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O funk não é modismo 

É uma necessidade 
É pra calar os gemidos que existem nessa cidade 

 
(Rap do Silva – MC Bob Rum) 

 



 

 
RESUMO 

 

Sob influência da música americana o funk foi absorvendo outros elementos rítmicos  

e construiu uma identidade nacional originária principalmente das favelas cariocas. 

Ao longo dos anos o ritmo produziu narrativas com temáticas distintas e assim 

dialogou com outros territórios.  Após o seu primeiro auge como ritmo nacional o 

funk carioca viveu um período complexo em que a violência física se tornou 

elemento principal de alguns bailes. O ritmo passou a ser associado 

majoritariamente à violência resultando em proibições e uma série de acusações 

discriminatórias.  Foi preciso se reinventar para retornar à cena musical e para isso a 

temática sexual nas letras passou a predominar na virada do século XXI.  O corpo, o 

sexo e a dança passaram a fazer parte de uma nova criação estética. Este trabalho 

pretender fazer uma análise sobre essa estratégia de visibilidade escolhida pelos 

funkeiros, destacando a inserção feminina, suas performances e seus discursos.      

  

Palavras-chave: funk, bailes, identidade, violência, sexo.  
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INTRODUÇÃO 
 

 Ao decidir falar sobre funk eu sabia que seria um desafio e tanto pois até 

ingressar no curso de produção cultural o meu interesse pelo ritmo era quase nulo. 

Embora nunca me intitulasse funkeira, o funk sempre esteve presente ainda que 

intuitivamente na minha vida. É difícil morar na baixada fluminense do Rio de Janeiro 

e não tomar ciência do batidão marginalizado que embala a cidade. Seja no som alto 

do vizinho, no carro de som estacionado nas ruas, nos camelôs... eu não precisava 

ouvir em casa pra conhece-lo, muito menos ir atrás dele, o funk chega até nós sem 

pedir licença.   

 No momento em que o funk tornava-se conhecido para além dos morros 

cariocas, eu criança, tinha em mente que funk era do mal, “coisa de bandido”. Ouvir 

funk em casa não era um ato bem vindo, não só meus pais como muitas pessoas 

naquele momento creditavam ao funk a maioria dos atos violentos que ocorriam na 

cidade. Os frequentadores de bailes eram chamados de funkeiros da mesma forma 

e entonação que chamados de bandidos.   

 Felizmente a escolha por cursar produção cultural me trouxe novos caminhos, 

novos interesses e acima de tudo um novo olhar para o outro que aqui nesse caso é 

bem próximo a mim.  

 O processo de pesquisa monográfico foi o que de melhor absorvi dessa 

experiência. Não me limitando apenas aos textos – que por si só eram em grande 

maioria esclarecedores e instigantes – frequentei seminários, rodas de conversa, 

simpósios, assisti a vídeos e documentários. Foi um longo período em que tudo 

relacionado ao mundo funk despertava meu interesse. Talvez por isso tenha tido 

dificuldade em colocar no papel de maneira objetiva tudo de interessante que eu li 

até o término deste trabalho. 

 Organizado em três capítulos, me atentei no primeiro a contar a história do 

funk contextualizando o movimento com o intuito de deixar esclarecido para o leitor 

todo o processo que o funk sofreu até chegar ao momento em que desejo discutir, 

que é o funk erótico dos anos 2000. Assim, começamos com um breve resumo do 

funk nos Estados Unidos com o soul music e artistas como James Brown. Em 

seguida, falo do início do movimento black no Rio de Janeiro que seria o início do 

movimento funk, sobretudo com o surgimento das equipes de som. Ressalto aqui a 

iniciativa dos jovens em buscar formas de entretenimento por conta própria, sem 
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contar com o apoio ou incentivo do poder público. Encerro o capítulo discorrendo 

sobre a persistência em nacionalizar o funk e o objetivo alcançado com êxito. 

 No segundo capítulo reflito sobre o processo de marginalização do funk e a 

forma na qual ele foi retratado pela mídia e pelo poder público, ainda que estivesse 

fazendo sucesso. Falo do processo de marginalização que começou ainda nos anos 

90 com os bailes de corredor e que, mesmo com o fim desses bailes, esse processo 

persistiria na década seguinte com investigações e a instalação de UPPs nos morros 

cariocas.  

 Inicio o terceiro capítulo dando início a discussão que central desse trabalho, 

o funk erótico dos anos 2000. A ressurreição do ritmo como destaque da cena 

musical brasileira e as influências que o cercam, sobretudo o axé music, mas não só 

ele. Retratar o funk dos anos 2000 é também entender um pouco o lugar em que ele 

se encontra hoje. O que desejo apresentar com esse trabalho é a alternativa 

encontrada pelos funkeiros pra reerguer um movimento que antes era associado a 

brigas e mortes e que naquele momento se voltava para o sexo. A mudança da 

temática nas letras e nas performances é praticamente uma iniciativa de resgate ao 

funk, uma nova chance para os funkeiros. 

 Encerro esse capítulo fazendo uma análise das performances da cantora 

Valesca Popozuda em dois momentos distintos da sua carreira, no auge com a 

Gaiola das Popozudas e o seu puro funk de putaria; e em uma apresentação mais 

recente de sua carreira solo com a temática totalmente diferente. 

 Não é meu intuito com esse trabalho querer justificar nem tampouco fazer um 

juízo de valor sobre esse viés do funk carioca, mas sim apresentar um olhar possível 

sobre uma produção artística que marcou época e que tem como local de fala a 

periferia carioca. Que embora fale abertamente sobre sexo não foi o único nem o 

primeiro ritmo brasileiro com essa temática mas talvez o que possua narrativas mais 

criativas, envolventes e impactantes. Sendo assim, pesquisar o discurso sexual do 

funk carioca é tentar compreender a evolução das nossas mentalidades e acima de 

tudo aprender a respeitar a cultura da periferia que transa o corpo de maneira 

diferente como a elite.     
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CAPÍTULO I – EM BUSCA DE UM LUGAR 
 

1.1 I´m black and I´m proud -  Funk nos EUA 
 

 Para dissertar a respeito do funk carioca e o lugar em que ele se encontra 

hoje é necessário antes conhecer ao menos um pouco a história da música negra 

norte americana, sua fonte primária. 

 Por volta dos anos 30 o blues, música até então rural e de origem negra, se 

eletrificou e produziu o rhythm and blues. Esse ritmo passou a tocar nas rádios e 

agradou aos jovens brancos da época - como foi o caso de Elvis Presley – que 

passaram a imitar a maneira de cantar, vestir e dançar dos negros. Reconhece-se 

nesse movimento o nascimento do Rock. (VIANNA, 1986:20-21) 

 Alguns músicos experimentaram outras sonoridades e não se limitaram 

apenas ao rock. O soul é um exemplo dessa experimentação, sendo a união do 

rhythm and blues, música profana, com o gospel, música protestante negra. Uns dos 

seus principais nomes até hoje são os cantores James Brown, Sam Cooke, Ray 

Charles, Marvin Gaye e Aretha Franklin. 

 Durante os anos 60 o soul foi uma importante trilha sonora na luta dos 

movimentos sociais dos negros norte americanos, era uma espécie de música 

revolucionária, música de conscientização. James Brown exaltava o orgulho da raça, 

por exemplo, nos versos da música Say It Loud, I'm Black And I'm Proud1: 

 

Now we demand a chance to do things for ourserlf 
We're tired of beatin' our head against the wall 

And workin' for someone else 
We're people, we're just like the birds and the bees 

We'd rather die on our feet 
Than be livin' on our knees 

Say it loud, I'm black and I'm proud  
 

Traduzido pela Autora: Agora nós exigimos a chance de fazer as coisas para nós mesmos 
Estamos cansados de bater nossas cabeças contra a parede 

E trabalhar para outras pessoas 
Somos pessoas, somos como pássaros e abelhas 

Preferimos morrer de pé 
Ao viver de joelhos 

Fale alto! Sou negro com orgulho!  
 

                                                 
1
 Acesso em 13 ago.2016 https://www.letras.mus.br/james-brown/329032/ 
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 James Brown é considerado o maior nome desse movimento e reconhecido 

como um dos maiores artistas dos últimos anos, influenciando outros grandes que 

viriam nas gerações seguintes, como o cantor Michael Jackson.  

 Cantor, compositor, dançarino, negro e pobre, Brown se tornou um dos 

artistas mais famosos e respeitados do seu país, não só por seu talento inegável 

como também por sua postura artista-política nas questões raciais. 

 No fim dos anos 60 o soul já não tinha mais o sentido revolucionário do início 

da década e era visto como mais um ritmo comercializado para a juventude, o 

equivalente a “black music”  

 

    Foi nessa época que a gíria funky (segundo Webster Dictionary, “foul-
smelling: offensive”) deixou de ter um significado pejorativo, quase o de um 
palavrão e começou a ser um símbolo do orgulho negro. Tudo pode ser 
funky: uma roupa, um bairro da cidade, o jeito de andar e uma forma de 
tocar música que ficou conhecida como funk. (Vianna, 1988:20) 

 

 Diante desse cenário, o funk conquista o sucesso de massa e se torna mais 

fácil para consumo e comercialização. No ano de 1975 a banda Earth, Wind and  

Fire alcançou o primeiro lugar nas paradas norte americana com o álbum That´s the 

way of the word, que também rendeu a eles um Grammy2 de melhor álbum de funk 

daquele ano. 

 Além do sucesso estrondoso o álbum também deu espaço para o êxito da era 

“disco” que acabaria tomando conta da black music e das pistas de dança do mundo 

inteiro,  já no final dos ano 70. 

 Ao mesmo tempo em que acontecia essa propagação das discotecas, nas 

ruas do  Bronx, em Nova York, haveria uma nova articulação black. A iniciativa 

partiria de um disk-jockey (DJ) jamaicano chamado Kool- Herc que passou a ocupar 

as praças do bairro para tocar discos e fazer novas músicas através de mixagens. 

Essa técnica foi seguida e reproduzida por outros Djs dentre eles, talvez o mais 

reconhecido, Grandmaster Flash, considerado o criador  do “scratch”. 

 A prática consiste em manusear a agulha do toca discos no sentido anti-

horário tal qual um instrumento musical. Flash também entregava um microfone aos 

dançarinos que ali estivessem para que eles pudessem improvisar falas com o ritmo 

                                                 
2
 Maior premiação da indústria musical que acontece anualmente nos Estados Unidos  
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da música como acompanhamento, o que seria aqui para nós e como bem compara 

Hermano Vianna (1988), uma espécie de repente-eletrônico que viria a ficar  

conhecido como rap. Dá-se a esses narradores o nome de rappers ou MCs, másters 

of cerimony. 

 Além do rap e do scratch outras manifestações culturais acontecem 

simultaneamente na cidade representando um estilo próprio que fica conhecido 

como hip hop. A dança break, o graffiti nos muros e nos metrôs de Nova York e o 

estilo b-boy de se vestir, isto é, uma devoção e uso de marcas esportistas como 

Adidas e Nike, formam essa nova cena.  

 Segundo Vianna (1988) a mixagem do hip hop é feita com todos os estilos da 

black music norte americana porém o essencial é o funk mais pesado reduzido  com 

bateria, scratch e voz. 

 Se antes o termo funky3  possuía um sentido pejorativo entre os negros,  o 

ritmo funk é, do final dos anos 60 até hoje, sinônimo de um ritmo dançante da cultura 

negra.  

 

1.2  Hello, crazy people! - Início do funk no Brasil  
 

 No Rio de Janeiro dos anos 60 a zona sul carioca estava vivendo o momento 

‘um barquinho, um violão’ 4  com a efervescência da bossa nova e do samba jazz. 

Nos subúrbios a trilha sonora da juventude era o rock de Elvis Presley e mais tarde o 

dos Beatles. Entretanto, havia também em alguns lugares periféricos da cidade o 

início do que se tornaria o movimento Black e mais tarde, o movimento funk. 

 Embora o subúrbio seja muitas vezes associado ao samba , já naquela época 

aos finais de semana aconteciam alguns bailes embalados por  uma mistura de 

samba e rock. Esses bailes aconteciam durante todo ano em algumas escolas de 

samba e clubes com um público predominante de jovens negros. 

 Um dos percursores desse movimento black foi o produtor Asfilófilo de 

Oliveira Filho, o Dom Filó.  Filó acompanhou o surgimento da articulação dos jovens 

negros em busca de um lugar e de formas de diversão que tivessem a identidade 

negra como marca impressa. O lugar em que foi dado o pontapé inicial dessa 

                                                 
3
 “Tratava-se de uma gíria dos negros americanos para designar o odor do corpo durante as relações 
sexuais” (MEDEIROS, 2006:13)  
4
 Referência à canção Corcovado do músico Tom Jobim (1960) 
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história foi o Clube Renascença, fundado no bairro do Méier e mais tarde transferido 

para o Andaraí. 

 A história do Renascença, ou Rena, como é intimamente chamado, é uma 

história que reflete a resistência da negritude e como a mesma sempre buscou de 

forma criativa inserir-se na cidade afirmando a sua identidade. O clube foi criado no 

começo dos anos 50 por um grupo de negros de classe média que, por serem 

impedidos de frequentar os clubes tradicionais da cidade em que só entravam as 

famílias brancas, motivaram-se em criar um espaço para que suas famílias 

pudessem frequentar e se socializar sem sofrerem discriminação. A partir daí e ao 

longo dos anos, o Renascença sempre se preocupou em ser um lugar em que os 

negros pudessem entrar e sair pela porta da frente, um lugar em que eles pudessem 

realizar trocas de informações, elevar a autoestima e se manifestar artisticamente.  

 No início dos anos 70 Dom Filó recebeu o encargo de pensar numa festa aos 

domingos para a juventude negra moradora de comunidades. Quando realizava um 

trabalho de conscientização sobre a doença de Chagas nas comunidades, Filó 

exibia filmes sobre jazz e percebeu que aquilo prendia a atenção dos presentes. Foi 

assim que resolveu então entreter e apresentar para aquela juventude ansiosa por 

diversão, a música negra americana. 

 Além de Filó, no subúrbio, havia também em outras partes da cidade mais 

defensores de música negra com entusiasmo para popularizá-la.  

 Dentre eles a dupla Big Boy e Ademir Lemos se destacou e ajudou a construir 

a história da cena black na cidade maravilhosa com os bailes que realizavam na 

então cervejaria Canecão, localizada em um bairro da zona sul carioca. 

 Anterior a realização dos bailes, Big Boy apresentava um programa na extinta 

rádio Mundial FM  que não se limitava a um único ritmo musical e tocava soul e funk, 

além de trazer as novidades musicais do exterior em primeira mão. A maneira 

irreverente adotada pelo radialista marcou aquela geração e inspirou muitas pessoas 

a iniciarem uma carreira na música, seja como DJ ou músico. A comunicação dele 

com os jovens através do dial foi revolucionária uma vez que era embutida de muita 

descontração, bordões como o clássico "Hello, crazy people!”, falas aceleradas e 

brincadeiras íntimas com os ouvintes, uma abordagem fora do comum para a época. 
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 Com o sucesso do rádio surgiu o convite de Ademir Lemos, discotecário de 

uma boate, para que juntos fizessem um baile para a juventude mais nova que não 

podia frequentar os bailes de madrugada.  

 Esses bailes aconteciam aos domingos e ficaram conhecidos como Bailes da 

Pesada onde  Ademir Lemos era discotecário e Big Boy radialista. Os bailes da 

pesada atraíam mais de três mil dançarinos por noite vindos de bairros distintos do 

Rio de Janeiro, tanto da Zona sul quanto da Zona norte. O Dj Ademir mantinha um 

ecletismo na escolha das músicas tocando rock e pop mas não deixava de 

evidenciar seu gosto pelo soul e por artistas como James Brown e Kool and The 

Gang. (VIANNA, 1988:24) 

 Os bailes estavam indo bem no Canecão atraindo jovens de vários locais da 

cidade até que a direção da casa resolveu realizar um show do cantor Roberto 

Carlos no local. O contrato com o Rei significou o fim dos bailes da pesada e o início 

de uma era em que o Canecão se tornaria o principal palco do Rio de Janeiro a 

abrigar grandes shows de grandes nomes da música, sobretudo da MPB. 

 Ademir Lemos comenta essa saída em uma entrevista concedida ao Jornal de 

Música em 1977, “Era a oportunidade deles para intelectualizar a casa, e eles não 

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

de Música n°30, fevereiro de 1977:5, Citado por VIANNA, 1988, pag 24)  

 O baile acabou no Canecão mas continuou acontecendo de forma itinerante, 

cada fim de semana o Baile da Pesada era realizado em algum clube do subúrbio 

carioca.  Alguns de seus frequentadores decidiram montar suas próprias equipes de 

som para animar pequenas festas em bairros da cidade. É difícil afirmar qual equipe 

surgiu primeiro.  

 Um ouvinte admirador da dupla  Ademir e Big Boy, Oséas Moura dos Santos, 

descobriu a força dançante do cantor James Brown através do baile da pesada 

transmitido pelo rádio. Curioso e atraído pelo ritmo, pesquisou um pouco e descobriu 

que havia mais soul music boa além do som de Brown.  Decidiu então se juntar com 

alguns amigos do Morro da Mineira, lugar onde morava, e fazer um baile em que só 

escutasse esse tipo de música. (ESSINGER 2005:18)  

 O baile aconteceu em um clube no Catumbi, o Astoria Futebol Clube e seria o 

primeiro baile black realizado na cidade carioca. A estrutura deste primeiro baile 
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organizado por Santos ou, Mister Funky Santos como ficara conhecido, era bastante 

precária, desde o som alugado  até a deficiência na iluminação. 

 Essinger (2005) comenta que Santos apostou em um som um pouco diferente 

daquele tocado por Big Boy nos bailes da pesada, era um soul mais pesado, mais 

marcado que o público não conhecia ainda mas que demonstrou aprovação lotando 

e dançando ainda mais nos bailes seguintes.    

 Com a formação desses bailes itinerantes espalhados pela cidade o cenário 

ficou mais eclético, onde cada equipe tocava o som que tinha mais afinidade e que 

recebia uma resposta positiva do público presente.   

 Envolvido nessa nova perspectiva musical, Dom Filó resolve criar no clube 

Renascença a Noite do Shaft, onde além de discotecagem com muita soul music 

acontecia durante a festa projeções na parede com fotos dos frequentadores  e 

slides das cenas do filme5 que deu origem ao nome do evento, onde o personagem 

principal era um detetive negro. Entre uma música e outra Filó pregava mensagens 

positivas de incentivo ao público, falava de igual para igual com a juventude e a 

reação ao conjunto da obra foi imediata e positiva. Aquele era o lugar, o momento e 

as pessoas onde o jovem negro invisível na cidade se sentia com a autoestima 

elevada, tinha liberdade para celebrar, começavam a entender e perceber o seu 

valor e, o mais importante, se identificar naquele repertório.  

 Falo aqui de identificação no meio ao qual o individuo se insere baseando-me 

em Stuart Hall que diz: 

 

 A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 
redor de um “eu” coerente.  (HALL, 2011:13) 

 

 O sucesso da Noite do Shaft foi tão grande que o espaço do Clube 

Renascença passou a não comportar o público, com isso o baile foi transferido para 

outro clube do subúrbio e Filó, juntamente com seu primo Nirto fundaram a Soul 

Grand Prix. O nome, soul em alta velocidade, surgiu por que Filó mesclava as 

imagens black com cenas de fórmula 1. O nome da festa acabou virando uma 

                                                 
5
 Filme Shaft (1971) do Diretor Gordon Parks estrelado pelo ator Richard Roudtree 
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equipe de som que passou a percorrer o subúrbio e é até hoje uma das principais na 

história do funk carioca. 

 O período foi produtivo musicalmente, além da Soul Grand Prix várias equipes 

de som surgiram nessa mesma época, dentre elas Revolução da mente, Uma Mente 

numa Boa, Atabaque, Dynamic Soul, Célula Negra, Black Power. Cada uma com 

suas características especificas mas com algo em comum: conseguiam reunir em 

seus bailes muitos jovens, sobretudo negros,  em busca de diversão.  

 A própria Soul Grand Prix cresceu repentinamente e chegou a fazer bailes 

durante toda a semana, todos os dias, e sempre lotados. 

 O cenário das equipes de som mudaria com a criação da Furacão 2000 e da 

Cashbox.  A Furacão, originária de Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro, 

tocava heavy metal e foi por iniciativa do então sócio e depois dono, Rômulo Costa 

que a equipe passou a tocar James Brown, soul e posteriormente o funk. A estrutura 

sonora era surpreendente e contava ainda com duas dançarinas. 

 Já a Cashbox foi criada pelo jovem Marcão, morador do bairro Méier que 

desde novo gravava do rádio os sons que Big Boy tocava.  

 Com a proliferação das equipes de som e a resposta bastante positiva de 

público, passou a acontecer os festivais de equipe, onde várias equipes tocavam 

juntas em um mesmo baile e duelavam6 entre si.  A competição também se dava em 

relação ao tamanho das equipes, quem tinha o melhor som, a melhor iluminação... 

Dj Malboro afirma7 que essa competição aflorou ainda mais a proliferação de novas 

equipes e contribuiu também para a profissionalização delas. Esses encontros de 

equipes marcou a época, por vezes superlotava os clubes e sua divulgação era feita 

a partir de faixas pintadas a mão.  

 É bom ressaltar que ainda falamos dos anos 70 e que em todos esses bailes 

ainda não havia música brasileira, no máximo o som dos cantores Gerson King 

Combo e Toni Tornado que estavam em início de carreira. Os discos eram trazidos 

de fora do país e havia uma interna disputa para consegui-los pois o acesso era bem 

mais difícil, já que não existia ainda o cd e nem livre comércio.  

                                                 
6
 O duelo nada mais era que tocar uma sequência de músicas inéditas sem repetir o que a outra 

equipe já havia tocado. 
7
 Doc Mix – A história do Funk Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=Djz600DQ3pE Acesso em 

15 ago.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Djz600DQ3pE
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 Em 1975 a Soul Grand Prix inicia uma nova trajetória nas equipes com o 

lançamento de um LP produzido por Ademir Lemos, até aquele momento só quem 

havia lançado discos de baile eram os Djs, inclusive Ademir e Big Boy. A noite de 

lançamento desse disco reuniu aproximadamente 15 mil pessoas em um clube que 

nem ao menos comportava toda essa quantidade, foi algo inimaginável até para os 

produtores. Essinger (2005) afirma que “foi a primeira grande demonstração da força 

daquela garotada negra do subúrbio  em  sua busca por diversão e identidade. Um 

ano depois, ela ganharia nome: Black Rio”  

 A nomeação não seria feita pelos produtores e discotecários e sim por uma 

jornalista, Lena Frias, que publicaria uma matéria de quatro páginas no Jornal do 

Brasil com o título “Black Rio – O orgulho (Importado) de ser Negro no Brasil”.  A 

publicação  repercutiu e chamou a atenção da mídia, da zona sul carioca e da 

polícia, que achava que por trás das equipes existiam grupos de esquerda 

ameaçadores. Reações perplexas de grupos da mesma cidade que não faziam ideia 

da quão grandiosa articulação aconteciam nas áreas mais pobres. Não eram apenas 

jovens reunidos escutando música - e ainda que fosse apenas isso já seria motivo 

para chamar atenção tamanha mobilização quantitativa -  e sim milhares de jovens 

construindo suas identidades, absorvendo e construindo outras culturas, outras 

indumentárias, outros perfis, criando formas de lazer.  

 Após a matéria sobre o Black Rio várias outras foram feitas, nenhuma tão 

completa, mas grande parte das revistas brasileiras publicaram matérias sobre o 

assunto. Evidente que com a descoberta viriam também as tentativas de 

apropriação cultural e o interesse financeiro. As gravadoras perceberam um 

mercado com público bastante consumidor ávido por funk e por tudo relacionado a 

ele.  A primeira iniciativa da indústria fonográfica foi lançar coletâneas com os nomes 

das grandes equipes contendo os grandes sucessos dos bailes, o primeiro LP foi da 

Soul Grand Prix pela gravadora WEA, em 1976; depois também lançaram a 

Dynamic Sou; a Black Power e mais adiante a Furacão 2000, produzida pela 

Polydor. 

 A segunda tentativa seria lançar os artistas de soul nacionais, pela WEA o 

destaque de sucesso foi a formação da Banda Black Rio e o seu LP Maria Fumaça. 

Outros artistas e grupos como União Black, Gerson King Combo, Tim Maia e Toni 

Tornado também foram fisgados pela indústria fonográfica. 
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 Com exceção de Tim Maia, as vendas do soul nacional não obtiveram o 

sucesso de mercado esperado. Para os empresários e produtores das gravadoras, o 

Black Rio não tinha mais tanta força e o baixo número de vendas demonstrava que 

os funkeiros não tinham poder aquisitivo.  

 A chegada da era disco no Brasil, já quase no final dos anos 70, e de seu 

estrondoso sucesso ajudou a findar ainda mais o movimento black, algumas equipes 

que antes utilizavam o soul com mais intuito comercial debandaram para esse outro 

ritmo. Para os idealizadores do soul, que o tinham como um ritmo de 

conscientização e valorização do negro, a disco era apenas um produto que nada 

tinha a ver com o que acontecia anteriormente. As pessoas dançavam por horas, 

faziam coreografias e nada além disso, as letras não tinham o objetivo de alcançar o 

público com um viés político. 

 No começo dos anos 80 a zona sul carioca volta a flertar com o rock - é 

quando se inicia a era das grandes bandas nacionais como Legião Urbana e 

Paralamas do Sucesso -  enquanto a zona norte seguia firme com a black music 

norte americana. O que estava em voga agora entre a juventude frequentadora de 

bailes era o charme, um funk mais melodioso, lento. O pioneiro em lançar esse estilo 

foi o Dj Corello que, ao intervalo de uma música mais animada inseria uma outra 

mais desacelerada, de baixo BPM (batidas por minuto), pegava o microfone e dizia 

“chegou a hora do charminho, transe o seu corpo bem devagarinho”. Era o momento 

de descansar o corpo com passos mais leves nas coreografias e ao mesmo tempo 

tentar a sorte no jogo da sedução, já que a melodia era mais romântica. 

  

 O charme iria ganhar espaço com Corello, ao longo das décadas de 
1980 e 90, em bailes no Vera Cruz (na Abolição), Portelão, Cineshow 
Madureira e Disco Voador (em Marechal Hermes). Aos poucos, o código de 
vestimenta dos frequentadores passou a ser estrito – não valia vir com a 
roupa da rua, tinha que ser calça, camisa e sapatos finos, às vezes um 
blazer, quem sabe alguns cordões. E para as mulheres, os melhores 
vestidos. Junto com o parceiro Fernandinho DJ, Corello chegou a ir para os 
Estados Unidos só para comprar discos (ESSINGER 2005: 55). 

 

 A maior referência de charme até hoje ainda é o Dj Corello e os Bailes 

Charmes que acontecem há mais de vinte anos no Viaduto Negrão de Lima, no 
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bairro de Madureira, considerado o maior baile charme do Brasil. Em 2013 se tornou 

patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro.8 

 Em 85 o hip hop começava a ganhar força por aqui e os bailes também 

acompanhariam essa transição tocando mais hip hop e menos charme. Começava a 

surgir também as danças de grupo e um novo conceito na indumentária, com 

bermudões, bonés e cordões, características distantes do que era apresentado 

outrora como orgulho negro. 

 Enquanto isso, nos Estados Unidos começava a surgir os samplers, que eram 

aparelhos eletrônicos que permitiam a colagem e a repetição de trechos sonoros nas 

músicas. Isso instigou a mente dos produtores no país, na Flórida quem começou a 

produzir sucessos em eletro foi Tony Butler que com suas obras seguintes Don´t 

stop the rock e It´s automatic, contendo balanços eletrônicos e voz de robô, 

receberiam o pseudônimo de Freestyle.  

 Essas canções estrearam o que ficaria conhecido como Miami bass, um novo 

estilo musical onde a sensualidade do hip hop era mais aflorada.  

 Não demoraria muito para que em meio a tantos discos vindos de fora do país 

os discotecários descobrissem aqui o Miami Bass e se envolvessem com ele, 

mesmo sem entender direito o que aquelas letras diziam, já que quase ninguém 

falava inglês. 

 Sem letras políticas e com a sexualidade livre, palavrões, ritmo mais marcado 

e logo mais atrativo para dança, o Miami Bass é o estilo que mais influenciou o funk 

carioca, sobretudo a produção das décadas seguintes, 90 e 2000. 

 Assim que estourou nos bailes, ainda nos anos 80, os funkeiros trataram logo 

de adaptar as canções fazendo versões em português, colocando sob a melodia 

palavras que fossem semelhantes àquelas da  versão original. Iniciava-se a era das 

melôs, uma apropriação dos funkeiros com letras intencionadas ao humor e a 

zoação (gíria muito comum entre os cariocas que nada mais é que uma brincadeira 

). Nem mesmo o rock seria poupado, no refrão da música Back on the chain gang, 

da banda The Pretenders, o refrão que dizia We're back on the train Back on the 

                                                 
8
 http://viadutodemadureira.com.br/2016/o-baile/ Acesso em 15 ago.2016 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108340/27DECRETO36803BaileCharme.pdf Acesso 
em 15 ago.2016.  

http://viadutodemadureira.com.br/2016/o-baile/
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108340/27DECRETO36803BaileCharme.pdf
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chain gang aqui se transformou em Vem prá cama, meu bem, Vem fazer neném, na 

Melô do Neném. (MEDEIROS, 2006:16) 

 Foi vasta a produção de melôs nesse período e por mais que elas já 

demonstrassem de alguma forma o potencial criativo dos funkeiros o funk ainda não 

tinha criado a sua identidade nacional.  

 

1.3 – Sou a voz do morro, o grito da favela – A nacionalização do funk 
 

 A iniciativa no processo de nacionalizar o funk viria do discotecário Fernando 

Luís Mattos da Mata, o DJ Malboro. Carioca nascido no subúrbio, desde sempre 

apaixonado por ouvir rádio, Malboro é até hoje um dos principais personagens da 

história do funk carioca.  

 Ao frequentar os bailes funk, Malboro conheceu o antropólogo Hermano 

Vianna e a proximidade dos dois foi produtiva não só para eles bem como para a 

história do funk carioca, os dois trocavam informações sobre os bailes e as 

novidades que surgiam. Jovem universitário, branco e morador da zona sul, 

Hermano conheceu Malboro através do programa da rádio Tropical onde ele 

divulgava as músicas e a agenda dos bailes.  Além das novidades do hip hop 

apresentadas pelo DJ, o que também chamava a atenção de Vianna era a 

quantidade de festas acontecendo todos os finais de semana em bairros que ele não 

fazia ideia onde ficavam. Consta no seu livro O mundo funk carioca (1988) que, na 

segunda metade dos anos 1980 acontecia cerca de 700 bailes no Grande Rio onde 

ao menos cem deles tinha um público superior a duas mil pessoas.  

 Para Malboro, o funk só atingiria toda a cidade quando se nacionalizasse e 

tivesse seus próprios ídolos. Uma bateria eletrônica doada por Vianna foi o primeiro 

grande incentivo para o DJ iniciar o projeto, mesmo ela sendo pouco potente 

Malboro  aprendeu a manuseá-la e programa-la e conseguia produzir uma 

sonoridade diferente. Depois a vendeu para comprar equipamentos mais potentes e 

começar a produção do disco.   

 A primeira música de Malboro junto com o rapper Abdulah foi uma criação em 

cima da Melô da mulher feia, que era a adaptação que o público fizera em cima da 

música Do Wah Diddy, da banda 2 Live Crew.  Malboro diz que, “tinha um refrão no 

baile, o pessoal gritava ‘mulher feia chupa pau e dá o cu". Aí pensei, vou botar 

‘mulher feia cheira mal como urubu’ – aquele outro não ia dar pra botar…” 
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 A letra seguiu o curso de narrar a situação, digamos, conflituosa, de um 

indivíduo que se depara com um “canhão”9  no baile:  

 

Essa10 aí e a melô da mulher feia pra danar em 
Eu estava lá no baile quando eu encontrei 
Uma mulher feia cheira mal como urubu 

E o que ela queria logo eu saquei. Pôr que? 
Mulher feia cheira mal como urubu 

 
Ei mina, ei mina 

Entra numa, entra numa 
Sai dessa, sai dessa 

Essa mina e Raimunda 
Já fazia mais de um mês banho ela não tomava. Pôr que? 

Mulher feia cheira mal como urubu 
Quem chegasse perto logo não agüentava. Pôr que? 

Mulher feia cheira mal como urubu 
 

Todo mundo, todo mundo 
Ao passar, ao passar 

Só dizia, só dizia 
Eu não consigo respirar 

 
O mal cheiro da mocreia começou a se espalhar. Pôr que? 

Mulher feia cheira mal como urubu 
A galera toda começou a reclamar. Pôr que? 

Mulher feia cheira mal como urubu 
 

 

 A música foi um fenômeno nos bailes e chamou a atenção de outros DJs. 

Convencido em produzir o disco pela gravadora Polygram, Malboro se deu conta 

que não tinha MCs suficientes para preencher as faixas e resolveu chamar os 

amigos próximos para cantarem e dividir com ele as composições das letras. Um 

dos amigos que fez parte do disco como Mc foi Batata, que até então era apenas 

locutor no programa de rádio de Malboro. 

 À ele coube as interpretações da Melô do bêbado - onde é narrada de 

maneira irreverente e criativa a vida de um sujeito que desde a gestação da mãe já 

tinha contato com o uso de bebidas alcoólicas - ( “na barriga da mamãe planejam 

sem dinheiro / que eu seria um grande homem invés de um cachaceiro / mas meus 

pais se embriagavam gravidez que desespero / os desejos só passavam tomando 

                                                 
9
 Gíria usada como sinônimo de pessoa feia, mal-apessoada, esquisito.     

10
 Acesso em 15 ago.2016 https://www.letras.mus.br/abdulah/173260/  

https://www.letras.mus.br/abdulah/173260/
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Velho Barreiro”) e do grande sucesso do disco, Feira de Acari, que chegou a entrar 

para a trilha sonora da novela Barriga de Aluguel11 na TV Globo.   

 A letra de Feira de Acari12 era a descrição da feira de produtos ilegais que 

tinha na cidade e era muito conhecida por ser possível conseguir qualquer produto a 

preços bastante reduzido. 

 

Numa loja na cidade 
eu fui comprar um fogão 

Mas me assustei com o preço 
E fiquei sem solução 
Eu queria um fogão 
Quando ia desistir 

Um amigo me indicou 
A Feira de Acari 

 
Ele disse que na feira 

Pelo preço de um bujão 
Eu comprava a geladeira 

As panelas e o fogão 
Tudo isso tu encontra 

Numa rua logo ali 
É molinho de achar 

É lá na feira de Acari 
 

É sim lá em Acari 
 

Lá existe um barraqueiro 
Que atende por Mané 
Ele vende muita coisa 

Sempre tem o que tu qué 
A barraca muito grande 
Nela você sempre passa 

Com merreca paga as pilhas 
E o rádio vai de graça 

 
Tinha uma promoção 
Na barraca do Mané 

Se alguém comprasse tudo 
Ele dava a sua mulher 
Tudo isso tu encontra 

Numa rua logo ali 
É molinho de achar 

É lá na feira de Acari 
 

É sim lá em Acari 

                                                 
11

 Novela da autora Gloria Perez exibida em 1995 
12

 Acesso em 15 ago.2016 https://www.letras.mus.br/mc-batata/476765/  

https://www.letras.mus.br/mc-batata/476765/
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Faria parte também do disco as faixas Rap do Arrastão (Malboro e Ademir Lemos), 

Rap das aranhas (uma versão da música original de Raul Seixas), Melô dos 

números (Abdulah) e Melô do bicho (do grupo Guto & Cia). Mesmo com a 

resistência de alguns produtores da gravadora e do pouco investimento em 

divulgação, Funk Brasil vendeu duzentos e cinquenta mil cópias, alegrando e 

surpreendendo os descrentes da Polygram e garantindo, apenas um ano depois, o 

lançamento do segundo volume, Funk Brasil 2 (1990). (Essinger 2005: 93,94) 

 Em Funk Brasil 2 Malboro apostou em nomes mais conhecidos e irreverentes, 

como a atriz Dercy Gonçalves para o rap Resposta das aranhas, e os atores Regina 

Casé e Luiz Fernando Guimarães para a Melô do terror. A série de discos Funk 

Brasil lançou cinco volumes até meados dos anos 1990 e vários de seus artistas 

conseguiram seguir carreira solo.  

 No início da década de 90 houve um aumento considerável nas produções 

musicais funkeiras e a temática seria outra. O comportamento da juventude 

frequentadora dos bailes também passaria por mudanças.  

 Algumas equipes de som resolveram criar o Festival de galeras, no intuito de 

atrair mais pessoas aos bailes e ao mesmo tempo tentar cessar as brigas pontuais 

que estavam acontecendo (ESSINGER 2005:98).  

 A equipe de som chamava duas “galeras”13 de bairros distintos e promovia 

uma gincana entre elas que no final valeria um troféu como premiação. Uma das 

tarefas criadas foi um concurso musical onde os funkeiros deveriam criar músicas 

em português e apresentar no baile. 

 Esse concurso movimentou os jovens e produziu alguns raps que chamariam 

a atenção novamente para a cena funk. As letras possuíam basicamente a mesma 

temática, falavam com exaltação das comunidades e dos bairros, faziam pedidos de 

Paz nos bailes e algumas mantiveram a sátira e o humor. Um grande sucesso dessa 

época, vencedor em primeiro lugar no concurso promovido pela equipe de som 

Furacão 2000,  foi o Rap do Pirão14 do MC D´Eddy que convocava e saudava as 

galeras dos bairros de São Gonçalo e chamava a atenção para as brigas nos bailes:  

 

 

                                                 
13

 Nome informal para os grupos de pessoas em maior quantidade adeptos aos bailes 
14

 Acesso em 15 ago.2016 https://www.letras.mus.br/mc-deddy/486311/  

https://www.letras.mus.br/mc-deddy/486311/
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Para o baile ficar bom 
Só depende de você 

Curta o baile meu amigo 
Com a alegria de viver 

Faça a fraternidade 
Não arrume confusão 

Para a massa desse baile 
Eu vou cantar esse refrão 

 
O alô Pirão15 

Alô, alô Boa Vistão 
Vem pro baile meu amigo 

Vem com amor no coração 
O alô Pirão 

Alô, alô Boa Vistão 
Vem pro baile meu amigo 

E diga violência não 
 

Mutuapira e Boa Vista 
Vem fazendo a união 
Tem a Otto, Boaçu 

Salgueiro e Catarinão 
Alô Estrela do Norte 

Palmeira e Chumbada 
Pra que tanta violência 
Isso não os leva a nada 

 
 

 Após esse sucesso de D´Eddy  vários outros MCs surgiram e ganharam 

destaque nessa época com seus raps, dentre eles MC Galo (História do Funk), Mc 

Mascote (Rap da Daniela), Bob Rum (Rap do Silva ), Marquinhos e Dolores (Rap da 

diferença) e Danda e Taffarel (Rap do festival).  Aqui entre esses MCs e raps citados 

temos uma variação de tema, Rap da Daniela por exemplo é uma letra sobre a 

trágica história do assassinato da atriz Daniela Perez em 1992 que chocou todo o 

país16. A narração de Mascote na música é uma reflexão que começa citando as 

investigações do crime e discorre sobre impunidade e injustiça. Pouco depois 

surgiria o  Rap do Curral Cavalo dos MCs Marcelo e Padilha em que falava na 

primeira parte sobre o sociólogo Herbert de Souza , o Betinho, e sua luta por 

sobrevivência e combate a fome e depois foi acrescentado versos sobre o piloto de 

automobilismo Ayrton Senna, “um desastre aconteceu/ o piloto brasileiro ayrton 

                                                 
15

 Pirão na letra da música é a abreviação no aumentativo para o nome da comunidade Mutuapira 
16

 A atriz era protagonista da novela De corpo e Alma  e fora assassinada a facadas pelo colega de 
cena. http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/atriz-daniella-perez-brutalmente-assassinada-

com-estocadas-em-1992-9233890 (Acesso em 15 ago.2016) 

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/atriz-daniella-perez-brutalmente-assassinada-com-estocadas-em-1992-9233890
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/atriz-daniella-perez-brutalmente-assassinada-com-estocadas-em-1992-9233890
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senna morreu/ Todo mundo hoje chora o piloto foi embora / mais deixou pra gente 

muitos títulos / e glórias” 

 Essa variação nos temas de raps e o seu sucesso demonstram o vasto 

repertório que os MCs eram capazes de criar. Aliado ao fenômeno de 

entretenimento que se tornou o funk carioca, cujos bailes estavam sempre lotados 

evidenciando uma nova fonte de diversão da juventude suburbana, consolida-se o 

sonho do Dj Malboro de nacionalizar o funk.  

 A necessidade por formas de diversão e a iniciativa de alguns personagens 

primordiais mostrados até aqui contribuíram para a evolução do funk fazendo com 

que ele chegasse a mais pessoas dando os primeiros passos como um movimento 

musical com identidade nacional. A construção da identidade funkeira, das 

narrativas dos MCs e da postura dos funkeiros frequentadores dos bailes, se faz 

principalmente nas vivências desses indivíduos e no contexto em que eles estão 

inseridos. Veremos a seguir como a violência fez parte da história do funk e as 

consequencias disso para o movimento.               
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CAPÍTULO II – FUNK E MARGINALIZAÇÃO 
 

2.1 – Deixa os garoto brinca – Lazer, violência e os reflexos sociais no 
mundo funk 
  
 

 Apesar do sucesso, a notoriedade do funk não seria só positiva. Muito por 

culpa da mídia o funk e os funkeiros passaram a ser considerados marginais, 

indivíduos que transmitiam risco a cidade. O primeiro grande acontecimento público 

para essa reação aconteceu em outubro de 1992 quando funkeiros de grupos rivais, 

comunidades opostas, simularam na Praia do Arpoador, em plena luz do dia, “os 

rituais de luta de bailes de briga” (MEDEIROS, 2006:53).  

 O fato é que a cena chocou quem estava na praia no momento e não tinha 

conhecimento do que aquilo se tratava. Criou-se uma lenda de que havia ocorrido 

um arrastão, fato até hoje não comprovado. O pânico causado à classe média 

despertou na mídia um súbito interesse em pesquisar o mundo funk e, assim como 

acontecera com o samba décadas anteriores o funk passaria a ser perseguido tanto 

pela grande mídia como por indivíduos e setores do poder público. A partir do 

momento em que descobriram a existência das brigas que aconteciam nos bailes ele 

passaria a ter notoriedade na mídia sendo acusado de promover o caos e o terror na 

cidade, despertando interesse nessa atividade cultural que acontecia há mais de dez 

anos.  Interesse não só da mídia como também dos jovens de classe média do 

asfalto. Herschmann diz que: 

 
 Se, por um lado, a imagem deles aparece na mídia quase sempre 
associada às gangues e às organizações criminosas, por outro lado, 
constata-se também um grande interesse por sua produção cultural. Apesar 
do constante processo de estigmatização, sua imagem exerce um enorme 
fascínio sobre um grande número de jovens que parecem ter encontrado 
nesses grupos sociais, na sociabilidade e nos estilos que promovem formas 
fundamentais de expressão e comunicação (HERSCHMANN, 2000:15)  

 

 Ao mesmo tempo em que o movimento era demonizado e exposto de maneira 

negativa por grande parte da mídia, também haveria um  tipo de exposição positiva. 

 Em 1994 no programa Xuxa Park da apresentadora Xuxa Meneghel, o funk 

ganharia espaço através de um quadro apresentado pelo Dj Malboro. Transmitido 
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pela rede globo, a maior emissora do país, Malboro se tornou fixo no quadro Xuxa 

Park Hits e apresentava durante trinta minutos do programa os funks que estavam 

em alta naquele momento, além de levar sempre algum MC para cantar que era, até 

então,  sucesso somente nos bailes. Malboro permaneceu no ar durante três anos e 

afirma que durante muito tempo esse programa da Xuxa era uma espécie de janela 

do funk (ESSINGER, 2005:136).   

 O ano de 95 foi crucial na história do funk tanto para o lado bom, no que diz 

respeito a sua produção e alcance musical, como também nas perseguições aos 

bailes. Da Cidade de Deus  vários artistas deram voz e visibilidade ao movimento 

funk no momento crítico em que ele se encontrava. Um deles foi a dupla Cidinho & 

Doca com o “Rap da Felicidade”, que se tornaria um dos hinos de toda a história do 

funk até hoje. Com os primeiros versos arrasadores em tom de apelo - “Eu só quero 

é ser feliz/ andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é/ e poder me orgulhar/ e 

ter a consciência que o pobre tem seu lugar/ Fé em Deus, DJ” – a música 

ultrapassou as fronteiras não só do morro para o asfalto como para todo o país 

dando projeção a dupla Cidinho & Doca que puderam desfrutar por um tempo de 

fama, dinheiro e sucesso, numa proporção inimaginável para ambos.  

Outra dupla de grande sucesso que contribuiu significantemente para a projeção do 

funk carioca foi Claudinho & Buchecha. Com o Rap do Salgueiro, música vencedora 

em um dos festivais de galera, em 93, a dupla se destacou e assinou contrato com 

uma gravadora. Os anos seguintes seriam de grandes sucessos emplacados e a 

dupla é a única na história do funk a se manter tanto tempo na mídia e com um 

público tão amplo.     

 O sucesso do funk e principalmente dos bailes, que a essa altura já atraía 

jovens da zona sul, incomodou as classes mais conservadoras. Eram inúmeras as 

cartas nos principais jornais da cidade contendo repúdio e reclamações sobre os 

bailes, principalmente os que aconteciam em comunidades da própria zona sul. Das 

denúncias dos moradores/leitores destacavam-se o transtorno no trânsito no entorno 

dos bailes, o som alto durante a madrugada e o livre consumo de drogas. Somaram-

se a isso as acusações de ligação com o tráfico de drogas para que fosse instaurada 

uma CPI Municipal (resolução n°127, de 1995)  para investigar a origem do dinheiro 

que financiava os bailes de comunidade. A CPI resultou no fechamento desses 

bailes. Tendo em vista que o funk era a única e maior fonte de diversão de jovens de 
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comunidade alguns políticos decidiram por tentar regulamentar aqueles bailes, o que 

resultou no projeto de lei 1058 de 1995. Medeiros (2006) diz que: 

 
 A nova lei não garantiu que os eventos acontecessem dentro das 
comunidades – mas apenas em clubes. E, com isso, empurrou os bailes 
para territórios neutros. Locais não tão próximos dos morros, onde 

ninguém é de ninguém e tudo é permitido. (MEDEIROS, 2006:56) 
 

 Essinger (2005:190) nos mostra que eram nesses territórios neutros - clubes, 

escolas de samba e cieps - ,que aconteciam os bailes de briga ou corredor, 

reconhecido entre os anos 1997 e 1999.  

 Esses bailes ficaram marcados por conter embates físicos iguais ao evento do 

“arrastão” no Arpoador. Os grupos se dividiam entre Lado A e Lado B deixando um 

corredor vazio no meio onde um indivíduo de cada lado se enfrentaria com golpes 

semelhantes à capoeira e luta livre, além disso os membros de cada lado não 

poderiam ultrapassar a fronteira estabelecida pelo corredor, que contava também 

com a presença de seguranças que mediavam os embates. Não há uma explicação 

precisa sobre o porquê e como se deu essa divisão de lados. (MEDEIROS, 2006:57) 

 No fim dos anos 80 brigas pontuais já aconteciam dentro dos bailes, porém foi 

a partir da metade dos anos 90 que foram aumentando gradativamente tornando-se 

parte da festa. As equipes de som precisaram intervir, ainda que fosse para ter 

atitude favorável ao cenário de violência que se formava. As equipes promoviam 

gincana onde recrutavam dois grupos de bairros distintos e mandava-os cumprir 

algumas tarefas. A rivalidade já estava presente nesse momento, era instigada e as 

brigas entre esses  frequentadores começava a surgir. Quem brigasse dentro do 

baile era expulso pelos seguranças, porém ao se depararem com a proporção 

desses duelos, as equipes temeram esvaziar o baile inteiro e decidiram apostar 

numa alternativa, organizar as  brigas dentro dos bailes em forma de corredor. 

 Malboro afirma 17  que se expulsassem todo mundo que brigava o baile 

esvaziaria. O mote das brigas gerava em torno do território e das facções 

criminosas, as galeras representavam os seus lugares de origem e tinham os 

embates como afirmação geopolítica, Rôssi Gonçalves exemplifica que  

 

                                                 
17

 Doc Mix – A história do funk carioca parte II (6:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=Djz600DQ3pE (Acesso em 16 ago.2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=Djz600DQ3pE
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 Segundo Rômulo Costa, dono da Furacão 2000, os lados A e B são 
decididos de acordo com as facções criminosas que dominam as favelas. 
Se, uma comunidade é dominada pela facção denominada Terceiro 
Comando, logo, a galera daquela área, tem que pertencer ao lado A; da 
mesma forma que, se uma galera pertence à favela sob domínio da facção 
Comando Vermelho, conseqüentemente, pertencerá ao lado 
B.(GONÇALVES, 2005:10) 

 

 Embora tivesse essa organização a maioria dos funkeiros não pertencia de 

fato a alguma facção criminosa, contudo esse foi mais um elemento que a mídia 

usou para aumentar o preconceito em torno do movimento funk, afirmando com 

inúmeras reportagens que, além de selvagens os funkeiros também eram 

participativos com o tráfico de drogas. (LOPES, 2010:39-40) 

 Ir ao baile brigar era para a maioria daqueles jovens a maneira encontrada 

para se autoafirmar dentro daquele contexto social em que a rivalidade territorial era 

reiterada através da força física. A busca por formas de lazer transformou a briga 

numa espécie de jogo em que a violência era ritualizada e mais que isso, 

glamourizada.  

 Nesses rituais de violência o objetivo maior não era necessariamente eliminar 

o alemão (inimigo na gíria funkeira), a sua permanência aumentava a excitação em 

continuar competindo, porém muitas vezes a briga chegava as vias de fato levando 

o combatente a óbito.  

 Ainda que fosse assustador para quem visse de fora os funkeiros não 

expressavam ódio em suas fisionomias e sim satisfação, excitação e até mesmo 

certo deboche, encaravam aquilo como uma brincadeira, tanto  que uma das 

montagens mais famosas dessa época, da equipe Pipo´s, diz “eu vou te balangar/ 

deixar seu corpo sangrando /deixa os garoto brincar”. As montagens eram a trilha 

sonora dos bailes de corredor, os MCs criavam letras curtas saudando o lugar onde 

moravam e o Dj fazia a montagem incluindo os gritos das galeras e adicionava 

outros  ritmos e letras. Alguns MCs e Djs eram contrários à violência dos bailes e  

faziam Raps em que criticavam aquele cenário e/ou que falassem de sexo. Ainda 

sim as montagens que prevaleciam eram as que estimulavam a violência e 

continham palavras de ordem e terror contra o adversário. (CYMROT, 2012:172) 

 Nos bailes de corredor a presença feminina era mínima, tanto como público e 

principalmente como artistas, já que o que imperava eram os combates e esses 

parecia interessar mais aos homens. A excitação com a violência também contribuía  
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para a excitação sexual visto que, o funkeiro que se saísse melhor no embate, 

aquele que tinha mais êxito e fama dentro da galera era também o que chamaria 

mais a atenção das (poucas) mulheres ali presentes. Dessa forma podemos afirmar 

que dentro de um contexto em que a violência faz parte da vida cotidiana periférica – 

principalmente num período em que ocorre na cidade duas chacinas de jovens 

negros18  -  ela é também uma maneira do jovem periférico com poucas opções de 

lazer se sentir notado, o que Herschmann(2000) define como “estratégia de 

obtenção de visibilidade”, unindo as vivências cotidianas ao sentimento de aventura 

e risco típicos da idade, resultando numa brincadeira violenta e perigosa. 

Diferentemente dos jovens de classe média e do asfalto que tinham/tem 

oportunidades de extravasar sua energia praticando esportes, lutas e em mais 

atividades de lazer.  

         Um aspecto interessante a ser comentado é que nessas lutas não havia o uso 

de nenhum tipo de arma a não ser o próprio corpo. Com as mãos vazias e os pés 

calçados de tênis era esse o instrumento de guerra e de diversão do funkeiro. Até  

mesmo as brigas que eram finalizadas fora dos bailes e os relatos de óbitos foram 

em sua maioria causados por brigas sem uso de armamento19. 

       Tomando uma proporção violenta cada vez maior o funk continuou a ser 

demonizado pela mídia e o termo funkeiro a representar pânico. Não cabe defender 

ou julgar valor sobre o baile de corredor e essa exaltação à violência, mas é preciso 

tentar compreender e analisar tanto o fenômeno e seus protagonistas quanto o 

papel da mídia e do Estado perante ele. As inúmeras reportagens publicadas  

durante esse período contribuíram para legitimar o rótulo de criminalidade ao 

movimento funk (ver imagem 1), diferente por exemplo do tratamento dado às 

inúmeras brigas que aconteciam nas boates da zona sul carioca com os chamados 

pitboys20. Enquanto que com o funk a alternativa para solucionar os problemas é 

                                                 
18

 No ano de 1993 ocorrem  a Chacina da Candelária com oito jovens mortos, sendo seis deles 
menores de idade e pouco tempo depois outra chacina, em Vigário geral, onde morreram vinte e uma 
pessoas.   
19

 Há alguns relatos  de casos extremos em que assassinatos com armas de fogo fora dos bailes 
tiveram como justificativa a rivalidade dentro do funk, ainda sim não são esses que prevalecem no 
período que consta a existência do baile de corredor, e sim as mortes por agressão física.    
20

 Ainda na década de 90 e começo dos anos 2000,  ocorreram  episódios de violência  produzidos 
por jovens de classe média em sua maioria lutadores de  Jiu-jitsu. Os casos aconteciam nas boates 
da zona sul carioca e os seus praticantes ganharam o apelido de pitboys , uma hibridação da raça 

canina  Pitbull com o termo playboy.  



 

 
32 

sempre a proibição, ignorando a fonte de lazer de milhares de pessoas, com os 

jovens de classe média o Estado se esforça para manter seus direitos (em destaque 

na imagem 2) . Para a mídia a violência produzida na zona sul é absolvida pois é 

produzida por seus semelhantes (em geral pessoas brancas e do asfalto), o medo 

que o funk os causa passa por uma questão racial e territorial, Cymrot exemplifica 

que:  

     Enquanto para os delitos produzidos pelos jovens de classe média o tom 
da mídia é sempre de surpresa e busca-se atribuir causas que expliquem 
tais condutas desviantes, os delitos praticados por jovens pobres são quase 
sempre interpretados como atos que confirmam uma regra, um padrão de 
conduta. (...) A violência produzida por jovens de classe média é lida como 
uma situação de exceção, como casos isolados, muitas vezes motivados 
por problemas psíquicos, enquanto a promovida por jovens dos segmentos 
populares é considerada um problema social, indício de uma conduta 
padrão, coletiva. (CYMROT 2012:176) 

 

 

Figura 1 Matéria publicada no Jornal do Brasil em 25 de outubro de 1992. Aqui o jornal 
traça um perfil do funkeiro e divulga como alerta os locais das praias em que ele frequenta. 
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 Figura 2 Matéria online da Revista Istoé em 02 de agosto de 2000 onde é abordado 
supercialmente os casos de brigas com os pitboys.  
  
Transcrição do grifo da autora: Para tentar garantir tranquilidade a quem quer apenas 
diversão, a polícia carioca criou o Núcleo de Controle e Fiscalização de Casas Noturnas. O 
objetivo é centralizar as informações sobre tumultos, identificar os baderneiros e cadastrar 
os seguranças.  

 

Ainda que houvesse um esforço por parte de alguns MCs e Djs em 

desvincular a imagem do funk à violência, no corredor o que menos passou a 

importar era a música e as mensagens. Os bailes foram perdendo o prestígio e 

mesmo aqueles que não eram de corredor enfraqueceram ou acabaram devido a 

perseguição que se instaurou. Os donos dos clubes não tinham mais interesse de 

realiza-los. Em 1999 os principais bailes de corredor foram interditados e uma 

investigação do Ministério Público levou à instauração de uma CPI que culminou na 

prisão dos donos das duas maiores equipes de som da cena funk carioca. O funk 
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vivia o seu pior momento e era preciso uma boa estratégia para reinventá-lo. 

(ESSINGER 2005:191) 

 

2.2 – Eu só quero é ser feliz! - O direito à cultura em debate 
 

 A segunda metade dos anos 90 ainda seria marcada por situações pontuais e 

significativas que abalariam ainda mais a imagem do funk e a sua produção na 

cidade. As acusações de que donos de equipes de som eram parceiros de 

traficantes ganharam ainda mais força e, não bastasse isso, começaram a surgir 

denúncias de que menores de idade em situações vulneráveis estariam 

frequentando os bailes. Em novembro de 1999 foi instaurada pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro outra CPI “com a finalidade de investigar os 

‘BAILES FUNK’, com indícios de violência, drogas e desvio de comportamento do 

público infanto-juvenil” (art 1°)21. No mesmo mês seria decretada a prisão de Rômulo 

Costa da Furacão 2000 (acusado de fazer apologia do crime, corrupção de menores 

e falsidade ideológica) e Zezinho da ZZ Discos (preso por apreensão de fitas com 

imagens de menores de idade tirando a roupa em troca de dinheiro e por permitir as 

brigas nos seus bailes) (ESSINGER, 2005:193-194)  

 Essa CPI do Funk resultou na interdição de alguns bailes e no ano seguinte 

fora  promulgada a Lei n° 3410, de 29 de Maio de 2000, que regulamentava o 

funcionamento dos bailes. Segundo a Lei: 

 

Art. 1º - São diretamente responsáveis pela promoção e/ou patrocínio de 
eventos Funk os presidentes, diretores e gerentes das entidades esportivas, 
sociais e recreativas e de quaisquer locais em que eles são realizados. 

 

Art. 2º - Os clubes, entidades e locais fechados em que são realizados 
bailes Funk ficam obrigados a instalar detectores de metais em suas 
portarias. 

 

Art. 3º - Só será permitida a realização de bailes Funk em todo o território do 
Estado do Rio de Janeiro com a presença de policiais militares, do início ao 
encerramento do evento. 

 

Art. 4º - Os responsáveis pelos acontecimentos de que trata esta lei deverão 

                                                 
21

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/df2f8dda4ee814e1032564ff00613a69/f193581d216a43f2
0325681f00659cc8?OpenDocument  (Acessado em 16/08/2016) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/df2f8dda4ee814e1032564ff00613a69/f193581d216a43f20325681f00659cc8?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/df2f8dda4ee814e1032564ff00613a69/f193581d216a43f20325681f00659cc8?OpenDocument
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solicitar, por escrito, e previamente, autorização da autoridade policial para 
a sua realização, respeitada a legislação em vigor. 

 

Art. 5º - A Força Policial poderá interditar o clube e/ou local em que ocorrer 
atos de violência incentivada, erotismo e de pornografia, bem como onde se 
constatar o chamado corredor da morte. 

 

Art. 6º - Ficam proibidos a execução de músicas e procedimentos de 
apologia ao crime nos locais em que se realizam eventos sociais e 
esportivos de quaisquer natureza. 

 

Art. 7º - A autoridade policial deverá adotar atos de fiscalização intensa para 
proibir a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, nos clubes 
e estabelecimento de fins comerciais. 
 

 

 As exigências da Lei dificultaram a continuação dos bailes visto que o 

processo para realizá-los se tornou bem mais burocrático. Desde o surgimento dos 

bailes as equipes não tiveram apoio e incentivo do governo com políticas públicas 

para que os mesmos acontecessem. Mesmo quando o funk chamou a atenção, na 

metade dos anos 90, o prestigio e a contribuição do poder público e da mídia para o 

movimento foi bem pequeno em relação a grande potência que ele demonstrava. 

Podemos afirmar que a CPI do Funk foi uma iniciativa de prejudicar a cultura 

funkeira tratando-a mais como um perigo a sociedade do que como manifestação 

cultural. As medidas contidas na lei demonstram certa urgência em querer resolver a 

violência - que acontecia em alguns bailes mas foi generalizada pela mídia - ,e ao 

mesmo tempo uma intenção em desassociar a imagem da cidade com os funkeiros, 

como se o funk fosse responsável pela crescente violência e pânico daquela época. 

A medida de instaurar uma CPI e criar essa lei parte de um lado só, não há dialogo 

com os donos das equipes realizadoras dos bailes.  

 A Lei n° 3410 foi revogada e em 2007 deu lugar à Lei n° 1032, mais 

conhecida como Lei Álvaro Lins, de autoria do deputado de mesmo nome. A lei 

proposta regulava a realização de “bailes do tipo funk” e de festas de música 

eletrônica. Para o funk as medidas eram muito inviáveis e não condiziam com a 

realidade da festa popular que o funk é, como por exemplo a exigência de 
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instalação22 de detectores de metal e a instalação de banheiros para cada cinquenta 

pessoas.  

 Em contrapartida a essa lei e a todas as outras perseguições que o funk já 

sofrera surge em 2008 a APAFUNK – Associação dos profissionais e amigos do 

Funk, com o intuito de mobilização em favor da cultura funk para defender os direitos 

dos funkeiros e combater a criminalização e o preconceito do movimento.  

 Presidida pelo MC Leonardo a Apafunk é composta por indivíduos de áreas 

profissionais distintas mas que tem em comum o gosto e a empatia pelo funk. As 

lutas da associação se tornariam uma batalha legislativa tendo como principais 

objetivos naquele momento a anulação da Lei Álvaro Lins e a criação de uma lei que 

determinaria o Funk como “manifestação cultural e musical de caráter popular”. A lei 

foi escrita por integrantes da APAFUNK em parceria com representantes do 

mandato do Deputado Estadual Marcelo Freixo, que junto com outros parlamentares 

apoiavam as reinvindicações do funkeiros. (FACINA, 2014:7)  

No mesmo dia, em 2009, a lei Álvaro Lins fora revogada e acontece a aprovação por 

unanimidade da Lei que definiria o funk como movimento cultural, dentre os atigos 

fica estabelecido que:  

 

Art. 1º Fica definido que o funk é um movimento cultural e musical de 
caráter popular. 

 

Parágrafo Único. Não se enquadram na regra prevista neste artigo 
conteúdos que façam apologia ao crime. 

 

Art. 2º Compete ao poder público assegurar a esse movimento a realização 
de suas manifestações próprias, como festas, bailes, reuniões, sem 
quaisquer regras discriminatórias e nem diferentes das que regem outras 
manifestações da mesma natureza. 

 

Art.3º Os assuntos relativos ao funk deverão, prioritariamente, ser tratados 
pelos órgãos do Estado relacionados à cultura. 

 

Art. 4º Fica proibido qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de 
natureza social, racial, cultural ou administrativa contra o movimento funk ou 
seus integrantes. 

                                                 
22 A Lei pode ser lida em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/c070e3ab7b95802983257
384005ba80d?OpenDocument Acesso em 18 ago.2016 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/c070e3ab7b95802983257384005ba80d?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/c070e3ab7b95802983257384005ba80d?OpenDocument


 

 
37 

 

Art.5º Os artistas do funk são agentes da cultura popular, e como tal, devem 
ter seus direitos respeitados. 

 

 

 
 Essa conquista no parlamento se deu graças a mobilização da APAFUNK 

dentro e fora da ALERJ realizando debates, eventos e rodas de funk para debater as 

ideias e propostas em defesa da classe artística funkeira. Foi um dia histórico em 

que mais de quinhentas pessoas se uniram em defesa da legitimação do movimento 

funk e dos direitos de seus trabalhadores. Para além disso, significava para eles um 

possível começo sem a associação do ritmo a criminalidade, como comenta Lopes 

em: 

 

 Ao afirmar que o funk é uma cultura, negava-se também que o funk é 
crime, é caso de policia, é uma questão de segurança pública. Portanto, o 
enunciado “funk é cultura” cita e rompe com a cadeia significante que coloca 
no mesmo eixo paradigmático os termos favela, favelado, tráfico, traficante, 
funkeiro, funk, coisa de bandido. (LOPES, 2010:75) 

 

 Ainda em  2008 foi implantada no morro Santa Marta a primeira Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP) do Estado cujo objetivo era (é) “a retomada permanente 

de comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do 

Estado com a população”23. Contabiliza até esse ano o total de 39 comunidades 

cariocas com UPPs.  A instalação da polícia nas comunidades culminou mais uma 

vez na suspensão de alguns bailes, a resolução 013 assinada pelo secretário de 

segurança dava total poder para o comandante da UPP local autorizar ou não a 

realização de eventos culturais nas comunidades. Assim, o funk foi a atividade mais 

prejudicada visto que as autoridades policiais consideravam que o ambiente era de 

apologia ao crime.  

 A criação da resolução 013 obrigou a APAFUNK a realizar outra mobilização 

contra mais esse caso de violação de direitos.  O que se demonstrou é que mesmo 

com a lei de que o funk era movimento cultural os funkeiros não estavam 

assegurados, levando em conta que ser preciso pedir autorização à  polícia para 

                                                 
23

 A afirmação pode ser conferida em  http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp (Acesso em 21 
ago.2016) 

http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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realização de um evento cultural fere os direitos da democracia. (FACINA, 2014:10)  

 A medida tomada foi a criação da “Campanha contra a 013” em que a 

APAFUNK juntamente com outros coletivos culturais formularam um manifesto 

contra a resolução apontando os motivos pelos quais as suas exigências eram 

inviáveis. Para promover a campanha esses grupos se mobilizaram não só na 

divulgação online do manifesto  como também em rodas de funk, debates em 

favelas e universidades, tornando cada vez mais pública e atingindo outras pessoas 

sobre o perigo e o prejuízo pelo qual o funk estava sujeito. 

 Dois anos após a inauguração da primeira UPP fora realizado na comunidade  

Tabajaras o primeiro baile sob esse novo regime. As exigências 24  eram que o 

volume deveria ser moderado, não poderia tocar músicas com apologia ao crime e a 

duração do baile seria das 22h às 3h, contrariando a realidade dos bailes de 

comunidade em que o seu auge começa às 2h da manhã. Além disso, o 

comandante da UPP local também disponibilizaria 45 policiais para reforçar a 

segurança durante o baile.  

 Desde a instalação das UPPs e principalmente com a 013 a cultura dos bailes 

de favela não foi mais a mesma. As exigências para a sua realização, no que 

podemos chamar de uma ditadura velada, prejudicou não só os jovens que tinham 

essa atividade como forma de lazer mas principalmente os trabalhadores que 

dependiam dela para sobreviver. Para o MC, por exemplo, o fim dos bailes funk o 

impossibilita de aparecer e crescer, já que lá é o primeiro lugar público de 

visibilidade que ele tem para expor o seu trabalho.    

 Em junho de 2013, em meio aos protestos que tomaram conta das ruas da 

cidade (e do país), o então Governador Sergio Cabral em reunião com 

representantes de vários setores da sociedade, decide revogar a 013. Para alguns 

membros da APAFUNK a decisão em revogar foi uma estratégia política do 

governador que na época sofria forte pressão popular. A resolução 013 foi 

substituída pela 132/2014 que mantinha como regra a autorização policial para a 

realização de eventos.  

                                                 
24

 Bailes funk pós UPP tem polícia na porta http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/790934-bailes-
funk-pos-upp-tem-policia-na-porta-no-rio.shtml (Acesso em 21 ago.2016)  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/790934-bailes-funk-pos-upp-tem-policia-na-porta-no-rio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/790934-bailes-funk-pos-upp-tem-policia-na-porta-no-rio.shtml
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 A força do funk carioca vai além do seu sucesso musical. O funk dita moda, 

estilo, gírias e coreografias que ultrapassam os morros. Segundo uma pesquisa25 da 

Fundação Getulio Vargas  realizada entre 2007 e 2008  consta que o funk 

movimenta cerca de R$10 milhões por mês só no estado do  Rio de Janeiro, 

confirmando mais uma vez o seu poder e sua capacidade de mobilização. Ainda sim 

a classe funkeira, os operários do funk, aqueles que trabalham e dependem do 

movimento, precisam se articular para defender e manter os seus direitos e afirmar-

se o tempo todo como atividade cultural legítima. Não basta para o funk apenas a 

sua produção cultural e econômica. Até hoje, em mais de quarenta anos de história, 

o ritmo continua sendo visto como criminalizado e culpalizado por problemas sociais, 

sobretudo no que diz respeito à classe periférica. É uma luta constante em ser 

reconhecido e respeitado por sua linguagem própria, criativa e direta.  

 A violência, discriminação e o estigma marginal fizeram parte da construção 

da história do funk carioca até o fim dos anos 90. Mesmo com alguns MCs exaltando 

suas comunidades e pedindo a paz nos bailes o que prevaleceu para a mídia e para 

o grande público foram as acusações, proibições e a imagem negativa. Anos depois 

o funk voltaria a sofrer novas proibições e repressões e para isso a classe funkeira 

se organizou pela primeira vez a fim de garantir seus direitos e sua legitimidade. 

Mas não só de luta e violência se construiu o funk carioca. No próximo capítulo 

veremos que a continuação da história do movimento se dedicou a exaltar o sexo, a 

sensualidade e acima de tudo, a festejar o corpo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Funk dos milhões http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2009/01/492067-funk-movimenta-r-10-
milhoes-por-mes-so-no-rio-de-janeiro-diz-estudo.shtml (Acesso em 05 set.2016)  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2009/01/492067-funk-movimenta-r-10-milhoes-por-mes-so-no-rio-de-janeiro-diz-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2009/01/492067-funk-movimenta-r-10-milhoes-por-mes-so-no-rio-de-janeiro-diz-estudo.shtml
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CAPÍTULO III – EROTISMO NO FUNK 
 

3.1 – Vai começar a putaria! – Discurso sexual funkeiro 
 

 A chegada do novo milênio viria com mudanças estéticas e comportamentais 

na cena funk. O ano de 2000 foi o começo da retomada do funk carioca com o 

discurso mais erótico, com mais coreografias e com a presença das mulheres. A má 

repercussão e os problemas causados pelos bailes de corredor fez com que as 

equipes de som se reorganizassem numa tentiva de recuperar a auto estima e o 

prestígio do funk. A violência dava lugar ao sexo e foi assim que o funk conseguiu se 

reinventar e se afirmar como ritmo nacional. As letras sexualizadas  surgem como 

uma forma de promoção ao movimento na intenção de desassociá-lo à violência 

física. Segundo Álvarez (2016,p. 38) , “essa nova vertente passa a receber o nome 

de “Funk  Putaria” em referência a temática das letras e como Funk Montagem em 

referência ao ritmo e melodia” 

 A primeira grande surpresa nessa nova produção foi o surgimento dos 

Bondes que, no primeiro momento tiveram mais notoriedade os que eram formados 

por  homens que cantavam e dançavam o batidão26. O primeiro grupo a ter grande 

destaque e sucesso na mídia e no país inteiro foi o Bonde do Tigrão. Oriundos da 

Cidade de Deus, comunidade que revelaria grandes nomes do funk, os quatro 

meninos (primeira formação) contribuíram em muito para o sucesso dessa nova 

temática funkeira em que prevalece a alegria aliada ao sexo. Com uma linguagem 

carregada de duplos sentidos as letras simples continham gírias muito mais comum  

a quem era de comunidade, como exemplifica o integrante Gustavo sobre a música 

Entra e sai:  

 

 As nossas músicas são mesmo de duplo sentido. Quem entende 
mesmo da parada, quem é do gueto, da comunidade, sabe do que a gente 
tá falando. ‘Entra e sai, entra e sai, na porta da frente, na porta de trás’ não 
é só sobre sexo. É o ônibus. (Essinger 2005:200) 

 

                                                 
26

 Segundo LOPES (2010:133) “A batida do miami bass cedia espaço para o ritmo do chamado 
‘tamborzão’ e a maior parte das letras começa a ter um conteúdo considerado mais sensual e 
erótico”. 
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 Ainda sim esse fator não foi impedimento para que suas músicas chegassem 

com louvor à públicos não locais.  A música Cerol na mão27 foi um dos primeiros 

sucessos do grupo e a que os levou a fazerem parte de uma coletânea da Furacão 

2000, o CD Tornado muito nervoso 2 (2000). A letra por si só talvez não traga 

nenhum impacto mas ao ouvi-la com seu forte batidão e ao ver o Bonde dançando e 

fazendo a coreografia sugestiva era quase impossível não se sentir atraído: 

 

Quer dançar, quer dançar 
O Tigrão vai te ensinar 

Quer dançar, quer dançar 
O tigrão vai te ensinar 

Vou passar cerol não mão 
Assim, assim 

Vou cortar você na mão 
Vou sim vou sim 

Vou aparar pela rabiola 
Assim, assim 

Vou trazer você pra mim 
Vou sim vou sim 

Eu vou cortar você na mão 
Vou mostrar que eu sou tigrão 

Vou te dar muita pressão 
Então martela, martela 

Martela o martelão 
Levante a mãozinha 
Na palma da mão 

É o bonde do tigrão 
Então martela, martela 

Martela o martelão 
Levante a mãozinha 
Na palma da mão 

É o bonde do tigrão 

 

 O Cd Tornado muito nervoso foi um grande sucesso batendo recorde de 

venda naquele ano e emplacou outros hits como Tapinha não dói, Dança da motinha 

e TchuTchuca, (“tchutchuca vem aqui pro seu Tigrão/ vou te jogar na cama e te da 

muita pressão”) mais um sucesso do Bonde do Tigrão (ESSINGER 2005: 202).  

 O sucesso do Bonde do Tigrão abriu espaço para que outros bondes se 

formassem e assim surgiram o Bonde do Vinho, Bonde dos Saradinhos e Os 

Havaianos. Os bondes masculinos possuíam uma identidade bem parecida uns dos 

                                                 
27

 Acesso em 23 set.2016 https://www.letras.mus.br/bonde-do-tigrao/168650/ 
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outros, geralmente grupo com no máximo cinco integrantes, jovens, negros, com o 

cabelo louros raspados usando calça larga e  cordões de ouro ou prata. 

 A dança como elemento fundamental dessa nova produção possui clara 

inspiração na década anterior em que o Axé music foi um grande sucesso no país. 

Os grupos de axé possuíam em sua maioria homens nos vocais e mulheres 

dançarinas semi nuas, caprichando bastante  nas performances rebolativas. As 

letras também eram elaboradas com rimas simples, trocadilhos e humor, sempre 

associando ao erótico, ainda que de uma maneira mais velada que o funk. Quem 

obteve maior sucesso no gênero foi o grupo É o Tchan, que assim como o funk 

carioca teve o seu apogeu em 1995. Mesmo sendo acusado por alguns de ser 

impróprio para as crianças, ter letras vazias e até mesmo de incitarem ao sexo a 

grande mídia acolheu o grupo e eles tomaram conta dos programas televisivos e das 

rádios. Enquanto o funk passava sufoco  com a justiça devido aos bailes de 

corredor, o É o Tchan e os demais grupos de axé brilhavam país a fora com suas 

coreografias e refrãos repetitivos e pegajosos:  

 

Pau que nasce torto 
Nunca se endireita 

Menina que requebra 
A mãe pega na cabeça 

 
Domingo ela não vai 

Vai, vai 
Domingo ela não vai não 

Vai, vai, vai 
 

Segure o tchan 
Amarre o tchan 

Segure o tchan tchan tchan 
Tchan tchan 

 
Tudo que é perfeito 

A gente pega pelo braço 
Joga ela no meio 

Mete em cima 
Mete em baixo 

 
Depois de nove meses 

Você vê o resultado 
Depois de nove meses 

Você vê o resultado 
(Segure o Tchan) 
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 A sexualidade estava aflorada não só nas produções musicais como também 

nos programas de TV e na publicidade. Na década de 90 era comum ver na TV 

programas com mulheres seminuas em situações nem sempre muito a vontade.  As 

discussões sobre relações sexuais se tornaram muito mais presentes também por 

se tratar da década em que milhões de pessoas no mundo foram infectadas com o 

vírus HIV28. A propagação da informação se fez necessária e a sensualidade que já 

é um traço forte na nossa cultura foi exposta com bem menos pudor. 

        Essinger (2008:255) atesta que a indústria da pornografia cresceu 

consideravelmente na década de 90, a produção de filmes em VHS e posteriormente 

o crescimento da internet  fizeram com que aumentasse o interesse no consumo 

comercial de pornografia. Acrescenta ainda que o aumento dos implantes de silicone 

contribuiu para esse sexualização, conferindo às mulheres mais poder corporal.      

 O próprio grupo É o Tchan protagonizou muitas vezes cenas em que 

exploravam os corpos femininos e a imagem da mulher apenas para o objetivo da 

                                                 
28

 Segundo Essinger (2008:266) em Almanaque dos anos 90, “os cerca de oito milhões de casos 
registrados no mundo em 1990 viraram 35 milhões no fim de 1999.”  

Figura 3 - Foto tirada em 1998 logo após Sheila Mello ter vencido o 
concurso da Loira do Tchan no programa Domingão do Faustão em 
um domingo a tarde. Fonte: UOL Entretenimento  
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sensualidade, como mostro na imagem abaixo. As danças coreografadas chamam a 

atenção mas não andam sozinhas, o corpo à mostra é o aliado necessário para 

construir o imaginário da sensualidade.  

 Ainda dentro do contexto histórico cultural brasileiro a sensualidade é um fator 

que está presente na nossa música bem antes do funk carioca surgir. Rodrigo 

Faour, jornalista e pesquisador musical, prova em seu livro A história sexual da MPB 

(2006) que desde o maxixe, a marchinha e a própria MPB “sempre foram permeados 

por temas eróticos”. O maxixe, ritmo feito por escravos, escandalizou a elite carioca 

na virada do século XIX para o XX pois era considerado indecente, sendo amado e 

odiado logo fez sucesso na Europa durante as duas primeiras décadas do século 

XX. (FAOUR, 2006, p. 257).   

As letras de duplos sentidos sempre existiram, claro que construídas dentro de cada 

contexto à luz da sua época, mas o sexo e a sedução sempre estiveram presentes. 

 Dessa forma é possível compreender que o funk tenha absorvido um pouco 

de tudo que acontecia ao seu redor e baseando-se nas próprias vivências criou a 

sua música erótica. 

 Depois de 1995 o ano de 2001 seria o mais próspero para o funk, o sucesso 

dos bondes e dos novos MCs despertou mais uma vez o interesse nas gravadoras 

em contratá-los. Ainda sim quem obteve maior notoriedade foi mesmo o Bonde do 

Tigrão que conseguiu transitar por vários programas televisivos de emissoras 

diferentes além de fazer shows no exterior. Alguns artistas que foram contratados  

acabaram fadados ao drama que assola outros ritmos musicais mas que é muito 

mais comum no funk, ser o artista de um hit só. Há no funk uma relação conflituosa 

entre o artista e o empresário pois muitas vezes o segundo não quer manter a 

essência do primeiro, ou seja, o MC faz sucesso com uma música, chama a atenção 

do empresário e ao ser contratado precisa passar por uma transformação no seu 

estilo e na sua produção. Com as mulheres isso é ainda mais comum como 

demonstrarei mais a frente. Aliado a isso tem o fato dos MCs serem em sua grande 

maioria oriundos de comunidades, de origem humilde e quando deparados com o 

sucesso não conseguem e não são orientados a saber lidar com tudo que a fama 

traz, acabam então estourando com um ou dois sucessos e depois voltam a sua vida 

normal. 
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 Se nos anos 90 e principalmente durante o baile de corredor quase não havia 

mulheres artistas no funk29, os anos 2000 seria de fato a vez delas, seja como porta 

voz ou como dançarinas, nessa nova produção estética.  Ao  mesmo tempo em que 

surgem muitas letras se referindo a mulher como cachorra, preparada, popozuda, 

tchutchuca, fiel, amante, danada, feia, gostosa, também surgem letras em resposta 

aos homens.  Ainda dentro da levada do surgimento de bondes as mulheres também 

se organizaram dessa maneira e alguns bondes femininos surgiram na época, 

dentre eles Bonde das Boladas, Bonde Faz gostoso, As Tchutchucas, Gaiola das 

Popozudas e Juliana e as Fogosas. Há um empoderamento feminino no funk, uns 

discursos produzidos por Elas que quase sempre permeia o sexo, seja pra se 

colocar no lugar de fiel e esculachar o macho vacilão 

 

Quer viver de passado pare eu não sou museu 
me liga toda hora e diz que não me esqueceu 
quando estava contigo você não me valorizava 

agora q estou com outro 
olha, chora, implora e baba 

meu nome e Katia Ester e se eu larguei 
não tem volta... 

eu não tenho culpa se gamou e agora chora 

Ex e sempre ex você foi caso antigo 
eu não troco atual 

pra volta pra ex-marido... 

 (Mc Katia, Ex é sempre ex)30 
 

 

ou também para assumir o papel de amante sem pudor algum, como segue na letra 

Fiel é o caralho31 do grupo Gaiola das Popozudas: 

 

Aí sua encubada. 
Se liga ae heim... 
Você fala q é fiel, 

fica cheia de gracinha! 
Mas eu já te dei o papo 
que a pica dele é minha! 

                                                 
29

 As únicas MCs que tiveram notoriedade na década de 90 foram MC Dandara e Cacau 
30

 Acesso em 08 out.2016 https://www.letras.mus.br/mc-katia/1250258/  
31

 Acessado em 08/10/2016 https://www.letras.mus.br/gaiola-das-popozudas/370237/ 

https://www.letras.mus.br/mc-katia/1250258/
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Falou que ia me pegar, você vai tomá no cú! 
É o bonde das amantes... 
caçadoras de pirúúúúú.” 

 

 Com as mulheres o vestuário segue a máxima de quanto menos e menor, 

melhor. As calças e shorts bem apertados, os tops e o corpo bastante à mostra e a 

vontade constroem o perfil da mulher  (funkeira) do novo século. Nos bondes vê-se o 

estereótipo da mulher gostosona com os corpos cheios de curvas e muita 

sensualidade. Dentre os bondes citados as letras de música seguem mais ou menos 

o mesmo curso dos bondes masculinos, falam sobre sexo com humor, criatividade, 

brincam com a linguagem ( “Fogosas! Fogo- fogo- fogo- fogo- / goza-goza-goza-

goza”) e por vezes usam discurso mais direto (como na letra demonstrada acima). 

 No entanto a repercussão quanto à produção desses discursos é bem 

diferente em relação aos homens. Talvez, se tivéssemos que adivinhar não seria 

muito difícil prever que num país tropical, sexual e ao mesmo tempo conservador e 

machista, uma mulher negra em cima de um palco se dirigindo a uma plateia 

predominantemente masculina causaria estranhamento ao proferir os versos  

“Sessenta e nove, frango assado/  De ladinho a Tati gosta/  Se tú não tá aguentando 

para um pouquinho/ Tá ardendo assopra/ Eu fico zueira, faço biquinho chupo tua 

piroca”. O discurso verborrágico é da cantora Tati Quebra Barraco, também da 

Cidade de Deus e uma das percursoras na inserção da mulher ao funk.  

          Tati juntamente com Deize Tigrona são consideradas as encorajadoras nessa 

mudança de rumo que o funk sofreu. Fora dos padrões de beleza que predominam 

nos bondes  as duas cantoras assumem uma postura de poder e enfrentamento com 

suas letras sem pudor e cheias de atitude, falando abertamente do que querem e 

desejam do parceiro e do sexo.  

 Em uma de suas letras mais famosas e que lhe trouxe grande visibilidade Tati 

afirma que “Eu fiquei três meses sem quebrar o barraco / sou feia mas tô na moda/ 

tô podendo pagar hotel pros homens e isso é o mais importante”. O “quebrar o 

barraco” é o linguajar para “fazer o sexo selvagem e, antes de tudo, satisfatório” 

(ESSINGER 2005:216) e Tati ao esbravejar esses versos inverte uma ordem 

subjetiva em que sempre o local de fala em relação aos anseios sexuais  provém do 

homem, é direito dele.  Como bem exemplifica Bonfim (2013), suas músicas acima 

de tudo “subverte o papel socialmente esperado para uma mulher subalternizada”.  

O fato de reconhecer  ser desprovida de beleza mas afirmar em seguida que está na 
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moda e tem dinheiro demonstra ainda a importância do poder financeiro para que 

seja reconhecida como sujeita ativa na sociedade capitalista em que está inserida, 

principalmente na condição de mulher negra periférica.   

Compartilho ainda a ideia de Gomes (2015) que diz que: 

 

 Segundo Lopes (2008, p. 4), Tati Quebra Barraco foi a primeira a 
utilizar a palavra “cachorra” para se referir a si própria em uma música, 
termo que em seguida passou a ser utilizado por diversas outras funkeiras. 
Em um contexto no qual o funk carioca era significado pelo senso comum 
como gênero musical machista e misógino, é preciso compreender a 
performance de Tati e os jogos ambíguos que fazem com que o uso deste 
termo passe a ter outro sentido.(GOMES, 2015:60)   

 

 Algumas composições cantadas por Tati eram de autoria de Deize Tigrona, 

que iniciou sua carreira na Cidade de Deus como integrante do Bonde do Fervo. 

Deize era frequentadora dos bailes de corredor e compunha algumas letras e rimas, 

num inesperado desafio proposto pelo Dj Duda subiu ao palco e cantou uma dessas 

composições, Hilda Furacão. A letra em questão era inspirada na série de TV de 

mesmo nome e chamava para um duelo: “ Não somos Hilda Furacão/ mas seu 

macho vamos comer/ Esse é o Bonde do Fervo lá da Praça do Apê/ Se tu tem 

disposição, demorou de encarar/ Tem que saber que é o fervo, a chapa vai 

esquentar.” A provocação deu certo e outras meninas se juntaram e formaram 

outros bondes para darem respostas umas as outras e duelarem nos palcos da 

Cidade de Deus. (MEDEIROS 2006:77)  

 Pouco tempo depois Deize ficaria conhecida para além da CDD com a música 

Injeção32: 

 

Quando eu vô ao médico, sinto uma dor 
Quer me dar injeção, olha o papo do doutor! 

Injeção dói quando fura 
Arranha quando entra 

Doutor assim não dá minha poupança não aguenta! 
Tá ardendo mais ta aguentando 
arranhando mais ta aguentando 
Tá ardendo mais ta aguentando 
arranhando mais ta aguentando 

 
Ai, doutor que dor! 
Ai, médico que dor! 

                                                 
32

 Acessado em 15 nov.2016 https://www.letras.mus.br/deise-tigrona/299778/ 
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 Deize é um exemplo vivo da inconstância artística no funk. Com Injeção a 

cantora experimentou o sucesso por pouco mais de um ano, fazia sete shows por 

semana, fez turnê na Europa33, frequentou programas de TV e chegou a ser gravada 

pela cantora  pop internacional M.I.A. No entanto, poucos meses depois já estava 

trabalhando como doméstica novamente, sua profissão anterior. 34  

 Nesse campo de disputa criativa a Cidade de Deus firmava-se como um 

celeiro de talentos do funk carioca. Além dos nomes já citadas no decorrer dessa 

narrativa, saíram de lá também Vanessinha Pikachu, Serginho & Lacraia e Gaiola 

das Popozudas. A potência criativa desses artistas é surpreendente se levarmos em 

conta que não há incentivo para tal, a não ser por eles mesmos. Assim como no 

início, lá no movimento black, no anos 2000 a produção artística e as formas de 

lazer do negro favelado continua sendo na base do façamos-nós-mesmos. Em meio 

ao caos que é (sobre)viver numa favela carioca o que resta para os seus moradores 

é tentar fazer humor e brincadeira com a realidade que o cercam. E o sexo é tratado 

muitas vezes dessa forma, como uma forma de lazer e zoação falado na linguagem 

habitual do local em que eles estão inseridos.  

 E é por usar essa linguagem tão direta aliada a performance e à indumentária 

que o funk é/foi acusado de ser um ritmo alienante, vulgar e que fere os valores 

morais. Ao mesmo tempo em que as mulheres faziam sucesso dentro e fora dos 

bailes  as polêmicas continuavam perseguindo o ritmo e as funkeiras  eram 

acusadas de desvalorizar as mulheres e contribuir para o machismo já tão enraizado 

na sociedade. Sobre isso Amorim (2009) afirma que: 

 

 a representação construída em torno da figura feminina nos bailes 
funk é, muitas vezes, a de um sujeito que expõe sua sexualidade de forma 
vulgar. No entanto, a funkeira costuma tratar toda a situação que a envolve 
no movimento como uma brincadeira, ou mesmo um jogo de 
representações, legitimada por ela mesma e pela prática discursiva 
instaurada, em relação a sua própria sexualidade e à condição de submissa 
ao universo social machista. Algumas vezes ela inverte as representações 
instituídas e mantidas por uma sociedade fundada no patriarcalismo e 
assume um papel de dominadora da situação em que se encontra. Outras 

                                                 
33

 Matéria sobre o sucesso de Deize e das mulheres das periferias 
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,,EPT1106781-1661,00.html Acesso em 15 nov.2016 
34

 Após um longo período em que enfrentou uma depressão, Deize que hoje é gari voltou aos 

holofotes em 2016 com uma nova música de trabalho e shows agendados.    

http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,,EPT1106781-1661,00.html
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vezes, ela assume o caráter de submissa às determinações de seu 
parceiro.(AMORIM, 2009:42)  

 

 O fato é que para além dos palavrões e dos corpos semi nus o que incomoda 

e choca é uma mulher falar abertamente sobre os seus desejos sexuais. E pior 

ainda se for uma mulher favelada com pouca instrução educacional. Não há 

contenção de fala no que diz respeito as suas vontades (“Então mama, pega no meu 

grelo e mama /Me chama de piranha na cama /Minha xota quer gozar, quero dar, 

quero te dar”).  

 Ao que me parece, a maioria das críticas feitas ao funk de putaria  é um 

preconceito velado quando dizem que essa estética não acrescenta nada, é 

alienante e ainda, influenciam negativamente na formação dos jovens. Até mesmo o 

Dj Malboro afirma ser contra o “funk pornográfico por que o mesmo contribui para a 

sexualidade precoce dessa juventude” e que as MCs deveriam investir em letras 

mais politizadas.(MEDEIROS 2006:83)  

 Ora, se há tanta preocupação com a formação dos jovens por que não investir 

e possibilitar a eles melhores condições de vida, outros cenários, para que 

produzam outras narrativas? E por que falar de sexo não seria um ato político? E 

ainda que seja mesmo machista, como todos os outros ritmos nacionais, o funk 

ainda é bastante democrático pois a mulher tem voz e espaço.   

 Seguindo a “tradição” de conciliar o auge com as acusações, em março de 

2001 foi publicada nos grandes jornais uma matéria sobre as grávidas do funk em 

que se afirmava que meninas menores de idade, de até 12 anos, iam para os bailes 

de saias curtas, sem calcinha e participavam de trenzinhos onde mantinham 

relações sexuais (ESSINGER 2005:214).  

 Segundo publicação da Revista Veja (28 de março de 2001)35 duas  meninas 

grávidas afirmavam não saber quem seria o pai de seus filhos e uma delas ainda 

seria portadora do vírus da Aids. A reportagem chamou atenção e foi o suficiente 

para que o funk estivesse novamente no olho do furacão sendo criminalizado e 

responsabilizado por uma questão social muito mais abrangente que o espaço dos 

bailes. Para os acusadores a gravidez precoce de meninas de baixa renda é 

                                                 
35

 Link para a matéria 
https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/1693?page=82&section=1&word=Engravidei%20n
o%20trenzinho Acesso em 05 dez.2016 

https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/1693?page=82&section=1&word=Engravidei%2520no%2520trenzinho
https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/1693?page=82&section=1&word=Engravidei%2520no%2520trenzinho
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conferida somente ao funk – a fonte de lazer que lhes é oferecida -  e não é 

associada ao contexto histórico  em que elas se encontram. 

 No documentário Sou feia mas tô na moda (2005) da cineasta Denise Garcia 

faz um importante registro sobre alguns artistas desse início de década dando um 

enfoque maior nas mulheres. O documentário mostra ainda a evolução musical que 

o ritmo sofreu no decorrer dos anos, explicado por Djs e artistas da cena. Além de 

entrevistas com pesquisadores, Djs e artistas, há também a participação de 

moradores da Cidade de Deus em que expõem suas opiniões e vivências acerca do 

funk erótico/sensual. Muita coisa interessante pode ser extraída dessa obra mas vou 

me atentar aqui a um fato que é a afirmação das cantoras Deize e Valesca (então 

vocalista do grupo Gaiola das Popozudas) em frizar que o funk que elas fazem são 

sensuais e não pornográficos.  Deize abre o documentário dizendo que ali, na 

Cidade de Deus, é que começou o funk sensual, que não é pornográfico como as 

pessoas dizem e sim sensual; enquanto que Valesca afirma em outro momento que 

as músicas são sensuais, de duplo sentido e que essa característica existe em 

outros ritmos como o forró, por exemplo. O que essas falas sugerem é que as 

artistas querem reforçar a ideia de que não (re) produzem pornografia já que a 

mesma possui valor negativo.  Segundo Lúcio Castello Branco (1987): 

 

 De acordo com a legislação brasileira, em decreto de 1970, a 
pornografia é compreendida como qualquer publicação ou exteriorização 
contrária à moral e aos bons costumes e que explore a sexualidade. No 
entanto, continuamos sem saber o que se entende por “bons costumes” e “ 

exploração da sexualidade. (CASTELLO BRANCO, 1987:18) 
 

Gomes (2015) reitera ainda que,  

 

 Em um momento em que os bailes funk eram frequentemente 
apontados como “responsáveis” pelo alto número de adolescentes grávidas 
em algumas regiões da cidade do Rio de Janeiro, esta distinção por parte das 

mulheres do funk se torna ainda mais justificável.(GOMES, 2015:63) 
 

 Branco (1987) afirma ainda que uma das distinções entre erotismo e 

pornografia é que enquanto o primeiro possui caráter “nobre” e “grandioso”, o 

segundo configura o oposto, sendo “grosseiro” e “vulgar”. Sendo assim fica mais 

simples para as funkeiras nomear suas produções artísticas como sensuais ou 
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eróticas com a finalidade de pelo menos diminuir o caráter moralizante que as 

perseguem.  (BRANCO 1987:19) 

 Não dá pra falar sobre o funk de putaria carioca sem citar um de seus artistas 

mais bem sucedidos nessa vertente, o cantor Mr Catra. Mesmo com 25 anos de 

carreira e transitando por outros ritmos o cantor ainda se mantém sob o titulo de Rei 

da Putaria e defende o funk como uma religião. Inteligente, bem articulado e com 

firmezas ideológicas, ao contrário da maioria dos MCs Catra não teve uma infância 

pobre nem tampouco iniciou sua carreira no funk mas afirma que se descobriu 

funkeiro e se intitula um operário do funk. Sua vida particular geralmente tem mais 

repercussão que a sua obra e o transformou em um personagem fascinante e 

contraditório, nas palavras de Essinger (2005).  

 Na abertura de seus shows a primeira frase do cantor que se ouve é “Vai 

começar a putariiiiaaa” e é o bastante para que o público vá ao delírio. A partir daí o 

cantor com sua voz rouca e gargalhada marcante inicia sua performance que mescla 

versos bíblicos e letras do tipo “Eu vou te comer em pé/ Rã rã rã/ Gatinha assim 

você me assusta/ Com o seu capô de fusca/ Eu não sou sapo/ mas me amarro em 

perereca/ Rã rã rã”. Para Catra sexo é vida e deve ser tratado sem pudor  tal qual as 

suas letras. Além de compor, o cantor ainda usa em seus shows paródias de 

músicas do momento, sempre transformadas em sacanagem arrancando risos e 

suspiros da plateia. Esse artifício funciona tão bem que um dos grandes sucessos 

de Catra é a música Adultério36, uma versão mais apropriada ao cantor da música 

Tédio, da banda Biquíni Cavadão:  

 

Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? 
Muuuiiito louco, doidão 

Sua roupa "tá" cheia de lama e a cachorra tá na cama 
É o dia que a orgia tomou conta de mim...assim... 

(...) 
Sua mina só reclama e tira sua paz, 

Ela é chata demais.. 
Procura a profissional 

meu mano, que ela sabe o que faz... 
É uma coisa louca que quica, quica em cima de mim 

Assim... Antes, durante e depois ééé 
Até o fim..vamo lá 

                                                 
36

 Acesso em 05 dez.2016 https://www.letras.mus.br/mc-catra/936360/ 
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Sentada no meu colo a gente zoa... 
Gata que delícia...boaa 

Ui,o bagulho ta sério, vai rolar um adultério 
 

 

 Dentro do funk carioca, Mr Catra é o maior defensor do funk erótico e que, ao 

mesmo tempo que afirma que sexo tem que ser levado a sério, usa e abusa do 

humor e da linguagem em sua postura artística. Geralmente fora dos palcos o cantor 

mantém uma postura firme e séria ao defender a importância do funk, como no filme 

Favela on blast de 2004 em que afirma que “o funk é válvula de escape do crime, 

válvula de escape da prostituição, catalizador de fé, alegria, sensualidade, erotismo, 

relato... o funk representa isso tudo junto37” .   

 E é dele também a frase clássica que define bem esse recorte do discurso 

sexual do funk contado até aqui: A putaria nada mais é que funk com alegria.   

 

 

3.2 – Beijinho no ombro de sainha - Performance de Valesca Popozuda 
 

 Com o intuito de exemplificar e reiterar a importante mudança que ocorreu 

com o funk carioca a partir dos anos 2000 farei agora a descrição de duas 

performances assistidas em vídeo, sendo uma do grupo Gaiola das Popozudas, até 

então com Valesca Popozuda nos vocais, e a outra da própria Valesca em carreira 

solo. A escolha por uma artista feminina baseia-se na constatação de que foram 

elas, as mulheres, quem nortearam e revolucionaram  esse cenário. Além do mais, 

sempre coube a elas os maiores julgamentos e duras críticas justamente por ter 

aliado aos seus discursos uma postura singular nos shows. 

 A escolha específica por Valesca como objeto de análise em dois momentos 

diferentes parte da notória transformação que sua carreira sofreu e como isso afetou 

a sua postura nos palcos e nas letras. Analisarei primeiro a performance 38  do 

primeiro grande sucesso do grupo, Agora tô solteira, a versão light e comercial da 

original Agora eu sou piranha.  

 

                                                 
37

 Fala do cantor em 37:35 https://www.youtube.com/watch?v=Os5zPmugBzw Acesso em 10 
dez.2016.  
38

 Gaiola das Popozudas – Agora eu tô solteira https://www.youtube.com/watch?v=viaKwjffWzM 
Acesso em 12 dez.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Os5zPmugBzw
https://www.youtube.com/watch?v=viaKwjffWzM
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Performance 1:   

 

 Em show promovido pela Furacão 2000 para a gravação do seu dvd Tsunami 

2 (2007) a Gaiola era um dos artistas a se apresentarem em meio a outros nomes 

artísticos conhecidos da época. Por ser gravação de dvd, o palco é grande, tomado 

pelas caixas de som da equipe e a plateia é consideravelmente grande. Ao entrarem 

no palco rebolando com suas sainhas , calcinha fio dental, tops e salto alto, as 

quatro mulheres já causam reação na plateia e é possível ouvir gritos mais altos. O 

figurino não é a toa, segundo BONFIM (2013) 

 

 As roupas desejadas por mulheres que integam o movimento funk 
acentuam as curvas, dão volume ao bumbum, comprimem o abdômen, 
contribuem para dar ao corpo contornos mais expressivos, de acordo com um 
padrão físico convencionado. As dançarinas de funk correspondem a esse 
padrão não por acaso, no palco o corpo delas e seus atributos físicos ficam 
sobrevalorizados. (BONFIM, 2013:5)   
                                     

   

  Antes de começaram a entoar o clássico Agora tô solteira é tocada uma 

espécie de vinheta na voz da vocalista dizendo “Dj aumenta o som/ sem hora pra 

acabar/ tô perdendo a linha, vou escrachar.”  Em seguida, à capela e em total 

entrega, a cantora grita ao microfone  “Ô Tsunami escute o que eu vou falar, agora 

eu sou solteira e ninguém vai me segurar!!” e a plateia responde do fundo da 

garganta “DAQUELE JEEITO!”  Enquanto Valesca canta e passeia pelo palco, as 

três dançarinas dançam atrás coreografando os corpos semi nus de acordo com os 

acordes e os versos entoados. As três usam o figurino igual mas além do vocal, 

Valesca se destaca ainda por ser a única com cabelos louros longos , os seios 

bastante siliconados e as pernas enormes. Quando começa enfim a cantar a música 

anunciando que vai ao baile procurar o seu negão a plateia continua o verso 

seguinte “vou subir no palco ao som do tamborzão!” e Valesca então entoa com 

força e ênfase “sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar”. Nesse momento 

as dançarinas fazem um rápido giro movimentando bem a mini saia e deixando à 

mostra para a plateia seus bumbuns protegidos apenas por um fio, como se fosse 

uma afirmação da condição de cachorra. Ainda em Bonfim (2013), 

 

 (...) os movimentos realizados através da dança são repetitivos e 
rápidos e objetivam valorizar o bumbum. No palco elas são a própria 
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expressão do erotismo,  o que as leva a um comportamento comum, são 
ousadas e desinibidas, representam simbolicamente a ‘cachorra’, a 
‘tchutchuca.’ ((BONFIM, 2013:5)   

 

 Diferente das outras letras em que as mulheres se auto intitulam ou são 

intituladas cachorra, Valesca se coloca como cachorrona, no que Álvarez (2016) 

comenta que: 

 

 Há um pequeno deslocamento da “cachorra” para a “cachorrona”, e 
gostaríamos de dar importância a ele. A “cachorrona” não é apenas a 

“piranha” de todo mundo, é a “piranha” que ninguém segura. (...) É uma coisa 
a mais que ela tem que não dá pra comparar com a outra, até o ponto de se 

autonomizar e nem precisar de homem. Isso faz dela única, quer dizer que 
tem uma “boceta” diferente, que não entra na disputa com a amante.                      

(ÀLVAREZ 2016:63) 

 

 A elevada autoestima e a segurança em relação ao sexo estão presentes ali 

também naquela performance.  Além de não querer entrar na disputa com a amante 

a cachorrona se garante em satisfazer o parceiro (seja lá quem ele for, alguém fixo 

ou não) e ainda o convoca para novas relações. Ao cantar “ai que homem gostoso, 

ai que homem gostoso/ vem que vem quero de novo/ se elas brincam com a xaninha 

eu faço o homem enlouquecer” o bonde agacha no chão diversas vezes apontando 

para a platéia como se estivessem chamando para um ato sexual, e finalizam em 

seguida agachando novamente de costas empinando e expondo mais ainda seu 

corpo. Valesca convoca as mulheres para cantar com ela o grito da liberdade sexual 

enquanto continua caprichando nos movimentos sexys. É pura linguagem de 

sedução através da dança e a comunicação corporal é feita sem pudor. No refrão da 

música enquanto as dançarinas seguem a coreografia, os agachamentos e as caras 

e bocas, Valesca faz uma dança mais descompromissada, sai pulando pelo palco, 

sorrindo para as câmeras e colocando as mãos na sainha que tanto é citada na 

letra. Ainda que as outras integrantes do bonde cumpram com louvor a sua função 

de dançarinas é Valesca quem rege o espetáculo da sedução alegre.   
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Performance 2:   

 

 O segundo vídeo39 a ser analisado é também uma apresentação de Valesca 

na Furacão 2000 mas dessa vez em carreira solo, sete anos depois do auge da 

Gaiola. Após sair do grupo e ter status de celebridade Valesca deu inicio a sua 

carreira solo e foi adquirindo uma roupagem diferente, embora não negasse o título 

de funkeira e continuasse cantando os funks marcantes do início da carreira, o 

caminho a ser seguido havia mudado. A apresentação que irei analisar é da música 

Beijinho no ombro, o primeiro sucesso de sua carreira solo lançado em 2013. Essa 

música é uma das marcas dessa nova Valesca, o clipe teve uma mega produção no 

valor de 470 mil reais40 e não fala abertamente de sexo como antes. A temática 

agora gira em torno da inimiga e a autoestima, claro, segue sendo um elemento 

essencial: “Beijinho no ombro pro recalque passar longe”  

 No vídeo da apresentação Valesca é acompanhada de quatro dançarinos, 

sendo dois homens e duas mulheres. Dessa vez não são simplesmente dançarinos 

e sim os “popodancers” como ela chama o seu  corpo de balé. A indumentária da 

cantora que outrora se intulava cachorrona segue parecida e inspirada nas cantoras 

pops americanas: um body preto de manga comprida sem os seios à mostra, um 

short cintura alta tampando todo o bumbum deixando as pernas a mostra e sandália 

alta. As duas dançarinas seguem o mesmo estilo enquanto os meninos usam 

camisa regata e bermuda até o joelho. É no mínimo surpreendente apresentar essa 

indumentária principalmente se tratando de uma apresentação na Furacão 2000. A 

letra é toda coreografada sem o exagero performático sexual que ela fazia na 

Gaiola. Até por que, Valesca passou por transformações não só na produção 

musical como na estética. Passou a ser vestida por grifes internacionais, adaptou o 

corte de cabelo para algo mais moderno e até mesmo o seu corpo tão criticado por 

suas interferências estéticas, hoje não se diferencia tanto mais dos corpos de outras 

artistas.  

Para Gomes (2015): 

                                                 
39

Valesca Popozuda - Beijinho No Ombro - https://www.youtube.com/watch?v=nAHQlq19Qy8 Acesso 
em 15 dez.2016 
40

 http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/por-tras-das-
cameras/noticia/2014/01/valesca-revela-que-clipe-de-beijinho-no-ombro-custou-r-470-mil-valeu- 
Acesso em 15 dez.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=nAHQlq19Qy8
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/por-tras-das-cameras/noticia/2014/01/valesca-revela-que-clipe-de-beijinho-no-ombro-custou-r-470-mil-valeu-
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/por-tras-das-cameras/noticia/2014/01/valesca-revela-que-clipe-de-beijinho-no-ombro-custou-r-470-mil-valeu-
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 Valesca, assim como Madonna, está inserida em uma indústria criativa 
fluida, complexa, de lógica própria e ainda mais acelerada que a do mundo 
pop. As produções de funk emergem em uma velocidade impressionante 
principalmente na internet, fazendo com que os desafios para se manter 
sempre entre as grandes artistas do gênero sejam ainda maiores. Neste 
sentido, Valesca, assim como Madonna, precisa se agarrar à capacidade 
constante de se reinventar em períodos consideravelmente curtos de tempo. 

(GOMES, 2015:144) 
 

 Hoje com tantas transformações na carreira e na aparência, Valesca dialoga 

mais com a classe média, com as celebridades, com a tv aberta, com o mundo da 

moda etc. É bem recebida e bem aceita. Seu refrão “beijinho no ombro” foi 

incorporado como gíria no dia a dia chegando a fazer parte de um diálogo na novela 

das 21h na Rede Globo 41  em que a personagem interpretada por Fernanda 

Montenegro era uma advogada renomada.  

 O que demonstra é que para transitar e firmar-se em outros espaços que não 

tenham necessariamente relação com o funk, ou até mesmo para ter continuidade 

de sucesso na carreira, os artistas precisam passar por essas roupagens, “limpar” a 

imagem  “desbocada e suja”, se desvincular do funk de putaria e seguir um caminho 

mais brando, mais pop. Manter a fidelidade ao discurso de outrora não colocaria 

Valesca no lugar onde se encontra hoje e na visibilidade que possui.         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

  A cena comentada http://gshow.globo.com/novelas/babilonia/extras/noticia/2015/03/personagem-
de-fernanda-montenegro-manda-beijinho-no-ombro-reveja-a-cena.html Acesso em 17 dez.2016 

http://gshow.globo.com/novelas/babilonia/extras/noticia/2015/03/personagem-de-fernanda-montenegro-manda-beijinho-no-ombro-reveja-a-cena.html
http://gshow.globo.com/novelas/babilonia/extras/noticia/2015/03/personagem-de-fernanda-montenegro-manda-beijinho-no-ombro-reveja-a-cena.html
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CONCLUSÃO 

 

Em mais de quarenta anos de história o funk passou por inúmeras 

transformações até encontrar sua identidade nacional. Continua sendo um ritmo 

marginalizado e que sofre certa inconstância no cenário musical. A cada ano novas 

transformações e novos artistas surgem e com eles novas polêmicas, críticas e até 

bordões, pois o funk lança tendências.   

Vimos aqui que desde o movimento black os jovens negros procuram  formas 

de lazer e visibilidade na cidade. A potência da periferia resulta nessas produções e 

é interessante observar o poder de mobilização que o funk carioca tem em reverter, 

ou tentar esquecer um pouco, as mazelas cotidianas transformando- as em festa, 

em prazer.    

A primeira parte dessa década, sobretudo os anos 2000 e 2001 contribuíram 

e influenciaram para o cenário funkeiro atual, principalmente ao inserirem mulheres 

e deslocarem o corpo da porrada para a sensualidade. O intuito desse trabalho foi 

também ressaltar a forma criativa com que os funkeiros se reinventaram. O discurso 

sexual produzido e reproduzido no funk ao mesmo tempo em que choca é recebido 

com aprovação dentro e fora das favelas.  

O funk tem por si só uma identidade sensual desde James Brown com o seu 

Sex Machine e falar abertamente de sexo traz uma cobrança excessiva que não lhe 

cabe. Vivemos (teoricamente) em um país erótico que vende essa imagem há anos 

mas que ao mesmo tempo se esconde e se ofende com o funk e com as mulheres 

reivindicando seu prazer.  Passamos pelas chanchadas nos cinemas, temos o 

Carnaval (o único momento no ano onde é permitido vivenciar o sexo), as 

telenovelas na TV aberta que não censuram as cenas de sexo e a internet é hoje um 

lugar democrático, de fácil acesso e de conteúdos livres incluindo conteúdos 

eróticos. O erotismo está presente ao nosso redor, no nosso dia a dia.  

MC Leonardo sempre afirma que o funk é o reflexo da sociedade e que reproduz o 

que vê e o que vive. Deize Tigrona afirma no documentário “Sou feia mas tô na 

moda” que a inspiração para suas composições terem a temática do sexo veio da 

TV.  Sendo assim, é leviano acusar o funk de promover sozinho para a sociedade ou 

a formação dela, qualquer coisa relacionada à sexualidade.   
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Além disso, ao cantar e realizar performances sobre sexo os artistas estão 

exercendo seus direitos. É direito deles falar sobre qualquer assunto e o direito a 

sexualidade não deve, ou não deveria, ser considerado um direito menor.    

Mesmo com tantas acusações e sendo criminalizado constantemente, o 

movimento funk persiste e sobrevive conseguindo se reinventar e dialogar com 

públicos diferentes.  Em um programa de TV certa vez o cantor Mr Catra afirmou 

que o funk  “é um movimento de resgate, é a cola da cidade partida, o funk salva 

vidas”. Acrescento ainda que o funk dá lição de sobrevivência e canaliza alegria no 

caos.        
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