrastes que 
estabele- cem entre si. Portanto, as noções de figurino e espetáculo 
sintetizam precisa- mente esse viés inicial ao permitirem tratar a estética 
arrolada como um todo antropológico. O “figurino funk” é abordado como um 
conjunto formado por relações de oposição, estabelecidas pelos diversos 
elementos que constituem o grupamento de roupas e adornos corporais. 
(MIZHARI, 2007, p.233) 

 
 

 
 

Por isso considero o ‘Baile do passinho’ como o momento fundamental para essa 

pesquisa de forma que pude, além de observar, conviver e dialogar com discursos 

que situavam a formação, apropriação e reapropriação dos modos de se vestir, se 

comportar e se relacionar com as estéticas uns dos outros. Ainda segundo a autora: 

 
 O termo estética, como o emprego, deve ser entendido por 

referência à forma, seja ela demarcadora das imagens visuais, verbais ou 
artefatuais, encontradas na aparência física, nas roupas, nos cabelos, no 
ritmo e nas letras das músicas. (MIZHARI, 2013, p.9) 

 
 

 Muitos dos duelos que acompanhei marcados pelas mídias sociais não me abriram 

essa possibilidade, tanto pelo fato de que a maioria eram realizados em bailes Funks 

de maneira geral onde os frequentadores não dialogavam diretamente com esse 

pedaço, como pela relação cotidiana com os duelos como forma de praticar a dança 

e ensaiar no dia-dia deixando de lado o se arrumar para o baile que é um momento 

importante para a produção de discursos interessantes as questões propostas neste 

trabalho.  
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“OS BUNITIN TÃO VIRANDO VIADIN? “ 

 

Nas duas edições do baile do passinho, ocorridas em 2014, fui acompanhado 

por três amigos os quais havia conhecido em um grupo do próprio baile, pelo Whats 

App. Dessa vez, o evento aconteceu no Espaço CUFA52, embaixo do famoso Viaduto 

de Madureira, onde também aconteciam os bailes Charme, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Os bailes de 2014 não foram no formato matinê, sendo realizados de 21hrs 

até as 04hrs com entrada permitida apenas para maiores de 18 anos. Isso gerou 

amplo debate e diversas discussões no evento pelo Facebook, o público alegava que 

o movimento do passinho tinha como perfil crianças e adolescentes da periferia sendo 

‘covardia’ o fato de proibirem a entrada dos mesmos. Além dessa reivindicação, a 

cobrança de ingresso no valor de 20 reais para homens e 10 reais para mulheres era 

tida como tentativa de lucro abusivo em cima de um movimento que sempre fora 

gratuito. As reclamações foram atendidas e dessa forma foi permitida a entrada de 

menores de 16, desde que acompanhados de responsável maior de idade e com a 

devida autorização dos pais preenchida e assinada através de formulário 

disponibilizado pelo evento em página online, no entanto, no dia 17 de outubro, a 

classificação acabou por ser livre. Além disso o valor do ingresso passou para 5 reais 

tratando-se de mulheres e 10 reais para homens. Sendo assim, fui o ‘responsável’ por 

Pedroca, Eduardo e Cimentinho. Todos nos conhecemos através do grupo e assim 

sendo o baile fora o momento no qual nos encontramos pessoalmente pela primeira 

vez. No dia 3 de outubro, marcamos encontro na entrada do evento para as 20:30h, 

trinta minutos antes do início do baile, a fim de conversarmos sem interferência do 

som alto.  

Pedroca, com 15 anos, morador do morro dos macacos, vestia calça jeans 

skinny de cor vermelho, camiseta colorida, estampada floral e tênis skid grip da All 

Star preto. Como acessórios usa boné virado para trás, na cor amarelo, brincos nas 

duas orelhas, piercing dourado no nariz e na língua. Sua sobrancelha está navalhada 

no estilo Adidas, usa lentes de contato na cor azul e óculos sem lente com armação 

branca. Unhas pintadas de branco e uma tatuagem com estrela nos ombros.  

 

                                                             
52 Central Única das Favelas. 
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Eduardo, morador de Rocha Miranda, com 15 anos, veste calça legging preta, 

blusa de algodão na cor branca e calça tênis skid grip preto. Cordão prateado no 

pescoço e pulseiras também prateadas. Usa alargadores nas orelhas na cor branca e 

ainda um brinco com luzes do tipo led. Sobrancelha navalhada do tipo adidas, cabelos 

alisados e descoloridos, com gel e penteados para cima. Piercing no nariz e no canto 

esquerdo da boca. Tatuagem com o nome da mãe no antebraço. Usa aparelhos com 

borrachas intercalando as cores preto e vermelho, fazendo referência a seu time 

Flamengo. Unhas pintadas com base transparente e francesinhas.  

Cimentinho, com 14 anos e morador da Rocinha. Veste bermuda verde e 

camiseta de cor vermelho. Como acessórios ostenta um suspensório na cor preta 

combinando com um tênis, também preto, Nike. Usa óculos com lentes, mas sem 

grau, com armação listrada animal print53 do tipo zebra. Suas unhas não estão 

pintadas, mas são grandes. Usa aparelhos com borrachas na cor amarelo, piercing 

no nariz e brincos nas duas orelhas. Exibe corte do Jaca nos cabelos e sobrancelhas 

feitas. 

Sentados na calçada do viaduto de Madureira, conversávamos sobre o ‘estilo’ 

da galera do baile. Cimentinho e Pedroca são dançarinos de passinho e postavam 

vídeos em alguns grupos em mídias sociais com certa regularidade. Durante todo o 

tempo em que estivemos ali diversos grupos de meninas chegavam até nós e pediam 

para tirar fotos com eles. Algumas elogiavam as roupas, outras pediam a eles que 

dançassem e eventualmente perguntavam quem éramos eu e Eduardo, que também 

dançava passinho, mas não fazia vídeos por vergonha. Cimentinho e Pedroca eram 

celebridades e recebiam cartas com declarações de fãs, pedidos de namoro e ursos 

de pelúcia como presentes. Acabamos por entrar no baile por volta 21:30 de tanto que 

conversamos, tendo inclusive lanchado em estabelecimento próximo.  Enquanto em 

bailes funks geralmente há diversos momentos demarcados onde toca-se diferentes 

tipos de funk, – começando dos clássicos, no início da noite, passando pelo melody e 

chegando enfim nos de putaria e/ou ‘de apologia’54- no baile do passinho não se 

apresenta divisão clara nesse sentido. O motivo é que o baile é feito especificamente 

para dançarinos de passinho exibirem suas performances e estabelecerem duelos ao 

longo do pistão, dessa forma privilegia-se os batidões dançantes durante todo o baile. 
                                                             
53 Estampas imitam a pele de alguns animais como onças, zebras e girafas. 
  
54 Conhecidos por ‘funks de apologia ao crime organizado’, são aqueles com letras que discorrem 

sobre o cotidiano dos ‘envolvidos’.   
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Quando entramos, Cimentinho e Pedroca penetraram numa das rodas de duelo que 

estavam rolando, onde avistaram alguns conhecidos do grupo online. Eu e Eduardo 

fomos em outra roda, menos cheia, onde havia um duelo estabelecido entre duas 

meninas. Essa parecia a roda mais animada naquele momento e muitos garotos 

estavam impressionados pelo fato de as meninas estarem realizando passinhos tão 

difíceis quanto os deles. Majoritariamente homens, os dançarinos andam com seus 

amigos e bondes pela pista, dando um ‘rolê’ que através dos mais diferentes episódios 

ocasionam duelos. Um dançarino dançando sozinho e outro perto que por 

aproximação estabelecem contato e passam a duelar. Conhecidos da internet que 

desafiam colegas a partir de seus estilos próprios, duelando a fim de angariar o apoio 

do público e assim ver qual estilo é o melhor. Ou simplesmente aparecer numa roda 

como espectador e mexer o corpo mostrando que dança, sendo então convidado a 

adentrar na roda. Muitos duelos acontecem ao mesmo tempo e rodas fazem-se e 

desfazem-se o tempo inteiro. Essa dinâmica altera constantemente o fluxo de pessoas 

no baile, algumas rodas ganham tamanhos maiores dependendo de quem dança. 

Dançarinos famosos nas mídias sociais são seguidos pelas pessoas que esperam por 

suas performances. O público que não é dançarino curtia o baile dançando virado 

para o palco e/ou acompanhando os duelos como espectadores. Assim como nas 

demais edições, uma barbearia improvisada fora montada na lateral do palco, 

funcionando durante toda a noite.  

Todos os bailes do passinho tiveram como atração o bonde ‘Dream Team do 

Passinho’, formado por 7 (sete) dançarinos considerados relíquias, dentre os quais 

uma única menina55. O grupo destaca-se como o primeiro bonde de passinho a 

assinar contrato com uma grande gravadora, tendo lançado um álbum. Além do 

‘Dream Team do Passinho’, o ‘Bonde do Passinho’56 também lançou um albúm e suas 

músicas nos ajudam a compreender a dinâmica do baile do passinho. Muitos 

dançarinos referem-se ao passinho como uma forma de conquistar as ‘novinhas’, ou 

seja, dançar o passinho funciona como um dispositivo de flerte através do qual 

possibilidades amorosas seriam agenciadas. Enquanto duelos são disputados, 

diversos grupos de garotas transitam de roda em roda, como espectadoras, elegendo 

                                                             
55 Na época do baile do passinho o grupo era formado por Diogo Breguete, Rafael Mike, Pablinho, 

Hiltinho, Lellêzinha, Rene e Bolinho. Tendo os dois últimos saído tempo depois.  
 
56 Grupo formado por Cebolinha MisterPassista, Yuri MisterPassista, Susu MissPassista, Marcelly 

MissPassista.   
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seus ‘reis’ e ‘divos’. A música ‘Se joga, se envolve’, do ‘bonde do passinho’ versa 

sobre o roteiro do baile: 

 
Vem dançar com nosso bonde 
Pra você ficar feliz 
Oh, oh, oh vem dançar 
Todo mundo no passinho 
Envolvente vem dançar 
Ah, ah, ah vem pra cá 
 
Se joga, se envolve 
Se solta quero ver você dançar 
 
Hoje não em jeito o Dj 
Já deu um toque pra geral 
Vai fazer o chão tremer, tremer, tremer 
Só a batida envolvente 
Muito boa pra embrasar 
Vai rolar um duelinho 
Só pra ver quem dança mais 
 
As novinhas vêm divando 
Quebrando na cintura 
No estilo hip-hop 
Aí ninguém atura 
 
Nossa festa é desse jeito 
O clima fica quente 
Vem com bonde do passinho 
Vem dançar com a gente 
 
Vem pra cá, vem dançar, embrasar 
 
 
A dança é o cerne de toda sociabilidade desenvolvida no circuito do passinho, o estilo 

da dança se desenrola em estilo de corpos, que por sua vez se engendra ao flerte. 

Dessa forma as representações são expressas através das gírias que designam os 

passos das danças e as formas de adorno.  Não se pode “sharingar”, termo que usam 

para se referir ao ato de “roubar” um passo criado por alguém. Aliás, não é dançarino, 

é “Rebolão”. Não se dança. Se “embrasa”. Não se dança bem, se “rabisca”. Dançarino 

bom é “pika”. Ter o cabelo bem cortado é deixa-lo “na régua”, quando bem pintado é 

“no óleo”. Alguns passos têm nomes específicos; “Quadradinho” é passinho em que 

se faz um quadrado com a movimentação do quadril. “Borboleta” é um passinho com 

cruzadas de pernas alternadas a saltos. Há ainda o “Quadradinho de borboleta” e o 

“Quadradinho de oito”, o primeiro é com o dançarino deitado ao chão fazendo um 

movimento quadrado com o quadril abrindo e fechando as pernas ao mesmo tempo. 

O outro consiste em deitar de cabeça para baixo, apoiando as costas com as mãos, 
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cruzar as pernas estendidas para o alto e realizar o movimento quadrado com o 

quadril. No baile, na impossibilidade de deitar-se ao chão, esse passo é feito em pé 

com as pernas cruzadas e o movimento quadrado feito pelo quadril. A música 

‘Quadradinho Juntinho’ sugere a relação sexual através da linguagem da dança do 

passinho e sugere que tipo de estilo está em jogo: 

 
Adoro quando você tá com o corte do Jacá 
Sobrancelha feitinha 
Bonezinho pra trás 
De rolé na favela com sua princesinha 
 
É o casal brabo passando 
E as novinhas bolando 
Pode olhar, pode secar 
Tô nem ligando 
 
Para de bobeira e volta aqui pro baile 
Que casal style, vamo embrasar na night 
O nosso quadradinho junto 
É mó viagem, junto é uma viagem 
 

Durante sua performance, o grupo ‘Dream Team do Passinho’ chama alguns 

dançarinos ao palco para uma competição improvisada. A solicitação é para dançar 

no estilo Gambá e ver quem se sai melhor na dança imitando ‘viado’. Me volto 

imediatamente para Cimentinho, Pedroca e Eduardo, mas outros dançarinos já 

haviam sido escolhidos. Os três têm em comum o Gambá como ídolo e como 

referência para seus estilos. Perguntados sobre o por quê Gambá os inspirava, 

Pedroca me recomenda o documentário ‘Da cabeça aos pés’57 no qual alguns de seus 

amigos da comunidade online ‘Gualter Rocha – Gambá’ haviam dado depoimentos. 

 

 

 

  

Um rei indigente  
 

Dentre tantas outras buscas, dias posteriores a exibição da matéria no 

“Esquenta”, consegui identificar o criador do termo metrofavela, após restringir a 
                                                             
57 Release disponível no site do GloboNews: Filme de Renée Castelo Branco mostra o modo de se 

vestir e de se comportar dos dançarinos do passinho. Gente que inventou um novo conceito de 
beleza e encontrou não mais no bandido, mas no dançarino, um herói. Movimento é uma alternativa 
ao tráfico. 
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pesquisa à websites em articulação com o Observatório das favelas58. Tratava-se de 

uma entrevista concedida ao PRVL (Programa de Redução de Violência Letal contra 

Adolescentes e Jovens), na qual o mesmo comentava sobre a morte do Gambá, numa 

comunidade, no Rio de Janeiro, discorrendo sobre como a trajetória dele estava 

intimamente ligada à expressão do termo. Jornalista e escritor pernambucano, 

especializado em favelas cariocas e um dos idealizadores da "Batalha do Passinho" 

e da "FLUPP" (Festa Literária das Periferias), o criador do termo é Júlio Ludemir. Com 

o nome dele, realizei buscas em diversas mídias sociais constatando que o mesmo 

mantinha uma conta ativa no Facebook, de forma que prontamente lhe enviei uma 

mensagem explicitando meus interesses. Imediatamente respondido, iniciei uma 

conversa com o Júlio que, mesmo preferindo conversar pessoalmente, me disse ter 

pensado no termo a partir das coisas que ele via. Coisas que a partir dele eu 

começava a enxergar e ‘abro aqui um parêntese’ para dizer o quanto considero minha 

abordagem ao Júlio desastrosa. Essa foi a primeira vez em que o meu contato com a 

antropologia se deu em prática. A primeira vez na qual me identificara como 

antropólogo, ainda no 3° período de formação, tendo em mente desordens 

arquetípicas do que seria um antropólogo em campo. Essas desordens me 

embaraçavam os pensamentos, as falas e ler a entrevista do Júlio me suscitou a 

melhor orientação, a de que o início de uma pesquisa seja talvez o melhor momento 

para se ouvir.  

 
PRVL: O que o Gambá representou pro movimento funk? 
 
Julio Ludemir: Em primeiro lugar, perdemos um jovem. Perder um jovem é 
sempre perder um jovem. Uma das hipóteses da morte dele, da qual eu 
discordo, mas é uma hipótese, é de que ele teria sido assassinado pelo 
gerente da boca por ter dançado com a mulher dele. Porque a mulher dele 
teria se interessado pelo Gambá. Ou seja, ele era um cara que por intermédio 
de uma sexualidade invertida se tornava altamente sedutor para as mulheres. 
Eu sou de uma geração em que ar nordestino da favela tinha músculos, 
potência e a última coisa que ele tinha era cintura. Não é a toa que a grande 
questão masculina é problema de coluna. Os homens são duros, não 
requebram. Aquela provocação dele, aquele jogo de cintura, uma 
provocação, de uma estética praticamente gay, era sedutora para as 
mulheres. 
 
PRVL: O Gambá era diferente, inovador. Como era sua representatividade? 
 
JL: Ele tinha uma relação com roupa, som, estilo, que, por exemplo, as mães 
da favela onde ele morava davam dinheiro pra que ele fosse ao shopping 

                                                             
58 De acordo com o site, o Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa, 

consultoria e ação pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre 
as favelas e fenômenos urbanos. 
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comprar roupas iguais as que ele usava para os filhos delas. Ele se tornou 
uma referência estética para estas crianças disputando o imaginário delas 
com o tráfico de drogas. As roupas que ele usava, não eram de marcas 
tradicionais, o tênis não era da Nike. Ele dava uma sofisticada neste estilo, 
sempre com uma cintura mais, uma camisa larga. 
 
PRVL: Como é isso de o Gambá ser “pós-masculino”? 
 
JL: Essa pós-masculinidade estava em todos os detalhes dele, desde o modo 
como cortava cabelo, o modo como ele gesticulava, como ele dançava, como 
ele atraía as mulheres. Ele era sedutor. Além de tudo ele era um dançarino 
espetacular. Ele conseguia fazer todos os mixes que o passinho faz, mas 
acrescentava não apenas esta coisa do humor, como também um 
descompromisso com a masculinidade, que é uma coisa muito funkeira. Os 
Tigrões dançam requebrando, mas eles são machos dançando. Toda esta 
dança do funk é uma dança viril. A turma do passinho faz mixagens com 
frevo, com balé clássico, mas nenhum deles deixa de ser o macho tradicional 
da favela. O Gambá apontava nesta direção. Ele radicalizava uma coisa que 
eu chamo de metrofavela. Os meninos da favela são, hoje em dia, de uma 
extrema vaidade, ainda masculina. Eles fazem a sobrancelha, mas não 
perdem a masculinidade. Ele não precisava dizer “eu sou macho”. 
 
PRVL: Como era o Gualter Rocha? 
 
JL: Ele se apropriava de toda e qualquer estética. Sem preconceitos. O 
carisma dele… Não era a toa que todo mundo se apaixonava por ele. Muitos 
têm qualidades de grandes dançarinos, mas ele seria uma grande estrela de 
primeiríssima grandeza nos próximos 10 anos. E a gente perdeu isso. 
Perdemos esta história, porque ele ia dialogar com tudo. Nós perdemos o 
Gambá. 
 
PRVL: E sobre sua história? 
 
JL: Ele me chamava de pai. Ele não foi criado pelos pais, foi criado pelo irmão 
mais velho, que embora apenas três anos mais velho, era o pai dele. Isso 
porque a mãe dele, que é uma mulata maravilhosa, como a Alcione, que 
canta como a Alcione, e é uma cozinheira de mão cheia, sempre trabalhou 
fora e não tinha tempo pra cuidar dele. Ela cozinhava pra família da Cláudia 
Raia, já cozinhou pro presidente Lula e pro governador Sérgio Cabral. Ela 
também dança funk e tem uma voz maravilhosa, mas que não pode cuidar 
deles, olhar por eles, porque vivia na casa das madames. 
 
PRVL: E o apelido? 
 
JL: Na casa do Gambá não tinha chuveiro elétrico. Ele tinha medo de tomar 
banho frio e na van que ele trabalhava como trocador desde os 16 anos, o 
pessoal dizia que ele fedia muito, como um gambá. Mas é engraçado que 
depois ele cria toda uma estética física, totalmente diferente disso. Ao invés 
de ser um menino descuidado, ele é bastante vaidoso, ao ponto de se tornar 
uma referência estética dentro da favela, a ponto de disputar a o imaginário 
da estética com o tráfico. Os meninos da favela não queriam mais usar o tênis 
que viam no pé do traficante e sim o tênis que viam no pé do Gambá. Ele era 
extremamente afetivo. Ele cativava as crianças em torno dele, mas era um 
menino muito tímido, na dele. 
 
PRVL: Como foi sua participação na Batalha do Passinho? 
 
JL: Quando ele vai pra batalha do passinho, ele começa a conversar comigo 
ainda pelo Orkut e ele dizia: mas eu danço diferente… eu não danço 
exatamente o passinho.  Ele sempre lidou com aquela diferença, sabendo 
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que aquilo provocava rejeição. E ele de fato chegou a ser estigmatizado pela 
turma dos Fantásticos [um grupo que dança Passinho]. Ele chegou a ser 
expulso da comunidade [do Orkut]. No dia da Batalha do Passinho, os 
meninos comemoraram o momento em que ele foi derrotado. Era a 
comemoração da igualdade do “macho da favela”, que dançava como Os 
Fantásticos. No fundo ele era um grande solitário, muito tímido, muito na dele. 
Apesar disso era um grande articulador na internet. Não é a toa que os posts 
dele eram muito acessados. Porque ele trabalhava de modo a fazer a arte 
dele conhecida e provocava comentários das pessoas. Ele estava sempre 
dialogando. 
 
PRVL: O que o movimento funk, que está passando por ressignificação, 
perdeu? 
 
JL: Ele já virou uma lenda. Ele é o Tim Lopes do funk, que vai ser falado daqui 
a 30 anos. Graças a ele o funk vai ganhar uma visibilidade diferente da que 
tem ate hoje. O que é um baile funk? O lugar da dança. Tudo o que passa 
pelo passinho recoloca o funk no lugar dele. As pessoas vão pro baile pelo 
prazer de dançar, mais do que pelo de cantar. E o passinho coloca isso no 
centro das coisas. Ele vai ter seus seguidores e seus imitadores. Ele tem uma 
marca registrada. Quando alguém dançar requebrando daquele jeito, as 
pessoas vão dizer: “Era o Gambá que dançava assim!”. É um estilo único, 
inconfundível. Ele criou uma nova fenda pro funk, pra masculinidade dentro 
da favela. O macho dentro da favela é redesenhado. Não tem mais a 
dicotomia de “ou você é gay ou você é macho”. Perdemos isso tudo. 
(PROGRAMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA 
ADOLESCENTES E JOVENS,2012.)59 
 
 

Júlio Ludemir aciona diversas categorias que apontam para a ruptura que 

Gambá impulsiona através dos comportamentos de gênero, ora projetados para seu 

corpo de homem. Sua ‘pós-masculinidade’ pressupõe desordem e reestruturação num 

campo simbólico que determina arquétipos a serem seguidos de acordo com a matriz 

binária heterossexual. Ao falar de matriz binária heterossexual, aponto para a 

naturalização, engendrada pela ‘heteronorma’/’heteronormatividade’, de que todo 

corpo nasce sexuado biologicamente (Macho/Fêmea) e que, a partir desse sexo, 

constituirá um gênero enquanto identidade. Para isso, irá garantir a coerência entre 

esse sexo biológico, o gênero construído socioculturalmente e seu desejo sexual. 

Segundo Butler (2008), a heteronormatividade seria a matriz de inteligibilidade 

hegemônica responsável pelas expectativas geradas socialmente, empenhadas na 

produção de indivíduos cujas identidades de gênero correspondam ao sexo biológico 

e que possuam como objeto de desejo pessoas de sexo e gênero diferentes, partindo-

se da ideia de complementariedade pela oposição (Macho/Fêmea – Homem/Mulher 

– Masculino/Feminino). Portanto, do corpo macho do Gambá, lido como homem pela 

sociedade, espera-se representações típicas de uma masculinidade conservadora, no 
                                                             
59 URL: http://prvl.org.br/noticias/um-rei-indigente/ *Acessado pela última vez em 18 de Outubro de 

2015. 
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sentido de se opor a identidades entendidas como femininas. Gambá supera códigos 

operados por essa masculinidade e parece romper também com paradigmas 

considerados já superados pelos próprios ‘metrofavelados’ já que Júlio diz que ele 

‘radicalizava’ esse estilo.  

A partir disso, ao discorrer sobre masculinidade(s), aponta-se para “uma 

configuração de práticas em torno da posição dos homens na estrutura das relações 

de gênero” (Connell, 1995:188). Portanto, assumiriam constituições diversas, 

complexas e colidentes, essa última sendo característica da dinâmica própria do 

gênero, podendo-se concluir que masculinidades não são gêneses exclusivas dos 

homens, por exemplo. No livro “O segundo sexo”, Simone de Beauvoir faz a ilustre 

declaração de que: 
 
“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 
entre o macho e o castrado, que se qualifica de feminino” (BEAUVOIR,1980, 
v.2, p.9) 

 

Judth Butler em “Gender Trouble” comenta essa afirmação de Beauvoir escrevendo: 

 
“Se o argumento de Beauvoir, de que não nascemos, mas nos 

tornamos uma mulher, está correto, segue-se que a mulher em si é um termo 
em processo, um devir, um construir do qual não se pode dizer legitimamente 
que tenha origem ou fim. Como uma prática discursiva contínua, ela está 
aberta à intervenção e à ressignificação. Mesmo quando o gênero parece se 
cristalizar nas formas mais reificadas, a “cristalização” é, ela própria, uma 
prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por diversos meios 
sociais. Para Beauvoir, nunca é possível se tornar, finalmente, uma mulher, 
como se houvesse um telos que governasse o processo de aculturação e 
construção. ” (BUTLER,1990, p.33) 

 

Portanto, Butler e Beauvoir desfazem a distinção sexo/gênero já que não há sexo que 

não seja já, e desde sempre, gênero sendo um processo sem origem e sem fim algo 

que “fazemos”60 e não algo que “somos”. Butler descreve ainda como que esse gênero 

se materializa numa forma que faz com que ele pareça ter estado lá o tempo inteiro. 

Cristaliza-se. Nessa perspectiva, todo gênero é, portanto, algo não-natural (Butler, 

1986) e não deve haver uma relação necessária entre o corpo de alguém e seu 

gênero. É possível que exista um corpo designado como “fêmea”, mas que não exiba 

                                                             
60 Em 3ª pessoa do plural pode passar uma ideia errônea já que para Butler o gênero e o sexo são 

discursivamente construídos e, portanto, não haveria um “nós” por trás do feito. 



 

 

58 

traços considerados “femininos” da mesma maneira que um corpo designado como 

“macho” não exiba traços considerados “masculinos”.    

Designar masculinidades em sua forma plural, ratifica o conceito de 

heterogeneidade de formatos de ser masculino e que “masculinidades significam 

diferentes coisas para diferentes grupos de homens em diferentes momentos” 

(Kimmel, 1998:106). Numa mesma sociedade coexistem diversas maneiras de ser 

homem e masculino e cada sociedade em cada período histórico constituirá seus 

‘padrões culturais ideais’, ou seja, formas/modelos através das quais os homens se 

interseccionam. Discursos narrativos, agenciados nos processos culturais, 

comunicam como aqueles entendidos como homens devem se comportar, do que 

devem gostar, de quais identificadores se constituir, enfim como devem ser tendo 

como referência as mulheres.  Mr. Catra, através do Funk “Os bonitin tão virando 

viadin”, estabelece uma série de sanções que visam doutrinar os corpos dos homens 

a fim de garantir a manutenção de aspectos que assegurariam uma identidade viril – 

Ou seja, uma identidade que deve se opor aos aspectos que conformariam a 

‘feminilidade’, que agora entendemos não ser um caráter apenas das mulheres e 

muito menos dada sob uma única forma, sendo também diversa. Uma vez que essas 

sanções se fazem responsáveis pela produção de diferença, estar de acordo com elas 

é assumir a ideia de dominância de uma conceituação acerca do que é ser homem, 

contrariando a ideia de transitoriedade como característica do gênero. Os ‘bonitin’ 

seriam os homens vaidosos, que criam e fomentam certa sociabilidade em torno de 

seus cuidados e embelezamentos com seus corpos – neste trabalho, denominados 

como Metrofavelados, por Júlio Ludemir. Sobre os homens que negarem-se a seguir 

essas doutrinações que endossariam a virilidade, recairá o estigma de ‘viados’.  

Modelos a serem seguidos pressupõe a existência de outros caminhos, ou seja, 

outras formas de ser masculino que se diferenciam desse arquétipo entendido como 

um ‘padrão cultural ideal’.  Essas outras formas são frequentemente referenciadas 

como marginais, desviantes, e, na lógica da construção de gênero masculino e do 

modelo de masculinidade, têm como uma das habilidades a de comprovar, por 

oposição, o modelo ideal. Esse modelo de masculinidade ideal têm a 

heterossexualidade como sua base e nessa equação, portanto, o que caracterizaria 

por oposição a masculinidade subalterna seria a homossexualidade (Kimmel,1997). 

No entanto, em relação a subalternidade, a orientação se apresenta como apenas 

mais um dado frente a características que dizem respeito a raça-etnia, idade, 
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formação e profissão, por exemplo. Nesse sentido, Mr. Catra intenta a ideia de que 

raspar os pelos do peito, da perna e da bunda levariam a perda da 

heterossexualidade, já que por isso os bonitin estariam virando viadin. Mr. Catra 

deslegitima a identidade sexual dos metrofavelados, bem como a dos homens 

homossexuais. Produz-se assim diferenças que se manifestam como relações de 

poder, de hierarquia e subordinação entre os homens e entre os homens e as 

mulheres – Já que o aspecto ‘feminilidade’ seria o grande causador da perda da 

heterossexualidade e consequentemente de uma posição privilegiada nas estruturas 

de relações de poder entre os gêneros (Connell, 1995; Heilborn e Carrara, 1998; 

Kimmel, 1998). Tudo que foi apresentado nos remete à ideia de que as normas de 

gênero são fluidas e estão submetidas, também, às práticas e necessidades do 

cotidiano, sendo colocadas em jogo, ou de lado, sempre que se faz necessário.  

 

 

Viadice e distinção 
 

Que corpo masculino é esse que suscita a discussão dessas questões no interior das 

formas de sociabilidades no pedaço da dança do passinho? Que materialidade 

corporal é essa que recebe a alcunha de ‘pós-masculino’? Gambá é apontado como 

precursor de um estilo que surge no interior de relações de poder onde a ‘moda’ é o 

que o bandido usa, conforme Leandra Perfect disse diversas vezes. No documentário 

‘Da cabeça aos pés’, Ronald Sheick, dançarino de passinho e amigo do Pedroca, ao 

ser perguntado sobre o óculos que usa, diz:  

 
“É relacionado ao Gambá, que é o pioneiro de toda essa revolução  

que vocês estão vendo, de todas as misturas que realmente foi ele que inseriu 
todas as misturas mesmo. Que geralmente o passinho era aquela coisa 
básica e tal e ele veio com toda aquela irreverência, aquela coisa, aí 
realmente me cativou, o estilo dele me cativou”. 

 

Rene fala sobre como o estilo do Gambá destoava dos demais dançarinos de 

passinho: 

 
“Todo mundo é igual, mesmo corte, mesma roupa, todo mundo quer 

ser assim, botar um conjunto pra se sentir leve. E o Gambá dançava de calça 
apertada roxa, botava camisa apertada ou camisa grandona, o cabelo de 
outro estilo, botou o óculos também, então o estilo dele, o passinho dele era 
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diferente de todo mundo, ele era diferenciado e conforme a dança que ele 
fazia também né, imitava viado, aí todo mundo gostou” 

 
 

A calça apertada roxa refere-se a roupa usada por Gambá numa das edições da 

‘Batalha do passinho’. É a partir desse dia que o estilo do Gambá ultrapassa as 

fronteiras de sua comunidade, muito por conta do desempenho e repercussão de sua 

participação na competição. Em análise acerca da estética indumentária Funk, Mylene 

Mizrahi observa que:  
 
 

“Os rapazes, em sua grande maioria, vestem bermuda larga, em 
tactel ou microfibra, t-shirt de meia-malha de algodão e calçam tênis. Usam 
bonés ou deixam à mostra a cabeça adornada por cabelos curtos, 
descoloridos e recorta- dos por motivos abstratos ou figurativos, feitos com 
lâmina de barbear. Este é o estilo tipicamente “funkeiro”, e que bebe na 
indumentária dos surfistas. “ (MIZRAHI, 2007, p.238) 

 
 

As calças apertadas usadas por Gambá são do tipo Skinny, tratando-se de um modo 

como se é cortada a Calça Jeans. O corte é bem justo ao longo de toda a perna, desde 

a coxa até a panturrilha. Gambá trajava a calça Skinny roxa61, tênis skid grip preto e 

uma blusa de malha branca grande e larga. Além disso, como acessórios, usa boné 

preto e óculos. Enquanto isso, os demais dançarinos trajavam peças em acordo com 

a descrição de Mizrahi. Alguns vestiam calças, mas não do tipo Skinny. A calça 

legging, vestida por Eduardo, foi uma ideia tida a partir das calças Skinny. Leggings 

são calças justas como as skinny, mas que geralmente vão até a altura do joelho e 

comumente feitas a partir de uma mistura de lycra, elastano, náilon, algodão ou 

poliéster62.  

 
‘Eu prefiro legging porque é melhor pra dançar. A calça skinny é 

jeans, fica me incomodando e eu não consigo mandar os passos. Como geral 
já usava calça apertada não tinha problema usar dessa [legging], só muda o 
pano, pô. ‘  

 

Ao contrário das calças Skinny, as leggings são peças do vestuário feminino. Em 

pesquisa, através da internet, tomei conhecimento de meggings, calças do tipo 

leggings feitas para homens, são pouco comercializadas no Brasil e, quando o são, 

geralmente de custo alto. No entanto, todas as que Eduardo frequentemente usa são 

                                                             
61 Ver figura 3 em anexos. 
  
62 Ver figura 5 em anexos.  
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leggings. A calça Skinny é um ponto fundamental de análise para as questões 

propostas nesse trabalho. Em sua pesquisa, Mizrhahi observa a maneira como a 

estética das roupas masculinas e femininas estabelecem entre si uma relação de 

oposição justo-largo.  

 
“A roupa das moças é justa de modo a realçar o tipo de corpo 

feminino valorizado e simultaneamente de modo a se opor à indumentária 
masculina. Ela deve ser aderente de maneira a realçar um corpo curvilíneo e 
sinuoso que realiza movimentos igual- mente sinuosos,13 e se constituir por 
contraste ao gosto masculino. Os rapazes, como vimos, são adeptos de trajes 
amplos, distantes do corpo. A roupa masculina deve ser confortável, porém 
larga, para se opor à estética feminina e preencher o contorno de corpos finos 
e angulosos que, ao dançar, realizam movi- mentos retos e vigorosos. “ 
(MIZRAHI, 2007, p.242) 

 
 

Mizhari refere ainda que um funkeiro jamais usaria calça comprida, sendo para ele um 

traje formal. Dessas observações, nota-se uma certa fixidez das preferências 

individuais masculinas no que diz respeito ao vestiário, diferente das disposições do 

vestuário feminino que seria mais complexo.  Essa fixidez aparece nas falas de Rene 

e Ronald Skeick, quando dizem que ‘todo mundo é igual, mesmo corte, mesma roupa’ 

e que Gambá promoveu uma ‘revolução’. Nesse sentido, sua influência aparece como 

forma de complexificar as referências estéticas masculinas ,tendo como lugar a dança. 

Na entrevista, Júlio Ludemir evidencia que Gambá se apropriava de ‘toda e qualquer 

estética’. Se a dança do passinho tem como princípio constituidor o diálogo com 

múltiplas referências levadas a corporalidade, Gambá aparece e radicaliza essas 

referências em sua moda-vestuário e em seu arquétipo comportamental de gênero. 

Júnior, também no documentário ‘Da cabeça aos pés’ diz o seguinte: 

 
“ É uma geração né que todo mundo que ficar bonitinho, ir pro baile 

funk e tal, pegar as novinhas e tal, ficar bonitinho, usar aparelho. É uma 
geração bastante diferente, né, cara. Que era pra ser as meninas ser mais 
vaidosa do que os meninos. Aí agora tá ficando meio que ao contrário. “  

 

Muitos garotos com os quais conversei durante a pesquisa sempre evidenciavam o 

quanto as meninas tinham ‘mais opções’ para se vestirem e se adornarem enquanto 

os homens ‘no máximo usam tênis, bermuda, blusa, cordão e pulseira’, conforme me 

diz Pedroca. Com toda essa mudança de perspectiva em relação aos usos que se 

pode fazer do corpo através da dança e suas referências, foi possível ampliar o 

referencial de objetos a serem re/codificados no pedaço do passinho. Me chama a 
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atenção a forma como elementos são apropriados tendo suas funções resinificadas. 

Grande parte dos garotos que usam aparelhos não o fazem por necessidade 

ortodentária, mas única e exclusivamente por se acharem mais bonitos com os 

mesmos. 

 
“Começou há um ano mais ou menos, de todo mundo colocar sem 

precisar o aparelho. Por mais que, por exemplo, o dente é certo eles colocam 
por colocar, tipo assim ah vou ficar bonito de aparelho, pra dar um sorriso. Eu 
boto aparelho porque eu preciso, e ajudou também claro né, ajudou a ficar 
mais bonito do que eu já sou." (Jeffinho) 

 
“ O aparelho ele deixa uma aparência diferente, sabe? As vezes dá 

um sorrisão aí aparece uma coisa azul assim, uma coisa verde, de longe. De 
longe sabe que sou eu. “ (Lellezinha) 

 
 
Além de não serem utilizados em suas funções ortodônticas assumem o papel de 

‘embelezar’, de forma subversiva já que os aparelhos contrariamente sempre foram 

vistos como feios, com diversas representações nas mídias que reforçam isso. 

Observa-se o mesmo com a utilização de óculos, alguns usam somente a armação, 

sem lentes, ou utilizam com as lentes apenas transparentes, sem graus. Os óculos 

são também associados a feiura, alguns sites ao abordarem o bullying no sistema 

escolar e apontar motivações referenciam o óculos e o aparelho ortodôntico dentre os 

acessórios com essa agencia.  

Todos esses aspectos apontam para dois tipos de reestruturações operadas a 

partir dessas estéticas re/des/construídas. Há uma reestruturação no campo simbólico 

das coisas que são consideradas de homens em relação as coisas consideradas de 

mulher. Nesse sentido, os homens podem pintar suas unhas mesmo assumindo suas 

formas masculinas, bem como utilizarem roupas apertadas e calças do vestuário 

feminino. De outro modo, há uma reestruturação das coisas consideradas bonitas e 

feias de forma que usar aparelho ortodôntico e óculos sugere embelezamento.  Essas 

reestruturações são agenciadas a partir da fala e da linguagem. Ao nascer nossos 

corpos são ‘generificados’, mesmo antes do nascimento, no sentido de que ao saber 

o sexo do bebê somos referenciados a partir desse sexo biológico nos sendo 

atribuídos nomes, cores, roupas, etc, masculinos ou femininos – o quadro regulatório 

rígido. Quando Lellezinha e Jeffinho dizem que o aparelho ajuda a ficar mais bonito, 

ou quando Jhon e Brunin dizem que suas unhas pintadas são atraentes as mulheres, 

eles basicamente estão desfazendo a aparente natureza desses objetos e adornos. 
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Propondo, dessa forma, outras maneiras de desempenhar ‘atos repetidos no interior 

de um quadro regulatório de gênero’, como dito por Butler:  
 

 “O gênero é a contínua estilização do corpo, um conjunto de atos 
repetidos no interior de um quadro regulatório altamente rígido e que se 
cristaliza ao longo do tempo para produzir a aparência de uma substância, a 
aparência de uma maneira natural de ser. Para ser bem-sucedida, uma 
genealogia política das ontologias dos gêneros deverá desconstruir a 
aparência substantiva do gênero em seus atos constitutivos e localizar e 
explicar esses atos no interior dos quadros compulsórios estabelecidos pelas 
várias forças que policiam a sua aparência social.” (BUTLER, 1990 p.33) 

 

A partir dessa reestruturação, esses garotos têm suas possibilidades performáticas 

de gênero ampliadas. Como se transitassem no quadro regulatório entre os arquétipos 

masculinos e femininos.  

No baile do dia 17 de outubro, me encontrei com Cebolinha, amigo de Gambá, 

ele iria se apresentar com o seu bonde e estava vestido com calça jeans, camisa de 

algodão na cor vermelha e em seus pés calça um tênis Nike. Como acessórios, em 

seu pescoço havia um cachecol na cor preta além de dois cordões dourados de 

tamanhos e espessuras diferentes combinando com outras duas pulseiras usadas em 

cada um de seus pulsos, ainda brincos nas duas orelhas. Usava lentes de contato na 

cor azul, suas unhas estão pintadas de vermelho e seu cabelo, curto e tingido de preto, 

apresenta uma franja. Ele me explicou que para fazer a franja é necessário passar 

bastante gel fixador de cabelo, depois é preciso pentear para baixo a parte da frente 

do cabelo de forma que o mesmo caia sobre a testa e assim deixa-lo até que o gel 

seque. Nas duas sobrancelhas haviam dois cortes verticais feitos com lâminas de 

barbear – sobrancelha adidas - e no canto do lábio inferior há um piercing. Durante 

sua performance com o bonde, Cebolinha prestou homenagem ao Gambá e dançou 

durante uma música inteira performando um viado. Perguntei se ele poderia me 

ensinar a dançar como um viado e ele me indicou um vídeo gravado por ele mesmo 

e disponibilizado no Youtube. O vídeo consiste num tutorial ensinando como imitar um 

viado:  

 
“Então, pra você dançar igual a um viado você tem que estar muito 

inspirado. Porque não é sair dançando de qualquer jeito. Interrompe para 
explicar o porquê fala viado:  Eu falo viado mesmo... Viado, viado, viado (Fala 
exaltado, apresentando sinais de irritação). Aqui não tem esse bagulho de 
homofobia, homofóbico não. Sabe por causa de que? Eu sou de favela, 
neguinho (Fala erguendo os braços para cima.). Favela não tem dessa porra 
de homofobia não. Favela... Sabe por causa de que? Favela... Não tem 
preconceito, é irmandade. Viado anda junto com homem, com sapatão. É 
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todo mundo junto. A gente chama viado de viado. Viado chama a gente de 
bofe. Sapatão chama de sapatão. Sapatão fala que pega mais mulher que a 
gente mesmo e é isso aí, tá ligado? E segue: Então, hoje eu vejo que tem 
muito moleque tentando imitar veado mas faz de qualquer jeito e não pode 
ser assim. Porque veado causa quando ele está chegando no baile, tipo 
assim (Anda rebolando e ajeitando o cabelo, desfilando e fazendo bico com 
a boca). Viado como, mete aquelas caras, tá ligado? O cara vai imitar e faz 
tudo muito seco (Fala desaprovando), então primeira lição: Tem que ser as 
caras, tem que ter a face como? Com aquela cara de debochada, assim 
(Franze sobrancelha e manda beijinho), a concorrente chegou e tu (Vira a 
cara para outro lado e mexe no cabelo). A outra (Lição): Você tem que fingir 
que seu cabelo é grande, assim... Mexe no cabelo e pá, vou te ensinar mais 
ou menos. Vou colocar uma camisa na cabeça que fica mais fácil (Coloca 
uma camisa de time na cabeça como se fosse o cabelo). Vou ficar meio 
desajeitado com a camisa porque quando eu estou de veado eu sou tipo uma 
morenona, tipo Priscilla Nocetti então meu cabelo vai até a bunda. Então eu 
não estou acostumado com cabelo curto. Então você tem que fingir, soltar o 
cabelo, bater palma... E tem vários tipos de veados. Eu sou daqueles veados 
que não aguentam na porrada não, apanham. Então quando vem brigar 
comigo eu falo “o que é caralho, vou cortar na gillete. “ Então eu sou aquela 
viados que na hora que a porrada come, não aguenta e pega a gillete. Vamos 
lá outro passo (Rebola, mexe o cabelo, desce até o chão e roda), então você 
tem que fingir que tem um bofe e você quer conquistar o bofe aí tu olha e 
como (Roda a cabeça, rebola o quadril e olha para o bofe imaginário). E tem 
um macete final pra tu se transformar num viado brabo, esse aqui eu aprendi 
com o Renê. Como você sabe eu faço participação na novela “Salve Jorge ” 
né, então essa eu ensinei pra Bruna Marquezine  e ela fez na novela e é 
assim (Novamente rebola até o chão, gira a cabeça, olha para o bofe e para. 
Faz um movimento quadrado com o quadril e encerra a demonstração).”   

 
 

Cebolinha aciona uma série de técnicas corporais (MAUSS,1950) que compõem a 

performance que tem como objetivo encenar a dança de um viado63. Essa dança é 

possibilitada a partir da ampliação da estrutura de comportamentos de gênero, 

propiciada inclusive a partir do domínio de objetos que antes não faziam parte de suas 

referências. Interessante notar como que o cotidiano lgbt é representado tanto nessa 

disposição performática a partir da imitação, como em músicas cantadas por grupos. 

O albúm do ‘Dream Team do Passinho’ possui duas músicas que versam sobre 

relações homoafetivas, embora nenhum dos integrantes sejam homossexuais. Trata-

se da música ‘Batom com Batom’: 

 
Eu dei beijinho nela 
Quando a luz apagou 
Nem percebeu quem era 
Mas vi que ela gostou 
Ela curtiu demais e viu o quanto é bom 
Nós duas loucas atrás da caixa de som 
 
Ela pegou a que eu queria pegar 

                                                             
63 Ver figura 4 em anexos.  
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E de mão dada foi pro canto beijar 
Fiquei na mão vendo batom com batom se borrando 
Mas tô tranquilão 
Vendo essas duas gatas se pegando 
 
Eu tô borrando meu batom com batom 
Meu piercing passeando na sua língua é bom 
Os caras querem o meu lugar, mas não dá, sai pra lá 
Vaza! 

 
Cantada pela única menina do grupo, a música descreve um beijo lésbico, durante um 

baile funk. Em parte, cantada por um dos homens integrantes do grupo, há o jogo 

relacional de que a menina ‘pegou’ a menina que os homens queriam. Daniel Welzer-

Lang (2001), em consonância com a ideia de Kimmel apontando que a masculinidade 

subalterna seria aquela rompida com a heterossexualidade, evidencia como os 

discursos produzidos pela masculinidade conservadora dão conta de se opor a 

homossexualidade. Assim sendo, ser homem é não ser ‘viado’, ‘bicha’. Na contramão, 

outra música do grupo discorre sobre homoafetividade, trata-se da música ‘Kiss me’: 
 

Abafa logo o caso 
Pra gente se entender 
Deixa essa amapôa 
Pro nosso corpo ferver 
 
Amor 
Me agarra, Uh me agarra 
Amor 
Me agarra, Uh me agarra 
 
É você que meu coração quer 
Gasto rios de aqué 
Pra ficar do seu jeitinho 
 
No meu divo eu boto fé 
Escondido é o que ele quer 
Ai vou te explanar um pouquinho 
 
I love quando tu me agarra, tu me agarra 
Kiss me baby, kiss me baby 
Kiss me baby 
I love quando tu me agarra, tu me agarra 
Kiss me baby, kiss me baby 
Kiss me baby 
I love (I love) I love (I love) 
 
 

Através de gírias usadas por homossexuais, a música fala de um homem gay que tem 

um relacionamento com outro homem que não é assumidamente homossexual. 

Enquanto para outras identidades masculinas, associadas a uma concepção 

conservadora acerca do que é ser homem, desvalorizar as identidades homossexuais 
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ratifica a masculinidade viril. Aqui decorre o contrário, é o discurso alinhado com as 

perspectivas de inclusão sexual que evidencia uma masculinidade segura de si. Tal 

como pode-se deduzir a partir da fala de Gambá que quando perguntado sobre dançar 

imitando ‘viados’, numa participação em programa de televisão, disse o seguinte: 

 
“Tem muito preconceito nesse jeito que eu danço, porque neguinho 

acha que “ah viado, a lá mané”, mas mal ele sabe, pô.  Quando eu fico no 
baile, fico tranquilão,  aí as minas vêm  “ih é bicha” aí fica dançando comigo, 
quando vai ver  aí o bagulho fica doido mesmo pra elas”.  

 
 
Gambá dizia que era dançando como viado que ele conseguia flertar com as meninas. 

Cebolinha diz o mesmo. Ou seja, dançar imitando viado funciona como um dispositivo 

de flerte inimaginável aos olhos do Mr. Catra, por exemplo. Dessa forma a 

reestruturação no campo simbólico das coisas, vestuários e adornos considerados de 

mulheres em relação aos dos homens amplia as possibilidades performáticas na 

dança do passinho. A partir da performance, surge uma outra forma de performativizar 

o gênero através desse corpo macho, masculino e heterossexual que não pelas 

formas conservadoras no sentido de estilização do corpo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sua pesquisa sobre as galeras funk cariocas, Cecchetto (1998, 2004) 

relaciona as rixas e lutas ritualizadas, presentes em bailes funk, à formação de um 

ethos guerreiro, no lazer juvenil das camadas populares, marcado pela “disposição 

para a briga” e pela busca da excitação, expressa pela categoria nativa da “emoção”, 

relacionada à fruição da tensão e do risco existentes nessas lutas. Ao considerar a 

sociabilidade funk pelo meio de letras das músicas, evidencia como esse arquétipo de 

“sucesso” masculino aciona o consumo de aparelhos celulares, carros importados e 

motos como objetos de poder. Segundo ela, as mulheres tendem a valorizar mais a 

posse de bens de consumo, a disposição permanente para o sexo e, bem menos, as 

características corporais masculinas. A sociabilidade entre a galera do passinho nos 

informa possibilidades outras, um trabalho de campo mais intenso e detendo-se a 

compreender as dinâmicas envolvidas no duelo poderiam traçar um paralelo 

indicando em como o ethos do guerreiro é rearranjado através dos embates entre os 

dançarinos. Ainda, tendo como recorte a sociabilidade entra as garotas do pedaço do 

passinho, entender de que maneira as estéticas corporais masculinas se apresentam 

como aspecto valorativo principal. Foi possível entender a dança, o corpo do 

dançarino como o dispositivo de poder, em detrimento dos bens de consumo, e a 

forma como aparecem no discurso em relação aos ‘envolvidos’. Já que estamos 

falando do Funk, muito referenciado como machista e misógino conforme já apontado, 

e as análises acerca das masculinidades desnaturalizam as identidades masculinas 

a partir de uma perspectiva feminista, cabe aqui assinalar como que a reestruturação 

no campo simbólico das coisas que são consideradas de homens, em relação as 

coisas consideradas de mulher, não implica necessariamente na problematização das 

desigualdades de gênero. Assim como o fato de as UPPs organizarem eventos em 

torno da dança do passinho não implica necessariamente no entendimento do Funk 

como expressão cultural, já que essa mesma UPP chegou a proibir diversos bailes 

Funks. Essas proibições têm como base o estigma pelos Funks considerados como 

veículos de apologia a crime, apologia essa que deve ser relativizada já que a 

proibição recai sobre todo o estilo musical ignorando o fato de que tais bailes são 

espaços de lazer e de manifestações artísticas e culturais para os moradores de 

comunidades. Com a proibição de bailes Funk mas a realização de eventos com Funk 
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pela UPP, pode-se observar que o ‘passinho’ parece assumir um lugar de ‘salvação’ 

da juventude Funkeira, entendido como um tipo de ‘funk do bem’ tendo como função 

o resgate de jovens perdidos para o crime. Refuto essa ideia e acredito na dança do 

passinho como experimentações etnoestéticas resultantes das dinâmicas culturais 

sem a necessidade de representar e agir como mobilidade na estrutura social dos 

indivíduos. Este trabalho é um movimento de abertura para diversas reflexões a serem 

desdobradas em relação as redes de sociabilidade no movimento do passinho. Aqui, 

privilegiei o debate em torno das questões de gênero e busquei compreender em que 

contexto masculinidades recriam suas possibilidades performáticas a partir da dança, 

tendo o vestuário, o adornamento e a música como ferramentas capazes de 

resignificar e serem resignificadas pelas performatividades de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

ANEXOS 
 

 
Figura 1: Foto: Elder Lacerda. 

 

 
Figura 2: Foto Elder Lacerda.  

 

 

                Figura 3: Gambá se apresenta na ‘Batalha do Passinho’. FOTO: SESC 
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          Figura 4: Renê dança imitando viado no videoclipe da música ‘Todo mundo aperta o play’. 
Imagem: Reprodução do Youtube. 

 

          

        Figura 5: Integrantes do grupo ‘Dream Team do Passinho’ vestindo calças leggings. Imagem: 
Reprodução do Youtube. 

          

        Figura 6: Cortes de cabelo referenciando a favela e o passinho do jacaré. Foto: Élder Lacerda 
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