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Hora do medo 

 

Quais são nossos medos? 

Na hora do medo haviam tábuas podres, 

Crianças caindo na água, ventanias, tempestades, ratos, 

remoções… 

Na hora do medo havia uma bala perdida, 

Violência, morte brutal… 

Os medos que nos perseguem podem nos paralisar 

Mas também nos motivar a lutar 

Para a transformação da realidade. 

 

(Poema no muro do Museu da Maré) 



RESUMO 

 

 
 

O movimento funk no Rio de Janeiro revela através de suas músicas e costumes dos 

seguidores a realidade dos pobres. É uma expressão das potencialidades criativas das classes 

populares e ao mesmo tempo das contradições sociais alimentadas pelo mercado e a indústria 

cultural. Este movimento é também a representação da vontade e necessidade coletiva e 

subjetiva das mulheres, nos limites de uma sociedade de classes, que precisa transformar o 

gênero em modelo e inspiração do consumo. O objeto da pesquisa é levantar o significado do 

movimento funk na formação política da mulher trabalhadora, em especial nas favelas 

cariocas, adotando como campo de observação empírica as favelas do Complexo da Maré. 

Tomou-se como referência a categoria da totalidade, a práxis e o cotidiano em Lukács e 

Gramsci para considerar o campo de contradições presentes na cultura popular. O objetivo 

mais amplo foi levantar a importância do movimento cultural funk na formação política da 

mulher nas favelas cariocas, com vista a um papel ativo na formação e objetivação de valores 

democráticos. Para tal foi adotada a metodologia qualitativa e como instrumento de pesquisa a 

observação participante, depoimentos, visitas domiciliares e entrevistas semiestruturadas.  O 

universo empírico constituiu em um conjunto de espaços comunitários: os bailes funk, 

residências e centros sociais frequentados por mulheres, em especial o Observatório de 

Favelas da Maré. Entre as conclusões pode-se considerar que as mulheres moradoras das 

favelas tem consciência suas capacidades e possibilidades de realização, mas as barreiras 

existentes são superiores a outros setores da sociedade, como a sistemática e permanente 

política de exclusão e segregação de seus habitantes. Isso torna os desafios de superação da 

alienação um projeto mais radical, por isso as manifestações da cultura popular que emergem 

em tais espaços são claramente de protesto social às divisões de gênero, de classe e de raça. O 

movimento cultural funk tem uma dimensão de classe e por ser reconhecido em sua essência, 

o tráfico e a polícia constroem conflitos, desviando o/a trabalhador/a do 

enfrentamento/mobilização contra a ordem social e a cultura hegemônica. 

 

PALAVRAS CHAVE: Cotidiano; Cultura Popular; Favelas da Maré; formação Política; 

Mulher Trabalhadora; Movimento Funk no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The funk movement in Rio de Janeiro reveals through its songs and customs of followers the 

reality of the poor. It is an expression of the creative potentialities of the popular classes and 

at the same time of the social contradictions fueled by the market and the cultural industry. 

This movement is also the representation of the collective and subjective will and necessity of 

women, within the limits of a class society, which must transform gender into a model and 

inspiration of consumption. The object of the research is to raise the meaning of the funk 

movement in the political formation of the working woman, especially in the favelas of Rio 

de Janeiro, adopting the favelas of the Maré Complex as an empirical field of observation. 

The category of totality, praxis and daily life in Lukács and Gramsci was taken as a reference 

to consider the field of contradictions present in popular culture. The broader objective was to 

raise the importance of the funk cultural movement in the political formation of women in the 

Rio de Janeiro favelas, with a view to an active role in the formation and objectification of 

democratic values. For that, the qualitative methodology was adopted and as a research 

instrument participant observation, testimonials, home visits and semi-structured interviews. 

The empirical universe constituted a set of community spaces: the funk dances, residences 

and social centers frequented by women, in particular the Favelas Observatory of Maré. 

Among the conclusions can be considered that women living in the favelas are aware of their 

capabilities and possibilities of achievement, but the existing barriers are superior to other 

sectors of society, such as the systematic and permanent policy of exclusion and segregation 

of its inhabitants. This makes the challenges of overcoming alienation a more radical project, 

so the manifestations of popular culture that emerge in such spaces are clearly of social 

protest to the divisions of gender, class and race. The funk cultural movement has a class 

dimension and because it is recognized in its essence, the traffic and the police construct 

conflicts, diverting the worker from the confrontation / mobilization against the social order 

and the hegemonic culture. 

 

KEY WORDS: Daily life; Popular Culture; Favelas of the Tide; Political Formation; 

Working Woman; Funk Movement in Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As populações que vivem nos bairros periféricos do Rio e nas favelas são 

marginalizadas pelas ações do Estado, intensificando a violência e o tráfico de drogas, 

resultando na criminalização dos pobres pela polícia, assim como, da cultura popular que se 

expressa nos locais de moradia das classes populares. Neste contexto é que surgem os bailes 

funk na vida cotidiana das favelas, com seus músicos e o público jovem, visto pelo poder 

hegemônico como destituído de direitos e identidade cultural, apesar dos direitos iguais 

garantidos pela jovem Constituição de 1988.  

O objeto da pesquisa é o significado do movimento funk
 
na formação política da 

mulher trabalhadora, nas favelas cariocas, especificamente, no Complexo da Maré. 

Conceitualmente, não foi utilizado um limite rígido entre a consciência de gênero e a 

consciência de classe por considerar que o conhecimento das classes populares é marcado 

pelas contradições de classe que mantém o poder hegemônico da burguesia. O Movimento 

Funk no Rio de Janeiro nāo foi por sua vez considerado um movimento de protesto social ou, 

de questionamento da sociabilidade burguesa na ordem do capital, mas como um movimento 

cultural de caráter popular, com as contradições próprias do avançado grau de 

aprofundamento das relações capitalistas na sociedade contemporânea. O Rio de Janeiro tem 

uma importante influência cultural de origem africana, que deixou o modelo colonizador que 

teve como marca o uso do trabalho forçado através de escravidão de africanos. O funk é uma 

marca desta origem, reinterpretada culturalmente, a partir dos anos 1990, tendo como 

contexto a excessiva violência urbana nos bairros populares abandonados pelo poder público, 

destituídos dos benefícios produzidos pela sociedade moderna, constituindo assim uma 

seletividade que integra violência, pobreza e raça. 

A participação das mulheres no movimento funk representa uma vontade e 

necessidade coletiva e subjetiva das trabalhadoras de origem popular, nos limites de uma 

sociedade de mercado, que precisa utilizar estratégias comerciais permanentes adequando-as 

ao papel de consumidoras. O estágio de consciência da mulher é indefinido, sem uma 

elaboração política que expresse as necessidades das classes populares, é marcado por um 

processo histórico atravessado pelos ideais diversos da mulher, indivíduos em luta por 

oportunidades em um mercado que consegue gerar alguma renda a jovens das favelas, em 
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busca de reconhecimento no espaço urbano.  As mulheres se apropriam da música para 

expressar sua vontade enquanto indivíduo: desejos pessoais, direito de consumo e livre 

expressão. A identificação deste movimento se deve à necessidade de reconhecimento da 

existência concreta da classe trabalhadora que, enraizada na cultura africana apresenta 

simultaneamente hábitos e costumes modernos, mas ceivados no processo de desumanização 

ao qual as favelas estão submetidas. Ou seja, existe por parte do Movimento Funk uma 

proposta de independência da dominação ideológica da indústria cultural “oficial” que 

transforma tudo em mercadoria e, assim, impede outras manifestações artísticas, que utilizam 

claramente segundo os seus interesses, o propósito da ilusão de um ser livre. A cultura 

popular nos pareceu um ponto de tensão nuclear para identificar o nível de consciência das 

mulheres na complexidade do capitalismo contemporâneo. Consciência que reflete as 

contradições urbanas, onde as favelas têm um significado mais profundo para a classe 

trabalhadora, por isso é também onde brotam alternativas populares e novos componentes que 

compoem as forças de resistência, tensionando a luta de classes. Assim, nos anos 1990 ao 

mesmo tempo que as favelas são descobertas como mercado consumidor, tornam-se objeto de 

criminalização pelo poder público, de conflitos cotidianos entre polícia, tráfico de drogas e o 

domínio progressivo das milícias urbanas. Estas atuam na distribuição ilegal de serviços 

públicos, como gás, TV a cabo, transporte, segurança e outros, contribuindo para o aumento 

da criminalidade nas favelas. Interessou-nos estudar sobre o movimento cultural funk 

“carioca” devido ao espaço significativo que ele tem como expressão cultural das classes 

populares, que nasce das contradições urbanas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro o 

funk é um fenômeno da cultura que movimenta o turismo nas favelas, em detrimento de sua 

criminalização pela polícia. 

Foi utilizada a categoria da totalidade e a práxis como uma ferramenta na construção 

do conhecimento dos complexos sociais e seus processos históricos. Para Lukács,  

 

A categoria de totalidade significa (...), de um lado, que a realidade objetiva 

é um todo coerente em que cada elemento está de uma maneira ou de outra, 

em relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, 

na própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, 

ligados entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre 

determinadas (LUKÁCS, 1967, p.240). 

 

          Quando investigamos categorias como totalidade e práxis, por mais simples e fundantes 

que sejam, devemos saber por quais devemos começar para poder alcançar a realidade 
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concreta (totalidade). Assim, antes de chegar às mulheres e ao funk, o itinerário está cheio de 

paradas obrigatórias que vão desaguar não só em questões feministas e culturais, como na 

totalidade que contém e reproduz sua especificidade no cotidiano das favelas. Trata-se não de 

cindir o objeto até chegar em seus elementos mais simples e centrais – categorias, leis, 

relações, conceitos. Por exemplo, a existência social da mulher moradora do Complexo de 

Favelas da Maré depende do trabalho, dos valores que dele oriundam, culturas, costumes, etc., 

elementos decisivos na ausência dos quais ela jamais lograria compor a totalidade (todas as 

mulheres da sociedade, por exemplo) como uma síntese verdadeiramente dialética. Talvez, 

desta maneira a categoria da totalidade estará pronta e apta para uso científico e naturalmente 

para as exigências da práxis social, evitando uma visão caótica do todo e os equívocos a 

exemplo das mulheres em foco, que identificamos no conjunto das relações sociais de gênero 

e de classe. O que só é possível descobrindo suas relações, leis e categorias e, como 

pressuposto, uma hierarquia de determinações em processo entre as mesmas, que são capazes 

de dar acesso científico ao entendimento da sociedade como uma totalidade una e articulada, 

embora contraditória em sua essência. 

Buscamos uma análise dentro da práxis humana que pressupõe a existência de duas 

categorias ontológicas – subjetividade e objetividade cada uma com sua autonomia, mas que 

não podem ser pensadas separadamente (TERTULIAN, 2008). Numa relação cíclica, a 

objetivação humana, realiza transformações no objeto e no sujeito, que por sua vez, torna-se 

capaz de transformar sua própria objetividade. Ou seja, as ações dos sujeitos têm como base o 

produto e o que intenciona mudar esse produto. Posteriormente, elaboram-se novas 

articulações para o elemento natural, possibilitando a configuração de mutações objetivas e 

subjetivas.  

O ponto central na presente pesquisa foi o cotidiano, identificado com o pensamento 

de Lukács, porém em interlocução com Gramsci, através de alguns conceitos como cultura 

para examinar o campo de contradições presentes na cultura popular que representa o funk no 

Rio de Janeiro. Valorizando as gerações do Movimento funk ao longo da tese procurou-se 

responder a seguinte questão: Qual é a importância do movimento funk na formação política 

da mulher trabalhadora nas favelas cariocas? 
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Esta tese procurou aprofundar uma pesquisa iniciada no Mestrado em Política Social
1
. 

Adotando as sugestões da banca examinadora na qualificação do projeto de doutorado, por 

meio de uma pesquisa de campo e um estudo bibliográfico. Explorando a questão de gênero e 

seus limites, identificamos uma complementariedade de mecanismos que utilizam o espaço 

cultural e a cultura popular, como formadora de mediações importantes para o exercício da 

política em defesa dos interesses da mulher trabalhadora: a partir da realidade popular das 

favelas cariocas, que ultrapasse os limites de gênero e integre as lutas por maior igualdade 

social. 

A tese tem como objetivo mais amplo levantar a importância do movimento cultural 

funk na formação política da mulher com vista a assumir um papel ativo na formação e 

objetivação de valores democráticos na vida cotidiana, tanto no espaço onde mora quanto na 

sociedade. Para tal foi utilizada uma metodologia qualitativa, através de técnicas 

diversificadas, como: análise bibliográfica e levantamento empírico no complexo de favelas 

da Maré e observação participante; depoimentos, visitas domiciliares e entrevistas 

semiestruturadas.  O universo empírico consistem em: bailes funk, residências, centros sociais 

frequentados por mulheres em favelas do Complexo da Maré: foi realizado vídeos com os 

entrevistados, com objetivo de socializar a pesquisa de forma didática e tornando mais 

acessível desde o processo de realização. A hipótese principal que orientou o estudo foi assim 

formulada: A formação da consciência de gênero perpassa os espaços de cultura popular nos 

territórios habitados por trabalhadores de baixa renda, onde politicamente o movimento de 

lutas feministas tem claramente caráter de classe e não existe indepentemente do movimento 

nas favelas por justiça social em defesa dos direitos humanos e contra a discriminação racial.  

A tese está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo inicia com a trajetória 

teórico-metodológica da pesquisa, onde delimitamos o tema do estudo e a instituição 

coparticipante, o Observatório de Favelas da Maré. Apresentamos um planejamento que 

adequou a realidade da população residente na Maré e o Movimento cultural Funk, 

estabelecendo etapas que foram divididas em 4 (quatro) fases: o planejamento e teorização, 

contatos diretos com as mulheres residentes nas favelas, entrevistas com aplicação de 

questionário e entrevistas com filmagens e finalização do relatório e defesa da tese. A 

pesquisa de campo buscou compreender os significados atribuídos pelos próprios sujeitos ao 

                                                 
1
Em pesquisa de Mestrado foram analisados as letras de músicas do funk e do documentário “Sou feia, mas, tô na moda”, 

com o objetivo de mostrar como são reinventadas as relações interpessoais quando se tem consciência das diferenças no 

comportamento entre os sexos e da injustiça que elas sacramentam em nome dos valores que favorecem os interesses de uma 

classe. 
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seu contexto, a sua cultura, utilizando técnicas adequadas para a descrição do contexto 

estudado, para acessar às experiências, comportamentos e compreender o grupo de mulheres 

ou a totalidade das relações sociais.  As mulheres entrevistadas são moradoras e frequentam 

atividades culturais, esportivas e de laser junto à instituição coparticipante. Buscamos pessoas 

que representam o local onde vivem e que se manifestaram voluntariamente interesse em 

colaborar com o projeto. 

No capítulo 2 apresentamos a história do funk no Rio de Janeiro, utilizando entrevistas 

com o músico Bob Rum e o pesquisador e músico Marcelo Gularte, em interlocução com 

historiadores que abordam o tema. Analisamos como o funk tornou-se um movimento cultural 

e como se encontra na atualidade. A análise dos relatos é fundamentada nos conceitos de 

Cultura e Cultura Popular em Lukács e Gramsci. Analisamos a Indústria Cultural, o funk no 

Rio de Janeiro e as favelas do Complexo da Maré através de entrevistas. Tais elementos são 

primilinares na interpretação do objeto, em especial para análise dos dados da pesquisa 

emprírica que alimenta o capítulo posterior, mas que neste já utilizamos para abordar a visão 

das mulheres das favelas sobre o movimento funk em si. 

No Capítulo 3 apresentamos as mulheres das classes populares e o movimento funk 

numa abordagem que adota como principais conceitos trabalho e cotidiano com base em 

Lukács e Gramsci. Discutimos sobre mulher, mercado, pobreza e cotidiano. E por último 

fazemos uma reflexão sobre o movimento funk no espaço da música brasileira e o papel de 

mediação que tem enquanto cultura popular nas favelas. Buscamos analisar com base em 

pesquisa empírica: as formas de atividade política das mulheres das favelas da Maré, tanto em 

movimentos feministas quanto em outros movimentos sociais. Algumas questões orientam 

esse capitulo: 1. O movimento funk seria um meio de manifestação urbana, política e cultural 

das novas gerações de mulheres? 2. Esse protesto teria um caráter apenas simbólico, por meio 

da música, da moda, da dança e do estilo que imprime o movimento ou há iniciativas 

inovadoras de organização enquanto trabalhadoras, como lideranças de bairro e mesmo, na 

criação cultural independente e periférica? O mercado seria uma mediação que diminui o 

distanciamento no cotidiano entre a cultura popular e a política, o trabalho e a vida 

comunitária? Qual o lugar que ocupa a violência no cotidiano das favelas e seus efeitos na 

consciência das mulheres em relação às desigualdades sociais e de gênero? Procuramos 

entender melhor e explicar a realidade contraditória das mulheres enquanto classe no espaço 

da favela e o significado da cultura popular na construção da resistência organizada, 

particularmente de mulheres negras e faveladas. 
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O mundo das favelas é a realidade daqueles que dependem do trabalho. O funk é 

resultado das condições econômicas e urbanas limitadas, da falta de um Estado social que 

proteja a população de atentados contra os direitos humanos exercidos por organizações 

criminosas, que dominam espaços significativos da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Escolhemos uma abordagem que permite entender essa história como a persistência que 

emerge da resistência nas favelas, mostrando que a vida em tais condições, evidencia o 

movimento complexo das lutas por emancipação social e humana, cujas especificidades 

formam a essência desse processo, das finalidades colocadas e dos resultados a serem 

alcançados. Seguindo tal lógica, o movimento funk ao defender a especificidade da arte, 

requer uma intensificação na vida cotidiana das favelas, porque é nelas que nasce como 

cultura popular, cultura de resistência, com uma identidade de classe, de gênero e de raça. O 

papel do conhecimento deve ser de resgatar tal movimento cultural como um todo, mostrando 

a essência da resistência, onde cultura e política constituem o ser social, que em síntese 

motiva essa tese. 
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CAPÍTULO 1 

 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA E 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

 

 

1.1 Apresentação do objeto 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida visando contribuir para o aprofundamento do Movimento 

Funk na formação política e cultural da mulher trabalhadora. É comum estigmatizar o funk 

associando-o à marginalidade, em decorrência de sua maior representatividade, 

principalmente, entre trabalhadores negros e extratos mais pobres. Para isso, procuramos fazer 

uma articulação entre mulher, raça, feminismo e cultura funk, buscando entender e explicar 

como o movimento funk, enquanto cultura popular representa o cotidiano e os valores das 

populações residentes nas favelas cariocas. A partir de tal entendimento a consciência de 

gênero apresenta maior complexidade e para descobrir seus complexos elegemos alguns 

pontos a serem explorados. A consciência de gênero:  

 Está presente em espaços de cultura popular e nos trabalhadores que vivem nas 

favelas; 

 Apresenta traços de classe e dialoga com as lutas feministas; 

 Manifesta-se de forma superficial e ao mesmo tempo se transforma em instrumento de 

emancipação ao denunciar as contradições sociais. 

O mercado cultural atua como uma barreira, expressão do capital, nas lutas por 

emancipação feminina, transformando a mulher em objeto
 
na produção e consumo do 

espetáculo, contudo, a representação de classe é a própria representação das mulheres das 

favelas no movimento funk. O feminismo representa uma cultura popular quando resultante 

da experiência da mulher trabalhadora nos espaços de favela e encontra no movimento funk 

um instrumento de protesto das contradições de classe.  
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O Funk é um gênero musical “essencialmente experimental, como o foram o hip-hop e 

a house na origem”. (PALOMBINI, 2016, p.3). Inicialmente seu lócus de execução se deu em 

bailes que ocorriam na Zona Sul, no Canecão, aos domingos, área privilegiada da cidade. 

Esses bailes migrariam mais tarde para áreas periféricas, organizadas pelo discotecário 

Ademir Lemos e pelo locutor de rádio Big Boy. (VIANNA, 1988). A ressignificação deste 

gênero estrangeiro vai se dar nas favelas do Rio, originando o que hoje conhecemos como 

Funk, tornando-se uma manifestação cultural fortemente associada aos jovens das classes 

populares da cidade.  

De acordo com Ianni (1976) a cultura popular é a interação entre pessoas de uma 

mesma sociedade, variando de acordo com as transformações ocorridas no meio social. Ela 

pode ter várias origens e tradições que compartilham a cultura acumulada abrangendo todas as 

classes sociais, expressando seus valores e hábitos. Gramsci (1987) associa cultura popular ao 

senso comum, à consciência cotidiana, que contém em si uma concepção de mundo ingênua, 

desarticulada, dogmática e conservadora. Se, a hegemonia relaciona-se ao poder e ao saber, a 

cultura popular é um instrumento de dominação de classe. 

O espaço de veiculação da cultura pela mídia é entendido como um dos principais 

veículos de expressão da identidade. O funk atingiu sua notoriedade por meio da mídia 

nacional, que apresentava uma imagem destorcida dos arrastões nas praias do Rio de Janeiro. 

É relevante a visão estética de Lukács, onde a cultura e a arte são representações na 

consciência humana, surgidas como reflexos do real e marcadas pelos processos de produção 

e reprodução da vida cotidiana. 

 

O mesmo acontece com a arte e a cultura: elas não são emanações de um 

poder supra-sensível ou de uma faculdade transcendente, ainda menos de 

uma vontade divina; são os produtos de uma sociedade organizada e 

estruturada pelos intercâmbios econômicos, ao mesmo título que a política, 

as leis, a religião, a metafísica e a ética. Neste sentido, a atividade artística e 

as concepções estéticas de um povo não são mais autônomas, mas 

heterônomas. Elas dependem de parâmetros sobre os quais não têm nenhum 

poder. Estão incluídas na ideologia, isto é, nas representações forjadas por 

uma sociedade num dado momento de sua história segundo o estágio de 

desenvolvimento material e econômico que tiver atingido (LUKÁCS, 1999, 

p. 233).  

 

A cultura e a arte, nestes termos, são compreendidas como um fenômeno social que 

está inserido numa sociedade composta de complexos. Para o filósofo Lukacs os processos 
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sociais são parte do organismo complexo, a sociedade é composta por complexo de 

complexos, onde o próprio homem biológico é em si um complexo, onde as determinações 

sociais emergem “da compreensão genética da origem e formação dos complexos” 

(LUKÁCS, 2013, p. 28). Para ele a gênese deve constituir o ponto de partida e na 

investigação dos fenômenos sociais. O “problema decisivo está em como são constituídos 

estes complexos e como podemos chegar à essência real da sua natureza e da sua função” 

(LUKÁCS, 2013, p. 539). Para ele os complexos se inter-relacionam, possivelmente 

garantindo a lógica dos complexos como o trabalho, ideologia como sua coexistência. E a 

partir desta compreensão que Lukács possibilita a interpretação dos conceitos fechados em si 

mesmos e das análises sobre a vida social de modo fragmentado e pragmático sem estabelecer 

conexão histórico-causais com a realidade. O autor diz, 

 

(...) o ser social é um complexo de complexos, cuja reprodução se encontra 

em variadas e múltiplas interações com o complexo reprodutivo dos 

complexos parciais relativamente autônomos, porém no qual a totalidade 

exerce, sempre, uma influência predominante no interior dessas interações 

(p.255). 

 

 O movimento funk dá voz aos anseios, festejos e reivindicações das periferias, criando 

espaços de manifestação da cultura popular, que podem ser traduzidos em espelho da 

configuração da realidade, a exemplo das Mulheres MC’s (Mestre de cerimônia), que 

perceberam a formação de uma identidade e construção de espaços de suas demandas sociais. 

(TOFFANO, PINHEIRO, 2018). O funk é perseguido e relacionado menos à questão de 

gênero e mais ao viés contraventor e transgressor da ordem social vigente e alvo sistemático 

de perseguição policial.  

 Embora o funk se esconda atrás de um preconceito de classe e de cor, no Rio de 

Janeiro ele fala a voz das periferias, é uma representação musical, um movimento plural, sem 

hierarquia e dogmas. Sobre a relevância dos movimentos populares de corte cultural e sua 

articulação com o universo político, Braga (1999) observa que, 

 

(...) são movimentos populares de representação de um grupo de interesses 

cuja ação social é orientada, o que descaracteriza como espontâneo, a fim de 

obter transformações políticas e econômicas em um novo cenário de 

transformações naturais, e sociais, levando em consideração a metodologia 

adotada, sua organização, seu contexto geográfico, seus representantes, 

ideologia, políticas, vitórias, derrotas, estrutura e experiência para se 
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consolidar como representativo dentro de uma sociedade (BRAGA, 1999, 

p.29). 

 

 Em Gohn (2003) observa-se que “os movimentos sociais têm fluxos e refluxos na 

realidade, eles constituem um campo de ação social coletiva, parte do objeto de estudo da 

própria sociologia”. (2003, p.8) Entendem-se como “ações sociais coletivas de caráter 

sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população de se organizar e 

expressar suas demandas”. (IDEM, p.13). São vistas também como “um campo de força 

sociopolítica, e suas ações impulsionam mudanças sociais diversas. O repertório de lutas que 

eles constroem demarcam interesses, identidades, subjetividades e projetos de grupos sociais”. 

(IDEM, p.47). 

De um modo geral, os movimentos sociais contemporâneos trazem consigo o 

pressuposto de que transformar a realidade não é só modificar a sociedade a partir dos 

aparelhos do Estado, é modificá-la também ao nível das ações concretas da sociedade civil. 

Sobre o feminismo pode-se dizer que é um fenômeno que surge quando algumas 

mulheres, como resultado de experiências comuns, articulam seus interesses em prol de 

melhores condições sociais, econômicas, políticas e culturais, semelhantes ao gênero 

masculino. Os direitos que lhes são negados em relação aos homens estão diretamente 

articulados à existência de uma hierarquia de subordinação/dominação a que estão submetidas 

as mulheres, mas que ao longo dos anos está sendo transformada, principalmente pelos 

avanços dos instrumentos das lutas feministas. Pretende-se com esta tese discutir o feminismo 

no funk não só como um movimento social, mas como um instrumento para o movimento 

feminista. A bandeira de luta das intelectuais feministas consistia nos primeiros momentos, 

em tornar público “A segregação social e política a que as mulheres foram historicamente 

conduzidas tiveram como consequência a sua ampla invisibilidade como sujeito (LOURO, 

1997, p.17). 

Os movimentos sociais de viés feminista exercem um papel primordial nas lutas em 

defesa da mulher, contra o preconceito e pela construção da igualdade de direitos. Contudo, é 

necessário ponderar que há, objetivamente, prejuízos concretos aos direitos das mulheres, 

como a defasagem salarial entre gêneros, retrocesso na carreira profissional durante a 

gestação e [ou] no usufruto de direitos trabalhistas.  
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A figura feminina do funk está em plena contestação, provocando um processo de 

consolidação do enraizamento popular do gênero, visível na ocupação atual de espaços na 

indústria cultural e de entretenimento popular.  

As habilidades de homens e mulheres não significam um processo espontâneo, mas 

resultam de uma construção dos interesses dominantes no sistema do capital. Uma das fortes 

expressões que determinam as desigualdades sociais é a divisão sexual do trabalho. Cisne 

(2012) assegura que “a divisão sexual do trabalho está intimamente relacionada ao modo de 

produção e reprodução capitalistas, fundamentalmente, por assegurar maiores lucros ao 

capital”. (p.133). Esses lucros são possibilitados pela superexploração do trabalho feminino. 

A desvalorização e subalternidade das mulheres, conferidas nas suas profissões são levantadas 

por meio do movimento feminista, na luta contra este sistema. 

 A dualidade morro-asfalto e a integração dos pobres, são observadas nesta tese 

adotando como base Gramsci (2001), que entende a hegemonia como um consenso 

espontâneo dado pela grande massa da população em orientação à vida social, consenso este 

que nasce do grupo dominante em posição e em função do mundo da produção. Na 

perspectiva gramsciana a hegemonia da classe trabalhadora deve fundar-se sob o consenso 

das massas. A sua construção nos setores populares passa pela conscientização de que 

hegemonia significa determinar traços específicos de uma condição histórica e de um 

processo para tornar-se protagonista de reinvindicações, realizando uma aliança na luta contra 

o capitalismo. Seria então, a capacidade de unificar pela ideologia e conservar um bloco 

social que não é hegemônico, mas marcado por contradições de classe.  

Ao longo da história do funk, o gênero se expande além das periferias, perpassando 

desde as classes mais subalternizadas até a classe burguesa. A realidade dos moradores da 

periferia carioca é marcada pela pobreza, violência e dificuldade de mobilidade social. O funk 

em sua essência retrata o cotidiano e a cultura dos moradores das comunidades do Rio de 

Janeiro, explicitando a realidade de um país com pouco acesso à educação. O funk traduz 

desigualdades não só nas esferas econômicas e políticas, mas ideológicas, que decorrem da 

discriminação e do preconceito contra o significado das mensagens de gênero, da raça e dos 

movimentos populares em geral.  
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1.2 Metodologia de pesquisa 

 

 

Optamos pela metodologia qualitativa e o emprego de técnicas como entrevistas semi-

estruturadas, observação participante, reuniões, visitas domiciliares e questionários. Estes 

foram aplicados a três faixas etárias de mulheres entre jovens e adultas de 17 a 59 anos.  A 

realidade foi observada também por meio dos bailes funk e visitas a residências e centros 

sociais frequentados pelas mulheres do Complexo de favelas da Maré. Buscamos a 

colaboração de uma Instituição que se situa no Complexo da Maré, o “Observatório de 

Favelas do Rio de Janeiro”, a pesquisa foi realizada entre 2018 e 2019. 

A pesquisa empírica constituiu uma etapa muito importante no estudo da realidade. 

Todas as etapas foram longamente planejadas, envolvendo visitas e contatos para facilitar o 

seu desenvolvimento. As leituras permitem assegurar uma ordem lógica na execução das 

atividades. Os dados foram coletados através de reuniões com grupos constituídos de no 

máximo cinco mulheres, no Observatório de favelas. A dinâmica se deu conforme a realidade 

e o cotidiano da favela e das pessoas envolvidas, a cada fase. 

Inicialmente foi realizada 1 (uma) visita domiciliar com moradoras no Complexo de 

favelas da Maré/RJ. Em seguida, uma pesquisa sobre a história local ajudou no conhecimento 

mais profundo da realidade abordada. Os dados levantados na primeira fase foram elaborados, 

analisados e discutidos em colaboração com a equipe de pesquisa do Laboratório de Serviço 

Social e novos projetos societários na América Latina - LASSAL, cujas reuniões realizadas 

no início do segundo semestre de 2018 foram significativas para refletir sobre a realidade das 

favelas da Maré. Com base nessa análise e interpretação dos dados, no grupo e por meio de 

orientações de tese, realizamos a discussão dos resultados da pesquisa. 

O critério de escolha da amostra de 15 (quinze) participantes, foi de forma não 

aleatório, justificadamente intencional ou por conveniência, considerando as características 

particulares do grupo de mulheres em estudo ou ainda, o conhecimento que o pesquisador 

adquiriu previamente no processo de investigação. Esta técnica de forma não aleatória, 

segundo Barbeta (2001) é muito comum e consiste em selecionar uma amostra da população 
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que seja acessível. Um conhecimento prévio foi obtido por meio da pesquisa de mestrado
2
 que 

abordou o tema, oferecendo assim maior segurança na abordagem. O projeto já foi formulado 

em aproximação com os moradores, realizando visitas a residências e participação em eventos 

culturais nas favelas. A parceria institucional favoreceu a seleção dos grupos etários, de 

acordo com interesse manifestado pelos mesmos e a confirmação de nossa opção de 

amostragem. Esses grupos já frequentavam atividades culturais, esportivas e de laser junto à 

instituição coparticipante, de forma regular, tais como os projetos: “A nova cultura 

universitária”, “Culturas de periferia”, “Favela 3D” e “Mulheres protagonistas”. 

Num primeiro momento da pesquisa de campo foi feita uma reunião com 05 (cinco) 

jovens moradoras de 5 (cinco) favelas da Maré, onde cada comunidade tem sua própria 

história. Num segundo momento da pesquisa de campo, fizemos visitas a famílias e 

conversamos com as mulheres residentes na comunidade Parque União. A circulação nas 

favelas não foi feita livremente, o que limitou a pesquisadora e as próprias mulheres 

entrevistadas. Por esta razão, a visita foi feita em momentos de maior segurança. No Parque 

União encontramos com 3 (três) mulheres de gerações diferentes. Uma mulher tinha 59 

(cinquenta e nove) anos, outra 36 (trinta e seis anos) anos e, a terceira 17 (desessete) anos. 

São mulheres que vivem na comunidade e se sentem seguras somente quando estão em casa. 

Devido à gravidade dos conflitos territoriais nesta área do Rio, considerou-se a técnica 

apropriada. É importante mencionar que as mulheres envolvidas nessa pesquisa foram 

selecionadas também pela prontidão e espontaneidade, diferente de critérios estatísticos. 

Buscamos pessoas que representam o local onde a população “reside” perguntando-lhes sobre 

a concordância e disponibilidade de participação.  

Num outro momento foram aplicados questionários para 07 (sete) mulheres de quatro 

comunidades diferentes com faixa etária de 17 (dezessete) a 50 (cinquenta) anos, moradores 

do: Morro do Timbau, Vila Pinheiros, Parque União e Nova Holanda. Os questionários foram 

aplicados em um curso do SENAC/RJ, no Centro Politécnico na Rua vinte e quatro de Maio, 

nº 543 – São Franscisco Xavier/Riachuelo, à convite de uma das entrevistadas por ocasião de 

uma reunião do Observatório de Favelas. 

                                                 
2
 Durante esta pesquisa nossa dissertação de Mestrado foi publicada, sob o título: “Movimento funk carioca, cultura popular 

e mercado: limites da consciência de gênero à emancipação da mulher trabalhadora” e o Livro: “Movimento Funk Carioca, 

Cultura Popular e Mercado: Limites da consciência da mulher trabalhadora”, servindo como motivação e fonte obrigatória, 

tendo em vista a segurança e legitimidade da tese que se apresenta. 
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Houve por parte da pesquisadora a necessidade de um planejamento adequado à 

realidade da população e ao curso histórico do movimento funk, decorrendo assim o 

estabelecimento de etapas e fases, tentando captar a realidade contemporânea da mulher 

trabalhadora que participou de bailes funk em diferentes fases de suas vidas, tanto enquanto 

identidade de gênero como de classe, para tal a pesquisa foi dividida em 4 (quatro) fases. O 

planejamento e a teorização seguiam os passos indicados pela banca de qualificação da tese, 

realizada em novembro de 2017. Deste modo, contatos diretos foram realizados com as 

mulheres nas favelas, com lideranças sociais, através de reuniões, entrevistas e aplicação de 

um questionário. 

Sobre pesquisa qualitativa, partimos de algumas referências: 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 

de matérias empíricas - estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; 

história de vida; entrevista; artefatos; textos e produção culturais; textos 

observacionais, históricos, interativos e visuais. [...]. Entende-se, contudo, 

que cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, 

geralmente existe um compromisso no sentido do emprego de mais de uma 

prática interpretativa em qualquer estudo (DENZIN; LINCOLN, 2005, p. 

17). 
 

 

 

A pesquisa por observação tem por característica, como o próprio nome assinala a 

observação real dos fatos por uma pessoa, com motivos previamente definidos, no momento 

em que eles acontecem. Ao se pretender estudar o movimento funk na formação política e 

cultural da mulher trabalhadora, em especial no Complexo de Favelas da Maré, não foi 

suficiente apenas a realização de entrevistas com as mulheres. Partiu-se também para uma 

pesquisa por observação, de forma simultânea à pesquisa de campo, realizando reuniões 

periódicas e visitas domiciliares em residências. 

Nesta perspectiva, emerge o entendimento de que este método aborda uma variedade 

de técnicas com a finalidade de apreender e interpretar os significados existentes no ambiente 

da investigação. Neste sentido, a pesquisa de campo buscou compreender os significados 

atribuídos pelos próprios sujeitos ao seu contexto, à sua cultura, utilizando técnicas adequadas 

para descrição do contexto estudado. Em pesquisas qualitativas procura-se 

metodologicamente, uma inserção do pesquisador ao contexto natural para acessar as 
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experiências, os comportamentos, às interações, assim como, fontes documentais, para 

compreender a dinâmica do grupo estudado. 

A pesquisa realizada buscou em síntese, entender a sociedade na totalidade das 

relações sociais e dos elementos que a constituem. Ao estudar como funcionava no momento 

da observação as comunidades delimitadas, adotou-se em prática a observação participante 

como a forma mais adequada de conhecer intensivamente uma sociedade no seu contexto 

microssociológico, a partir da relação de complexos, conforme observa Lukács, com a 

totalidade do objeto. Portanto, para entender o homem na sua totalidade (social, biológica e 

psicológica) foi necessário um trabalho de campo, com um olhar para as situações ocorridas 

no interior do grupo social no qual as mulheres de nossa amostra vivem, agem e se 

relacionam. 

Quanto à metodologia de análise dos dados, procedemos a um cruzamento das fontes 

bibliográficas e os dados coletados empiricamente, examinando as categorias teóricas pré-

definidas acerca do tema proposto e elementos constitutivos da realidade, por meio do 

levantamento dos dados e as técnicas acima mencionadas, seguindo eixos primários, que 

orientaram a análise posterior dos dados, como: moradia; formação profissional; situação 

econômica e desafios cotidianos no âmbito das lutas sociais. 

Na sequência desta exposição, procedeu-se a uma análise da história do Complexo da 

Maré, momento importante na compreensão da lógica adotada para o conhecimento do objeto 

de pesquisa.  

 

 

1.3 O Complexo da Maré - Espaço onde a pesquisa foi realizada 

 

 

 

 

O Complexo da Maré é o maior complexo de favelas da cidade do Rio de Janeiro, 

habitado por 17 (dezessete) favelas, na Zona Norte do município. Suas delimitações 

geográficas são definidas pela Baía de Guanabara e três vias expressas: Linha Vermelha, 

Linha Amarela e Avenida Brasil.  

No período pré-colonial, essa região então muito tranquila constituía um arquipélago 

de nove ilhas na Baía de Guanabara, e onde moraram pescadores por mais de 8 (oito) mil 
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anos. Várias favelas da Maré têm nomes que denotam a presença indígena na região, como 

Timbau e Pinheiro. (MARIJSSE, 2017).  

 

 

Na primeira metade do século 20, o Estado Novo formado no governo 

Getúlio Vargas tinha projetos visionários para esse pântano: um grande anel 

industrial. Em 1946 a via expressa Variante Rio-Petrópolis, posteriormente 

chamada de Avenida Brasil, foi construída para melhorar a conexão entre o 

Centro e os subúrbios. Esse vasto esforço trouxe muitos projetos industriais 

para a região, criando uma zona industrial oferecendo sólidas condições para 

as pessoas se mudarem e habitarem a área. (MARIJSSE, 2017, p.2) 

 

 

No complexo da Maré vivem cerca de 130 (cento e trinta) mil pessoas, de acordo com 

informações do censo de 2010 do IBGE, que se estendem entre a Avenida Brasil e a Linha 

Vermelha, as mais importantes vias de acesso à cidade. Foi com a criação da Avenida Brasil 

(concluída em 1946) que as primeiras famílias que ocuparam o Complexo constituíram suas 

casas.  

Como os grandes projetos industriais, a expansão da Zona Sul e a Construção da 

Cidade Universitária demandavam mão de obra e, por terem expandido em um período longo 

de seca no nordeste brasileiro, houve aumento de migrações para a região sudeste. Nas favelas 

do hoje do Complexo
3
 esses migrantes se juntaram aos pescadores locais da costa, onde o 

Morro do Timbau era a única área cercada de pântano e água. Assim, foram construídas as 

palafitas acima da água, criando a comunidade Baixa do Sapateiro, em 1940. 

A ocupação do local começou na década de 1940, com as comunidades de Parque 

Maré, Morro do Timbau (único local seco da Maré, uma vez que toda área da Maré era um 

manguezal) e Baixa do Sapateiro. O Conjunto Habitacional Marcílio Dias iniciou seu 

processo de ocupação em 1948. Na década de 1950 surgiram Parque Rubens Vaz e Parque 

União, seguidas da Nova Holanda, originada do Centro de Habitação Provisória, criado para 

abrigar temporariamente famílias removidas de outras favelas na década de 1960. Sob o 

regime militar o governo Estadual Carlos Lacerda (1961-1964) fez muitas favelas da Zona Sul 

                                                 
3
 Maré é o nome original da favela identificado pelos moradores. No entanto, na redação da tese nos pareceu 

facilitar o uso simplificado de Complexo e de Maré. O primeiro denotando o conjunto das favelas e o segundo, 

aquelas favelas onde realizamos a pesquisa.  
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serem removidas pelo projeto de modernização da cidade dando origem à Praia de Ramos, 

constituída em 1962, na Maré. (BRASIL247, 2014). 

 

A favelização da área reflete um grande padrão nacional de urbanização. 

Entre 1950 e 1991 a porcentagem de brasileiros vivendo em cidades 

aumentou de 36,2% para 75,2%. Os anos 50 e 60 também coincidiram com 

projetos de modernização na Zona Sul e grandes processos de remoções das 

favelas. O antigo presidente da Associação de Moradores do 

Timbau Antônio Carlos Pinto Vieira relembra: “Eu tenho notícias de 

processos de remoções de moradores, já na década de 50. Mas foi um 

processo de resistência também. A Maré foi se formando apesar desse 

processo. Aqui também surgiram as antigas associações de moradores, em 

um processo de associativismo. A Favela de Timbau foi fundada em 1954 e 

Baixa do Sapateiro em 1956 e 1957”. (MARIJSSE, 2017, p.3). 

 

 

Marijsse (2017, p.3) aponta que “até o início dos anos 80 (oitenta), essas seis favelas -

Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro, Parque Maré, Parque Rubens Vaz, Parque União e 

Nova Holanda, formaram a configuração original da Maré”. Em 1979, ainda durante 

a ditadura Militar, o Projeto Rio foi implementado pelo BNH - Banco Nacional de Habitação 

(Programa Morar - PRO-Morar) e sua proposta era a remoção de favelas na Maré e a 

importação de um modo de vida “moderno” e “civilizado”. O projeto permitia que os 

moradores ficassem na região, mas com as palafitas removidas para complexos habitacionais 

próximos, Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Pinheiro e Conjunto Esperança. 

Essas comunidades ocuparam o território ao longo da Avenida Brasil e se expandiram 

na direção do Canal do Cunha e da Baía de Guanabara. Surge neste período a Vila do João no 

âmbito do Programa Morar (Pro-Morar) para remoção de famílias residentes em palafitas, 

assim como surgiram às comunidades de Nova Maré, Bento Ribeiro Dantas e Roquete 

Pinto. Em 1982, foi erguido o Conjunto Habitacional Conjunto Esperança às margens do 

Canal do Cunha pelo Projeto Rio, do governo federal, e originalmente com 35 (trinta e cinco) 

edifícios totalizando 1.400 (hum mil e quatrocentos) apartamentos. O Conjunto Esperança 

recebeu na sua fundação cerca de 7 (sete) mil pessoas, e em 1990 a Vila Pinheiros fez parte da 

segunda fase do Projeto Rio que destinava-se a reassentar os moradores das palafitas sobre 

aterros dos manguezais financiado pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH). O 

conjunto Salsa e Merengue uma alusão a novela televisiva da rede Globo, foi construído 

pelo governo para abrigar, em um primeiro momento, moradores afetados pelas fortes chuvas 
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nos anos da década 1990. “Em 1994, a Prefeitura do Rio oficialmente declarou o Bairro da 

Maré como sendo a 30ª região administrativa do Rio de Janeiro, estabelecendo-o como 

um bairro reconhecido, como a Rocinha e o Complexo do Alemão”. (MARIJSSE, 2017). 

A Avenida Brasil simboliza o progresso e o trabalho, por conectar muitos moradores 

da Maré a trabalhos, a universidades e outros serviços públicos e privados na Zona Sul e no 

Centro. A construção da Avenida Brasil é fundamental para compreender a Maré, a maneira 

que ela evoluiu e a forma que aparece no mapa atualmente.  

Segundo o Censo Maré
4
 (2000), o complexo de Favelas da Maré constitui-se em 17 

(dezessete) microbairros, usualmente chamados de comunidades, que se espalham por 

800.000m2. Há oficialmente 7 (sete) espaços de esporte, lazer e cultura, 9 (nove) unidades de 

saúde, dezenas de espaços religiosos, entre igrejas católicas e protestantes, e centros de matriz 

africana, além de 13 (treze) postos de assistência social. 

A história da formação do Complexo da Maré é muito rica em fatos históricos, lutas e 

resistências. Vieira (1998) ao narrar a história da Maré, observa: 

 

 

Quando olhamos um bairro como a Maré, temos a impressão de contemplar 

algo inacabado, em constante construção: paredes sem esboço, alvenaria 

aparente, vergalhões apontados para o alto, puxadinhos aqui e acolá. Assim é 

a favela, um lugar que muda a cada dia, que cresce para cima, para os lados, 

que se multiplica e se sobrepõe. Um espaço em constante movimento. 

(VIEIRA, 1998, p. 4) 

 

 

Para este autor a comunidade da Maré é plena de adversidades e a sua tarefa continua 

na reconstrução de si mesma. “Todas as possibilidades estão postas, basta que nossa 

percepção lhes dê sentido”. (VIEIRA, p.215).  

 

 

 

 

                                                 
4
 Censo Maré é uma iniciativa da Redes da Maré em parceria com o Observatório de Favelas, Fundação Ford e 

Petrobras, patrocínio da Action Aid e apoio do Instituto Pereira Passos (IPP) 
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Figura 1: Favelas do Conjunto de Favelas da Maré (com subdivisão da Vila do Pinheiros). 

Fonte: Redes da Maré / Observatório de Favelas 2012. 
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A Maré foi reconhecida oficialmente como bairro da cidade em 1994. Hoje há cerca 

de 40 (quarenta) mil domicílios, em 17 (dezessete) comunidades com fisionomias distintas e 

características próprias, em diferentes contextos de ocupação, costumes e culturas diversas, 

que a realidade contribui decisivamente para a diversidade e riqueza cultural existente neste 

território popular, densamente habitado por grupos sociais de renda familiar abaixo de 2,5 

salários mínimos, por isso precisam inventar suas condições de existência a cada dia, que 

podem ser observados nesta tabela: 

 

 Tabela 1 - Renda dos moradores da Comunidade da Maré: 

Comunidade 0 a 1  1 a 2  3 a 6  7 ou mais  

1.Vila do João 5,72 63,6 28,20 2,45 

2.Salsa e Merengue 6,65 64,6 27,95 0,76 

3.Conjunto Pinheiros 4,09 57,5 34,11 4,29 

4.Vila Pinheiros 8,32 63,7 25,43 2,51 

5.Conjunto Esperança 5,33 55,4 35,31 3,94 

6.Bento Ribeiro Dantas 5,59 63,3 28,32 2,80 

7.Nova Holanda 3,71 69,3 24,91 2,12 

8.Nova Maré 10,21 65,7 21,52 2,62 

9.Marcílio Dias/Mandacaru 9,03 62,1 25,96 2,93 

10.Ramos 5,97 60,4 31,34 2,24 

11.Parque União 3,24 56,9 35,31 4,58 

12.Rubens Vaz 4,30 64,6 29,11 2,03 

13.Parque Maré 5,60 68,5 23,44 2,49 

14.Morro do Timbau 1,58 60,9 31,75 5,79 

15.Baixa do Sapateiro 2,80 65,3 28,45 3,45 

Média da Maré 5,60 63,1 28,31 3,03 

 
Fonte: CEASM, 2003

5
 

 

                                                 
5
 As tabelas 1,3 e 4 foram consultadas por uma pesquisa realizada em 2003, pelo CEASM e o Censo Maré, dados 

confiáveis que contribuiu para informar dados reais. 
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Como observamos no quadro acima há bastante diferença entre as comunidades, a 

exemplo do Conjunto Pinheiros, Conjunto Esperança, Ramos, Parque União e o Morro de 

Timbau. Nestas 1/3 de seus moradores ganham na faixa de 3 (três) a 6 (seis) salários mínimos. 

Quanto às comunidades Nova Holanda e Salsa e Merengue a maioria de seus moradores 

ganham na faixa de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos. 

Na Maré está localizado o único batalhão de polícia militar (22º Batalhão da Polícia 

Militar do Rio de Janeiro/PMERJ), também é loteada por facções rivais de traficantes e 

milicianos. 

A situação de conflito entre a polícia e o narcotráfico é constante, além da escassez da 

oferta de serviços públicos em vários pontos da comunidade e da insatisfatória assistência às 

necessidades básicas da população, como água encanada, saneamento básico, coleta de lixo, 

iluminação pública, creches, etc. incluindo níveis altos de insalubridade em algumas 

regiões do Complexo. Essa realidade deixa os moradores mais vulneráveis à diversas formas 

de violência e ao desrespeito ao princípio da dignidade humana, sofrendo uma série de 

representações negativas, estereótipos e preconceitos. 

 

 

1.4 Observatório de Favelas do Rio de Janeiro  

 

 

O observatório de Favelas do Rio de Janeiro
6

 foi criado em 2001 como uma 

organização da Sociedade civil de pesquisa, consultoria e ação pública, dedicada à produção 

do conhecimento de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos, desde 2003 

como uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), com sede na Favela 

Nova Holanda, no Rio de Janeiro e sua atuação é nacional. O Observatório foi fundado por 

pesquisadores e profissionais oriundos de espaços populares, e trabalhadores de diferentes 

espaços da cidade. (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2017). 

 

O Observatório de Favelas é uma instituição de pesquisa e consultoria que se 

dedica à produção e à troca de conhecimentos sobre comunidades populare 

urbanas. O Observatório se propõe a elaborar, articular e implementar 

                                                 
6
 Situada na Rua Teixeira Ribeiro, 535, Maré - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21044-251 (próximo à passarela 09 da 

Avenida Brasil). 
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práticas exemplares para superar desigualdades e expandir direitos e 

responsabilidades nesses espaços, em prol de uma cidadania participativa e 

plena. (CENSO REDE, 2015, p.19). 

 

 

 

Voltada para a pesquisa, a missão do observatório é a elaboração de conceitos, 

metodologias, projetos, programas e práticas que contribuam na formulação e na avaliação de 

políticas públicas voltadas para a superação das desigualdades sociais.  Sua atuação ocorre em 

cinco áreas distintas: Políticas urbanas, Educação, Comunicação, Cultura e Direitos Humanos. 

(OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2017). Os objetivos do Observatório de Favelas são: 

 

 

 Ampliar sua rede sociopedagógica para influenciar na elaboração de 

políticas públicas, torná-las efetivas e criar práticas de intervenção social 

nos espaços populares; 

 Avaliar políticas públicas destinadas à cidade e, em especial, aos espaços 

populares, a partir da produção de instrumentos conceituais e 

metodológicos plurais; 

 Elaborar conceitos, produzir informações e representações que ponham 

em perspectiva visões estereotipadas e homogeneizantes sobre as favelas 

e espaços populares; 

 Incidir no campo das políticas culturais, para que a definição destas 

reconheça e contemple as manifestações e práticas presentes nos espaços 

populares; 

 Formular e implantar práticas exemplares em educação, geração de 

trabalho e renda, moradia e regularização fundiária urbana, cultura, 

comunicação, segurança pública e valorização da vida; 

 Constituir referências inovadoras de produção do conhecimento, dentro e 

fora de nossa rede social e política, para viabilizar propostas de Direito à 

Cidade. (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2017, p.1). 

 

 

 

1.4.1. Indicadores sociais, econômicos e políticos do Complexo da Maré 

 

 

No Brasil, as décadas de 1980 e 1990 constituem um período de lutas pela 

redemocratização da sociedade brasileira, produzindo no plano político resultados que afetam 

diretamente nos espaços populares. Como exemplo, houve a criação do Partido dos 

Trabalhadores (PT); o surgimento da Central Única dos Trabalhadores (CUT); o 

fortalecimento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a atuação das 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica (CEBs), que explicitam a reorganização e 

revitalização dos movimentos sociais, após um período de vinte anos na clandestinidade 
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imposta pelos militares. Os movimentos sociais repercutem nas favelas, onde moradores 

lutam pela melhoria de vida e reconhecimento de seus direitos. Em 1990, temos também o 

surgimento crescente das atuações de Organizações Não Governamentais (ONG). Instituições 

presentes cada vez mais nos espaços populares, onde atuam de diversas formas e em 

diferentes aspectos da vida social.  O terceiro setor é um campo de atuação política definida 

ao lado de partidos de esquerda e de movimentos sociais. Há um grande número de 

instituições que não pertencem nem ao mercado nem ao Estado onde a sua atuação passa por 

pressões dos agentes públicos e da iniciativa privada. Elas lutam por alternativas para uma 

gama de problemas enfrentados pelo Brasil e seu fortalecimento através destas Instituições 

não governamentais é um fator importante para transformar a realidade do país.  Na Maré, 

neste mesmo momento houve o surgimento destas Instituições que buscam superar problemas 

estruturais de suas comunidades. (MAXWELL/PUC RIO, 2017). 

O Censo Maré começou a ser formulado em 1999, e dividem-se em duas partes, ambas 

já publicadas. No primeiro Censo há uma preocupação com a fidedignidade das informações e 

a metodologia aplicada, os eixos principais foram população, habitação, educação e trabalho 

infantil. (MAXWELL/ PUC RIO, 2017). As favelas da Maré estāo divididas nas seguintes 

comunidades: Baixa do Sapateiro, Mandacaru, Marcílio Dias, Morro do Timbau, Nova 

Holanda, Parque Maré, Parque União, Ramos, Roquete Pinto, Rubens Vaz, Nova Maré, 

Conjunto Pinheiros, Salsa e Merengue, Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Esperança, Vila 

Pinheiros, Vila do João. Estas divisões contam com 16 (dezesseis) favelas e outras contam 

com 17 (dezessete) favelas. 

Iniciamos dando um destaque à tabela 2, de habitação, que aponta o número de 

habitantes e de domicílios no conjunto de favelas da Maré, por comunidade. 

 

 

Tabela 2 - Número de habitantes e de domicílios no conjunto de favelas da Maré por 

comunidade – ano 2010. 

Comunidade Habitantes Domicílios 

1. Parque União 19.662 6.621 

2. Vila do Pinheiro 15.492 4.974 

3. Nova Holanda 15.450 4.729 

4. Vila do João 13.301 4.545 

5. Parque Maré 12.322 3.999 
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6. Baixa do Sapateiro 7.757 2.590 

7. Roquete Pinto 7.488 2.382 

8. Salsa e Merengue 7.258 2.130 

9. Marcílio Dias 6.759 1.768 

10. Morro do Timbau 6.359 2.109 

11. Conjunto Esperança 5.530 1.870 

12. Rubens Vaz 5.154 1.710 

13. Conjunto Pinheiros 4.115 1.337 

14. Conjunto Bento 

Ribeiro Dantas 
3.580 953 

15. Nova Maré 3.174 850 

16. Praia de Ramos 3.073 932 

Total Geral 136.474 43.499 

 

 
Fonte: IBGE, censo demográfico (2010 apud Censo Maré, 2015, p.14). 

 

 

 

Segundo os dados apontados acima a favela do Parque da União é considerada a mais 

habitada, com cerca de 19.000 (dezenove mil) habitantes. Sobre a população da comunidade 

da Maré, o Censo revela que: 

   

1/3 dela é composta por crianças de 0 a 14 anos de idade, sendo que desse 

total 16% é de crianças com idade de 0 a 6 anos e 14% com idade de 7 a 14 

anos. Na continuidade dessa população jovem temos outro segmento 

importante: 30% dos moradores da Maré possuem entre 15 e 25 anos de 

idade. Assim, mais da metade da população da Maré é constituída por 

crianças, adolescentes e jovens. Ainda com relação a essa questão o Censo 

constatou que apenas 11% dos moradores da Maré possuem escritura 

definitiva de suas casas. Outros 25% possuem documentos de algum órgão 

público que reconhece a propriedade da casa. (MAXWELL/ PUC RIO, 

2017). 

 

A maioria da população residente nas comunidades da Maré são crianças, adolescentes 

e jovens. Sobre o Movimento Cultural Funk nestas localidades, conforme estimou um 

levantamento da FGV (Fundação Getúlio Vargas) no Rio de Janeiro, este gênero é 
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responsável direto por cerca de 10 (dez) mil empregos com faturamento de aproximadamente 

10 (dez) milhões por mês. 

 

Segundo o estudo, as bilheterias de 879 bailes rendiam R$ 7,02 milhões. Os 

ganhos de MCs, DJs, vendedores ambulantes e funcionários de equipes de 

som seriam responsáveis por mais R$ 1,4 milhão. Já os cachês das equipes 

de som totalizariam R$ 2,14 milhões. A carreira de grande parte dos MCs é 

curta, muitas não vão além de um sucesso. Mesmo assim, já serve para 

melhorar a condição de vida. “Um MC pode fazer 30 bailes por mês ao 

cachê de mil reais. Em seis meses, terá condições de montar um negocinho 

na favela, comprar uma casa e um carro”, explicou o DJ Marlboro à revista 

Veja em 2014. Um vídeo com dezenas de milhões de visualizações no 

YouTube se torna uma fonte de renda também. (NEXO JORNAL, 2018, 

p.3). 

 

 

 As mulheres entrevistadas, informaram-nos de bailes de comunidade que acontecem 

em favelas da Maré, como o Baile da Nova Holanda. Contudo, os moradores do conjunto de 

17 (dezessete) favelas não circulam de uma a outra, devido ao controle exercido pelos 

diferentes tipos de facções na área, que podem ser visualizadas nesta tabela feita pelo Censo 

Maré em conjunto com a CEASM (Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré). Esta 

tabela mostra que uma média de 49% dos moradores nunca haviam saído dos limites de suas 

comunidades e transitado por outros espaços da Maré. 

 

 

 Tabela 3 - Circulação dos moradores da Maré por outras comunidades 

Comunidade  Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente 

1.Vila do João 40,7 18,2 24,0 17,1 

2.Salsa e Merengue 35,9 19,1 24,3 20,7 

3.Conjunto Pinheiros 42,1 18,6 23,0 16,3 

4.Vila Pinheiros 45,9 19,0 23,4 11,7 

5.Conjunto Esperança 42,2 16,4 22,4 19,0 
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6.Bento Ribeiro Dantas 39,1 20,1 23,1 17,8 

7.Nova Holanda 46,2 17,0 19,9 17,0 

8.Nova Maré 39,2 20,8 20,8 19,1 

9.Marcílio Dias 61,6 14,9 17,2 6,3 

10.Ramos 61,8 12,7 13,6 11,8 

11.Parque União 57,9 15,5 17,0 9,5 

12.Rubens Vaz 58,3 12,9 14,7 14,0 

13.Parque Maré 59,7 14,3 16,6 9,4 

14.Morro do Timbau 57,5 17,6 14,0 10,9 

15.Baixa do Sapateiro 55,2 16,5 15,6 12,7 

16.Roquete Pinto 60,7 14,5 19,7 5,2 

Maré 49,0 17,1 19,6 14,2 

 
Fonte: CEASM, 2003. 

 

 

Ainda segundo as entrevistadas o impedimento de circulação dificulta um 

conhecimento de projetos e Instituições que realizam atividades de cultura e entretenimento e 

de sua relação com a liberdade de ir e vir. Fica clara a limitação do acesso a cultura destes 

moradores, pois acabam não tendo acesso a bens e equipamentos culturais oferecidos em 

outros espaços da cidade e, por outro lado, não ampliam o intercâmbio, restinguindo-se ao 

cotidiano, quando limitam suas vidas à vizinhança mais próxima, ela própria abalada por 

conflito armado. Esses dados acima mostram um dos maiores problemas da Maré.  

 

 

 

(...) forte processo de particularização espacial existente na Maré 

determinado não apenas pela formação histórica de suas comunidades que se 

desenvolveram de forma autônoma, mas também pelo componente da 

violência, materializado através do domínio territorial de grupos armados, 

que cria as chamadas “fronteiras” internas. (MAXWELL/ PUC RIO, 2017, 

p.58). 



41 

 

Devido aos limites de circulação entre as comunidades da Maré todas elas têm 

Escolas Públicas e a maioria foi construída no final dos anos 80. Vemos no quadro a seguir 

como são distribuídas estas escolas: 

Tabela 4 - Escolas da Maré por comunidade e ano de fundação. 

Escola Comunidade Ano de fundação 

da escola 

1. CIEP Elis Regina Nova 

Holanda 

1989 

2. CIEP Hélio Smidt Parque 

Rubens Vaz 

1992 

3. CIEP Ministro Gustavo 

Capanema 

Vila do 

Pinheiro 
1985 

4. CIEP Operário Vicente 

Mariano 

Morro do 

Timbau 
1987 

5. CIEP Samora Machel Parque 

Maré 
1989 

6. CIEP Leonel de Moura 

Brizola 

Ramos 1985 

7. E.M. Armando de Salles 

Oliveira 

Ramos 1961 

8. E.M. Bahia Morro do 

Timbau 
1936 

9. E.M Cantor e Compositor 

Gonzaguinha 

Marcílio 

Dias 
1992 

10. E.M. IV Centenário Baixa do 

Sapateiro 
1958 

11. E.M. Nova Holanda Nova 

Holanda 
1962 

12. E.M. Teotônio Vilela Conjunto 

Esperança 

1985 

13. E.M Professor Josué de 

Castro 

Vila do 

João 

1985 

14. E.M. Tenete Gal. Napion Roquete 

Pinto 

1972 

 
Fonte: caderno de instituições da Maré. (CEASM, 2003). 



42 

 

 

Observando o quadro acima “segundo dados do censo de 2000 (IBGE), a taxa de 

analfabetismo para o Brasil era de 13,6%, mas para o município do Rio de Janeiro era de 

4,4% e para o Complexo de favelas da Maré era de 11,4%.” (MAXWELL/ PUC RIO, 2017, 

p.62). Podemos considerar que mesmo um pouco abaixo, a taxa de analfabetismo na Maré é 

praticamente o triplo do município do Rio de Janeiro. Isso significa que dentre as 31 regiões 

administrativas existentes no município, em 2000, a Maré tinha o segundo maior índice de 

analfabetos. (Op. Cit). 

Falando em empreendedorismo econômico na comunidade da Maré, o Censo Maré 

descreve os quantitativos no quadro abaixo: 

 

Tabela 5 - Cobertura do Censo Maré de empreendimentos econômicos da 

Comunidade da Maré 

  

 Unidade territorial Universo Entrevistas 

realizadas 
Entrevistas 

Não 

realizadas 

%   

 Maré - TOTAL 3.182      2953                 229           92,8%  

 1.Nova Holanda 310 295 15 95,2% 

 2.Conjunto Bento Ribeiro Dantas 52 49 3 94,2% 

 3.Conjunto Esperança 81 76 5 93,8% 

 4.Conjunto Pinheiros 80 75 5 93,8% 

 5.Morro do Timbau 155 145 10 93,5% 

 6.Baixa do Sapateiro 290 271 19 93,4% 

 7.Nova Maré 43 40 3 93,0% 

 8.Parque Rubens Vaz 124 115 9 92,7% 

 9.Salsa e Merengue 94 87 7 92,6% 

 10.Marcílio Dias 145 134 11 92,4% 
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 11.Praia de Ramos 104 96 8 92,3% 

 12.Parque Maré 324 299 25 92,3% 

 13.Vila do João 345 318 27 92,2% 

 14.Parque União 481 443 38 92,1% 

 15.Vila do Pinheiros 416 383 33 92,1% 

 16.Parque Roquete Pinto 138 127 11 92,0% 

 
Fonte: IBGE, censo demográfico (2010) apud Censo Maré (2015, p.38.) 

 

 

Tamanhas desigualdades possivelmente refletem na qualidade de vida e marcam as 

trajetórias profissionais destes moradores. Certamente as crianças da Maré terão menos 

chances de utilizarem e terem contato com bens educacionais e culturais e embora o fator 

econômico não seja absoluto, mantém forte ligação com o sucesso escolar. (MAXWELL, 

PUC RIO, 2017). 

Sobre o Censo Maré em realizar a pesquisa nas atividades econômicas, levou-se em 

consideração a informalidade como não impedimento para a inclusão, exceto na hipótese da 

comercialização de produtos ou de serviços ilícitos, como venda de artigos falsificados ou 

clandestinos, como roupas, CDs (compact disc) ou a eventual distribuição de sinal de TV 

(televisão) fechada. (CENSO, 2017). 

Tabela 6 – A atividade principal do empreendimento está mais compreendida em que setor? 

Setor de atividade Número de 

empreendimentos 

pesquisados 

Porcentagem 

Comércio 1.948 66,0% 

Serviços 983 33,3% 

Indústria 22 0,7% 

Total 2.953 100,0% 

Nota - Bares, restaurantes, pensões, lanchonetes e similares foram computados como comércio. 

Fonte: IBGE, censo demográfico (2010 apud Censo Maré, 2015, p.39). 
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Observa-se que a grande parte do comércio que funciona na Maré é informal e o 

Censo Maré (2017) admite “que nem todos os empreendimentos recenseados ocorrem em 

unidades comerciais, posto que alguns empreendedores realizam seu negócio em local não 

específico, em geral, no domicílio, sem que haja um espaço reservado ou adaptado para a 

atividade”. Foi observado que a maioria destes comércios é do tipo de atividade econômica 

como bar e Centros de beleza e estética. 

 

 

Tabela 7 - 12 (doze) tipos de atividade econômicas mais frequentes na Maré 

Atividade Número de empreendimentos 

pesquisados 

% 

Bar 660 22,4% 

Beleza Estética 307 10,4% 

Roupas 216 7,3% 

Mercado 138 4,7% 

Lanches 131 4,4% 

Veículos 130 4,4% 

Salgados / doces 127 4,3% 

Restaurante / pensão 94 3,2% 

Informática / games 69 2,3% 

Bazar 68 2,3% 

Material de construção 67 2,3% 

Serralheria / vidraçaria 60 2,0% 

 
    Fonte: IBGE, censo demográfico (2010 apud Censo Maré 2015, p.40). 

 

 

Da mesma forma como não há circulação entre as favelas, os moradores também 

pouco saem delas, mesmo a procura de emprego. Quando estão à procura, segundo a 
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entrevistada Angela (59 anos) que trabalhava com pessoas da favela em departamento de 

pessoal, os moradores omitiam o endereço, temendo não serem contratados. 

Quanto ao número de conflitos de violência registrados nas comunidades da Maré, de 

acordo com o 2º boletim Direito à Segurança Pública na Maré, disponibilizado pela ONG 

Redes da Maré (2018): 

 

Ao longo de 2017, foram registradas 108 situações com inúmeros disparos 

de arma de fogo, sendo 41 decorrentes de operações policiais, 41 de 

confrontos entre grupos armados e 26 eventos com disparos sem confronto 

ou violência letal, ou seja, promovidos por um único grupo. Os confrontos 

armados, tanto os provocados por intervenção policial quanto por grupos 

armados, resultaram em 42 homicídios, 57 pessoas feridas, 35 dias de 

escolas fechadas e 45 dias de unidades de saúde sem funcionamento. 

 

 

Foram 42 (quarenta e duas) mortes em média a cada 9 (nove) dias em decorrência dos 

confrontos armados e 57 (cinquenta de sete) feridos decorrentes da atual política de drogas e 

Segurança Pública no país. 

Destacamos como reflexão que a cultura do morro possui uma “cultura de 

sobrevivência”, conforme entrevista de MC Raphael Calazans cedida a Adriana Facina, em 

novembro de 2012: 

 

Não existiria o Complexo do Alemão se não fosse a cultura. E a cultura não 

só a cultura artística do grafite, do rap, do pagode, do samba. Não, eu acho 

que é uma cultura da sobrevivência. Então a primeira cultura que a gente 

tem é uma cultura da sobrevivência. A gente tem uma realidade difícil, 

então, como vamos superar ela? Uma das formas de superar é construir uma 

cultura local. Fora isso, a parte mais tradicional da cultura, isso daqui, cara, é 

um celeiro de artistas. Artistas tanto do grafite, do pagode, do samba. Você 

tem a quadra da Imperatriz aqui na Pedra do Sapo, lá do início – isso eu sei 

por causa que os meus avós iam, foram uns dos fundadores de lá – e era o 

encontro dos neguinhos com cachaça e violão, fazendo música, fazendo 

samba. Não tinha luz no Complexo do Alemão, era tudo roça. Aí começou 

dali. Cada beco daqui tem uma certa identidade. (FACINA, s.d., p.2-3). 
 

 

 

Podemos afirmar desta forma, que o funk não foi inventado pela indústria cultural, é 

uma expressão vinda da urgência. Conforme diz Palombini (Apud ALBUQUERQUE, 2016): 

 

O funk é um gênero essencialmente experimental, como o foram o hip hop e 

a house na origem. Seus criadores não partiram de uma educação musical 
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formal para fazer a música, mas inventaram-na por meio da prática dos 

recursos de um instrumentário novo. Essa prática e suas descobertas 

resultaram no primeiro gênero brasileiro de música eletrônica dançante. Isso 

não significa que ele não tenha história no Brasil e no mundo. No universo 

da chamada alta cultura, onde experimentalismo é sinônimo de 

impopularidade, suas técnicas foram descobertas e teorizadas pela música 
concreta de 1948. Mas não é a ela que o funk se liga, e sim às tradições da 

diáspora africana. Afora o experimentalismo inerente a sua origem 

instrumental, o proibidão participa de uma estética experimental, na linha do 

menos é mais, capaz de atingir visualizações na casa dos sete ou oito dígitos. 

E há um terceiro aspecto nesse experimentalismo: o funk faz parte de uma 

cultura de sobrevivência que o obriga a transmutar-se a fim de preservar a 

vida. Também aqui ele é jogo, inclusive de cintura. (ALBUQUERQUE, 

2016, p.5). 

 

 

 

1.5 Quem são as mulheres entrevistadas? 

 

 

 
Ao buscar uma amostragem de mulheres que pudessem colaborar com essa pesquisa 

levamos em consideração as mudanças ocorridas de uma geração à outra durante várias 

décadas do Movimento funk no Rio de Janeiro, ou seja, o contexto sócio-econômico e 

questões sobre o crescimento da pobreza. Traçamos um esquema para representar essa 

evolução e a faixa de idade das entrevistadas: 

 

 

                                           
Idade         17                     20                       30                     40                    50 ou mais 

__________I____________I_____________I____________I___________I___________ 

 

Ano           2000               1997                    1987             1970 -1980          1960 

 

 

Definimos uma amostra de mulheres com idade entre 17 (dezessete) e 59 (cinquenta e 

nove) anos de idade. Para o acesso a elas, estabelecemos uma parceria institucional que 

favoreceu a seleção de grupos etários de acordo com o interesse manifestado pelos mesmos e 

a escolha de 15 (quinze) participantes, de forma não-aleatória. Esses grupos frequentam 

atividades culturais, esportivas e de laser junto à instituição Observatório de Favelas.  

Foram entrevistadas 15 (quinze) mulheres, conforme podemos observar neste quadro: 
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Tabela 8 - Mulheres entrevistadas. 

Quantidade Idade Local de Moradia 

01 17 anos Nova Holanda 

02 18 anos Conjunto Novo Pinheiro 

03 19 anos Parque União/Vila do Pinheiro 

05 20 anos Comunidade Morro do 

Timbau/Parque União/Nova 

Holanda/ Praia de Ramos (02) 

01 36 anos Vila do João 

02 44 anos/50 anos Parque União 

01 59 anos Vila do João 

 

 

 

Nomes fictícios foram atribuídos às entrevistadas para a apresentação dos dados da 

pesquisa, nesta tese. Apesar dos moradores não circularem entre as comunidades, 

conseguimos selecionar um grupo significativo da diversidade de Comunidades da Maré. 

Nove entrevistadas estudam em curso superior e sete trabalham fora, uma como autônoma, 

uma com Produtos Farmacêuticos, uma cabelereira, uma cozinheira e três como “jovem 

aprendiz” na área administrativa. A renda familiar varia de 01 (hum) a 05 (cinco) salários 

mínimos. Usamos como referência dados do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos - DIEESE, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Analisando o processo histórico e político no Rio de Janeiro, vivemos hoje uma 

tentativa de acabar com a violência e resolver uma diversidade de causas que herdamos de 

muitas décadas, devido a múltiplos fatores. A criminalização e a marginalização remontam às 

origens do Brasil, quando o sistema escravagista é adotado como forma de exploração da 
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mão-de-obra. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil os escravos constituíam 

quase a metade da população do Rio de Janeiro e preocupações com uma possível rebelião 

fizeram com que o Príncipe regente Dom João criasse a Divisão Militar da Guarda Real da 

Polícia.  

A abolição da escravidão em 1888 colocou os escravos em uma posição de 

desvantagem e pobreza. A falta de moradia a preços acessíveis planejados pelo governo, 

proporcionou o surgimento das primeiras favelas da cidade do Rio, na medida em que esta se 

modernizava, com negligencia de políticas governamentais, mantendo os pobres uma 

população marginalizada e excluída. Em um documento da Prefeitura do distrito Federal de 

1930, descrevem-se as favelas da seguinte forma: 

 

 

(…) são as favelas, uma das chagas do Rio de Janeiro, na qual será preciso, 

num dia muito próximo, levar-lhes o ferro cauterizador (…). a sua lepra suja 

a vizinhança das praias e os bairros mais graciosamente dotados pela 

natureza (…). A sua destruição é importante não só sob o ponto de vista da 

ordem social e da segurança, como sob o ponto de vista da higiene geral da 

cidade, sem falar da estética. 

 

 

 

Vemos nas últimas décadas o crescimento da violência urbana que muitos fazem uma 

associação com o crescimento das favelas no Rio de Janeiro, onde a violência é uma 

característica inerente da favela, portanto, os moradores são naturalmente violentos e 

perigosos. E sustentam que a representação do Estado nas favelas é através da Polícia Militar. 

Fazendo uma análise destes fatos com as entrevistadas na pesquisa de campo, as mesmas 

argumentam que a polícia já as repreenderam na entrada e saída da comunidade solicitando 

que abrissem a bolsa para verificarem o que tinham dentro e perguntando-lhes para onde iam 

ou de onde vinham. Essa prática da policia em julgar jovens de baixa renda os colocam como 

culpados até que provem a inocência, derivando a polêmica criminalização dos trabalhadores 

mais pobres, negros, sobretudo vivendo em favelas. Ouvir moradores com mais frequência, 

dizem, ajudaria a quebrar o estigma de que favelas são apenas territórios de medo e 

conivência controladas por facções criminosas. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 oferece proteção em caso de discriminação 

à pobreza no Artigo 3°, que diz ter uma sociedade livre, mais justa e solidária, que garanta a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, 

promovendo o bem de todos: 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I -  construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II -  garantir o desenvolvimento nacional; 

III -  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

 IV -  promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

 

 

A CF de 1988 também prevê a liberdade de expressão cultural no art.5: “é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença” (Título II, cap. I, art. 5, IX).  

Em 1995, foi implantada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a 

cultura do funk em favelas, investigando a relação do funk com as drogas e projetos de leis, 

que a polícia teria que acompanhar futuros bailes enquanto pacificação. 

 

 

A mídia, de uma forma geral, e não apenas O Globo, procura, sempre que 

possível, destacar a violência e o ambiente hostil das comunidades pobres. 

Assim, os veículos de comunicação priorizam os aspectos negativos da 

realidade social desses grupos e concedem maior visibilidade aos 

acontecimentos, produzindo um discurso sobre os moradores dessas regiões 

como seres ameaçadores. Conseqüentemente, reforça-se a existência de uma 

sociedade cada vez mais fragmentada, na qual os habitantes de áreas pobres, 

uma vez identificados como membros de uma comunidade, são 

frequentemente associados à sua imagem negativa e à violência (NÓRA; 

PAIVA, 2008, p.23). 

 

 

Um momento na história política e econômica que devemos mencionar são os três 

primeiros governos do Partido dos Trabalhadores (PT), que representaram um ponto positivo 

no mercado de trabalho. No período dos Governos Lula e Dilma Roussef (2003-2016) houve 

uma expressiva melhora nos indicadores sociais, manifestando um crescimento econômico 

médio de 3,48% a.a (IPEADATA). A melhoria na expectativa de vida que em 2003 era de 

71,6 anos passou em 2014 para 74,5 anos. Da mesma forma, a taxa de analfabetismo nacional 

registrou redução de 20% de 2003 a 2014. (IBGE). Os índices de pobreza caíram 28% da 
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população nacional (CEPAL, 2014), como também houve entre 2003 e 2013 uma redução de 

30% da incidência de pobreza e da incidência de miséria. (COBO, 2012). Segundo dados do 

Banco Mundial, entre 2003 e 2013 houve uma redução de 61,6% em relação às pessoas em 

situação de pobreza. Com isso haverá uma expressiva melhora no rendimento de 

trabalhadores informais e autônomos. Segundo o Tesouro Nacional (2015) registrou-se grande 

beneficio de trabalhadores formais e informais, um total de 24,4 milhões de pessoas. 

Entretanto, tais avanços tiveram degradação súbita nos últimos anos, mostrando a importância 

de uma política de longo prazo e de um consenso político em termo de um projeto permanente 

de redução da pobreza, associando a descriminalização dos pobres e contenção do crime 

organizado nas favelas, como facções criminosas e a polícia armada contra os moradores. 

No dia 14 de março de 2018, no início da pesquisa de campo, ocorreu um fato 

marcante para as mulheres militantes e moradoras da comunidade da Maré, o assassinato da 

vereadora do PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, Marielle Franco e seu motorista 

Anderson Santos no bairro do Estácio.
7
 Marielle foi criada nessa comunidade e, mais do que a 

população em geral, estas mulheres compreendem o sentido de sua morte, que é também  de  

ameaça à liberdade e organização das mulheres, negras/os e LGBTQI circunscritos nas lutas 

dos moradores de favela, que convivem com a mais extrema das contradições, a miséria e o 

conflito armado no cotidiano de suas vidas.  

 

 

                                                 
7
 O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), com o apoio da Delegacia de Repressão às ações criminosas 

Organizadas (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil prendeu suspeitos de 

envolvimento no assassinato, que são integrantes de milícias. O assassinato que após um ano não foi esclarecido, 

repercutiu na imprensa internacional, mobilizou em todo Brasil as mulheres, tornando-se um marco das lutas 

contra o feminicídio e as desigualdades sociais de raça e gênero. O atentado explicita a ofensiva ultra-

conservadora que se organiza de forma violenta no Brasil, com o ideário da intolerância e desrespeito aos valores 

da liberdade individual, conquistados  historicamente. A limpeza étnica e combate à chamada “ideologia de 

gênero” alcançou limites intoleráveis e perigosos em 2018 ao tornar-se plataforma de um representante politico 

polemico, que durante a campanha ao pleito presidencial sofre em Juiz de Fora-MG um atentado de tentativa de 

assassinato, mesmo assim vencendo as eleições presidenciais por um partido de extrema  direita, o PSL (Partido 

Social Liberal). O debate remete ao movimento neo-fascista no país, com traços em comum e pautas 

contemporâneas, de oposição às lutas sociais no Brasil. Os movimentos pela preservação dos biomas, pelo 

respeito aos direitos humanos contra a violência nas favelas e no campo e por um modelo alternativo de 

sociedade, são enfrentados ideologicamente e suas lideranças são ameaçadas nos discursos inflamados dos então 

candidatos eleitos, com um discurso de renovação da política. A crise política atinge seu ápice com a Operação 

Lava Jato e o impeachment da presidente Dilma Roussef em 2016, organizado por forças de centro e de direita. 

Marielle era integrante desse movimento popular, defensora dos direitos humanos, que construiu sua candidatura 

ao lado de Marcelo Freixo, deputado também do PSOL, que obteve no mesmo pleito a segunda maior votação na 

disputa pela prefeitura municipal do Rio de Janeiro, é conhecido como símbolo das lutas em defesa dos direitos 

humanos, oficialmente protegido das ameaças de morte. Marielle foi expressão da inovação dos quadros 

políticos pelas esquerdas, obtendo uma das votações mais expressivas.   
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1.6 Abordagem teórica da pesquisa 

 

Busca-se neste tópico sistematizar a literatura apontando a abordagem teórica que 

corresponde a este tema, tomando como base as obras estéticas e filosóficas do marxista 

Lukács (1966), (1967), (1979), (2003), (2007), (2010), (2011) e Gramsci (1978), (1987), 

(2001), e nesta mesma perspectiva teórica relacionada ao tema gênero, feminismo e cultura, 

História do funk no Rio de Janeiro, autores como Adorno e Horkheimer (1985), Netto e Braz 

(2006), Bezerra (2014), Cisne (2012), Davis (2016) (2017), entre outros. Abordam-se temas 

como as questões de Trabalho, Cotidiano, Cultura, Cultura Popular, Cultura, Método, 

Indústria cultural, O funk e as favelas do Complexo da Maré, a consciência de gênero, a 

Mulher e o trabalho, mercado e pobreza. 

A construção do movimento funk é entendida, segundo o antropólogo Vianna (1988), 

um “movimento de maior importância no processo da formação da identidade negra no 

Brasil” (p.15).  

Pode-se perceber que a mulher no funk e na sociedade vem assumindo um papel de 

luta por liberdade e igualdade social e a sua contribuição representa uma postura de indivíduo 

livre em luta para ampliação deste valor, em conformidade com os limites que tem nas 

favelas.  

Adotando como ponto de partida a subjetividade do Movimento Cultural Funk, com 

base na análise da particularidade num contexto singular e universal, propomos compreender 

a gênese e o desenvolvimento do ser social e a preponderância do trabalho na determinação 

deste processo, considerando que o trabalho é uma categoria ontológica e reflexiva, 

pressuposto dos variados desdobramentos atingidos no processo de desenvolvimento do ser 

social.  

Para a identificação da gênese e do desenvolvimento do ser social, buscamos Marx 

que definiu o método como facilitador para a compreensão da realidade e suas determinações 

sociais. O método marxiano, considerado como uma elevação do abstrato ao concreto
8
, é 

interpretado por Marx (2010) para formular a sua teoria crítica do capitalismo. Seu “objetivo” 

declarado não é explicar como é o capital (objeto de estudo da economia política burguesa), 

mas sim “porque o capital existe”. A partir da mercadoria, considerada existência molecular 

                                                 
8
 Ver: MARX, Karl. Manuscritos econômicos filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010. 
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do capital, Marx define sua dupla realidade, a unidade valor de uso (Trabalho concreto) e 

valor de troca (trabalho abstrato), como formas de expressão de uma unidade no trabalho no 

seu “duplo caráter”. 

Quando menciona a relação do seu método com o de Hegel, com a qual analisou 

criticamente a concepção dialética, Marx notou que seu método dialético difere do método 

hegeliano, pois para Hegel, “o processo do pensamento (...) é o criador do real, e o real é 

apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material 

transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado”. (MARX, 1968, p. 16). Assim, 

podemos analisar que a teoria é o movimento real do objeto em que o pesquisador absorve 

enquanto pesquisa, seria o real reproduzido e interpretado no plano ideal (NETTO, s.d.).  

Procuramos analisar o objeto de pesquisa através das afirmações de Netto (s.d.). Para 

ele o objeto de pesquisa não depende do sujeito, tem uma existência objetiva. É o objetivo do 

pesquisador, ir além da aparência, se iniciando pelo conhecimento. Esta “aparência” 

possuindo um nível de realidade estrutura a dinâmica do objeto. O método de pesquisa 

propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visando alcançar a essência deste 

objeto. Alcançando a essência do objeto por meios de procedimentos analíticos, o pesquisador 

a reproduz no plano do pensamento, viabilizado pelo método, o pesquisador é capaz de 

reproduzir no plano ideal a essência do objeto que investigou. 

Para Marx o papel do sujeito é essencialmente ativo, a teoria é a reprodução no plano 

do pensamento. É necessário apreender a sua essência e a sua estrutura e não a aparência ou a 

forma dada do objeto. O sujeito deve ser capaz de criticar, revisar com criatividade e 

imaginação, pois o seu papel é fundamental no processo de pesquisa (NETTO, s.d.); “tem de 

apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e de perquirir a conexão que há entre elas” (MARX, 1968, p. 16).  

Conforme Netto e Braz (2006, p. 46), “quanto mais rica em suas objetivações é uma 

sociedade, maiores serão as exigências para a socialização dos seus membros”. Há uma 

diversificação das necessidades do homem, extrapolando a simples reprodução da vida 

material, pois, além de buscar o domínio sobre a natureza, o homem deseja conhecer a si 

mesmo e a realização das suas necessidades efetivas. Expressam valores que se voltam a 

interioridade do sujeito como individualidade, que a sociedade da qual é membro é incapaz de 

responder. 

O método em Marx é produto de uma longa elaboração teórico-científica: 
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As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. 

Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de 

produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar a sua vida, eles 

transformam todas as suas relações sociais. O moinho movido pelo braço 

humano nos dá a sociedade com o suserano; o moinho a vapor dá-nos a 

sociedade com o capitalista industrial (...). Os mesmos homens que 

estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade 

material produzem, também, os princípios, as idéias, as categorias de acordo 

com as suas relações sociais. Assim, essas idéias, essas categorias são tão 

pouco eternas quanto as relações que exprimem. Elas são produtos históricos 

e transitórios (MARX, 2009, p. 125-126). 

 

Marx entende o método como aquilo que não se aplica a regras formais e nem a um 

conjunto de regras que o sujeito que pesquisa escolhe. Lukács ressalta o caráter ontológico da 

teoria e da análise desenvolvida por Marx. A ontologia é considerada a parte da filosofia que 

trata da existência, da essência, da natureza e da realidade do ser. A ontologia do ser social, 

desenvolvida por Lukács, pode ser interpretada como uma determinação recíproca das 

categorias que compõem o complexo do ser, sinalizada pela intervenção da história no 

processo de transformações da totalidade da vida social. 

Nos princípios defendidos por Marx as contradições e problemas da ordem social 

devem ser buscados de forma a reorientar o seu próprio pensamento contrapondo com as 

concepções filosóficas do passado, buscando uma forma de abordagem qualitativamente 

diferente, unificando a teoria a prática assumindo uma relevância fundamental na concepção 

marxiana de mundo. 

Marx (1978) afirma a sociedade burguesa como contraditória, no sentido de que nasce 

às condições de existência social dos indivíduos e as forças produtivas e ao mesmo tempo, 

criando condições materiais para resolver esta contradição. Para Marx os filósofos interpretam 

o mundo de diferentes maneiras, mas o que importa não é somente a interpretação, mas a 

transformação. (MARX, ENGELS, 1984). 

Deveria ser pensada uma teoria adequada como um elemento integrante entre teoria e 

prática. Para Marx o aspecto subjetivo tinha que ser integrado por uma concepção dialética do 

desenvolvimento histórico real e não considerado individualmente e deveria ter a reconstrução 

da teoria na unidade da teoria e prática na superação da divisão social do trabalho. No método 

em Marx parte-se do mais simples existente na história, de fato logo se inicia a análise. Os 

fatos reais ocorrem efetivamente assim, não seguem um processo abstrato de pensamento, 

pois os fatos continuam ocorrendo e as contradições encontradas na prática também 

encontrarāo uma solução, que cria uma nova relação entre ambos os lados que precisam ser 
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desenvolvidos. Com este método o desenvolvimento lógico não será movido ao campo 

puramente abstrato: “Pelo contrário, precisa ilustrar-se com exemplos históricos, manter-se 

em contato constante com a realidade” (ENGELS, [19-], p. 312). 

Para Marx a concepção materialista da história está atrelada ao desenvolvimento do 

processo real, partindo para a produção material da vida imediata e na concepção deste 

intercâmbio, ligada ao modo de produção e por ele produzida. 

O termo social pode ser interpretado como concebível sem a forma de uma relação de 

troca. As relações de troca estão sujeitas à opressão de valores e as consequências são 

alienantes para o ser social. Marx e Engels (1984) defendem a produção das ideias da 

consciência e da representação, ligada diretamente à atividade material dos homens com a 

linguagem da vida real. “Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a 

consciência.” (p.23) “Todo o movimento da história é, pois, como sua real geração – o 

nascimento de sua existência empírica, - igualmente para sua consciência pensante o 

movimento compreendido e consciente de sua realização” (MARX, 1963, p. 24). 

Em Marx (1988) necessita-se distinguir o método de exposição formal do método de 

pesquisa. A pesquisa capta a história, analisa formas de execução e conexão. Assim, no 

interior do conteúdo analisado, pode-se subsistir aquilo que foi compreendido de forma 

adequada. A proposta apresentada por Marx supera o dualismo entre sujeito e objeto na 

construção do pensamento, pois este método é um instrumento de mediação entre o homem e 

aquilo que pretende conhecer e o objeto desconhecido. Para Max a realidade é o ponto de 

partida e de chegada, é a partir da relação do homem com o mundo que a ciência se constrói e 

que o objeto por ser conhecido, “a realidade é falsa, mas é real”. O que é visível e concreto 

realmente existe, mas a captação da realidade tal como ela apresenta é a captação da essência, 

desta forma o objeto é complexo, cada um conhece de uma forma. Marx defende a 

importância na construção das categorias e que se distinga a representação do conceito, 

porque a partir disto se investiga as representações submetidas a um processo de abstração 

para o encontro de suas determinações.  

A categoria gênero deve ser percebida, segundo Cisne (2012) para além de uma 

construção cultural, uma vez que a cultura não é natural, mas não só o gênero deve ser 

historiado, a cultura e a sociedade também. Assim, mediante o nosso objeto, torna-se 

necessário analisar o gênero no bojo das lutas por igualdade social. 
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A partir de Davis (2016, 2017) analisamos a abordagem política de gênero, em um 

momento em que a militância de mulheres negras ganha mais visibilidade no Brasil, que seria 

marcada pelo assassinato da Vereadora Marielli Franco e do motorista Anderson Santos. 

Davis enfatiza a categoria das mulheres negras a partir de uma análise intersetorial ligando as 

categorias de raça, classe e gênero, de modo indissociável.  

Na abordagem marxista, o trabalho é considerado uma atividade vital e ontológica 

para a autoconstrução do ser humano. No entanto, o aumento do desemprego e a precarização 

do trabalho na sociabilidade capitalista propicia a intensificação da desumanização. Este fato 

implica na alienação, na fragmentação e na exploração via formas de produção, pois, o 

trabalhador diante da ausência de liberdade de escolha do emprego, ou seja, da dificuldade de 

acesso ao mercado de trabalho, não percebe outra alternativa a não ser aceitar as condições 

impostas pelo capital (TONET, 2015). 

Pode-se analisar que a mulher ocupa diferentes espaços e lugares na sociedade, sendo 

tratada pelas Instituições (igreja, escola e meios de comunicação) como submissas, 

obedecendo aos ditos padrões domésticos e como objeto sexual, dentro de uma ideologia 

patriarcal, reforçando um padrão e modelos sociais que expressam fragilidade e reprodução. 

Quando falamos em consciência de gênero, falamos em poder, na medida em que as relações 

entre homem e mulher são desiguais. Saffioti (apud CISNE, 2012) parte do conceito de 

gênero como referência as relações sociais, inclusive, quando falamos de sexo. Butler (apud 

CISNE, 2012) critica a dicotomia entre sexo/gênero. Sexo não é um simples fato ou condição 

estática de um corpo, mas um processo pelo qual as normas regulatórias materializam o sexo, 

como uma norma cultural que governa a materialização dos corpos. 

Em “História e consciência de classe”, Lukács (2003) faz a relação entre a situação 

de classe e consciência de classe, buscando a essência das coisas, mostrando que são grandes 

os obstáculos que vão opor a realização dessa consciência da realidade. Embora a sociedade 

seja representada como uma unidade rigorosa e seu processo seja unitário, ambos são dados 

como a consciência do homem, em particular do homem nascido na reificação
9
 capitalista das 

relações com o meio natural, como uma multiplicidade de forças independentes umas das 

outras. 

                                                 
9
 Reificação é um conceito desenvolvido por Lukács (2003), que significa transformar algo em alguma coisa. 

Permite transformar conceitos abstratos em realidades concretas. No marxismo é uma característica dos modos 

de produção capitalista, uma forma de alienação. Fala da dominação dos homens por um mundo das coisas (o 

mundo das mercadorias) regido pelas leis “naturais” independentes da vontade humana (LÖWY, 1979). 
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O desenvolvimento das forças produtivas na sociabilidade burguesa nos revela uma 

gama de diversidade de transformações de cunho político, econômico, cultural, tecnológico, 

ambiental e social em consonância com os aspectos sócio-históricos.  

As relações sociais capitalistas são caracterizadas pela defesa da propriedade privada, 

liberdade econômica e mínima participação do Estado nos assuntos econômicos, e expressa as 

contradições e desigualdades imanentes na sociabilidade burguesa.  

Engels (1982) ao analisar sobre o direito à propriedade privada retrata que ao longo 

dos séculos diferentes modelos até a compreensão atual vinculada a função social. A 

propriedade era um poder absoluto, perpétuo e exclusivo de seu titular, sendo que essa 

concepção evoluiu em conjunto com a sociedade que resgata a compreensão da propriedade 

voltada ao interesse coletivo, com um papel social passando por um processo histórico de 

relativização, saindo da perspectiva do direito de propriedade privada como um direito 

natural. No enfoque econômico passa do caráter público e coletivista ao privado e 

individualista. Nas sociedades primitivas as relações eram coletivas, assim como a 

apropriação da terra, por pertencer ao mesmo núcleo familiar, que no decorrer da história 

passou a ter uma concepção privada limitada a direitos relacionados à sucessão patrimonial. 

Estruturou-se a família monogâmica. Para Engels é importante perceber o 

enraizamento do patriarcalismo e da família individual, “o governo do lar perdeu seu caráter 

social. A sociedade já nada tinha mais a ver com ele. O governo do lar transformou-se em 

serviço privado; a mulher converteu-se em primeira criada, sem mais tomar parte na produção 

social” (ENGELS, 1982, p.80). 

A propriedade privada passou a questões econômicas “Ao transformar todas as coisas 

em mercadorias, a produção capitalista destruiu todas as antigas relações tradicionais e 

substituiu os costumes herdados e os direitos históricos pela compra e venda, pelo livre 

contrato” (ENGELS, 1982, p. 86). A propriedade assim adquiriu um novo significado pautado 

na família monogâmica, que serviu como regulação do direito individual ao apropriar-se das 

terras e dos meios de produção, junto com o capital e a divisão do trabalho que forma os 

elementos da economia capitalista e do direito privado. 

Para Marx (2005), o capital é essencialmente a propriedade privada. 

 
Os povos nômades foram os primeiros a desenvolver a forma dinheiro, 

porque todos os seus bens e haveres se encontram sob forma de bens móveis, 

e, por conseguinte, imediatamente alienáveis. Além disso, seu gênero de 

vida os põe com freqüência em contato com sociedades estrangeiras e os 
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leva, por isso mesmo, a trocar seus produtos. Constantemente, os homens 

fazem do próprio homem, na pessoa do escravo, a matéria primitiva do seu 

dinheiro. Mas isso jamais aconteceu com o solo. Tal idéia só podia nascer 

numa sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do 

século XVII, e sua realização só veio a ser experimentada em larga escala, 

por uma nação inteira, um século mais tarde, na Revolução Francesa, em 

1789. (MARX, 2005, p. 33) 

 

A expansão e a predominância das relações sociais capitalistas ocorreram mediante o 

crescimento das desigualdades sociais. A partir da Primeira Guerra Mundial, no início do 

Século XX, o quadro do capitalismo mundial sofreu importantes alterações, perpetuado por 

inúmeras crises econômicas, sociais e políticas, oriundas, principalmente do processo de 

acumulação do capital.  Com o objetivo de sanar as várias crises instauradas na sociabilidade 

burguesa e garantir a reprodução da força de trabalho, implantou-se o Estado de Bem Estar 

Social (Welfare State). Essa nova política econômica consagra o Estado como regulamentador 

e protetor da organização socioeconômica. Segundo Netto (2007, p. 145), “os anos que vão da 

reconstrução operada nas principais economias ocidentais até a passagem dos anos 60/70 do 

século XX cabem às designações gloriosas de alguns capitalistas – trinta anos dourados, três 

décadas de ouro ou gloriosas do capitalismo”. Aliou-se o crescimento econômico à 

diminuição da pobreza e à redução da desigualdade. 

Nessa fase histórica, ocorreu um conflito ideológico entre o Welfare State e a ordem 

do capital. A crise intitulada de “crise do petróleo” na década de 1970, proclamou o 

neoliberalismo, cujo principal objetivo é fazer do mercado o único regulador societário 

(NETTO, 2007). Refere-se à renovação dos princípios capitalistas numa realidade pautada 

pela globalização - integração das fronteiras e de novas combinações de espaço e tempo. 

A lógica neoliberal tem como princípios: a liberdade de mercado, a mínima 

intervenção do Estado na economia, o controle excessivo da vida social, a expropriação de 

direitos, o incentivo à privatização e ao monopólio/oligopólio, a livre circulação de capitais 

internacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a posição contrária 

aos impostos e tributos excessivos, o aumento excessivo da produção e da exploração, a 

regulação dos preços pela lei da oferta e da procura, entre outros. (TONET, 2009). 

Nesse contexto, a produção e a distribuição das riquezas são regidas pelo mercado. A 

lógica capitalista se desenvolve em torno do lucro, no entanto, a riqueza não é partilhada. 

(TONET, 2009).  
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Dessa forma, a produção da riqueza se restringe aos possuidores de poder econômico, 

ratificada na assertiva que o mercado se responsabilize pelo equacionamento dos problemas 

da humanidade. Consequentemente, fomenta-se a concentração de renda. Além da 

intensificação da miséria, acentua-se a degradação ambiental, os níveis de desigualdade 

sociais, culturais e regionais, as reestruturações produtivas, a fragmentação da classe 

trabalhadora, a fragmentação dos vínculos de sociabilidade, a perversidade das relações 

sociais de competitividade, individualismo, manipulação, entre outros.  

Gramsci permite-nos uma abordagem do cotidiano pela categoria do senso comum, o 

que aparece nos “Cadernos do Cárcere” com significados variados. Em Lukács o cotidiano é 

um objeto de estudo dentro das ciências sociais no intuito de entender a ação do homem neste 

âmbito como um universo a ser analisado e interpretado. 

Frederico (2000) entende que “a arte é uma atividade que parte da vida cotidiana para, 

em seguida, a ela retornar, produzindo nesse movimento reiterativo uma elevação na 

consciência sensível dos homens.”. (p.2). Para este autor a estética, em Lukács, tem uma 

peculiaridade original, seu enraizamento na vida cotidiana. O comportamento estético no 

conjunto das atividades humanas, parte das necessidades do dia a dia, do cotidiano como um 

dos seus momentos privilegiados, onde o comportamento do homem tem começo e fim, tem 

ponto de partida e ponto de chegada: “é dela que provém a necessidade de o homem 

objetivar-se, ir além de seus limites habituais; e é para a vida cotidiana que retornam os 

produtos de suas objetivações”. (p.3).  

Devemos, entretanto, pensar que este processo está atrelado em nossos dias, com o 

objeto desta pesquisa, o funk, a “intensificação de uma impressionante fixação com a imagem 

fotográfica e é em si mesma, uma sintonia tangível de um historicismo onipresente, onívoro e 

bastante próprio ao libidinal. ” (JAMESON, 2002, p.46).  

Ao iniciar nossa conceituação de Cultura, pensamos inicialmente em Gramsci e a sua 

análise de Cultura popular, aquela que é própria das classes subalternas. Em Cadernos do 

cárcere há uma convicção na derrota do movimento operário, sendo necessário uma batalha 

cultural que institua um bloco histórico capaz de obter a hegemonia, o momento consensual 

indispensável para chegar ao domínio. Assim, nesta linha, para o autor é central o estudo da 

mentalidade e da cultura das classes populares até então mantidas de certa forma distantes do 

poder e da cultura. Para Gramsci a cultura propriamente dita é essencialmente folclore, visto 

como um conceito negativo. O folclore, dentro da cultura hegemônica é sempre contraditório 

e fragmentário, representando uma fase relativamente enrijecida dos conhecimentos populares 
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de certa época e lugar, correspondendo à filosofia e ao senso comum, ou seja, que pode ser 

tanto interpretado como uma concepção de mundo. (GRAMSCI, 2001). 

Para Chauí (2006), numa perspectiva gramsciana o popular na cultura significa, 

 

(...) a transfiguração expressiva de realidades vividas, conhecidas, 

reconhecíveis e identificáveis, cuja interpretação pelo intelectual, pelo artista 

e pelo povo coincidem.Essa transfiguração pode ser realizada tanto pelos 

intelectuais “que se identificam como povo” como aqueles que saem do 

próprio povo, na qualidade de seus intelectuais orgânicos”. (p.20). 

 

Assim o que é Popular para Grasmci, Chauí (2006), responde:  

 

Do ponto de vista político, as análises gramscianas tomam o popular 

segundo as determinações econômicas e sociais da divisão social das classes 

e enfatizam a opacidade dessas classes no capitalismo italiano no qual, desde 

o Rissorgimento (no século XIX), a diferença entre norte industrializado e 

sul agrário parece ser mais decisiva do que outras. Porém, do ponto de vista 

da cultura, o popular recebe alguns sentidos novos e mesmo surpreendentes. 

(p.19). 

 

O termo cultura Popular para Chauí (2006) possui vários significados simultâneos, 

sendo por isso multifacetado.  

 

Significa, por exemplo, a capacidade de um intelectual ou de um artista para 

apresentar idéias, situações, sentimentos, paixões e anseios universais que, 

por serem universais, o povo reconhece, identifica e compreende 

espontaneamente (...) significa também a capacidade para captar no saber e 

na consciência populares instantes de revelação, que alteram a visão de 

mundo do artista ou do intelectual  e estes, não se colocando numa atitude 

paternalista ou de tutor do povo, transformam em obra o conhecimento 

assim adquirido (...) significa, ainda, a capacidade para transformar situações 

produzidas pelas condições sociais em temas de crítica social identificável 

pelo povo (...) significa, por fim, a sensibilidade capaz de “ligar-se aos 

sentimentos populares”, exprimi-los artisticamente, não interessando, aqui, 

qual o valor artístico da obra (é o caso do melodrama e do folhetim, ambos 

considerados por Gramsci estímulos à imaginação popular e ao sonhar 

acordado como forma de compensação para as misérias reais). (p.21). 

 

Lukács (1966) propõe uma abordagem de cultura, introduzindo as atividades da arte. 

A cultura seria um conjunto de mediações. 
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(...) el papel social de la cultura (y sobre todo el de la ciencia) consiste en 

descubrir y introducir mediaciones entre una situación previsible y el mejor 

modo de actuar en ella. Pero una vez existentes esas mediaciones, una vez 

introducidas en el uso general, pierden para los hombres que actúan en la 

vida cotidiana su carácter de mediación, y así reaparece la inmediatez que 

hemos descrito. (LUKÁCS, 1966, p. 45). 

 

O conceito de Indústria Cultural surge com as manifestações culturais, produzidas em 

diferentes lugares. Conforme as manifestações evoluem de acordo com a lógica da economia 

e da administração, elas perdem a sua dimensão de especificidade. Para Adorno (1978) a 

indústria cultural é um instrumento de opressão que camufla as contradições do capitalismo 

apontadas por Marx (1989). As sociedades capitalistas para Marx sofrem duas contradições 

que impedem a harmonia com uma vida econômica estável. Uma das contradições seria o 

processo competitivo de um mercado capitalista concentrado na propriedade do capital, cada 

vez mais nas mãos do mercado, conduzindo a alienação, o que implicaria a acumulação de 

capital privado, causando a redução do poder de compra dos menos favorecidos. A outra 

contradição seria a organização social e econômica da sociedade capitalista representada por 

outra dinâmica econômica do capitalismo. Mesmo gerando mercadorias, a sua estrutura de 

classe estaria restrita à capacidade de consumo, apenas de uma pequena parcela da população, 

o que implicaria o esgotamento dos recursos disponíveis. Ambas as contradições foram 

solucionadas pelo imperialismo. (MARX, 1989).  

A interação entre a objetividade e a subjetividade possibilita que o ser subjetivo 

apreenda e transforme o real através das próprias finalidades ante as objetivações vigentes. “A 

teleologia que cada sujeito imprime à realidade só é possível porque essa individualidade foi 

capaz de antever o movimento da realidade que permitirá a realização de uma ação 

previamente pensada/planejada” (MAGALHÃES, 2009, s/p). 

A inter-relação do discurso e da práxis na transformação do real; o conhecimento 

sobre a totalidade social e suas contradições remete ao desenvolvimento de novas 

necessidades. No confronto entre as determinações da objetividade e as possibilidades das 

subjetividades, fomenta-se a práxis, ou seja, resultado da concretização da relação entre essas 

categorias na transformação do produto.  

Neste ponto podemos indagar para as mulheres: Como o funk de favela faz parte de 

sua vida cotidiana? Podendo ter a sua objetivação (produz com o trabalho) ou pela 

exteriorização (ocorre além do trabalho). Costa (2012) entende que a objetivação (objeto) e 

exteriorização (sujeito humano) no processo de trabalho resulta num produto materalizado 
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previamente alaborado pelo homem. A personalidade do homem revela-se no produto de seu 

trabalho, é possível reconhecer o que o homem produz podendo ver uma efetiva conexão 

entre trabalho e personalidade. O sujeito deixa em seu objeto produzido marcas da sua 

capacidade individual. “É simplesmente aquele tipo de reflexo da realidade (e o seu uso na 

práxis) que a humanidade criou para conhecer esta última no seu ser-em-si com a máxima 

adequação possível” (LUKACS, 1979, p.309). Medeiros (2006) analisa o funk como uma 

travessia das fronteiras sociais do popular sendo também entoado no exterior, visto como uma 

música brasileira revolucionária.  

 Homens e mulheres ao longo da história da humanidade desempenham diferentes 

papéis sociais. As funções e atividades exercidas em sociedade pressupõem expectativas e 

comportamentos diferenciados entre os indivíduos, e dos indivíduos consigo mesmos. Assim 

variam diversos fatores como a classe social, posição na divisão social do trabalho, grau de 

instrução, religião e o sexo. Assim, as relações de gênero dizem respeito às relações sociais e 

papéis desempenhados conforme o sexo do indivíduo.  

A inserção das mulheres nos Movimentos Sociais atribuem a si mesmas algumas 

reflexões como Charlot (2000) traz, quando afirma que o sentido é sempre “produzido pelo 

estabelecimento de relações, dentro de um sistema, ou nas relações com o mundo e/ou com as 

demais pessoas” (p.56-57).  Este sentido traz a ideia de que os sujeitos se produzem em suas 

relações e exprimem as leituras e interpretações de mundo. Sentidos e significados são 

construídos no contexto das relações sociais.  

O espaço dos Movimentos Sociais forneceu às mulheres instrumentos para enfrentar, 

combater e superar de maneira organizada e coletiva que nos revelam caminhos pedagógicos 

fecundos, cuja reflexão sobre a condição humana, suas dimensões, virtualidades formadoras e 

deformadoras estão presentes nos seus processos sociais e nos seus movimentos de 

humanização e emancipação social. 

Chegamos desta forma a uma classificação de categorias que nos parece corresponder 

a algumas das principais correntes relevantes desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

HISTÓRIA DO FUNK NO RIO DE JANEIRO  

 

 

Para buscar compreender a história do Movimento Cultural Funk, foram realizadas 

duas entrevistas com os seguintes personagens que marcaram a história deste movimento, o 

cantor e músico Bob Rum (entrevistado dia 17 de fevereiro de 2018) e o músico, poeta e 

escritor, Marcelo Gularte (entrevistado no dia 11 de julho de 2018). Tais dados ganham uma 

dimensão importante no estudo, por isso, demos centralidade aos mesmos, sempre realizando 

análises de acordo com o marco teórico definido. As análises ocorrem ao longo de todo o 

texto, como é aqui o caso da indústria cultural que as entrevistadas identificam entre os anos 

de 80 e 90 na história do funk. Outra análise incorpora o conceito de hegemonia, contudo 

ambas, indústria cultural e hegemonia, ganham um trato maior em subítens a parte. 

Na entrevista, Gularte nos conta, um pouco da trajetória do movimento funk até se 

tornar um movimento cultural, o que percorre quase 50 anos de história. Ele inicia citando os 

autores Silvio Essinger e Hermano Vianna como pessoas, pioneiras que antecedem a história 

do funk.  

Marcelo Gularte escreveu um romance que é caracterizado como um trabalho 

diferente e que pode ser configurado como algo inédito por não existir nenhum romance sobre 

o funk e nunca o entrevistado ter tido contato ou qualquer relação com o funk. Nascido e 

criado até os doze anos em Madureira, bairro da zona norte, no subúrbio do Rio de Janeiro, já 

tinha uma relação com o samba e o gênero funk entrou na sua vida muito recentemente. Em 

2013 Gularte ganhou o Edital da Secretaria Estadual de Cultura, que foi um ganho que 

estimulou produções artísticas do funk, realizando um filme sobre o Mc Magalhães, Gularte 

considera o funk o gênero musical que mais agregou e que mais reuniu a juventude nas 

últimas cinco décadas.  

 

(...) o funk, onde ele toca, ele altera o comportamento das pessoas, ele tem 

algum elemento químico, que ele bate ali, que mesmo que você não diga 

assim... olha eu não gosto da letra do funk, então se você tirar a letra e só 

ficar a batida, você vê que daqui a pouco a pessoa está tomada pela 

sonoridade que é muito forte, muito envolvente então independente do que o 
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funk diz enquanto poesia falada. Ele tem uma transmissão sonora que é 

concausante que é envolvente. Aquilo ali “toma” a pessoa de uma maneira 

tão surpreendente, que fica difícil você dizer que não gosta. Então por ele 

estar atrelado a uma base conceitual discriminatória onde existem distinções 

na vida social, o que é uma norma culta que é uma Norma popular. E o 

popular ele sempre foi muito marginalizado. Todo o contingente que gosta 

do funk, que curte o funk, que está identificado ao funk, que é camada 

popular, que chamam de pobre, que de pobre não tem nada. (GULARTE, 

11/07/2018). 

 

 

O músico associa o funk ao samba porque ambos vieram do morro, da favela, sendo 

assim, uma identidade dos bairros populares uma identidade cultural no mundo. Analisamos 

em Gramsci (1989, p.36), “(...) a luta cultural para transformar a mentalidade popular e 

divulgar as inovações filosóficas se revelam historicamente verdadeiras, na medida em que se 

tornam concretamente, isto é, histórica e socialmente universais. ”. Neste sentido, podemos 

afirmar que a cultura está presente em diferentes aspectos da sociedade, e tornou-se um 

fenômeno naturalizado. A cultura envolve conhecimento, arte, e as aptidões adquiridas como 

membro de uma sociedade, isto é, envolve a dinâmica da vida cotidiana e por isso torna-se 

história. 

Para Chauí (2006), interpretando Gramsci, diz que o Popular na cultura significa, 

 

(...) a transfiguração expressiva de realidades vividas, conhecidas, 

reconhecíveis e identificáveis, cuja interpretação pelo intelectual, pelo artista 

e pelo povo coincidem.Essa transfiguração pode ser realizada tanto pelos 

intelectuais “que se identificam como povo” como aqueles que saem do 

próprio povo, na qualidade de seus intelectuais orgânicos”. (p.20). 

 

Assim, o gênero funk está associado à população da favela, que vem do morro, negra, 

de gente simples, do Trabalhador. Então, “por isso ele é marginalizado não por ser o funk, 

mas, por qualquer coisa nesta ordem”. (GULARTE, 2018, 11/07/2018). O carioca tem uma 

relação muito forte com a festividade. “Ele era reprimido pela polícia da corte, ele era 

reprimido duramente, porque ele não podia transitar na noite, então... ele ia lá para praticar o 

Lundu que era um ritmo tipicamente brasileiro, vindo da África”. (GULARTE, 2018). Uma 

das expressões musicais que Gularte chama de cena cultural do século 19 é o batuque, que 

surge 100 anos antes do samba. Afirma que consequentemente já temos um gênero musical, o 

choro e o maxixe genuinamente brasileiro, e o samba somente no século 20.  
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Então (...) tudo isto passou por uma constelação de discriminações e 

preconceitos. Então não é o funk que é o problema da sociedade, que agente 

sabe que o funk começa a se tornar uma identidade de repudio a partir do 

início dos anos 90, que antes o funkeiro, ele não tinha essa conotação toda, a 

gente andava na rua a gente sinalizava o trombadinha, o pivete. 

(GULARTE, 11/07/2018). 

 

Essas nomenclaturas que Gularte chama de insultuosas, são modificadas nos anos 80 e 

a figura do funkeiro torna-se uma figura assustadora, ameaçadora, inimiga da sociedade. 

 

Porque é o seguinte agente tem uma história do funk no Brasil que ela é 

possível ser compreendida por que nós tivemos os pioneiros. E esses 

pioneiros (...) o Gerson King Combo. Agente tem o Tim Maia, tem o Tony 

Tornado. Que foram figuras que no início dos anos 60, por exemplo, o Tim 

Maia saiu do Brasil no início dos anos 60, foi morar nos Estados Unidos. O 

Tony Tornado também.  

(...) 

E eles viveram num momento nos Estados Unidos que era a cena que eclodia 

lá dos direitos civis norte-americanos. Então, naquele momento ali, com 

“Malcon ex”, agente tinha ali o Martin Luter King, os Panteras Negras, então 

toda aquela cena que estava conflagrada na cultura norte-americana, aquilo 

ali extrapolou, ecoou pelo mundo inteiro e, o Brasil por estar dentro do 

continente americano, mesmo que seja na parte sul ele sempre teve um canal 

de comunicação muito forte. (GULARTE,11/07/2018) 

 

Para Gularte existe uma correspondência estética, existe um diálogo que é produzido e 

que extrapola aquilo que a sociedade determina, então existem culturas africanas que se 

espalharam pela América, atravessaram o Atlântico. Mas teve um grande significado, por sua 

intervenção na ordem da cultura. Mas, para o escritor, o Brasil foi o país da América Latina 

que deu continuidade e que absorveu a cultura originada dos Estados Unidos. Nenhum outro 

país da América Latina desenvolveu a cultura do Black Power, a cultura dos bailes funk’s, por 

conseguinte como o Brasil. O Brasil foi o lugar que desenvolveu essa cultura. A conhecida 

cultura Black Power. 

Na arte o indivíduo incorpora sempre algo que aprendeu com outro grupo. Pode se 

entender que a cultura é, portanto, pública. Assim, pergunta-se, se deve indagar não o que é 

cultura, mas a sua importância. É importante destacar ainda a cultura enquanto conjunto de 

mecanismos de controle e conceituá-la como indústria cultural que representa ao mesmo 

tempo, a cultura, a livre expressão e a crítica, mas também um produto a ser adquirido.  
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Com base nos estudos de Palombini (s.d.) o funk é o primeiro gênero de música 

eletrônica dançante. Para chegar ao que o autor chama de particular, o proibidão, uma 

vertente do funk, demonstra a incompreensão com a qual o subgênero se defronta, decorrente 

da inadequação da teoria da música ao entendimento da linguagem, como observado na 

entrevista abaixo a Bob Rum: 

 

O início do movimento foi na década de 90. Na verdade, o funk já existia 

aqui no Rio de Janeiro, genericamente através das músicas internacionais, o 

pessoal gostava da música Black Power, por exemplo, enfim, sofreu muitas 

mutações até chegar ao funk. O funk tem como ícone maior é o James 

Brown. Na verdade o funk é uma ramificação do soul. Então, quando tocava 

estas músicas na época mais da pesada, quando do primeiro baile funk no 

Rio de Janeiro, na verdade no Brasil. Muita gente não sabe, foi no 

Canecão
10

, mais elitizado. O primeiro baile funk da história no Brasil foi 

mesmo no Canecão, com Ademir Lemos. Na época não tinham os MC’s. 

Então (...) o que aconteceu (…), quando chegou na década de 80 sentiu a 

necessidade de abrasileirar o funk. Você pode ver os melôs na época 

chamados de melô, o pessoal começou a parar para prestar atenção, foi 

quando aquela novela Barriga de Aluguel, que estava no auge, em extremo 

sucesso e a música do MC Batata do Rap de Acarí, que foi a primeira música 

a entrar a nível nacional. Então as pessoas diziam: o quê que é isso? Não tem 

Melôdia, é uma batida, é uma música que é uma pessoa cantando, ai você 

pode ver que o Marlboro que fez aquele disco icônico com os melôs. (BOB 

RUM, 17/02/2018). 

 

 

No disco mencionado o rapper Abdulah, vocalista do Funk Firmeza teve com o 

Marlboro a ideia de fazer o rap “Melô da Mulher Feia”, e seu refrão “Mulher feia, cheira mal 

que urubu”. Esta se tornou a música mais tocada no rádio e um fenômeno nos bailes. “No 

ardor do baile carioca, o refrão era cantado como “mulher feia chupa pau e dá o cú”. 

(BEZERRA e REGINATO, 2017). Com incentivo do MC Cidinho, o Dj Marlboro gravou o 

disco Funk Brasil. Outra música importante do disco é “Feira de Acari”, com o refrão “É sim, 

lá em Acari”. (ESSINGER, 2005). 

 

Sobre a primeira melô ser a da “mulher feia”, há controvérsias, porque 

dizem que tinha na época do break do Michael Jackson, aquela coisa toda, 

aquilo ali já é um comparativo para o funk. Do rap, tinha o break júnior, os 

meninos que veio da comunidade. A música era apenas uma batida e 

                                                 
10

 No Canecão teve lugar um dos primeiros bailes de dança, que ocorria na zona sul do Rio de Janeiro, aos 

domingos, área privilegiada da cidade, mais tarde migrariam para áreas periféricas, festa esta organizada pelo 

discotecário Ademir Lemos e pelo locutor de rádio Big Boy. (VIANNA, 1988). 



66 

 

cantando, só que na época não tinha rótulo para se ouvir música, depois 

passou para melô, depois virou o Rap, e depois virou o funk, então partiu 

daí, 1981, 1982 mais ou menos. (BOB RUM, 17/02/2018). 

 

Big Boy iniciou uma fase musical conhecida como melô, na mundial 860 AM, 

emissora de rádio muito importante nos anos 1970. A melô explode como uma linguagem 

muito forte, já nos anos 80. Em 1980 temos duas melôs que são importantíssimas, e que 

inauguram a década (a “Melô do tagarela”), com base na música Sugar Night, e a melô da 

mão branca, que fala de um personagem “icônico” da Baixada Fluminense, do esquadrão da 

morte e grupos de extermínio. Foi um grupo, mas todos achavam que era um único 

personagem, “um matador”. Sugar Hill é uma banda de Nova Gersey, de hip hop, que levou o 

nome da Sugar Hill Record, maior produtora fonográfica independente do Hip Hop. 

(GULARTE, 2018). 

Na base rítmica dos anos 1990 havia o Volt Mix que era variado pela “intromissão ou 

sobreposição” de gravações de percussão afro-brasileira, ilustrada pelo berimbau e, nos anos 

2000, pelo “tamborzão” e nos anos 2010 assumem vida própria e se manifestam no papel de 

uma multiplicidade de bases, os Beatboxes. O Hip Hop surgiu no Bronx nova-iorquino dos 

anos de 1970 pela repetição continua de breaks de funk que serviam de base para 

improvisação musical. Em 1990, por meio de Mr.Catra, o funk reafirma suas raízes 

transnacionais e retorna ao estágio adiantado de seu desenvolvimento, tanto a matriz nova-

iorquina, quanto a improvisação popular nativa, infiltrando sua voz na base, conforme a sua 

vida cotidiana na favela. (PALOMBINI, s.d.) 

 

O funk é um gênero essencialmente experimental, como o foram o hip-hop e 

a house na origem. Seus criadores não partiram de uma educação musical 

formal para fazer a música, mas inventaram-na por meio da prática dos 

recursos de um instrumentário novo. Essa prática e suas descobertas 

resultaram no primeiro gênero brasileiro de música eletrônica dançante (...) o 

funk faz parte de uma cultura de sobrevivência que o obriga a transmutar-se 

a fim de preservar a vida. (PALOMBINI, 2016, p.3) 

 

A matriz rítmica do Movimento funk vem de origem africana, que depois de sua 

chegada ao Sul dos Estados Unidos junto aos escravos africanos, aos poucos se transformou 

em blues, música rural que, com a migração da população negra para as grandes cidades do 

Norte, por volta dos anos 1930, virou rhythm and blues, uma espécie de blues eletrificado. Da 

mistura deste estilo com o gospel surgiu o soul, que retratava o movimento negro e sua luta 
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contra a discriminação no período de 1940 a 1960. (ESSINGER, 2005). Para Gularte (2018) o 

rhythm and blues é a raiz de tudo, onde os gêneros foram se constituindo e as coisas foram 

sendo criadas.  

 

A música funk carioca pode ter surgido em clubes na passagem dos anos 

1980 para os anos 1990, quando as melôs cedem lugar aos raps, mas é na 

década seguinte que ela adquire suas feições atuais: o tamborzão substitui as 

bases de hip-hop, electrofunk, electro e Miami bass; a putaria e o proibidão 

substituem os raps pede-a-paz; pressionados por políticas ditas de segurança 

pública, os bailes trocam o asfalto pelo morro. (PALOMBINI, FACINA, 

2017, p.2). 

 

Conforme Vianna (1988) nesse contexto de “febre musical” norte-americana, nos anos 

70, o funk foi exportado para o mundo, inclusive para o Brasil. Sobre o significado do “funk”, 

Vianna afirma que: 

 

Foi nesta época que a gíria “funky” (segundo o Webmaster Dictionary, 

“foul-smelling; offensive) deixou de ter um significado pejorativo, quase 

um palavrão, e começou a ser símbolo do orgulho negro. Tudo pode ser 

funky; uma roupa, um bairro da cidade, o jeito de nadar. Uma forma de 

tocar música que ficou conhecida como funky radicalizava suas propostas 

iniciais, empregando ritmos mais marcados (“pesados”) e arranjos mais 

agressivos. (VIANNA,1988, p.20). 

 

O termo “funk” sempre é associado ao sexo e ao batidão. Segundo Medeiros (2006) é 

uma gíria dos negros americanos que designa odor no corpo durante as relações sexuais.  

 

O nome “funk” aderiu à música em função de sua gestação na cena (...) dos 

bailes funk cariocas dos anos oitenta, movidos a funk e rap norte-americanos 

(...). Estes, por sua vez, constituem um desenvolvimento dos bailes black 

cariocas dos anos setenta, movidos a soul (...) e funk norte-americanos. 

(PALOMBINI, 2009, p.37) 

 

Em entrevista Gularte (2018) sinaliza que existe uma grande discussão sobre isto, mas 

a palavra funk surge enquanto título de música, por volta de 1966. Já começava era tocado nas 

rádios nos Estados Unidos, “ninguém gostava de pronunciar porque tinha uma conotação um 

pouco insultuosa, tinha uma coisa da libido, do sexual, mas todo mundo tinha um pudor com 
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essa Expressão, tinha uma recusa, com Palavra do Funk”. Nos anos 70 ha uma mesclagem do 

funk com o Jazz, originando a Disk music. 

Lopes (2011), ao falar sobre a cultura funk compara-a com o samba e o carnaval.  

 

A voz dos subúrbios já não é mais do samba, agora ela está no vinil. É que 

há algo além dos pagodes, na Baixada e nos subúrbios. É o funk, ou falando 

em português claro, os bailes de balanço. Só quem já foi a um destes bailes é 

que sabe a catarse coletiva que uma bateria eletrônica e alguns efeitos 

sonoros provocam. Na verdade, os bailes são muito parecidos com as nossas 

festas de carnaval. (LOPES, 2011, p.30). 

 

Os conflitos gerados ao longo da história do funk fizeram com que alguns artistas 

desconhecidos entrassem em cena no “mundo funk”, assim se autodenominando “funk de 

raiz”, e passam a organizar o funk como um movimento cultural e político. Lopes (2011) 

afirma que “nas rodas de Funk, a música é utilizada como uma plataforma política por meio 

da qual a juventude da favela dialoga com seus pares, com a sua própria comunidade de um 

modo geral e com o restante da sociedade”. (Ibidem, p.126). 

Acompanhou esse movimento e fez carreira, desde os anos de 1970, o músico Rômulo 

Artur Costa. Mineiro radicado em Anchieta/RJ, na Baixada Fluminense, quando dispensado 

do exército foi trabalhar no Bonsucesso Futebol Clube, subúrbio carioca, onde começou a ver 

os shows dos Fevers e os Fanks. Assim surgiram as equipes como a Dynamic Soul, Soul 

Grand Prix, despertando a atenção no lugar onde faziam os bailes, por aglomerar muita gente. 

Os frequentadores eram 99% negros, porque preocupavam-se com a cultura negra em geral, 

logo após chamando a atenção da mídia para os bailes.  

 

A furação 2000 foi a primeira a sofrer com a repressão policial (...) O 

empresário articulou um plano de resistência com apoio do Instituto de 

Pesquisa das Culturas Negras. (...) O hemoRio
11

 estava com banco de sangue 

escasso e a brecha foi utilizada para angariar a simpatia dos órgãos públicos. 

A empresa de transporte da prefeitura disponibilizou uma frota de ônibus 

para levar os garotos da comunidade para doar sangue nas campanhas que 

ficou conhecida como Funkeiro Sangue Bom. (BEZERRA e REGINATO, 

2017, p.53). 

 

                                                 
11

 O Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HEMORIO) é uma unidade de saúde do 

estado do Rio de Janeiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
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Nesta trajetória, Rômulo conheceu um rapaz que o chamou para trabalhar no Furacão 

2000 (equipe de som de Petrópolis, onde ele teve ideia de trazê-la para o Rio. Tocavam Heavy 

Metal, e tinham a intenção de transformar numa equipe de negros e tocar James Brown), 

sublocando equipamentos, tornando-se sócio deste empreendimento musical.  

O nascimento das equipes tem um registro em Irajá/RJ, depois de Ademir Lemos, do 

Big Boy e do Mister Funk Santos. A zona Norte tem uma liderança nas primeiras equipes de 

som. “No início dos anos 70, por que aconteceu, como? Eles começaram a fazer as festinhas 

ali. Um outro começou a fazer também! E começaram a cobrar”. (GULARTE, 11/07/2018). 

Irajá tem uma contribuição muito grande, porque foi uma das primeiras a realizar as festas e 

depois foi se espalhando pelos diversos pontos da cidade. Em 75, foi o grande boom da 

Indústria fonográfica para o segmento da Black Music. 

 

Era o mercado para criar os nossos artistas nacionais. Porque a soul grand 

prix lançou o disco em 76 (1976), e a última faixa do disco em que o Filó 

quis fazer uma música instrumental, que reuniu um time que foi dada a 

Banda Black Rio, esse time envolvia gente, que a banda Black Rio eram 

músicos que tinham tocado no Salvador e na abolição, impacto 8 tinha gente 

de vários lugares (...) então reuniu muita gente e gravou uma música para um 

disco, instrumental. E dali foi o Balão de ensaio para que a Banda black Rio 

surgisse. (GULARTE, 11/07/2018). 

 

O começo de tudo, para Gularte (2018), da Black music se deu com os bailes soul dos 

anos 70. Chegando à era do disco, a partir de 1978, período pequeno, mas esquecido e não 

pontuado na história da Disco, até o início dos anos 80, período que começa o Eletrofunk.  Ha 

um pequeno movimento chamado de “Pug brasileira” que é um pós disco. Gêneros muitos 

parecidos, a Pug apresenta a parte eletrônica e os sintetizadores, teclados, que viraram moda 

no início e no final dos anos 70.  

 

Era 1979 a 1982 tem uma moda onde os grandes estúdios trabalhavam com 

esta linguagem. Esta linguagem acabou gerando este movimento no final dos 

anos 70 ao início dos anos 80 que é chamado de Pug, que aconteceu nos 

Estados Unidos e, no Brasil, é chamada Pug brasileira. GULARTE, 

11/07/2018). 

 

 

O primeiro disco foi a Maria Fumaça, em 1977, que emplaca na novela locomotivas da 

Rede Globo. Em 1975, o Robson Jorge, foi um personagem muito importante, junto com 
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Lincoln Olivetti (maestro), arranjador, que trabalhou para Tim Maia e participou da cena de 

um processo da disco e pós disco, produzindo artistas nacionais. Rosa Maria Collins foi uma 

das poucas mulheres que participou da disco e pós disco, atriz e personagem da bossa nova, 

que entrou no Movimento Black. Um personagem importante neste período foi o Africa 

Bambata, sua música Planet Rock existia uma conexão com o mundo futurista da imaginação, 

tanto que influenciou o Break e teve a maior discoteca, que mudou a história de tudo. 

(GULARTE, 11/07/2018). 

Houve vários músicos de 1975 a 1978, no movimento Black, que tem seu fim em 1978 

com o último disco da Soul Grand Prix. Em 1978 começou um novo gênero musical e a moda 

da discoteca. A disco invadiu o Brasil e depois do Advento da novela Dancing Days, houve 

um esvaziamento muito grande da ideologia do Movimento Black. (GULARTE, 2018). 

 

 

2.1 O auge dos bailes Funk no Rio de Janeiro 

 

Gularte (2018) retrata o início dos anos 70 com o chamado “baile da Pesada”, que 

aconteceu no Canecão, com Ademir Lemos e Big Boy.  Ademir Lemos é a figura que começa 

todo este movimento, como exímio discotecário e, um dançarino que recebia os convidados, 

dançando na boate Lebateau, em Copacabana. Envolvente ele resolveu popularizar o sucesso 

que estava fazendo aquelas músicas dançantes dos anos 60, assim começando os bailes da 

pesada
12

.  

O auge dos bailes foi entre 1975 e 1976. Em 1975 o funk no Rio de Janeiro foi 

apelidado de Black Rio e, a partir de 1980 passou a ser denominado movimento funk. Os 

bailes passaram a ter um caráter didático. Como comenta Vianna (1988) nesta época o Jornal 

de música, (n. 30, p.4, publicado na década de 70) documentava como a cultura funk divulga 

por meio da música a cultura negra, “fazendo uma espécie de introdução à cultura negra por 

fontes que o pessoal já conhece, como a música e os esportes”. Essinger (2005) remete o hino 

dos bailes da Black Rio ao “Soul Power” de James Brown. Para Gularte (2018) James Brown 

é considerado o pai da Black music, porque ele cria um comportamento, uma estética, uma 

                                                 
12

 Antes do “Baile” ser chamado de “Baile Funk” eram chamados de “Bailes da pesada” por tocarem músicas 

dançantes com ritmos acelerados, que não foram antes tocadas em boates ou casa de show. 



71 

 

concepção musical, sobretudo com o groove, o baixo, os Snipers, os metais em brasa e toda 

aquela concepção do funk nos anos 60 e 70. 

 

No trabalho de campo para a confecção da tese, Hermano se depara com um 

mundo habitado por jovens em sua maioria pobres, que saíam em grupos 

pela noite, em busca de diversão nos bailes funk, que não cobravam os 

preços proibitivos das boates. Para eles, o Dj era uma figura secundária, que 

tocava de costas para o público – as atrações eram as equipes de som, com 

suas luzes e seus alto-falantes, e os balanços que elas tocavam. Balanços dos 

quais os jovens nem sequer sabiam os nomes, ou mesmo os artistas que os 

compuseram e gravaram. Era um público que curtia o funk, mas que também 

podia curtir samba, forró, rock ou o que mais tocasse nos outros ambientes 

do clube. O funk, porém, era seu ritmo favorito, e a frequência ao baile, 

religiosa. (ESSINGER, 2005, p.74). 

 

Em 1976, o Jornal do Brasil publicou no Caderno B, uma reportagem intitulada “Black 

Rio – O orgulho (importado) de ser Negro no Brasil”, artigo da jornalista Lena Frias. Foi um 

momento em que muito se discutiu sobre o mundo funk, com várias tentativas de apropriação 

política e/ou comercial deste fenômeno cultural. Os debates do Black Rio giravam em torno 

do tema alienação e/ou colonialismo cultural. Entidades do Movimento Negro resolveram 

apoiar os dançarinos do funk. Vianna (1988, p.16) comenta sobre o Jornal de Música, (nº33, 

publicado em agosto de 1977) onde mostra que a dança e uso de roupas e penteados não 

resolvem o problema básico de ninguém, mas pode proporcionar a recriação da identidade 

negra perdida com a Diáspora Africana e o subsequente massacre escravista e racista. Assim, 

o Soul perdia suas características de diversão e passava a significar um meio de superação do 

racismo no discurso do movimento negro. Vianna (1988) citando Peter Fry (1982) comenta 

que o Black Rio é o “movimento de maior importância no processo da formação da identidade 

negra no Brasil” (p.15). 

Antes do funk se tornar um fenômeno de massa no final dos anos 80, Hermano Vianna 

(1988) já ressaltava a importância do movimento Black Rio e posteriormente, do mundo funk. 

Lopes (2011) explica que as rodas de funk foram eventos cruciais para que o ritmo começasse 

a tomar formato de movimento cultural e político, e os funkeiros passassem a entender a sua 

arte como um tipo de militância. “(...) a identidade do funk foi inserida num contexto mais 

amplo de luta contra o preconceito, a discriminação dos pobres, da população favelada do Rio 

de Janeiro e de suas práticas”. (p.121). 

Frederico (2000) entende que “a arte é uma atividade que parte da vida cotidiana para, 

em seguida, a ela retornar, produzindo nesse movimento reiterativo uma elevação na 
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consciência sensível dos homens.”. (p.2). Para este autor a estética, em Lukács, tem uma 

peculiaridade original, seu enraizamento na vida cotidiana. O comportamento estético no 

conjunto das atividades humanas, parte das necessidades do dia a dia, do cotidiano como um 

dos seus momentos privilegiados, onde o comportamento do homem tem começo e fim, tem 

ponto de partida e ponto de chegada: “é dela que provém a necessidade de o homem 

objetivar-se, ir além de seus limites habituais; e é para a vida cotidiana que retornam os 

produtos de suas objetivações”. (p.3).  

Devemos, entretanto, pensar que este processo está atrelado em nossos dias, com o 

objeto desta pesquisa, o funk. Para Lukács a arte e a ciência são como formas puras de 

reflexo, que constitui a vida cotidiana. (FREDERICO, 2000). 

 

(...) dele (do cotidiano) se depreendem, em formas superiores de recepção e 

reprodução da realidade, a ciência e a arte; diferenciam-se, constituem-se de 

acordo com suas finalidades específicas, alcançam sua forma pura nessa 

especificidade – que nasce das necessidades da vida social - para logo, em 

conseqüência de seus efeitos, de sua influência na vida dos homens, 

desembocar de novo na corrente da vida cotidiana. (LUKÁCS, 1974, p. 11-

12 apud FREDERICO, 2000, p.3). 

 

Herschmann (1997) explica que o Funk é uma manifestação cultural que não apresenta 

perspectiva claramente agregativa, mas na negociação e na apropriação de “patrimônios 

culturais alheios” é uma prática legítima e crucial do processo de renovação deste grupo 

cultural.  

No Rio de janeiro, os bailes funk passaram por vários estágios e estilos, do soul ao 

funk, do funk ao charme, até chegar ao hip hop que tomou conta dos bailes cariocas a partir 

de 1985. O soul nos primeiros movimentos, como o Black Rio, principalmente, lembrava a 

expressão do orgulho negro e a luta contra o racismo, própria do movimento nos Estados 

Unidos. (ESSINGER, 2005). Para Gularte (2018), em 1980 um elemento muito importante na 

cultura do Rio de Janeiro apelidado pela música Filadélfia de charme, que inicia com 

Marlboro, no Clube Mackenzi, no bairro do Méier, na zona norte do Rio. 

 

Os bailes Black do Rio podem atrair, a cada fim de semana, de quinhentos 

mil a um milhão e meio de jovens negros ou identificados com a negritude 

— isto é, com a pobreza — dos subúrbios do Rio de Janeiro para dançar ao 

som de James Brown e outros soul brothers em grandes festas promovidas 

por equipes de som que chegavam a congregar quinze mil pessoas (...). Estes 

eventos eram os equivalentes locais dos sound systems jamaicanos dos anos 
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sessenta (...) e das block parties do South Bronx dos anos setenta (...). 

(PALOMBINI, 2009, p.38-39). 

 

Uma das grandes diferenças entre Black Rio e os bailes de hoje consiste no 

desaparecimento da temática “orgulho negro”, pelo fato de o baile ter deixado de ser um 

espaço só para negros. Vianna (1988) em seu estudo de campo ouviu em muitas ocasiões 

durante os bailes alguém falar que funk é música de preto e rock é música de branco. 

Essinger (2005) inicia a história do funk mencionando Fernando Luís Mattos da 

Matta, conhecido como Dj Marlboro, que aos 13 (treze) anos de idade começou seu primeiro 

contato com um baile soul. O primeiro baile foi no Clube Fonseca, em Niterói/RJ, animado 

pela equipe My Self, onde Marlboro conheceu o Dj  Scooby Doo que a ele deu a oportunidade 

de testar pela primeira vez suas mixagens, no Clube Bandeirantes em São Gonçalo/RJ. Em 

1985, o surgimento de Marlboro marca o começo de uma nova era para os bailes funk do Rio. 

 

(...) na década de 90 surgiu os raps, os festivais de galeras, surgiu o rap do 

pirão, aqui de São Gonçalo, foi um dos primeiros. E com o rap da felicidade 

o funk tomou uma notoriedade maior, onde foi o boom, “eu só quero é ser 

feliz”, ai as pessoas ficaram assim: (...) poxa esta música tem alguma coisa 

nela que vale a pena prestar atenção. A música tem uma representatividade 

social. Que até então o funk deu certo, falo porque a maioria que as 

periferias e comunidades não tinham outro atrativo. E o funk por ser barato e 

acessível acabou se tornando um lazer dos jovens que não tinham condições 

de ir a grandes centros culturais, virou uma coisa de gueto mesmo, bem 

populista para o morador de comunidade. Então o funk deu aquele boom 

com rap do Silva com Claudinho e Bochecha. (BOB RUM, 17/02/2018). 

 

 

Os MC’s, traziam em seus nomes o local de origem, e as letras quase sempre falavam 

da realidade de alguma favela, ou denunciando o preconceito contra as mesmas. As músicas 

mais romantizadas enredavam o cotidiano de seus lugares, como exemplo, um romance que 

começou, especificamente em um baile ou numa favela.  

Podemos buscar o conceito de hegemonia em Gramsci para caracterizar a liderança 

cultural-ideológica de uma classe perante a outra. Suas formas históricas nunca são as 

mesmas, variam conforme a natureza que as forças sociais exercem. A constituição de uma 

hegemonia é um processo longo que ocupa espaços na superestrutura, isto é, um reflexo do 

conjunto das relações sociais de produção, composto por duas esferas, a sociedade civil, que 

designa o conjunto das instituições responsáveis pela elaboração e/ou difusão de valores 
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simbólicos e de ideologias, compreendendo o sistema escolar, os partidos políticos, as 

corporações profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, etc. A segunda esfera é a 

sociedade política que expressa ligeiramente um conjunto de mecanismos que a classe 

dominante detém no monopólio legal da violência. Em Gramsci a hegemonia deve ser 

separada por classe, significando a liderança na constituição de um bloco histórico. O autor 

supera o conceito de Estado como sociedade política. Sociedade civil e sociedade política 

diferenciam-se pelas funções que exercem na organização da vida cotidiana e, mais 

especificamente, na articulação e na reprodução das relações de poder. (GRAMSCI, 2001). 

Para Chauí (1986) o conceito de ideologia,  

 

(...) inclui o de cultura como processo social global que constitui a “visão de 

mundo” de uma sociedade e de uma época, e o conceito de ideologia como 

sistema de representações, normas e valores da classe dominante que 

ocultam sua particularidade numa diversidade abstrata. (p.21) 

 

 

Em Chauí (1986) este conceito de hegemonia ultrapassa o conceito de cultura porque 

indaga relações de poder e alcança a origem do fenômeno da subordinação, como também o 

conceito de ideologia, porque envolve todo o processo social vivo, as representações sociais, 

as normas e os valores que se organizam através das práticas dominantes e determinadas.  

Podemos constatar que o movimento funk enfrentou um desafio em 1998. De acordo 

com Essinger (2005) o funk era alvo de uma campanha cerrada de estigmatização: ou resistia, 

como vem fazendo nos últimos anos e tentava se impor como uma expressão cultural válida e 

popular, ou se domesticava, adaptando-se às exigências do mercado cultural hegemônico ou a 

indústria cultural. Como refere Bosi “(...) a cultura de massas, que, sua íntima imbricação 

com os sistemas de produção e mercado de bens de consumo, acabou sendo chamada pelos 

intérpretes da Escola de Frankfurt, indústria cultural, cultura de consumo”. (1992, p.309). O 

termo indústria cultural era usado por Adorno e Horkheimer (1985) inicialmente como cultura 

de massa, sendo posteriormente abandonado para expressar a cultura que vem do povo, 

também chamada hoje de cultura popular.  

A diferença entre cultura de massa e indústria cultural é que a primeira significava a 

cultura feita pelo povo, com característica de uma determinada sociedade, como manifestação 

cultural. Já a indústria cultural é o que impõem ao povo uma cultura, ou seja, o mais 
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importante não é o que o povo pensa e sim o que a indústria acha que vai ter mais vantagem 

econômica.
 13

 

Em 1982, Michael Jackson era um grande ídolo, quando lançava Triller, álbum que 

marcou época no Brasil. Neste momento no grande subúrbio carioca os jovens se prendiam ao 

jeito de dançar do Break dance. Assim, o papel do discotecário foi redefinido, “remixavam 

uma música com outra inesperada, criavam montagens ao vivo com vinhetas de humor e sexo 

e arranhavam o vinil na técnica conhecida como strach gera efeitos inusitados”. (BEZERRA, 

e REGINATO, 2017, p.55). Então é um período muito forte do break dance onde o eletro 

funk domina, antes de 1982. “O funk era chamado de balanço. Então o cara falava assim (...) 

coloca um balanço esperto aí (...) era um balanço. Depois, em 1982 isso caiu em desuso e aí 

agente já começa, com o hip hop”. (GULARTE, 11/07/2018). 

Interessante para o músico Gularte é observar o repertório. “Quando falamos de um 

baile, o que faz as pessoas dançarem? É a música. De onde vem essa música?  De fora do 

Brasil. O repertório do baile era um repertório internacional”.  

 

 

Nos 70 anos temos todo um repertório cantado em inglês. Só que é o 

seguinte: como agente faz para ter acesso a esse repertório, essas músicas? 

Tinha a possibilidade de pessoas que viajavam para fora do país: comissários 

de bordo, aeromoças, as pessoas que trabalharam na Marinha, viajaram para 

trazer os discos. Então os donos da equipe, os discotecários a princípio 

mandavam uma cartinha para as pessoas viajarem e trazer. E depois 

começavam a pagar os donos da equipe, pagavam discotecários ou às 

pessoas que dominam o inglês para poder ir lá fora ficar um tempo 

comprando disco e trazendo. Este período é um período em que a importação 

era proibida, era uma coisa muito complicada, escassez muito grande. O 

disco, nome dado ao LP era matéria. Entre os discotecários falavam assim 

(...) matéria. Falavam assim...esta matéria é muito boa. Matéria é o mesmo 

que disco, LP, Long Player, é uma coisa só. (GULARTE, 2018, 

11/07/2018). 

 

Neste momento há um domínio cultural norte-americano sobre o tradicionalismo 

brasileiro, emergindo uma forma diferenciada de dominação / imposição de um sistema de 

consumo e a eclosão de uma ampla variedade de mercadorias a disposição dos brasileiros. 

                                                 
13

 Na cultura de massa, a arte é feita pelo povo expressando sua própria cultura, enquanto na indústria cultural a 

arte é transformada em um produto industrializado, o que importa é ser consumido ou ser bem vendido. 

Enquanto a arte original e espontânea está presente na cultura de massa, o mesmo não se aplica à indústria 

cultural porque apenas se preocupa com o que vende mais, sempre focado no consumo.  
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Para Chauí (2006) as manifestações populares oferecem uma espécie de resistência, 

“permanecendo no interior do campo simbólico definido pelos dominantes, a manifestação 

popular aceita, implicitamente, a hegemonia existente. ” (p.104). Esta hegemonia do mercado 

cultural na sociedade burguesa é justificada pelo domínio cultural norte-americano. Esse 

processo de nacionalização do funk foi surgindo aos poucos com o DJ Marlboro. 

Marlboro, ao descrever em seu livro o seu primeiro LP “Projeto Funk Brasil”, 

começava a discutir sobre a nacionalização do funk. “Tem que nacionalizar (...) tem que 

nacionalizar. Eu pensava há um tempão. E começamos a fazer, juntos um trabalho de pesquisa 

de sons e ritmos, mas tudo que fazíamos eu não gostava, porque estávamos muito presos ao 

que se produzia nos Estados Unidos”. (MARLBORO, 1996, p.67). 

No começo de 1990, surge MC Galo, tornando-se um dos expoentes do que seria 

conhecido como o “rap consciente”, com letras que denunciam a violência nas favelas do Rio 

de Janeiro e reivindicam solução mencionando à Chacina de Vigário Geral
14

, ocorrida em 29 

de agosto de 1993. Um dos seus grandes sucessos foi à letra “Catador de Latinhas”.  

 

 2.2 Marginalização e criminalização do funk no Rio de Janeiro 

 

O funk era marginalizado e criminalizado pela mídia e pela opinião pública. A 

imagem que ficou foi da violência dos bailes de corredor, quando dois grupos rivais, 

chamados “lado A e lado B”, se enfrentavam, resultando por vezes em mortes, logo associada 

aos “arrastões”, muito comuns nas praias do Rio de Janeiro na década de 90. Um universo tão 

diverso como o funk passou a ser rotulado de violento e criminoso. 

Com o fenômeno da criminalização
15

 do funk na mídia, o movimento modificava o 

seu estilo. Algumas invenções surgiram com o lançamento do LP (long play) Funk Brasil 2, 

com a humorista, cantora e atriz Dercy Gonçalves (1907-2008) denominado o “Rap da 

aranha” (“Venha cá mulher deixa de manha/A minha cobra que comer sua aranha”) o que 

                                                 
14

 A Chacina de Vigário Geral foi um massacre ocorrido na favela de Vigário Geral, localizada na Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro, quando a favela  com o mesmo nome, foi invadida por um grupo de extermínio, onde 

homens encapuzados e armados arrombaram casas e executaram vinte e um moradores.  
15

 Na fase de criminalização, o funk era tratado por 100% nos cadernos culturais entre 1990 e 1991. A partir de 

1992 o ritmo ocupou 94,8% dos cadernos locais e policiais contra apenas 5,2% dos cadernos culturais. Isto 

aconteceu devido a facções rivais de jovens funkeiros que nas praias do Arpoador lutavam em pleno asfalto, 

perto de uma elite que desconhecia esse ritmo e corria em pânico. (HERSCHMANN apud MEDEIROS, 2006). 
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seria uma resposta
16

 ao rap “resposta das aranhas” (“Ô Garotão cheio de manha/ A minha 

aranha não quer mais sua cobra”.).  O movimento dos MC’s prosperou no Rio de Janeiro: 

um deles foi o Bob Rum com um dos raps mais conhecidos o “Rap do Silva” (“Era só mais 

um silva que a estrela não brilha/ Ele era funkeiro/Mas era pai de família”.) Este rap encena 

uma tragédia do pacato cidadão, respeitado pela comunidade, e aponta uma crítica à violência 

urbana, que terá seus efeitos também sobre os cidadãos que frequentavam os bailes funk.  

Lopes (2011) explica que a favela é um território marginalizado fundado no mito da 

democracia racial. Flauzina (2008) diz que o mito foi utilizado não só para interditar a 

formação de uma identidade negra no Brasil, mas para apagar o conflito de raça. Neste 

sentido entende-se a favela como resultado de uma divisão racial operando de forma 

silenciosa. Corrobora Chauí (1986) dizendo 

 

Sem sombra de dúvida, o padrão de moradia reflete todo um complexo 

processo de segregação e discriminação presente numa sociedade plena de 

contrastes acirrados. De uma forma mais ou menos acentuada, este processo 

perpassa todos os patamares de pirâmide social em que os mais ricos 

procuram diferenciar-se e distanciar-se dos mais pobres. Mas a favela recebe 

de todos os outros moradores da cidade um estigma extremamente forte, 

forjador de uma imagem que condensa todos os males de uma pobreza que, 

por ser excessiva, é tida como viciosa, no mais das vezes, também 

considerada perigosa: a cidade olha a favela como uma realidade patológica, 

uma doença, uma praga, um quisto, uma calamidade pública. (p.57-58). 

 

Buscando a história urbana do Rio de Janeiro, a cidade foi crescendo aos poucos. No 

século XVI existia na margem da Baía de Guanabara, modestos povoados de casas de barro e 

pau-a-pique e no final do mesmo século, chegavam os primeiros escravos vindos da África. 

No final do século XVII desdobravam as ruas na baixada central, sem a menor preocupação 

com a urbanização. Na última década do século XIX, surgem as favelas do morro da 

previdência e de Santo Antônio, na área central da cidade. Com sérios problemas de falta de 

moradia as favelas não paravam de crescer e foram espalhando-se por toda a cidade. Este 

crescimento está associado a fatores, como: Alto índice de desemprego, crescimento da 

informalidade, especulação imobiliária, falta de política habitacional para população de baixa 

renda e sistema de transportes coletivos precários. A divisão entre morro e asfalto tão somente 

via categorias econômicas impossibilita o entendimento das dinâmicas sociais presentes nas 
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 Resposta de Rap – é quando um MC faz uma letra que causa polêmica e outro MC faz resposta a esse rap. 
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favelas do Rio de Janeiro. Esse eixo de divisão da metrópole é um conglomerado muito 

complexo de vários fenômenos sociais, em que o aspecto econômico não é o único fator nem 

determina e define de forma mais forte a complexidade do problema. Ambas as partes 

definem suas próprias posições, porém pertencentes à mesma comunidade, é uma ameaça os 

seus próprios interesses, que Ianni (1993) define como sendo consubstanciais ao pensamento 

ocidental: progresso, evolução, ordem e progresso, modernização, racionalização, 

tecnificação, europeização e americanização. 

Podemos observar que as letras das músicas do funk sempre tentam reivindicar algo 

acontecido. Analisando de forma retroativa é preciso buscar as origens das músicas mais 

pesadas do Batidão, como o consagrado “que é som de preto. De favelado, mas quando toca 

ninguém fica parado!”. 

Numa entrevista para O Jornal Nexo, em 2017, a professora e historiadora Adriana 

Facina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, retrata que o funk nasce num 

momento de ampliação do estado penal de guerra às drogas. A criminalização surge com o 

fim da ditadura e é ligada a chacinas ocorridas em 1990, na Candelária e em 1993, na favela 

de Vigário Geral, onde o funk é sempre marcado e apontado como fruto destes fatos. 

(FACINA, 2017). 

Quando as UPP’s (Unidade de Polícia Pacificadora) chegam aos morros, em 2008 a 

primeira medida foi o fechamento e proibição dos bailes funk. Com esta proibição o funk 

acabou indo para as áreas/zonas de influência do tráfico, ficando restrito a áreas dominadas 

por bandidos. Uma “aproximação forçada entre os dois fenômenos nascentes, em uma 

‘mesma realidade’”, afirmou Vianna em entrevista para o Jornal NEXO, em 2017. 

 

2.3 Quando o Funk tornou um movimento cultural 

 

Em 1993, o prefeito Cesar Maia da cidade do Rio de Janeiro, convenceu-se de que o 

funk era o único movimento jovem sistemático e permanente no Brasil. Em reuniões com os 

funkeiros, o prefeito prometeu ceder espaços da Prefeitura para os bailes. A partir de então, o 

funk passa a ser um movimento cultural reconhecido pela Prefeitura. Para o prefeito, a 

política de diversificar os locais para as realizações dos bailes era a melhor opção para se 

acabar com a violência das “galeras”, como ocorria na dinâmica dos mesmos. (ESSINGER, 

2005). 
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Em 1994, com muitas letras pedindo o fim da violência nos bailes, os MC’s criaram 

um Miami bass (tipo de hip hop, também conhecido como som de Miami).  A Furacão 2000 e 

o produtor Marlboro gravaram músicas e lançaram vários discos. Identificado, a principio 

como sendo uma releitura do ritmo californiano “Miami Bass” - na maioria das vezes por 

críticos - o Funk não demorou a demonstrar toda sua originalidade. (Idem). 

Em 1996, um dos MC’s mais conhecidos mundialmente, o Mr. Catra (1968-2018), se 

lançava na carreira. Em 1997 começa uma demonstração de irreversibilidade cultural do Funk 

na Marques de Sapucaí, quando em pleno desfile de carnaval, a bateria da Viradouro fez uma 

intervenção Miami bass no meio do samba, sendo uma das raras vezes naquele ano em que a 

música dos bailes despertaria um debate puramente cultural. Antes, o funk ocupava as páginas 

policiais. 

Em junho de 1999, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através dos vereadores 

Edson Santos, Adilson Pires e Jurema Batista foram homenageados os principais participantes 

do movimento Black Rio.  

No mesmo ano, o funk ficava conhecido na mídia como expressão da violência, assim 

que o público toma conhecimento dos “proibidões” 
17

. O primeiro funk “proibidão” que 

chamou a atenção foi o “Rap do Comando Vermelho”, inspirado na música “Carro Velho” da 

cantora Ivete Sangalo. Na década de 1990, o “proibidão”, o rap sobre temáticas que afirmam 

o poder dos traficantes, exaltam facções criminosas e provocam comunidades inimigas.  

 

Essas são músicas que não podem ser divulgadas em CD, tampouco em 

espaços públicos, pois são consideradas apologia ao crime e ao criminoso, 

mais especificamente, apologia ao tráfico de drogas e ao traficante. Por 

causa disso, nesse período, iniciou-se uma prática que é muito usual entre 

todos os funkeiros até os dias atuais: a produção de duas versões para a 

mesma música. Assim, é composto e produzido um funk para ser tocado nos 

bailes de comunidade (considerado “proibidão”) e outro no qual 

determinados atos de fala são retirados ou substituídos por outros para ser 

tocado em outros espaços públicos, como os programas de rádio, por 

exemplo. (LOPES, 2011, p. 143) 

 

O “proibidão” se encaixa no contexto de uma cidade dominada e bailes fechados pela 

violência, levando o funk a ficar segregado nas favelas e a se sujeitar às autoridades locais. 

                                                 
17

 Nome dado aos funks que contam de forma realista histórias em que os traficantes impuseram seu poder 

contra os oponentes (polícias ou facções criminosas rivais) e fizeram valer sua lei. 
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Essinger (2005) aponta como sendo defensora do Movimento Funk, Benedita da Silva, vice-

governadora do Estado do Rio de Janeiro, em 2001. 

Em 2008, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro revogou, em sessão 

extraordinária, a lei nº 5265, de 18 de junho de 2008 que restringia a realização de bailes funk 

no Estado. No ano seguinte foi aprovada a lei nº 5543, de 22 de setembro de 2009 que 

reconhece o funk como movimento cultural e musical de caráter popular.  

 

Nessa altura, a cidade, enfim como um todo – Zona Norte, Sul e Oeste -, 

começava a tentar entender o funk, vendo-o não só como uma ameaça a 

tranquilidade da população, mas também como a grande opção de diversão e 

de expressão cultural de uma grande parcela da juventude pobre da cidade. 

Era um movimento de conscientização social que daria em outras iniciativas 

como o Rio Funk, do Centro Brasileiro para Infância e Adolescência 

(CBIA), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e da 

Prefeitura. (ESSINGER, 2005, p.129-130). 

 

 

Essinger (2005) afirma que a pressão da polícia, da imprensa e a criação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI na Assembleia do Rio de Janeiro, em 1999 e 2000, 

acabaram com a violência em grande parte dos bailes, ao mesmo tempo em que as músicas se 

tornaram mais dançantes e as letras, mais sensuais. Esta nova fase do gênero musical, descrita 

por alguns como o new funk, se tornou sucesso em todo o país (um tipo de dance music do 

Funk). Na discotecagem de 2003, o funk passava a ser um dos hits, numa época em que Lulu 

Santos, Blitz, Legião Urbana e Barão Vermelho ainda estavam no auge cumprindo uma 

enorme temporada de shows em casas da Zona Sul.  

Em 1995 o funk foi submetido a uma CPI na Câmara municipal, que instituiu a Lei 

Antônio Pitanga, que proibe o baile do Chapéu Mangueira. Em 1998 foi instituída uma CPI 

federal resultou na proibição dos bailes funk. Apesar de uma história marcada pela 

criminalização, o funk foi o maior movimento de juventude de territorialidade do Rio de 

Janeiro. “Nós não tivemos, mesmo o samba sendo o que é, nós não tivemos nada igual, 

entendeu, então assim (...) o ano inteiro a movimentação dos bailes de terça a domingo, uma 

multidão de jovens rodando em tudo quanto é lugar.  Há um intercâmbio inacreditável”. 

(GULARTE, 11/07/2018). 

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de Lei 3.410, de 29 

de maio de 2000 que regulamenta o funcionamento dos bailes, determinando a instalação de 

detectores de metal na entrada, obrigatoriedade de autorização prévia de autoridade policial e 
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para a presença de policiais militares, do começo ao fim do evento, além de proibição de 

execução de músicas que fizessem apologias ao crime. (ESSINGER, 2005). 

Somente em 2009, foram apresentados os projetos de lei 5.543, pelo deputado Marcelo 

Freixo, nos quais pleiteava-se o reconhecimento do funk como movimento cultural e musical 

do estado do Rio de Janeiro.  Uma audiência pública na ALERJ (Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro) reuniu 700 manifestantes pró-funk, entre MC’s, Dj’s, equipes de 

som, acadêmicos e estudantes universitários, lideranças do hip-hop e de movimentos sociais. 

A votação aconteceu em 10 de setembro de 2009, com presença maciça de funkeiros, de MC’s 

desconhecidos da mídia, Mr.
 
Catra e Dj Marlboro (Mr. - Abreviação de Mister). A lei 5.265, 

de 18 de junho de 2008 aprovada quase unanimemente, foi revogada também. (Idem) 

 

No século XX, o funk surgiu ressignificando a cultura negra quanto a 

música, ritmo, dança e corpo, adaptando-se à contemporaneidade. 

Estabelecendo um diálogo do passado com o presente, o funk caiu nas graças 

da periferia, subúrbios ou favelas, local em que se predominam negros e 

pobres. Dessa maneira, é possível afirmar que o movimento funk funciona 

como a afirmação identitária desse grupo (negros e pobres) discriminado e 

um elemento importante para a valorização de quem se sente excluído.  

(SILVA, RANGEL, 2017, p.19). 

 

Lukács afirma que “a essência do desenvolvimento ontológico reside no progresso 

econômico e as contradições são formas fenomênicas desse progresso” (LUKÁCS, 1979, p. 

56). Percebemos a importância de reconhecer as relações humano-sociais contemporâneas, 

investigando as formas de desenvolvimento conectadas às abstrações.  

 

Desigualdade de desenvolvimento significa que a grande linha da evolução do 

ser social – a crescente socialidade de todas as categorias, vínculos e relações 

– não pode se explicitar em linha reta, mas se move em parte por vias 

travessas e, em parte, fazendo com que os complexos singulares, cujos 

movimentos reunidos formam o desenvolvimento global, encontrem-se 

individualidade numa relação de não-correspondência. (LUKÁCS, 1979, 

134). 

 

A complexificação da realidade parte doo aprofundamento das contradições 

sociais na sociabilidade burguesa na ordem social, cultural, política e econômica. O cenário 

de profundas desigualdades sociais, de exclusão social e de fragilidade na consolidação da 

cidadania, evidencia a reprodução da sociabilidade contemporânea, pautada em práticas 
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segregacionistas dos grupos considerados minorias sociais, como o negro, a mulher, a pessoa 

portadora de deficiência, entre outros.  

Em 2004 o “rap da felicidade” (“Eu só quero é ser feliz/ andar tranquilamente na 

favela onde eu nasci”) (MC’s Cidinho e Doca) foi comentado por Caetano Veloso como um 

dos funks com vaga garantida na história da música brasileira. O “rap da felicidade” é o 

cartão-postal do movimento funk. O passo seguinte foi o “rap da Cidade de Deus” que diz na 

letra (“Cidade de Deus é o maior barato/ E te pergunta, brigar pra que? (pra que?) / Se você 

for lá uma vezinha só, é,/ Você nunca mais vai esquecer”), (rap da Kátia em parceria com 

Julinho Rasta). Pela via do tamborzão, o funk saía das páginas policiais, e com sua batida de 

atabaques passava a ser um Movimento Cultural. (ESSINGER, 2005). 

Em 2011 com muita irreverência apareceu a revelação do grupo Sapabonde que é um 

grupo de mulheres lésbicas de Brasília, conhecidas pelo funk “proibidão”, com forte 

identificação com o público Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou 

Transgêneros, Queer ou questionadores e Intersexo - LGBTQI. Com letras sobre proezas 

sexuais, o Sapabonde é um grande defensor da liberdade que o funk propaga. 

Em 2013, uma revelação da indústria do funk no Rio de Janeiro, será a descoberta da 

MC Anitta, pela Furacão 2000, trazendo sucessos como o Show das Poderosas: “Prepara/ 

Que agora/ É a hora/ do show das poderosas/ que descem/ rebolam/ afrontam as fogosas/ só 

que as incomodam (...)”. Assim, como o MC Koringa: “Ela desce, desce, desce/ gosta de ir 

até o chão/ ela fica me olhando/ com o dedo na boca/ descendo no chão (...)”. Até o presente 

momento o Rio de Janeiro continua a ser o berço e altar dos MC’s. A receita do sucesso da 

MC Anitta foi a mistura de pop e funk e as influências internacionais que a funkeira tem de 

Rihanna, Beyoncé e Lady Gaga. O sucesso de visualizações no site da internet Youtube e o 

seu apelo sexual promovem uma "Mulher Poderosa", sensação do momento, já presente nos 

palcos seletivos dos festivais de Rock, liderando programa de TV, com visualizações e 

interlocução com o público internacional. Anitta se consagrou internacionalmente a partir do 

convite a se apresentar na festa de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, sediados pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Como jovem talento, também foi apresentada ao mundo Thais 

Macedo, uma revelação do samba carioca, rainha de bateria, oriunda de uma família de 

músicos em Rio das Ostras, Região dos Lagos, no litoral do Estado. Ambas consolidam seus 

nomes internacionalmente, a partir de então. 

MC Carol, nome artístico de Carolina de Oliveira Lourenço, nascida em Niterói/RJ, se 

tornou notória por unir, em sua música e poesia, temáticas sociais e feminismo e, ao mesmo 
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tempo, canções de duplo sentido que tratam de sexo explícito. Sua carreira começou em 2013 

e um dos seus maiores sucessos é “minha avó tá maluca” e “bateu uma onda forte”. Em 2018 

se candidatou a Deputada Estadual do Rio de Janeiro, mas não foi eleita. 

Outras se revelariam como a MC Beyonce, Ludmilla, que tinha sonho de ser cantora 

pop. Em 2014 Ludmilla lança disco com seu próprio nome, composto pelos hits “Hoje”, “Sem 

querer” e “ensinei certin”. 

 

A partir dos anos 2000, muitos cantores de funk, como Naldo Benny (antes, 

MC Naldo), Ludmilla (anteriormente, MC Beyonce), entre outros, optaram 

por retirar MC do nome. Como o acrônimo MC (Mestre de cerimônia) está 

relacionado ao animador de evento e não, necessariamente, ao cantor, desse 

modo, qualquer pessoa pode ser um MC, desde que dinamize o público-alvo. 

Logo, a escolha da omissão de MC pode ser intencional, a fim de estabelecer 

uma definição clara de seu papel dentro do movimento, como cantor/cantora. 

(SILVA, RANGEL, 2017, p.82) 

 

As MC’s que se consideram pop tiraram a nomenclatura MC e utilizam apenas o 

nome. Jonathan Costa filho de Rômulo Costa em entrevista ao site da UOL, diz: 

 

Busco para o funk o respeito que infelizmente ainda não encontramos no dia 

a dia. Funk tem muita coisa boa e minha missão estará concluída quando o 

artista não precisar tirar o MC do nome para levar o cachê dele. Muitos 

abandonam o MC porque, por causa desse termo, o cachê não passa de 'xis', 

mas como pode existir teto de cachê para os MC’s já que muita gente nem 

sabe o que significa isso? (ABÍLIO, 2016, p.1) 

 

 Para Bob Rum, 

 

Sobre a retirada do MC do nome artístico do funk, aconteceu comigo, as 

próprias pessoas que você vai ver, eu usei só no começo, na época do Rap do 

Silva me chamavam de MC Bob Rum, quando eu lancei a minha música 

“está escrito”, que era uma música mais melódica, era uma música mais pop. 

O próprio pessoal do rádio me chamou de Bob Rum. Não fui eu quem tirei. 

Eu acredito que pode estar acontecendo isto também, até porque o nome 

hoje, com a internet, é muito forte. Então MC Anita, não precisa, tudo 

mundo já sabe. Por exemplo, o MC Marcinho, ninguém consegue chamar ele 

de Marcinho. O rótulo MC Marcinho, esta marca. Mas já conseguem chamar 

Bochecha de só Bochecha. Consegue de chamar o Naldo de só Naldo. Eu 

entendo mais ou menos assim. E a MC Catau a primeira MC feminina. 

(BOB RUM, 17/02/2018). 
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A cultura popular é apresentada por Wood e Foster (1999) como o “mundo do 

espetáculo da mídia, do sumiço da realidade, do fim da história, da morte do marxismo e de 

um grande número de outras alegações deste milênio”. (p.146). Para os pós-modernos o 

desaparecimento da linha entre realidade e ficção, que constitui a cultura popular de hoje, na 

verdade, é a realidade dos fins deste século.  

O funk é interpretado como a cultura da rua que possui os seus marcadores de 

diferença, possui comportamento e linguagem próprios, porém não prega a violência, ao 

contrário, busca sempre a conciliação entre população e Estado. 

Em nosso sistema econômico e cultural, os indivíduos que não controlam os meios de 

produção, se fazem representar, todavia não como sujeito, mas como valor de troca, fazendo 

com que a “sua legitimidade passe a ser dada por outra pessoa, assumindo o seu lugar no 

espaço público” (CARVALHO, 2001, p. 120). 

 

 

2.4 A indústria cultural e o funk no Rio de Janeiro 

 

 

O conceito de Indústria Cultural surge com as manifestações culturais, produzidas em 

diferentes lugares. Estas evoluem de acordo com a lógica da economia e da administração, 

perdendo a sua dimensão de especificidade. Para Adorno (1978) a indústria cultural é um 

instrumento de opressão que camufla as contradições do capitalismo, apontadas por Marx 

(1989).  

As sociedades capitalistas para Marx sofrem duas contradições que impedem a 

harmonia com uma vida econômica estável. Uma das contradições seria o processo 

competitivo de um mercado capitalista concentrado na propriedade do capital, cada vez mais 

nas mãos do mercado, conduzindo à alienação, o que implicaria a acumulação de capital 

privado, causando a redução do poder de compra dos menos favorecidos. A outra contradição 

seria a organização social e econômica da sociedade capitalista. Mesmo gerando mercadorias, 

a sua estrutura de classe estaria restrita à capacidade de consumo apenas de uma pequena 

parcela da população, o que implicaria o esgotamento dos recursos disponíveis. Ambas as 

contradições foram solucionadas pelo imperialismo. (MARX, 1989).  
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O termo indústria cultural era usado por Adorno e Horkheimer (1985) inicialmente 

como cultura de massa, posteriormente foi superado pela forma que eles queriam expressar 

essa cultura, também chamada hoje de cultura popular.  

Para Konder (2002), a indústria cultural expande vertiginosamente de seus 

mecanismos por meio da “mídia”, de forma superficial, e: 

 

(...) Nessa situação, tem-se a impressão de que o acesso ao novo é facilitado. 

E a estética de Lukács, ainda que tenha sofrido infiltrações “conservadoras”, 

nos adverte para o fato de que, como cidadãos e democratas, em nossa 

atuação político-cultural, não devemos alimentar ilusões: somente o 

pseudonovo é fácil; o novo autêntico e significativo resulta de uma conquista 

que é sempre laboriosa; e só pode ser alcançado por caminhos íngremes e 

pedregosos. Como nos ensina a “grande arte”. (apud ANTUNES e RÊGO, 

1996, p.33).  

 

Assim como a arte, os meios de comunicação de massa e suas novas formas de 

produção cultural propiciariam mudanças na percepção do público consumidor, podendo, 

inclusive, gerar novas formas de mobilização e contestação por parte do mesmo, como 

alimentar a ilusão.  

Para Konder (2000) o capitalismo “tende a transformar tudo em mercadoria, o modo 

de produção capitalista pressiona a arte, forçando-a a submeter-se aos critérios utilitários do 

mercado” (p.39), mas não elimina e nem pode eliminar toda expressão artística, como 

observamos na história do movimento funk.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), a indústria cultural integrava os consumidores 

das mercadorias culturais, fazendo uma ligação entre a cultura popular e a erudita. Ambos os 

autores, caracterizam-na em sua organizada em função de um público e baseada nos 

princípios da lucratividade, como uma indústria qualquer. Para Walter Benjamin (1886-1940), 

outro autor com uma concepção diferente do papel da indústria cultural, a revolução 

tecnológica do final do século XIX e inicio do século XX não acabou com a cultura erudita, 

mas alterou o papel da arte e da cultura.  

Para Benjamin, a possibilidade de reprodução técnica das obras de arte retirou delas 

seu caráter único possibilitando que elas saíssem dos palácios e museus e fossem conhecidas 

por um número infinito de pessoas. O impacto que a indústria cultural moderna pode provocar 

no público não seria, portanto, necessariamente negativo, podendo, ao contrário, contribuir 
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para a emancipação desse público e para a melhoria da sociedade, uma vez que ampliaria o seu 

horizonte de conhecimento. (KONDER, 2002).  

O produto “funk”, atendendo ou não aos gostos e necessidades do público, podendo ou 

não ser utilizado pelo indivíduo que a produziu, funciona apenas como valor de troca, nessa 

lógica pode-se assim observar que a indústria cultural reforça de certa forma, as normas 

sociais, ressignificando os ideais culturais, fabricando produtos e culturas com a finalidade de 

serem trocadas por capital, sem pôr à disposição do gosto popular. (COELHO, 1980). 

Com o advento dos meios de comunicação de massa deu-se origem à indústria cultural 

e a cultura de massa, a fim de satisfazer o mercado e contribuir com a lógica capitalista. 

No século XX, houve um cruzamento resultando duas tensões dialéticas que criaram 

uma assimilação padronizada entre as culturas erudita e popular. A indústria cultural fez com 

que os produtos da cultura popular tornassem massificados, consumidos por diferentes classes 

sociais, fazendo com que pobres e ricos ouvissem o mesmo tipo de música. A cultura é assim 

formada por várias subculturas não caracterizadas como inferior ou superior, uma em relação 

a outra. O todo seria fragmentado em várias partes, como religião, ou como a própria música 

funk. Os valores sociais estão relacionados ao ambiente cultural, sendo que determinado 

comportamento pode ser válido a este ambiente cultural ou não. 

Para Jameson (2002) o que ocorre é: 

 

(...) que a produção estética hoje está integrada à produção das mercadorias 

em geral: a urgência desvairada da economia em produzir novas séries de 

produtos que cada vez mais pareçam novidades com um gênero cada vez 

maior, atribui uma posição e uma função estrutural cada vez mais essenciais 

a inovação estética e ao experimentalismo. (p.30). 

 

 

O funk foi reconhecido como manifestação cultural pelo Estado, porém, independente 

deste fato, o movimento é popular e por isso enfrenta a cultura dominante presente entre as 

autoridades, as quais pelo viés de classe precisam ser combatidas, pois é nesse embate que o 

poder se constitui. O protagonismo masculino entre os produtores do funk conhece uma 

revirada com a entrada das mulheres MC´s e compositoras no movimento, trazendo a versão 

feminina, caracterizada por um modo próprio de ver a realidade. Elas promovem uma inflexão 

que causa polêmicas, pois levanta novos valores ao reivindicar o direito a liberdade sexual sob 

uma nova forma diante da cultura dominante, ao mostrar a realidade da mulher trabalhadora, a 
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tripla jornada de trabalho e os embates causados na vida familiar e na subjetividade da mulher 

destituída das condições econômicas. Essa inflexão feminina não é aqui considerada uma 

consciência organizada, mas sim parte da consciência da realidade enquanto totalidade, em 

uma fase em que a vida cotidiana é profundamente alienada, em que o mercado imprime os 

valores na sociedade, desvirtuando-os de sua essência. Deste modo a cultura popular é aqui 

mostrada como centro de tensão entre a vida cotidiana da mulher trabalhadora, pobre, negra, 

vivendo em favelas e as difíceis possibilidades de expressão do gênero humano, nestas 

condições específicas. 

Ao analisarmos a vida cotidiana em Lukács, a ideologia é como um instrumento de 

conscientização e resolução de conflitos que encontra no terreno da vida cotidiana e na sua 

mediação em que a produção ideal pode constituir um momento ideal impulsionador de uma 

dada alienação, na medida em que esta vida cotidiana a absorve enquanto orientação efetiva. 

Esta relação é trabalhada por Lukács no exame dos estranhamentos, no enfrentamento por 

parte dos indivíduos em sua cotidianidade. O autor busca esclarecer o lugar da ideologia nos 

conflitos cotidianos entre as particularidades mais imediatas do indivíduo, exposto à 

parcialidade das expressões fenomênicas do processo de desenvolvimento social. (LUKÁCS, 

2013). 

 

Enquanto não forem desvendadas as inter-relações entre as ideologias 

(inclusive as mais elevadas e as mais ricas) e a ontologia do cotidiano, a 

saber, a elevação do modo de dirimir os conflitos a partir do cotidiano e 

simultaneamente o ingresso e a dissolução das ideologias nele, tanto a 

continuidade do desenvolvimento da humanidade como o caráter de suas 

crises parecerão inexplicáveis. (LUKÁCS, 2013, p.561-62) 

 

Lukács traz à tona o “momento basilar do ser social” sobre o qual “devemos 

ocupar-nos detalhadamente do seu caráter geral: a objetivação do objeto e a alienação
18

 do 

sujeito, que formam como processo unitário a base da prática de teoria humana”. (LUKÁCS, 

2012, p.396). Ele indica ainda o caráter da relação deste complexo unitário com o fenômeno 

do estranhamento, 

 

                                                 
18  A alienação uma ação que reproduz a desumanidade socialmente posta, enquanto a exteriorização é o 

momento de autoconstrução do gênero humano (Cf. TERTULIAN, 2008.) 
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(...) o estranhamento pode originar-se somente da alienação (...). Mas, 

quando se enfrenta este problema, nunca se deve esquecer que 

ontologicamente a origem do estranhamento na alienação não significa 

absolutamente que estes dois complexos sejam unívoca e condicionalmente 

um só: é verdade que determinadas formas de estranhamento podem nascer 

da alienação, mas esta última pode muito bem existir e operar sem produzir 

estranhamentos. (LUKÁCS, 2012, p.397-8).  

 

Para Lukács, a objetivação humana representa um movimento duplo no qual, ao 

mesmo tempo, se transforma a objetividade do objeto e a subjetividade do sujeito, que por sua 

vez torna-se capaz de transformar sua própria objetividade.  

 

(...) qualquer práxis social, sempre e ao mesmo tempo revela uma atividade 

de sujeitos sociais, que - precisamente na sua atividade - não somente agem 

sobre um mundo objetivo objetivando-o, mas simultaneamente transformam 

o ser mesmo de sujeitos que põem objetivações. (LUKÁCS, 2012, p.401).  

 

Essa transformação é possível, para Lukács, por que; 

 

(...) para compreender a especificidade do ser social, é preciso compreender 

e ter presente essa duplicidade: a simultânea dependência e interdependência 

dos seus produtos e processos específicos em relação aos atos individuais 

que, imediatamente, os fazem surgir e prosseguir. (1979, p.83) 

 

Nesse sentido, a objetividade e a subjetividade são categorias distintas que 

interagem no processo de desenvolvimento do ser social e originam o complexo das 

atividades humanas. Esta tese não conseguiria afirmar mediante pesquisa realizada a 

profundidade deste pensamento. Mas este os permite aproximar da essência do ser social no 

capitalismo, fundamentalmente, das particularidades da mulher oriunda das maiores restrições 

aos direitos sociais, dentre aquelas a cultura popular continua a representar um recurso 

humano, em Lukács um componente ontológico do ser social. Como tal pode ativar o gênero 

humano e manifestar a sua essência em condições particulares, de extrema acumulação, onde 

a pobreza gera a violência, por determinação das relações desumanas de apropriação da 

riqueza. A cultura popular é atividade humana de indivíduos em condições concretas. Sua 

atuação na vida cotidiana não é desprovida de história, o funk se dissemina nas favelas como 

mostramos, porque a favela é o lócus do saber popular e este tem raízes nas relações de 

dominação econômica e da exclusão da riqueza. Portanto, o funk manifesta os complexos do 
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ser social no capitalismo periférico e dependente e por mais que ele seja “manufaturado” pela 

indústria cultural, ele preserva na sua origem popular uma manifestação ideológica, que se 

dilui no cotidiano através das necessidades de sobrevivência/reprodução/exteriorização do 

trabalho, ou seja, a cultura popular é interpretada para indivíduos ao longo da historia, 

apropriada em forma de ideologia para antecipar mecanismos de sobrevivência em face da 

realidade das classes populares, sem, contudo, confundir-se e transformar-se em 

estranhamentos. Ela origina de um cotidiano estranhado, dominado por mecanismos ou 

relações de alienação com o objeto produzido no ato do trabalho, mas para além do trabalho, 

com objetivação e exteriorização. O trabalho enquanto mediação e objetivação do ser social é 

alienado no capitalismo, mas sua essência não se limita à produção, se transforma nas 

relações sociais que o homem produz na comunidade. O gênero funk produz consciência, mas 

também reproduz fragmentos de consciência, porque são os complexos que compõem a 

totalidade das relações contraditórias entre as partes da realidade. A produção ideológica é 

parte desse processo, se dando de forma aparentemente individualizada, mas é essencialmente 

vinda de uma formação social e de um coletivo com trações comuns de dominação, no caso é 

expressão em projeto social; este encontra todas as barreiras no Complexo de favelas da Maré, 

mas as características até aqui apresentadas já mostram iniciativas coletivas próprias e uma 

resistência social difícil de ser negada e sua reprodução na consciência se manifesta de forma 

fenomênica na expressão popular de e pensar e agir. No Rio quando se tem um evento popular 

é possível perceber as contradições dos quais falamos, nas favelas as diferenças que emanam 

das condições materiais formam uma totalidade, um conjunto de complexos, uma cultura 

homogênea nas contradições e na continuidade. 

 

2.5 O Funk na atualidade 

 

Para Gularte o homem na sociedade vive em permanente transformação. O funk 

mostra a dimensão de como a cultura se constituiu no Rio de Janeiro e no Brasil. O funk tem 

hoje a redução da circulação de antes, nas boates, nas casas de shows, na internet, e na mídia. 

“Hoje o que tem mais espaço é o baile de favela”. (GULARTE, 11/07/2018). 

A partir dos anos 2000 houve a proibição dos bailes de comunidade. Como exemplo, 

tinha o baile da Mangueira que era muito badalado, e muito comentado no final dos anos 80. 

Para o músico, Gularte o que faz o funk realmente ser a grande celebração é o baile. “É o 
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baile funk que faz com que a alma do funk pulse”. “Sabe um culto evangélico, você é da 

igreja, por exemplo, você na sua casa não tem seu processo de oração? Reza ou coisa que o 

valha. Você tem a sua crendice lá. Você não vai no domingo a missa, para reunir um monte de 

gente, aquele fervor da fé? O funk é a mesma coisa.” (GULARTE, 11/07/2018). 

Uma das mulheres do funk que faz sucesso na atualidade foi, em 2015, a Léa Cristina 

Lexa Araújo da Fonseca, natural do Rio de Janeiro, cantora e compositora, influenciada por 

músicos da família. Lexa começou sua carreira de forma independente, se apresentando em 

bailes no Rio de Janeiro. Seu sucesso é a música “Posso ser”. Hoje, em 2018, o que faz 

sucesso é a MC Jojô Todynha. Em entrevista com Bob Rum ele conta um pouco do funk na 

atualidade, 

 

Hoje o funk está meio complicado, porque eu entendo assim como eu tive a 

oportunidade, muitos destes meninos que estão cantando esse tipo de funk 

hoje para eles, é apenas uma oportunidade. Às vezes a pessoa diz que a 

música está muito pejorativa, muito pesada, concordo plenamente. Mas o 

problema não está nestes meninos, o que está servindo de referência para 

eles é na televisão, na rádio. Porque o garoto que está querendo sair da 

favela e ter uma vida melhor, ele acha que para fazer o funk e fazer sucesso 

tem que falar sobre sexo, que é isto que tornou referência para eles, 

infelizmente, que as rádios maciçamente estão tocando, a televisão esta 

mostrando, então eles só querem isso. Se você escuta de amor, vai falar de 

amor. Se você escuta uma música mais politizada você vai falar de música 

de cunho social. Se você escutar sacanagem você vai fazer sacanagem. 

Porque você acha que aquilo ali é que faz sucesso. Então é um espelho. Para 

haver uma reforma, uma coisa com mais qualidade e tudo, tinha que partir 

do alto escalão, dos programadores de rádio, dos coordenadores de televisão 

para poder ver se dá uma mexidinha, apesar que teve coisa boa também, 

muita coisa legal...tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa legal desta 

garotada fazendo. (BOB RUM, 17/02/2018). 

 

O funk sempre teve ligado à marginalidade, porém repleta de realidades vivenciadas 

na favela e presentes em seu discurso, constituído como um locus de linguagens que conferem 

identidade a grupos socioculturais situados à margem da sociedade. A mídia influencia as 

formas em que deve-se agir, por exemplo quando se lança uma música sobre um determinado 

tema, todos vão cantar a música, por que traz status e audiência. Com o funk, a mídia mostra 

aquilo que queremos ouvir, um funk “putaria” jamais seria tocado na rádio ou na televisão. As 

MC’s que hoje fazem sucesso foram influenciadas pela indústria cultural e pela mídia. 

Para o entrevistado Bob Rum o funk paulista tem uma cultura diferente, 
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O funk predominante que está no Brasil é o funk paulista, lá eles tem uma 

cultura diferente da nossa, pode não parecer, a história de vida a realidade 

deles é outra. E lá inclusive, em São Paulo, porque que não tem um controle 

de qualidade? Porque ela não tem clube, os bailes funk de lá, levanta a tampa 

do carro, canta o que quer, dança o que quer, acaba virando moda entre a 

letra e o pessoal e a reprodutora representa para eles. Se as autoridades 

quisesse dar uma mudada nisso. Seria um espaço para essa meninada se unir, 

se juntar fazer uma coisa mais legal, ia ser uma coisa mais profissional e 

consequentemente aumentaria a qualidade. (BOB RUM, 17/02/2018). 

 

 

Para Gularte, não podemos mudar o funk de hoje, 

 

Eu não posso mudar o funk hoje, nem o MC de 95 pode. Porque a música de 

70. Caetano cantava de um jeito, hoje o Chico Buarque fala de um assunto… 

então a sociedade está em permanente transformação. E o homem vai de 

adequar a esta transformação buscando os elementos essenciais para que esta 

sociedade se torne cada vez mais de acordo com a expectativa que ele tem de 

vida. (GULARTE, 11/07/2018). 

 

 

 

A arte para Lukács preocupa em figurar a realidade na apresentação caótica da vida 

cotidiana, nos apresenta uma figuração que media a realidade na criação do meio homogêneo 

da própria atividade artística. Isso significa uma “ruptura com a vida cotidiana, marcada pela 

heterogeneidade, na qual o homem só participa da superfície dos fenômenos.”. 

(FREDERICO, 2000, p.5).  

O caratér da realidade reaparece numa unidade sensível de aparência e essência 

conformando a arte, num mundo indiferente em-si para um para-nós, mundo este feito em 

conformidade com o homem. “(...) é preciso partir da imediatidade da vida cotidiana, e ao 

mesmo tempo ir além dela, para poder apreender o ser como autêntico em-si”. (LUKÁCS, 

2010, p.37). E é preciso ao mesmo tempo em que os meios de domínio intelectual sejam 

submetidos a uma consideração crítica tendo como base a constituição ontológica mais 

simples.  
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2.6 O Movimento Funk contado pelas mulheres da Maré 

 

Medeiros (2006) analisa o funk como uma música brasileira revolucionária. Na base 

rítmica os anos 1990 eram do Volt Mix que passa a ser variado pela intromissão ou 

sobreposição de gravações de percussão afro-brasileira, ilustrada pelo berimbau e, nos anos 

2000, do tamborzão e aos anos 2010 assumem vida própria e se manifestam no papel de uma 

multiplicidade de bases, os Beatboxes. Em 1990, por Mr. Catra o funk reafirma suas raízes 

transnacionais e retorna ao estágio adiantado de seu desenvolvimento, tanto a matriz nova-

iorquina quanto a improvisação popular nativa, infiltrando sua voz na base conforme a sua 

vida cotidiana na favela. (PALOMBINI, s.d.) 

Os moradores de favelas que vivem no Rio são marginalizados pela condição de 

classe. A eles é atribuída a concentração do tráfico e a eles resta a criminalização das 

comunidades pelo Estado e a polícia e ao mesmo tempo, a repressão às manifestações 

culturais oriundas das massas populares. Na vida cotidiana das favelas surgem os bailes funk, 

aproximando aquele que produz daquele que se diverte apreciando o gênero, a juventude de 

favela. A sociedade de classe divide em territórios a formação da classe trabalhadora e jovens 

crianças e mulheres são isoladas em seu espaço da vida cotidiana, no seu acesso ao trabalho, 

aos serviços de educação, saúde e outros direitos de cidadania. Mas a mudança de realidade 

através do funk, a realização individual não alcança jamais o padrão normal daqueles que 

vivem no Centro ou Sul da cidade. No cotidiano, estes trabalhadores exercem suas atividades 

profissionais no espaço das contradições, onde a cultura é radicalmente marcada pelo caráter 

de classe e de raça. 

As mulheres se sentem seguras onde vivem, assim manifestaram as entrevistadas nas 

favelas da Maré, dificultando a circulação entre as comunidades. O livre trânsito é uma 

condição para frequentarem os bailes, mas independente da segurança o funk está presente na 

história de cada moradora. 

Em 1960, previamente ao regime militar que tomou o Brasil por vinte anos, o então 

governador do Rio de Janeiro Carlos Lacerda (1961-1964) varreu a cidade com um grande 

projeto de urbanização, abrindo túneis, viadutos e parques, inaugurando um novo cartão 

postal para o Rio de Janeiro. As favelas da Zona Sul passaram por remoções, deslocando os 

moradores para áreas mais pobres e remotas da Maré, a exemplo da comunidade Nova 

Holanda que foi construída como projeto de moradia temporária, em 1960, para os que foram 

removidos. Até o início dos anos 80, estas seis favelas formaram a configuração original da 



93 

 

Maré - Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro, Parque Maré, Parque Rubens Vaz, Parque 

União e Nova Holanda.  (MARIJSSE, 2017). Foi criada em 1988 a 30ª Região 

Administrativa, abarcando a área da Maré. A primeira Região Administrativa a se instalar 

numa favela marcou o reconhecimento da região como um bairro popular. 

O conceito de alienação pode ser verificado tanto na produção, quanto na reprodução e 

no próprio consumo da música como uma mera mercadoria cultural. O curioso é notar que a 

alienação não se dá especificamente na cultura, e sim na sociedade que a produz e a consome. 

De outra maneira, não seria possível algum tipo de produto cultural de caráter revolucionário 

e ainda assim, completamente alheio aos mecanismos do consumo. Portanto, as causas da 

alienação estão na sociedade, na sua esfera econômico-social, e apenas uma transformação 

nessa sociedade poderiam desenvolver uma nova cultura. Procuramos aprofundar o 

movimento funk por meio de entrevistas realizadas com três gerações de mulheres. 

 

              2.6.1 A primeira e a segunda geração de mulheres do Funk nas favelas 

da Maré 

 

As quatro mulheres entrevistadas da primeira e segunda geração, de 30 (trinta) a 59 

(cinquenta e nove) anos, residem no Parque União, situado no Complexo de favelas da Maré. 

Elas trabalham, como autônoma, auxiliar de produtos farmacêuticos, cabelereira e cozinheira 

e tem filhos. 

Para Lukács, há sempre o reconhecimento da precedência da vida cotidiana em relação 

às suas expressões ideológicas:  

 

Se tal obra de arte, se tal filosofia realmente nada fossem além de produtos 

de uma assim chamada personalidade ‘genial’, elas não poderiam se 

objetivar de um modo que possa a servir de modelo, assim como seria 

impossível o fato de uma situação objetivamente revolucionária desencadear 

num caso dado um fator subjetivo ativo sem ser precedido por um período 

relativamente longo, por uma massa relativamente grande de decisões 

singulares tomadas por homens singulares em sua vida cotidiana. Por mais 

intrincada e sem rumo que muitas vezes pareça ser essa vida cotidiana, é só 

nela que as corporificações fáticas e ideológicas podem maturar 

gradativamente até chegar à socialidade. (LUKÁCS, 2013, p.604-05). 
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Herschmann (1997) explica que o Funk constitui-se uma manifestação cultural que 

não apresenta uma perspectiva claramente agregativa, mas na negociação e na apropriação de 

“patrimônios culturais alheios” há uma prática legítima e crucial do processo de renovação 

deste grupo cultural. 

Será importante registrar a resistência de uma das entrevistadas em conceder-nos a 

entrevista sobre o funk. Aos poucos ela contou que seu ex-marido foi um dos primeiros 

dançarinos da “furação 2000”. Ela não gosta do funk devido o significado negativo que o 

mesmo teve em sua vida particular, embora considere que o funk está presente na vida de toda 

a comunidade da Maré. O relato mostra que a relação com o funk não é apenas de diversão, 

mas pode ser de frustração. 

Joice (50 anos), mesmo não tendo costume de ouvir o funk, o considera como cultura 

popular: “porque independente da religião ou gosto de algumas pessoas, o funk acabou 

atingindo muitas classes do Brasil e até mesmo mundialmente”. 

Quanto aos padrões estéticos do funk, Dayrell (2001) assinala que; 

   

Nesse padrão podemos constatar a existência de dois modelos estéticos que 

expressam valores diferenciados. Um deles reforça certo despojamento e 

uma afirmação de uma aparência "marginal", marcando um distanciamento 

da proposta do uso do estilo como está dada pela cultura de consumo. 

Assemelhar-se com a marginalidade é uma forma de lidar com os 

preconceitos de que são alvos como jovens, negros e pobres, afirmando 

positivamente, pela negação, o lugar social do qual provêm... mas existem 

aqueles que aderem ao incessante movimento da moda, consumindo as 

marcas em evidência a cada momento (...). (DAYRELL, 2001, p.142-143). 

 

A estética do funk não pode ser compreendida somente como uma emoção ou 

qualquer sensação que a arte produz. Para Duayer (2001)  

 

(...) existe uma distinção entre arte e estética, pois A arte é uma forma 

específica de consciência, e a consciência estética, um modo peculiar de 

refletir a realidade. Ela não se constitui em uma faculdade anímica do 

homem nem possui uma história autônoma, imanente, que resulte 

exclusivamente de sua dialética interior. A exemplo do trabalho, da ciência e 

de todas as atividades sociais do homem, ela é considerada um produto da 

evolução social do homem que se torna homem através do trabalho. 

(DUAYER, 2001, p.148). 
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Em Debord (2003) é o conceito de espetáculo que realça o sentido de diversidade. 

Assim, o 

 

(...) conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de 

fenômenos aparentes. As suas diversidades e contrastes são as aparências 

organizadas socialmente, que devem, elas próprias serem reconhecidas na 

sua verdade geral. Considerado segundo os seus próprios termos o 

espetáculo é a afirmação da aparência a afirmação de toda a vida humana, 

socialmente falando, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a 

verdade do espetáculo descobre-o como a negação visível da vida; uma 

negação da vida que se tornou visível. (DEBORD, 2003, p.16). 

 

O Funk é festa e amizade, afirma ana (20 anos). Juntam-se amigos para dançar e fazer 

rimas na batida deste gênero musical. (ANA/20 anos). Conforme Vianna (1988, p.40), “os 

indivíduos não se agrupam tendo em vista algum resultado, ou objetivo, mas estão reunidos 

somente pela satisfação de estarem juntos. ” O Funk possibilita esse momento de integração e 

diversão. Essa visão deve ser confrontada à visão de cultura em Gramsci e à cultura de massa 

como parte das contradições que determinam a realidade explicitando à “questão social”. 

Mas o que se vê são as produções culturais, por um lado alheando-se à realidade 

social, entesourando-se, e, por outro lado, integrando-se a administração planejada da 

indústria cultural que, imiscuída à ideologia, condiciona as produções a se tornarem um 

conjunto de bens culturais confeccionados para, em primeiro lugar, atrair a atenção de uma 

massa humana composta de consumidores e, num segundo, auxiliar a fixar a consciência 

desses consumidores de acordo com os seus próprios interesses.  

 

Quanto mais a sociedade se transforma sem vergonha naquela totalidade em 

que ela assinala também à arte, como a tudo, o seu valor posicional, tanto 

mais completamente a arte se polariza em ideologia e protesto; e esta 

polarização dificilmente se faz para seu bem. O protesto absoluto estreita-se 

e gira em torno de sua raison d’être, a ideologia reduz-se a uma cópia 

lamentável e autoritária da realidade. (ADORNO, 1982, p. 262.) 

 

Ao discutirem sobre o funk que curtiam na adolescência, as entrevistadas relatam que 

a diferença entre passado e presente é que hoje há muita apologia ao crime com as letras de 

funk, em detrimento do romantismo. Elas se referem ao funk Melody que está desaparecendo. 

O romantismo de hoje apenas fica no “pegar” e no “ficar”, como os jovens hoje se expressam. 
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Para a Joice (50 anos) a importância do funk para o mercado é de alcançar outros 

meios sociais. As entrevistadas, mesmo não frequentando bailes e sem ter contato, escutam o 

funk pelas ruas. 

 

 

2.6.2 A terceira geração de mulheres do Funk nas favelas da Maré 

 

Seguindo a análise dos resultados/dados na parte I do questionário aplicado e para a 

composição da terceira geração, foram entrevistadas onze (11) jovens que variam a idade 

entre 17 (desessete) e 30 (trinta) anos. Moradoras das comunidades de Vila do João, Vila do 

Pinheiro, Parque União, Praia de Ramos, Conjunto Novo Pinheiro (Salsa e Merengue), Nova 

Holanda, Morro do Timbau. Nove mulheres entrevistadas estão matriculadas em curso 

superior e duas não estudam. A renda salarial dessas mulheres varia entre 01 (hum) a 06 (seis) 

salários mínimos. Duas das mais jovens entrevistadas tem filhos. Essa geração representada 

por 11 (onze) mulheres na pesquisa curtem o funk de todas as vertentes, seja melody, putaria, 

pop, “funk light” ou proibidões. Elas contam que é um movimento que “contagia e anima as 

pessoas”. (ANA/20 anos) 

O conhecimento associado a práxis possibilita um discurso materializado na troca de 

novas proposições e na fundamentação crítica dos saberes. “Quanto mais à subjetividade 

tender para o descobrimento e revelação do novo, tomando uma posição a favor das novas 

possibilidades que surgem, tanto mais terá condições de promover o movimento dialético 

necessário a uma interferência efetiva no real” (MAGALHÃES, 2009, s/p). 

Portanto, a complexificação das individualidades requer a análise das conexões 

ontológicas objetivas e subjetivas em meio à totalidade social.  

 

No seu processo de amadurecimento, e conforme as condições sociais que lhe 

são oferecidas, cada homem vai se apropriando das objetivações existentes na 

sua sociedade; nessa apropriação reside o processo de construção da sua 

subjetividade. A subjetividade de cada homem resulta da riqueza das 

objetivações de que ele pode se apropriar. É a modalidade peculiar pela qual 

cada homem se apropria das objetivações sociais que responde pela 

configuração da sua personalidade. (NETTO; BRAZ, 2006, p. 47) 
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A dinâmica relacional entre sujeito e objeto constitui o cerne do problema 

ontológico da autoformação e efetivação das relações sociais. Lukács (2007, p. 226) sinaliza 

que “todo existir deve ser sempre objetivo, ou seja, deve sempre partir de um complexo 

concreto”. Consideramos, então, que, no processo de reprodução social, o homem constrói a 

sua subjetividade a partir das influências objetivas. 

Do ponto de vista ontológico, não se pode negar a importância da objetividade no 

desenvolvimento do ser social, pois, considera-se que as esferas objetivadoras do homem se 

efetivam a partir das construções objetivas. Porém, “produção não produz unicamente o 

consumo, mas também o modo de consumir, ou seja, não só objetiva, mas também 

subjetivamente” (LUKÁCS, 1979, p. 68). Portanto, a subjetividade se destaca ao percebemos 

que a configuração do produto se efetua por posições teleológicas que implicam a relação não 

só do homem com a natureza, mas do homem com outros homens. Assim, questionamos: 

como o funk influencia suas vidas? 

As mulheres entrevistadas desta geração afirmam sobre a importância do funk na 

representatividade da realidade da favela e de um novo engajamento feminino. Além da 

batida, elas gostam do modo em que o funk retrata a realidade. Em cada letra da música, 

conta-se uma história. Fala da importância da representatividade cultural, elas se sentem como 

se elas o tivessem produzido, de tal modo que a identificação é imediata entre a música e a 

favela, no caso das mulheres. A identificação se completa com o gênero alegre e quente das 

batidas. Todas as entrevistadas concordam que o funk se tornou uma mania nacional e que é 

ouvido pela maioria dos jovens das comunidades. O funk representa para as jovens 

entrevistadas um gênero/estilo de música para divertir em festas e boates e como uma 

“válvula de escape”, um momento de suspensão do cotidiano. 

Um ponto importante para as entrevistadas é a facilidade que tem o gênero musical 

funk de chegar até as pessoas, contagiando a todos. As mulheres apontam que o Funk ao 

trazer a realidade das favelas e o empoderamento feminino.  

Um ponto importante mostrado por Juliana, uma das jovens entrevistadas é quando ela 

conta que foi educada por um pai conservador que a fez crescer com a visão do funk como 

algo errado e que com o tempo foi tendo contato com o funk e percebendo que não existia 

apenas o gênero proibidão quando ouvia todo dia, enquanto andava pelas ruas da favela ou 

nos bailes aos domingos. Mesmo não frequentando os bailes conseguia ouvir a música que 

ecoava até a sua casa. Sobre o feminismo no funk a entrevistada complementa que; 
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(...) com o tempo foi surguindo mais representatividade da mulher no funk e 

eu pude ter mais contato com o feminismo. Fico triste em saber que existem 

militantes do movimento feminista que não considera o funk como 

feminismo na sociedade, e colocam como motivo as músicas que objetificam 

as mulheres. Porém, acredito que até mesmo quando as funkeiras cantam 

suas letras consideradas “obsenas”, elas estão reivindicando o prazer sexual 

feminino, e isso deveria ser visto como uma consequência positiva. Elas 

estão sendo a voz de diversas mulheres. (JULIANA/20 anos) 

 

Além de ir aos bailes de comunidades, as mulheres utilizam os meios de comunicção 

para ouvir e dançar o funk: Internet, Rádio, Bailes, CDs, plataformas de música como 

soundclound e spotify. Frequentam bailes nas comunidades da Vila do João e Piscinão (lugar 

de entretenimento e cultura). Uma das entrevistadas chama a atenção para o fato de ainda ser 

preciso de desconstrução sobre o espaço da mulher no funk, mas considera que é um lugar de 

muita festividade.  

As letras que tocam hoje são consideradas divertidas, mas há muitas que são ofensivas 

ao corpo da mulher. Mas também trazem uma crítica social sobre a vida na favela. 

(JOANA/20 anos). A entrevistada Juliana (20 anos) diz não gostar de músicas que depreciam 

a mulher ou incitem a violência, mas considera um gênero musical de descontração entre 

amigos. 

Ana (20 anos) afirma que existem muitos pontos positivos e negativos no funk. Como 

positivo é o fato deste movimento ter uma história na favela, “é uma ‘chance’ de todos 

conhecerem um pouco da nossa história”.  Como ponto negativo é sinalizado o abusivo uso de 

drogas e muita bebida nos bailes de comunidade. Vanessa (18 anos) vê no funk uma forma de 

“libertação”, o considera apenas como um estilo de música. Mas diz ainda que existe uma 

história no funk, que ela mesma desconhece, mas que através desta pesquisa despertou o 

interesse em saber mais. Angélica (20 anos) explica que as festas têm que ter funk, para serem 

divertidas, pelo alto astral e a “queimar calorias”. 

 

2.7 Entrada da mulher no Movimento Funk 

 

 

Em entrevista Marcelo Gularte relata que no início do Movimento funk só se via 

presenças masculinas, principalmente nos anos 80, quando começam os bailes de galera ou 
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festivais. Apenas em 1991 inicia-se a presença feminina. A primeira MC chamava Jaqueline, 

era de Realengo, conterrânea do entrevistado e teve uma grande importância neste momento 

da história do funk. Ela fazia parte do grupo Funk Girls, composto por 6 (seis) mulheres, 

como afirma o livro “A lenda do Funk Carioca”. Segue capa do LP abaixo, “funk girls”, 

conforme menciona Gularte (2018): 

 

Figura 2: Capa do LP: Funk girls 

 

Fonte: imagem cedida pelo entrevistado Marcelo Gularte (1991). 

 

        As Músicas do LP eram variadas
19

. Para o entrevistado tivemos algumas cantoras, por 

exemplo, a Cacau, primeira MC Cantora, no ano de 1993. Esta cantora tem uma 

representatividade, embora a presença forte de mulheres no funk só ocorra nos finais dos anos 

1990 e início dos anos 2000. A presença feminina a partir de 2000 torna-se mais popular. Em 

1995, há um grande boom da indústria fonográfica do funk, dando origem as gerações de 

MC’s. (GULARTE, 11/07/2018). “Nos anos 2000 começa a entrada das mulheres em Cidade 

                                                 
19
 A1 Volta Pra Mim Vocais Principais - Jadi (2)  

A2 Teu Amor Me Queima Vocal Principal - Cindy (40)  

A3 Fogo Ardente Vocais principais - Funk Girls  

A4 Rap Do Amor Vocais principais - Janny (6)  

B1 Sozinha Vocais principais - Sany (5)  

B2 Agora É Tarde Vocais Principais - Dany (3)  

B3 Foi Demais Vocais principais - Jackeline  

B4 Conquista Vocais principais - Funk Girls. 
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de Deus e nos bailes do Coroado. Mas a participação feminina já existe nos anos 90, mas 

somente de 2000 em diante é que cresceu e, o funk vai sofrendo as transformações”. 

(GULARTE, 11/07/2018).  

            O entrevistado cita duas mulheres que fizeram parte da história do funk no Rio de 

Janeiro na década de 90, que na época pouco foram conhecidas: em 1993, a Mc Monique, 

com a música “sonhando”, produzida pelo Marlboro e letra de Humberto Mello, classificada 

como funk melody e, em 1994 a Mc Vanessa, com a música “amor cego” faixa do LP Melody 

Brasil, produzida por Grandmaster Raphael. Ao analisar a erotização do movimento funk, 

Gularte aponta uma pessoa que fez a revolução dos anos 80 e que reflete até os dias atuais, 

 

Toda a discussão que se tem sobre a erotização do funk tem uma origem. 

Essa origem vem da disco music e sabe quem é essa pessoa: Gretchen. Ela é 

a pessoa em que fez uma verdadeira revolução, ela surge produzida pelo 

Mister Funk Santos, que é um Argentino, produtor, que produziu os Black’s 

Juniors dos anos 80, mas antes produziu a Gretchen. A Gretchen começou 

em 75, com o maestro Sacaren, se apresentava nos programas de calouros, 

Silvio Santos, depois ela foi para o Programa do Carlos Imperial. Foi quando 

ela explodiu como a Gretchen. Já com esse pseudônimo levado pelo 

produtor Mister Santos. Porque? Ela surge com essa coisa da sensualidade, 

da exuberância da beleza e do shortinho, daquela menina que só se via no 

Cassino do Chacrinha, passou a ver nos programas de calouros. Tinha as 

meninas que dançavam, mas nenhuma ali era a personagem protagonista, e a 

Gretchen tornou-se essa personagem forte da mulher bonita, sensual, dessa 

coisa do apelo sexual que sempre existiu associada a mulher brasileira. 

(GULARTE, 11/07/2018). 

 

 

A cantora Gretchen faz parte da história de uma geração dos anos 80 e, que ficou 

marcada pela sua irreverência e sensualidade. 

 

A Gretchen com o melô do bumbum, melô do piripipi, bem muito antes de 

Marlboro lá entre as melôs do bumbum, melô do conga La conga, então 

todas essas melôs ali que estão nos anos 70, 78, primeiro symbol dela é em 

78, então ela tem ali em 78 o primeiro disco de estúdio gravado em 79, então 

está explodindo naquela cena ali, e ela entra nos anos 80 como sexy symbol 

nacional, os shows da Gretchen era o seguinte, um cordão de isolamento 

policial, porque vivia um período de Ditadura Militar. Os últimos vestígios 

da Ditadura Militar, um período de redemocratização, caminhada rumo à 

redemocratização e a Gretchen é esta figura que inaugura os anos 80 com 

esta erotização, ela é a figura Mor, que nos bailes, com aquele cordão de 

isolamento. Então Gretchen é responsável por este processo de erotização 

que vem da disco. (GULARTE, 11/07/2018).  
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Outra cantora que teve uma presença muito forte na época foi a Lady Zu, conforme 

relata Gularte; 

 

(...) assim como a Rita Cadillac, mas a Gretchen ela entra como uma 

personagem muito forte pela questão de sua beleza, ela revoluciona os anos 

80, revoluciona tudo e a personagem feminina vai se tornar também muito 

forte no final dos anos 70 na Pug Brasileira. Na Pug Brasileira agente tem a 

presença de muitas mulheres, a Rosana, por exemplo, a cantora, como uma 

deusa, ela faz personagem da Pug Brasileira, flertou com a Black music, no 

início da carreira dela. (GULARTE, 11/07/2018). 

             

             Em 1984, quatro meninas da cidade Paulista fizeram sucesso com esta música Buffalo 

Girls - Quero Dançar Break (http://www.youtube.com/watch/?V=i9lejrlm3j8). 

 

                Figura 3: Capa do LP: Buffalo Girls 

 

                  Fonte: imagem cedida pelo entrevistado Marcelo Gularte. 

 

A partir das lutas feministas e reivindicações pela igualdade de direitos com homens e 

a entrada da mulher no mercado de trabalho, muita coisa foi modificada em nossa história. A 

inserção das mulheres no movimento funk no Rio de Janeiro se deu de forma lenta e gradual, 

assim como a inserção da mulher na história, enquanto trabalhadoras, com salários precários, 

exploração constante e opressões masculinas, passando a ser um sujeito atuante e 

determinante na história, como almejava o movimento feminista. 
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Considerando as conquistas femininas no decorrer da história, no capítulo seguinte 

busca-se apresentar a mulher moradora da Comunidade da Maré e o movimento funk no Rio 

de Janeiro, a fim de perceber a mulher decidida com relação ao seu corpo, independente da 

vontade alheia, sem estereótipos e padrões estabelecidos. Mulheres de atitudes, no sentido de 

ser autônomas, não mais vistas como sexo frágil e sim, como pessoas capazes de direcionar a 

sua vida de acordo com a própria vontade. 

Um dos símbolos do funk, mais lembrados, é a dança que as mulheres empinam o 

“popozão” ou bumbum. O que define para alguns a impossibilidade de ter uma ligação entre 

funk e feminismo. Existe uma relação pelo simples fato dos movimentos sociais e a cultura 

não serem estáticos, pois refletem as mudanças de nosso tempo.  

O funk reflete a vida de uma parcela da população que vive em um ambiente violento 

e repressor. O objetivo do feminismo é garantir a autonomia das mulheres, sejam pessoais ou 

coletivas, que impacta na vida dos diferentes grupos. O funk é o que fazemos dele, assim 

como o feminismo. 
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CAPÍTULO 3 

 

AS MULHERES DE FAVELAS E O MOVIMENTO 

FUNK NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Neste capítulo busca-se analisar os dados da pesquisa, obtidos na fase II da 

aplicação dos questionários, após apresentar o debate teórico em torno de questões 

fundamentais à compreensão do trabalho da arte, raça e gênero. 

A desigualdade de gênero pode ser vista como fundamental na formação econômica e 

social da sociedade capitalista. Segundo Soares (2013) “com relação aos índices de gênero 

disponíveis, a noção de equidade e de redução das brechas entre homens e mulheres se tornou 

um aspecto fundamental”. (p.52). 

Levamos em consideração a importância da discussão sobre a questão negra e a 

mulher de favela, destacando em Angela Davis a sua trajetória no momento da tomada de 

consciência como mulher negra. Davis (2016, 2017) analisa as estruturas racistas, sexistas e 

classistas que ordenam nossa sociedade, considerando que essas questões se entrelaçam. 

Outro conceito importante a destacar é o de raça e não de etnia tendo como base as questões 

colocadas pelos autores, informadas pelos discursos dominantes em suas épocas. Abordamos 

o termo raça como uma categoria socialmente construída com referências sociais, culturais e 

históricas, com base em diferenças físicas, ascendência genealógica e a cor da pele para 

hierarquizar a cultura, a história e os paradigmas filosóficos não ocidentais. 

Para Pamplona (2003), “(...) as três cláusulas especiais da Constituição Americana 

revelam claramente, [que] a escravidão era não apenas admitida, mas nutrida com zelo no 

período anterior à guerra civil”. (pp.13-14). Enquanto isso, no Brasil a República não 

coexistiu com a escravidão, porém com o termino desta, a ordem anterior permaneceu 

inalterada sob muitos aspectos e os afro-brasileiros excluídos da cidadania. Esse processo é 

caracterizado por Pamplona, a partir da definição de Gramsci sobre transformismo, ou seja, 

quando a ordem hierárquica e conservadora do país, se mantém intacta exatamente pela 

maneira como certas mudanças foram implementadas. 
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 Gramsci se opõe a Engels quando diz que o homem domina a mulher, como o 

capitalismo domina o proletário, mas ele se refere a história romana. 

 

A questão das mulheres na história romana é semelhante à dos grupos 

subalternos, mas até certo ponto; só num certo sentido o “machismo” pode 

ser comparado a uma dominação de classe e, portanto, têm mais importância 

para a história dos costumes do que para a história política e social. 

(GRAMSCI, 2002, p.138). 

 

 Para Gramsci a necessidade de reconstrução feminina pela mulher tem que estar 

articulada organicamente com um projeto de hegemonia das classes subalternas; 

 

 A mais importante questão ético-civil ligada à questão sexual é a da 

formação de uma nova personalidade feminina: enquanto a mulher não tiver 

alcançado não apenas uma real independência em face do homem, mas 

também um novo modo de conceber a si mesma e a seu papel nas relações 

sexuais, a questão sexual continuará repleta de aspectos mórbidos e será 

preciso ter cautela em qualquer inovação legislativa.  (...).  Deve-se observar 

como os industriais (especialmente Ford) se interessam pelas relações 

sexuais de seus empregados e, em geral, pela organização de suas famílias; a 

aparência de “puritanismo” assumida por esse interesse (como no caso do 

proibicionismo) não deve levar a avaliações erradas. (GRAMSCI, 2002, 

p.251-252). 

 

Pode-se assim, dizer, que nesse contexto, a mulher de favela se depara com 

exploração/dominação de gênero. A apreensão da totalidade da vida social enquanto método e 

fundamentada para captar a complexidade das relações sociais contemporâneas. Conforme 

buscamos em Lukács (1979), ao falar do método de compreensão da sociedade,  

 

Não basta possuir uma idéia genérica da estrutura do ser social. É 

indispensável as abstrações e as generalizações, mas também a 

especificação dos complexos e das conexões concretas: examinar a 

incidência de determinadas leis de sua concretização, modificação, 

tendencialidade, de sua atuação concreta em concretas situações 

determinadas, em determinados complexos concretos. O conhecimento só 

pode abrir caminho para esses objetivos investigando os traços particulares 

de cada complexo objetivo (LUKÁCS, 1979, p. 111)                             

 

O cerceamento desta exploração/dominação de gênero da mulher, é expresso nas 

relações sociais capitalistas, configuradas no desrespeito às diversidades e nas limitações 

quanto ao desenvolvimento da singularidade e da subjetividade. Assim, a divisão sexual do 
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trabalho na ordem burguesa é sim discriminação, portanto limitações objetivas à emancipação 

feminina dos padrões sociais preestabelecidos, a partir dos quais se afirmam e reproduzem as 

estruturas sociais desiguais, geradoras de pobreza: redução de salários, seletividade no acesso 

ao conhecimento, serviços urbanos de baixa qualidade, na saúde, educação, transporte, etc.. 

Gramsci também trata da questão de gênero e de classe quando discute a história dos grupos 

sociais subalternos (GRAMSCI, 2002).   

Nota-se que não é apenas o surgimento das favelas que está relacionado às questões 

referentes ao mercado de trabalho, mas também o crescimento da sociedade, a multiplicação 

do número de indústrias e a expansão das favelas para os subúrbios, formando um exército de 

mão-de-obra disponível ao mercado. Dessa forma, a favela compõe o cenário urbano e 

significa um dos elementos principais de sua diversidade. Segundo dados do IBGE (censo 

2010), os moradores de favelas no Rio de Janeiro, somam-se em 19,1%. Em toda a região 

sudeste, são mais de 5.580 milhões de pessoas vivendo nesses “aglomerados subnormais”. 

Em Marx (2004) constata-se que no modo capitalista de produção a grande maioria 

das pessoas depende da força de trabalho para sobreviver e está condenada a uma vida 

miserável. Quando a economia está em crise o trabalhador é o primeiro a sentir as 

consequências, a serem submetidos a baixos salários ou ao desemprego e ao aumento da 

distância entre proprietários e trabalhadores. Mas o trabalho é a emancipação do homem e 

sem este não há possibilidade de sobrevivência. 

 

O que se verifica com a relação do homem ao seu trabalho, ao produto do 

seu trabalho e a si mesmo, verifica-se também com a relação do homem aos 

outros homens, bem como ao trabalho e ao objeto do trabalho dos outros 

homens. De modo geral, a afirmação de que o homem se encontra alienado 

da sua vida genérica significa que um homem está alienado dos outros, e que 

cada um dos outros se encontra igualmente alienado da vida humana 

(MARX, 2004, p.166). 

 

Mészáros (1981) denuncia o caráter alienador da criação artística quando submetida à 

lógica do capital, iluminando a compreensão de nosso objeto, o funk como cultura popular, 

como consciência, mas apropriado pelo mercado, o que reforça a fragmentação do ideário 

popular nela contida. Nesse sentido a arte assim como o funk deixam de representar a 

objetivação do ser social e do indivíduo em si mesmo em direção ao humano-genérico.  
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A alienação afetou profundamente, e continua a afetar, a criação artística e o 

gozo estético. Poucos artistas deixariam hoje de reconhecer isso, mesmo que 

suas atitudes em face desse problema sejam muito diferentes. A influência 

atual de Marx entre os escritores está intimamente ligada a esse fato. Ele foi 

o primeiro a dar o alarme sobre a alienação artística, em sua vigorosa análise 

das condições que envolvem o artista (MÉSZÁROS, 1981, p. 171). 

 

 

No impulso ontológico em direção às sociabilidades cada vez mais complexas, o 

desenvolvimento social consubstancia o crescimento das capacidades humanas para produzir 

os bens materiais necessários à sua reprodução. Sobrepõem-se os valores objetivos e práticos, 

em detrimento das subjetividades e das particularidades. Lukács (2007) reconhece a 

importância da conciliação desses valores. 

 

Hoje, na tentativa de renovar a ontologia marxista, deve-se dar igual 

importância a ambos os aspectos: a prioridade do elemento material na 

essência, na constituição do ser social, por um lado, mas por outro e ao 

mesmo tempo, a necessidade de compreender que uma concepção materialista 

da realidade nada tem em comum com a capitulação, habitual em nossos dias, 

diante dos particularismos objetivos ou subjetivos. (LUKÀCS, 2007, p.244). 

 

Dessa forma, a alienação penetra o conjunto das relações sociais e impede o 

desdobramento da práxis. O indivíduo torna-se apático e acrítico, não desenvolve as suas 

capacidades de transformação da natureza conforme a finalidade almejada e nem assimila, 

cotidianamente, os preceitos e valores universais.  

 

Dada a contraditoriedade da história, a alienação coexiste com a práxis 

emancipadora, evidenciando o movimento de afirmação e negação das 

potencialidades e possibilidades humanas; de criação e perda relativa de 

valores; de reprodução da singularidade alienada e da genericidade 

emancipadora. Neste contexto, a coexistência entre o maior desenvolvimento 

das forças essenciais do ser social e sua negação é a forma de ser contraditória 

da sociedade capitalista (BARROCO, 2008, p. 36). 

 

Na sociabilidade burguesa contemporânea, evidencia-se a alienação e a negação 

das potencialidades emancipadoras. Há uma perda da capacidade do homem em pensar e agir 

por si próprio e, consequentemente, não se reconhece mais como sujeito. 
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Com seus fundamentos na organização econômico-social, na exploração, a 

alienação penetra o conjunto das relações sociais. A alienação marca as 

expressões materiais e ideais de toda a sociedade (cultura alienada): as 

objetivações humanas, alienadas, deixam de promover a humanização do 

homem e passam a estimular regressões do ser social (NETTO; BRAZ, 2006, 

p. 45). 

 

Na concepção lukacsiana, os homens são os responsáveis pela sua história e o 

mundo. Porém, a sociabilidade burguesa produz normas generalizadoras de comportamento 

humano, no sentido de manutenção e reprodução das relações sociais contemporâneas.  

Pontes (2002) sinaliza a existência de uma falsa ordem natural das coisas, pois, 

tem-se a impressão de que o ser humano possui autonomia, porém, ele é levado à alienação, 

ou seja, a apreensão e a transformação do real advém do que a sociabilidade burguesa espera 

que e deseja transformar. Contudo, essa contradição não elimina as alternativas advindas da 

capacidade humana que dada ao peso de suas consequências humanas, são ativadas nos 

limites sócio históricos da formação capitalista. 

 

3.1 A posição social da mulher e a divisão sexual do trabalho 

 

Inicialmente vê-se a necessidade em recorrer a uma das questões que envolvem o 

debate sobre o trabalho das mulheres, a partir do advento do capitalismo (SAFFIOTI, 1967). 

Quanto a isto sinaliza Cisne (2012) que a divisão sexual do trabalho é a forma de exploração 

do capital. Divisão esta, que, segmenta os trabalhos entre homens e mulheres e hierarquiza, 

subalterniza os que são considerados naturalmente femininos em relação aos masculinos. 

“Uma prova que a divisão sexual do trabalho não resulta da existência de uma essência 

feminina ou masculina, é saber que uma atividade especificamente masculina em uma 

sociedade pode ser especificamente feminina em outra”. (CISNE, 2012, p.109). Deve-se levar 

em conta que, a verdadeira emancipação das mulheres só pode ser alcançada com a ruptura do 

modo de produção capitalista. Conforme Muraro (1983),  

 

O crescimento populacional aconteceu dentro de um sistema 

socioeconômico baseado na exploração de alguns seres humanos sobre 

outros: o capitalismo. É dentro deste conceito de exploração capitalista que o 

problema populacional torna-se, a nosso ver, o mais grave na época atual. 

Isto porque ele é de fundamental importância para a conservação ou perda da 

hegemonia das economias dominantes, para o sucesso ou fracasso dos 
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planejamentos econômicos das economias a nível nacional e também para a 

resolução da polêmica questão: desenvolvimento econômico x crescimento 

populacional. (MURARO, 1983, p.19). 

 

A categoria gênero deve ser percebida, segundo Cisne (2012) para além de uma 

construção cultural, uma vez que a cultura não é natural, não só o gênero deve ser historiado, 

mas a cultura e a sociedade também. Assim, mediante o nosso objeto, não se pode entender o 

gênero sem resgatar a totalidade das contradições entre capital e trabalho e das forças sociais, 

onde estão inseridas as mulheres. 

As análises de Gramsci evidenciam que a ética sexual e de costumes, além de ser ato 

de vontade do trabalhador ou grupos subalternos, tem compromisso e sintonia com os novos 

processos de trabalho e de produção, de modo que possa construir e consolidar a 

transformação social.   

 

É preciso insistir no fato de que, no terreno sexual, o fator ideológico mais 

depravante e “regressivo” é a concepção iluminista e libertária própria das 

classes não ligadas estritamente ao trabalho produtivo, concepção que, a 

partir dessas classes, contagia as classes trabalhadoras. [...] De qualquer 

modo, o que se pode opor a esta função das elites é a mentalidade iluminista 

e libertária na esfera das relações sexuais. (GRAMSCI, 2001, p.264-265). 

 

 

A nossa sociedade tem como característica a troca, que se realiza para satisfazer as 

necessidades e a força de trabalho é uma mercadoria, parte da tendência de troca que é a base 

da acumulação capitalista. Marx (1982) em “O capital” analisa que na sociedade de mercado, 

tudo se torna mercadoria, tudo passa a ser utilizado por outros. Stotz (2005) complementa “o 

capitalismo transforma tudo em mercadoria, pouco importando sua origem e natureza” (p.67), 

o que pode ser observado, principalmente quando tratamos de moradores de favelas, onde o 

crime organizado tornou-se uma forma de sobrevivência. 

A partir deste momento defende-se a ideia de que o homem é livre por natureza. 

Apesar de o homem ter vontade própria, ele não tem escolha quando tem fome. A liberdade é 

um processo histórico, de conquista, através da sociabilidade proporcionada pela necessidade 

em comum da classe e essa liberdade fica localizada na esfera da produção, onde a mulher e o 

homem são livres e disponíveis para o mercado de trabalho. Como meio de produção, a 

implementação do capitalismo rompe a dominação feudal, onde o indivíduo precisa aceitar a 
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condição com a qual veio ao mundo sustentando assim, a defesa da igualdade. A partir do 

momento em que homem e mulher vendem a sua força de trabalho, a liberdade é informal, 

não se efetivando para todos os membros da sociedade. 

Todos estes fatores são apontados como ordem natural, como a etnia e o sexo, 

determinando neste ponto de vista a posição social do indivíduo na sociedade capitalista 

independente de suas oportunidades e potencialidades. Podemos deste modo, observar uma 

naturalização da dependência feminina em relação à masculina, cabendo ao homem dominar o 

poder de integrar como fonte reprodutora nas relações de troca. Nesta relação o homem se 

destaca no mercado e a mulher é dominada/subordinada ao custo/benefício de seu contrato 

pela empresa. 

 

O que efetivamente configura a teoria social de Marx como uma ontologia do 

ser social é que invariavelmente os seus enunciados estão se colocando em 

face de um certo tipo de ser. Ou seja, sempre buscam apoio no movimento 

próprio das categorias do real e no próprio movimento da história em última 

análise (PONTES, 2002, p. 58). 

 

 

A divisão sexual do trabalho para Cisne (2012) “resulta de um sistema patriarcal 

capitalista que atribui às mulheres um baixo prestígio social e as submete aos trabalhos mais 

preconizados e desvalorizados”. (p.109). Com isto, conforme a autora, as relações sociais de 

sexo decorrem da emergência do feminismo como forma de demonstrar que a posição que 

cada um assume, é construída socialmente, fazendo com que os papéis sociais de homens e 

mulheres sejam produtos de um destino biológico. 

Na visão de Engels a educação sexista não só educa homens e mulheres de forma 

diferente, mas também, de forma desigual, tornando-as aptas para determinados trabalhos. 

Exige-se fazer uma análise da exploração do capital sobre a força de trabalho, atendo-se a 

particularidade da exploração do trabalho da mulher, que se dá de forma mais acentuada do 

que do homem. Ainda para Cisne (2012), a divisão sexual do trabalho é indispensável para 

desvelar o antagonismo de classe, de opressão das mulheres. Segundo suas considerações, as 

análises de gênero não descrevem classificação/categorização (ser homem/ser mulher), mas 

identificam os significados que interferem na construção do mundo do trabalho. 

A raiz do problema através da divisão entre homens e mulheres, quando do 

estabelecimento de cargos, categorias, tarefas ou serviços, são definidas como feminina e 
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masculina, como postos e ocupações especificados como tal, conforme surgiram sociedades 

patriarcais fundadas no poder do homem. Para Cisne (2012) a subordinação da mulher, dons 

ou habilidades ditas femininas, são apropriadas pelo capital para a exploração da força de 

trabalho. A não valorização do trabalho faz com que as mulheres não se percebam como 

trabalhadoras, assim não formando uma identidade de classe: “entende-se que a subordinação 

da mulher no mundo do trabalho está vinculada à naturalização de papéis e ao 

desenvolvimento de habilidades ditas femininas voltadas a atender os interesses do capital. ” 

(CISNE, 2012, p.117).  

Mesmo diante das sucessivas crises econômicas que tem assolado o país, a partir da 

década de 1980, a presença das mulheres no mercado de trabalho é cada vez mais intensa e 

diversificada. Assim, esse raciocínio motiva a desigualdade entre homens e mulheres, como a 

divisão sexual do trabalho.  

Soares (2013) constata que; 

 

Com a queda da desigualdade e o aumento da classe média no País, isto é, o 

processo de distribuição de renda levou a uma redução do percentual de 

pessoas com os maiores rendimentos no mercado de trabalho. A queda no 

percentual de pessoas com rendimento de cinco salários mínimos ou mais foi 

mais acentuada para os homens, reduzindo assim a lacuna entre homens e 

mulheres quanto a esse aspecto. (SOARES, 2013, p.63) 

 

Seguindo o raciocínio de Cisne (2013) mesmo diante de diferentes concepções 

existentes na divisão sexual do trabalho e de abordagem que se limita em diferenciar os sexos 

nas atividades sociais, esta divisão significa passar a diante e reconstruir conceitos de que as 

separações entre homens e mulheres não se reduzem à exploração e submissão de um perante 

o outro, mas, antes se trata de um modo contraditório, segundo o sexo. 

Para Abdalla (2014),  

 

A questão da divisão sexual do trabalho está presente desde o princípio dos 

movimentos feministas, seja como o direito ao trabalho assalariado ou 

analisando clivagens sociais que impediam as mulheres de alcançar o mesmo 

status social que os homens. (ABDALLA, 2014, p.2). 

 

Portanto, falar de divisão sexual de trabalho é articular a descrição do real com uma 

reflexão: a sociedade estabelece diferenças para hierarquizar as atividades. Assim, só se 
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compreende esta divisão a partir de perspectivas de análise articuladas ao contexto amplo das 

relações sociais e das mudanças sociais, mostrando o poder que esta divisão tem para 

diferenciar os sexos sem que se percebam os traços da sociedade patriarcal ainda presentes. 

As mulheres entrevistadas na Maré estão inseridas no mercado de trabalho e contribuem para 

a renda da família, ajudando no sustento da casa. A mulher trabalhadora curte o funk: “depois 

de um dia estressante requebrar o bumbum alivia muito”. (ANGÉLICA/20 anos). 

A importância do funk para o mercado de trabalho revela Daniela (19 anos), “é um 

meio de trabalho para aqueles que precisam ganhar dinheiro”, e ao mesmo tempo, ela liga o 

trabalho ao espaço de lazer como momentos associados e inerentes ao processo de construção 

do ser social. Neles há elementos de reprodução e de elevação do cotidiano e realização do 

indivíduo social: “o movimento funk é um conjunto de expressões artísticas que articulam um 

protesto social, gênero, poesia, realidade local, pobreza, desemprego e discriminação”.  

Uma expressiva participação no Movimento Cultural Funk é a MC Carol. Ao defender 

o gênero musical que adotou, ela mostra a relação de dependência dos jovens de favela em 

relação ao tráfico de drogas como alternativa de renda e o funk, como espaço de trabalho 

digno. 

 

(...) o funk representa trabalho. O tráfico abraça as pessoas na favela. E digo 

por mim mesma: o que seria de mim hoje? Eu poderia estar até morta se não 

cantasse. E o funk é a nossa voz, a gente pode botar a boca no trombone, 

estar na televisão, jornais, redes sociais… falar o que acontece lá, na 

comunidade. (MC CAROL. site Niterói, Central de trabalhadores e 

trabalhadoras do Brasil, 2008). 

 

 

Para Cisne (2012) o gênero é compreendido como uma relação sócio-histórica que 

remete às relações de poder de caráter transversal, atravessando os liames sociais, as práticas, 

instituições e subjetividades. Fica explícito a impossibilidade de se pensar/analisar as questões 

de gênero bem como de geração, etnia, (...) sem relacioná-las ou percebê-las dentro da teoria 

das relações e contradições da sociedade capitalista.  

Para Bezerra (2014) gênero é uma categoria em disputa, fundamentalmente teórica e 

política.  

(...) compreendemos que o método materialista é o mais adequado para 

apreender o gênero, por desenvolver um movimento que, utilizando-se da 

totalidade e da história, desfetichiza e desnaturaliza os fenômenos sociais. A 

partir desse método, é possível compreender o gênero como uma categoria 
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que designa o conjunto de fenômenos que expressam um padrão específico 

de relações existentes entre mulheres e homens, mulheres e mulheres e 

homens e homens. (BEZERRA, 2014, p.19). 

 

O trabalho é o ponto de partida da humanização do homem, e em seu sentido 

ontológico, refere-se à categoria central para o processo de constituição e desenvolvimento do 

ser social. Lukács considera uma forma de mediação e de diferenciação entre o trabalho 

realizado pelo ser social e o trabalho executado pelo ser natural. É a realização de 

transformações naturais em produtos que atendam às necessidades do ser social. (LUKÁCS, 

1979). O trabalho é a base de reprodução da mulher como ser genérico, sem o qual não pode 

estudar suas particularidades de gênero, senão em sua superficialidade. É fundamental na 

abordagem crítica de nosso objeto a concepção de estética marxista, pois nela se apreende a 

relação dialética entre objetividade e subjetividade, onde o método é o guia que articula as 

contradições das determinações de classe e a cultura como historicidade do ser. 

 

3.2 O trabalho das mulheres de favela do Rio de Janeiro 

               

Quando o trabalhador se sente obrigado a vender a sua força de trabalho, a partir da 

Revolução Industrial, surgem novas mudanças nas formas de trabalho. Na sociedade 

capitalista a mulher é levada a vender sua força de trabalho como condição de subsistência, 

desempenhando um papel econômico fundamental no início do capitalismo. Pode-se analisar 

este processo em dois ângulos. O trabalho feminino se torna alvo da intensificação da 

exploração, visto que a mais-valia extraída da força de trabalho é fundamental na formação da 

sociedade capitalista, onde o lucro é o fundamento. O outro ângulo é a marginalização do 

trabalho feminino, visto que o mesmo não é valorizado como o trabalho masculino. Não 

podemos esquecer que “há um número expressivo de lares comandados por mulheres jovens, 

mães solteiras, principalmente nas periferias das grandes cidades, estas mulheres são a 

principal clientela dos programas de combate à pobreza”. (MELLO e BANDEIRA, 2005, 

p.19). Mello e Bandeira (2005) observam traços avançados de sujeitos de desenvolvimento 

desigual, da remuneração e das tarefas tradicionais entre os pobres e a mulher trabalhadora. 

O emprego da força de trabalho da mulher não nasceu das necessidades dos 

empregadores de trabalho barato e principalmente por não exercer funções de liderança, mas 

sim de comando. Assim, o trabalho da mulher é colocado como condição de sobrevivência da 

própria sociedade. As mulheres constituem metade da humanidade, sendo assim, elas atendem 
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pela sua condição de reprodutora, conservadora da sociedade. Podemos sustentar essa ideia 

quando falamos em mulher moradora de favela, conforme observa Yasbek (2012): “na 

contemporaneidade, é bom lembrar ainda que a pobreza é uma face do descarte de mão de 

obra barata, que faz parte da expansão capitalista”. (p.5) 

Desta forma, nenhum gênero é inerente à natureza, mas resultante de uma longa 

história de formas distintas das relações do ser humano com a natureza no processo social de 

produção. Assim, o trabalho é uma necessidade do homem que se expressa em diferentes 

momentos históricos. Sobre isto, Lukács analisa o trabalho como a principal mediação entre o 

homem e a natureza e entre o homem e a própria sociedade, ele é uma condição ineliminável 

do ser social e se encontra presente em todas as formações sociais, independentemente do 

período histórico. (LUKÁCS, 1979). 

Assim, o que vai determinar as relações sociais é o modo como o homem se organiza 

para transformar a natureza. Cada sociabilidade tem uma determinada forma de trabalho como 

fundamento. O trabalho sempre vai existir para qualquer sociedade, mas em cada momento 

histórico tem formas diferenciadas, nesta maneira, a sociedade capitalista que tem como base 

a exploração da força de trabalho, se destaca nas relações sociais de acordo com a forma em 

que o trabalho se expressa. Resta ao trabalhador vender sua força de trabalho, sob forma de 

salário, como único meio de sobrevivência. 

Para Mello e Bandeira (2005), 

 

No mercado de trabalho, apesar da diminuição da desigualdade de gênero 

acontecida na década de 1990, não foram superados os obstáculos de acesso 

a cargos de chefia, bem como permanecem ainda diferenciais de 

rendimentos entre os dois sexos. Há uma nítida relação entre a divisão do 

trabalho e a pobreza das mulheres; a inserção feminina aconteceu em 

paralelo com o crescimento das atividades informais, das atividades sem 

remuneração e aumento das taxas de desemprego. Assim, as mulheres 

continuam ainda concentradas em segmentos menos organizados da 

atividade econômica, são mais submetidas a contratos informais e tem menor 

presença sindical e desta maneira encontram-se mais expostas ao 

desemprego. (p.14). 

 

Lukács (1979, p. 87) relata que “o trabalho é, antes de mais nada, em termos 

genéticos, o ponto de partida da humanização do homem, do refinamento das suas faculdades, 

processo do qual não se deve esquecer o domínio sobre si mesmo”. Em sentido ontológico, 

refere-se à categoria central para o processo de constituição e desenvolvimento do ser social. 

Considera-se como uma forma de mediação e de diferenciação entre o trabalho realizado pelo 
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ser social e o trabalho executado pelo ser natural: a realização de transformações naturais em 

produtos que atendem as necessidades do ser. (LUKÁCS, 1979). 

Todo trabalho é um momento de reprodução de uma dada formação social a qual, por 

sua vez, tem no padrão do intercâmbio orgânico com a natureza seu momento fundante. Ao 

mesmo tempo, por meio da conversão da natureza nos meios de produção e de subsistência, 

fundam-se também todos os outros complexos sociais. Sobre este ponto de vista, observa se, 

hoje, que a violência no Rio de Janeiro, frequentemente divulgada na imprensa traduz uma 

situação de alarme. E com o alto índice de desemprego ocasiona o trabalho informalizado, em 

grande parcela das comunidades das favelas do Rio de Janeiro. Netto e Braz (2006, p. 30) 

afirmam que o trabalho “trata-se de uma categoria que, além de indispensável para a 

compreensão da atividade econômica, faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da 

sociedade”. 

Dessa forma, quanto mais o ser social se desenvolve, mais as suas objetivações 

transcendem à questão trabalhista, consequentemente, inter-relaciona com a dinâmica social. 

E essa inter-relação advém das novas descobertas e realizações oriundas do trabalho. Criam-

se novas possibilidades imanentes nos elementos naturais, que seriam irrealizáveis sem a 

atuação humana. E assim, o trabalho só se efetiva por meio de finalidades. (NETTO e BRAZ, 

2006). 

Netto e Braz (2006, p. 32) afirmam que “o trabalho é uma atividade projetada, 

teleologicamente direcionada, ou seja: conduzida a partir do fim proposto pelo sujeito. A 

realização do trabalho se dá quando essa prefiguração ideal se objetiva (...)”. Dessa forma, a 

unidade entre a ideação e a objetivação voltada para a realização de uma finalidade 

compreende a especificidade do complexo do trabalho.  

Simultaneamente ao processo de transformação da natureza, o trabalho exerce 

influência nas transformações do ser e nas relações sociais, visivelmente no processo de auto 

formação do ser social, do seu mundo objetivo e de si mesmo. Este processo pode ser 

percebido nas mulheres de favelas que tem no trabalho informal, sua forma de sobrevivência.  

Davis (2016) defende que a história das mulheres negras deve ser recuperada desde a 

escravidão para uma melhor compreensão e de modo concreto “o papel multidimensional das 

mulheres negras no interior da família e da comunidade escrava como um todo” (p.27). Davis 

afirma que a importância do trabalho, ou seja, o papel atribuído às mulheres escravas como 

trabalhadoras/produtoras (trabalhadoras domésticas, mais ao Norte e agrícolas, mais ao Sul) é 



115 

 

um dos aspectos centrais da identidade e dominação deste grupo. O trabalho aproximava 

homens e mulheres negras, sendo, portanto, uma aproximação entre classe social e raça. 

Porém, para Davis, duas questões evidenciavam a especificidade da mulher negra: abusos 

sexuais e, após a abolição do tráfico de escravos, a sua valorização enquanto figura 

reprodutiva (porém não materna).  

Barroco (2008, p. 26) relaciona o trabalho “ao pressuposto da existência humana e 

forma privilegiada de práxis”. A afirmação do homem enquanto ser social está explícito no 

desenvolvimento da práxis social envolvida no trabalho. O ser social se projeta e se realiza 

objetivamente, por meio das transformações executadas por ele na natureza. Trata-se de 

compreender a práxis enquanto processo teleológico. 

Assim, compreende-se que a práxis está imbricadamente relacionada com a 

consciência, pois, entendemos que ela funciona como guia para os pensamentos e ações no 

alcance da finalidade. O aspecto novo do ser social está na forma da transformação material 

da realidade, que é produzida por uma fundamentação consciente. “Não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência” (LUKÁCS, 1979, p. 41). Desta forme, o homem desenvolve as suas capacidades 

e as possibilidades de intervenção na realidade por meio da efetivação da consciência, que 

pode ser entendida como a condição de possibilidade do domínio do homem sobre a natureza 

e sobre si mesmo, se fazendo construtor de si e da história. 

Quando falamos em “consciência”, a mesma é considerada como o ponto de partida, é 

a realidade concreta de qualquer indivíduo. A primeira forma de consciência, se expressa na 

alienação, manifestação pela qual o indivíduo passa a compreender o mundo a partir de 

vínculos imediatos e particularizados.  A consciência seria um processo de representação 

mental, diante de uma realidade externa que é interiorizada. Seriam as primeiras relações 

vividas em sociedade transformando-as em normas para reproduzi-las em outras relações 

através da associação. A vivência de uma contradição entre antigos valores e a realidade dos 

novos valores vividos, gera inicialmente uma superação da alienação, que é chamada de 

consciência “em si”. A partir de então, o que for produzido ou apropriado pelo sujeito é 

considerado algo que tomou “para si’ o resultado de uma ação consciente, criada a partir de 

elementos anteriores. Trata-se de um movimento que é operado pela consciência como 

apropriação daquilo que estava posto, para supostamente o transformar em realidade concreta. 

Substancialmente o novo predomina sobre o velho, configurando uma nova realidade 

existente, o que pode caracterizar como um processo de caráter inacabado dos fenômenos 
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históricos, uma realidade “em si” que foi tomada “para si” pela consciência, tornando uma 

realidade socialmente posta, que é passível de viver transformações. (LUKÁCS, 2003, p. 54). 

O movimento cultural funk pode se incluir como uma forma de manifestação da consciência 

“em si”, como forma de percepção de vínculos e da identidade do grupo e seus interesses 

próprios, que conflituam com os grupos que lhes são postos. 

Para Gramsci, consciência é relacionar a prática com a teoria, dialeticamente. Para 

isso, é indispensável o acesso ao conhecimento filosófico, cuja dinâmica insere-se no contexto 

de análise dos conceitos, a partir de horizontes ampliados e visão crítica da realidade.  

 

É preciso destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é 

qualquer coisa de muito difícil pelo fato de ser atividade intelectual própria 

de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos 

profissionais e sistemáticos (GRAMSCI, 1978, p. 21). 

 

Numa perspectiva religiosa o que atribui conotação a mulher é a representação de 

fragilidade, pureza materna e submissão. Isto se vincula a família burguesa moderna, que 

reforça a evolução industrial e a exaltação do valor privado marcado por novos conceitos de 

família, ocultada pela opressão da mulher através da dominação cultural. Surgiram novos 

avanços com a inclusão da mulher na história dos movimentos feministas, a partir do século 

XIX. Para Cisne (2012) há uma transição entre a natureza e a cultura, fornecendo dados que 

mostrariam que a diferença de gênero é, sobretudo, cultural. 

Podemos observar que a indústria cultural é representada pela imposição de uma elite 

que estabelece padrões estéticos e normativos, visto que algumas mulheres obedecem a este 

padrão estabelecido, tanto no contexto de objeto, quanto submissa para estar inclusa nesse 

contexto do mercado. 

Na pesquisa de campo ao entrevistar as jovens mulheres, elas destacam as MC’s do 

funk, a exemplo MC Carol e MC Anitta como feministas diz que “muitas enfrentam grande 

preconceito na área e fora dela, são desqualificadas mas continuam lutando para serem 

respeitadas” (ANGÉLICA/20anos).  

Além destas características há outras, como os meios de comunicação de massa que 

empregam a imagem sexual e erótica da mulher em propagandas e programas de televisão. 

Isto que pode ser observado nos bailes funk, através da erotização da mulher como um 

fenômeno excêntrico e raro. Como se isto não estivesse presente em outros gêneros musicais, 
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como o samba e o forró, por exemplo. As jovens entrevistadas lembram que em qualquer tipo 

de bailes, seja funk ou até mesmo em Raves
20

 existe a erotização nas danças e uso abusivo de 

drogas. Afirmam que o movimento funk não contribui para a aproximação dos adolescentes 

ao tráfico e aos traficantes, para a jovem Juliana (20 anos) “o que aproxima jovens do tráfico 

é a falta de oportunidade, falta de inclusão desses jovens na sociedade, abandono do Estado e 

principalmente uma ação pública que os deixa largados junto ao tráfico e que só intervém por 

meio de ações caóticas”. 

O conceito de gênero é construído culturalmente e diferente de sexo. O gênero 

apresenta conjuntos de significados. Para Bezerra (2014) gênero é “considerado como 

relacional, o que significa dizer que tanto o processo de dominação quanto o de emancipação 

envolvem relações entre homens e mulheres, tornando as estratégias políticas de 

transformação como de responsabilidade tanto de homens quanto de mulheres”. (p.20) 

Fica explícito, a impossibilidade de se pensar/analisar as questões de gênero, bem 

como a geração e etnia, e relacioná-las ou percebê-las dentro das teias das relações e conflitos 

sociais da sociedade capitalista (CISNE, 2012). 

Com as teorias feministas nas questões de gênero e na desigualdade entre homens e 

mulheres, a evolução deste debate vai em direção a questões de identidade e na desconstrução 

social de gênero e das ressignificações culturais. Este debate mostra que as discussões quanto 

a identidade de gênero tratam de áreas complexas dos seres humanos, tanto em fatores como o 

desejo (biológicas), como fatores sociais e históricos. 

Carvalho e Netto (2007, p. 29) afirmam que “a vida cotidiana, portanto, se insere na 

história, se modifica e modifica as relações sociais. Mas a direção destas modificações 

depende estritamente da consciência que os homens portam de sua essência e dos valores 

presentes ou não ao seu desenvolvimento”.  

Sendo assim, com base em Bezerra (2014), conclui-se que as relações de gênero; 

 

(...) são parte da estrutura e da organização da sociedade, tendo 

consequências mediatas e imediatas para a reprodução do ser social, o que 

significa reconhecer o gênero como um elemento fundante da vida social, 

participando da totalidade social, sendo utilizado para a naturalização de 

determinados fenômenos sociais como a violência contra a mulher, e 

acrescentaríamos, para a justificação da própria hierarquia de gênero. (p.21) 

                                                 
20

 Tipo de festa que acontece em sítios (longe dos centros urbanos) ou galpões, com música eletrônica.  



118 

 

Considera-se a relevância do trabalho na instauração da gênese e do desenvolvimento 

do ser social, ao tornar referência na estrutura das práticas sociais e na demarcação das 

conexões e interações entre os seres. Porém, a compreensão desse processo propõe uma 

interlocução com diversas categorias sociais, determinando a dinâmica de um complexo 

social e um distanciamento da base originária - a relação insuprimível entre homem e 

natureza-, embora não a negue. (LUKÁCS, 1979). 

Neste sentido a mulher da favela e sua forma de trabalho, se apropria de uma menor 

parcela dos produtos do que o homem (SAFIOTTI, 1967). Nesta realidade, a mulher no 

mercado de trabalho resulta de um contexto histórico, onde o homem a percebe como 

concorrente, preferindo mantê-la em casa.  

Davis (2016) considera que o trabalho doméstico é invisibilizado, como fonte de lucro 

no sistema capitalista. A separação das esferas da economia doméstica e do mercado, família 

e trabalho, privado e público, estruturante da sociedade capitalista, leva a um consequente 

desprestígio das tarefas domésticas, organizadas pela mulher. Esta atividade para Davis 

confina a mulher ao seu papel do lar, sendo pior para mulheres negras e pobres, uma posição 

que inevitavelmente está associada aos tempos de escravidão. Por isso, ela defende a ideia de 

incentivar as mulheres a ocupar o mercado de trabalho. Para Davis (2016) “A abolição das 

tarefas domésticas enquanto responsabilidade privada e individual das mulheres é claramente 

um objetivo estratégico da libertação feminina” (p.244). 

As jovens entrevistadas ao descrever sobre o que é ser uma “boa menina da favela”, 

dizem que é aquela que “cuida” dos irmãos menores quando a mãe vai trabalhar e não 

frequenta bailes funk. Uma das entrevistadas diz ter buscado em sua família desmistificar este 

fato, conversando sobre a importância do movimento funk na vida dos moradores da favela. 

Algumas mulheres acreditam que o movimento funk estimula a liberdade feminina e 

seus direitos por igualdade entre os sexos, diz que “as mulheres também querem passar a 

vivência delas na favela através da música, assim como os homens”. (JOICE/50 anos). As 

jovens não acreditam no estímulo do funk a liberdade feminina e apontam que a mensagem 

passada remete a formas comuns de dominação masculina sobre o corpo e a sexualidade das 

mulheres “apesar da luta pela liberdade ela não é feita dando centralidade à mulher”. 

(VANESSA/18 anos). “É uma expansão onde mulheres também participam, mas, não 

necessariamente para exaltar o feminismo”. (ANGÉLICA/20 anos).  
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Uma importante questão na luta pelo reconhecimento feminino no mercado de 

trabalho, para que seja igualada ao homem, é um dimensionamento da sociedade por um 

processo democrático, processo este que promova a emancipação e aponte para outro modelo 

de sociedade. Engels (1987) relaciona esta questão ao crescimento dos meios de produção, 

aumentando também a importância do homem em relação à mulher, pela troca e o consumo 

objeto dessa troca, aumentando a riqueza. Pode-se dizer que o homem domina a mulher como 

o capitalista domina o proletário.   

O processo educativo do novo nexo psicofísico tem como resultado o automatismo dos 

movimentos do trabalhador, desliga a relação entre arte e trabalho (GRAMSCI, 2001). O 

trabalho é coagido e precisa ser mantido também fora do trabalho e ser equilibrado para não 

provocar o que ele chama de “colapso fisiológico”. “Os novos métodos de trabalho são 

indissociáveis de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida; não é possível 

obter êxito num campo sem obter resultados tangíveis no outro” (p.266). Gramsci analisa o 

automatismo na fábrica de forma dialética:  

 

Verifica-se na realidade que o cérebro do operário, em vez de mumificar-se, 

alcançou um estado de completa liberdade. Mecanizou-se completamente 

apenas para o gesto físico; a memória do ofício, reduzidos a gestos simples 

repetidos com ritmo intenso “aninhou-se” nos feixes musculares e nervosos 

e deixou o cérebro livre e desimpedido para outras ocupações. (p.272).   

 

 

A afirmação acima de que a questão sexual tem mais importância para a história dos 

costumes do que para a história tenha relevância. Os costumes, como bem analisou no 

americanismo com destaque à questão sexual, são fundamentais para a construção do novo 

trabalhador nas novas formas de organização do trabalho e produção, ou seja, para a 

hegemonia. 

Conforme Netto e Braz (2006) citados anteriormente, o que contrapõe o homem/ a 

mulher e a sociedade, numa relação de desigualdades e diferenças. Todos os seres humanos 

têm iguais possibilidades de se desenvolver e de se sociabilizar. E para que haja respeito às 

particularidades de cada um, faz-se necessário o respeito as diferenças. Dessa forma, 

considera-se importante que todas as pessoas tenham as mesmas condições de sociabilização, 

a fim de que haja oportunidades de concretização do ser singular e subjetivo. 
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Com o trabalho é possível criar conexões e objetividades tanto no ponto de vista 

subjetivo quanto no objetivo, considerado novo com relação aos processos naturais conforme 

as leis da natureza. O trabalho tem um início de reprodução social responsável pelo novo 

complexo do ser, pois constitui um complexo distinto do mundo natural modificado por uma 

dada realidade. É processo de objetivação do homem que converte a realidade somente 

existente em seu mundo. (COSTA, 2012) 

Propondo-se compreender até o momento a gênese e o desenvolvimento do ser social 

e a preponderância do trabalho na determinação deste processo, considerando que o trabalho 

como categoria ontológica e reflexiva seja o pressuposto dos variados desdobramentos nas 

fases posteriores do processo de desenvolvimento do ser social, no caso, referente às mulheres 

trabalhadoras de favelas cariocas.  

Lukács (2007, p. 230), diz que “o homem traz a tona a existência de um processo de 

desenvolvimento das próprias capacidades”. Considera-se que o processo evolutivo do ser é 

marcado pela passagem do ser inorgânico para o ser orgânico, ou ainda, ser natural para ser 

social, para satisfazer as necessidades e também agir sobre os outros homens no sentido de 

conduzi-los a atingir determinada finalidade. A comunicação é considerada uma atividade 

mediadora entre o trabalho e a sociedade, uma vez que produz uma troca expressiva de 

informações e representações. Assim, é dada uma importância significativa para essa 

mediação, no sentido de influenciar o outro, constituindo a estrutura sobre a qual se move e 

dinamiza o processo de socialização do homem. O acúmulo do conhecimento possibilita a 

concretização de determinadas formas de sociabilidade. Novas situações sócio-históricas 

fazem com que o homem elabore novas respostas às novas necessidades. Portanto, com o 

desenvolvimento das suas potencialidades o homem passa a produzir a si mesmo e a sua 

própria história. 

Considera-se que a compreensão da subjetividade perpassa as objetivações 

capitalistas, pois, “os indivíduos não ‘constroem’ a sociedade, mas, ao contrário, surgem da 

sociedade, do desenvolvimento da sociedade” (LUKÁCS, 1979, p. 144). Desta forma, a 

individualidade de cada ser humano é influenciada pelas relações e contradições sociais, ou 

seja, o homem está em constante mutação sob a influência das próprias vivências sociais e 

pessoais. 
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                 3.2.1 A inserção das mulheres de favela no mercado de trabalho  

 

As mulheres da Maré, de acordo com as moradoras entrevistadas são “normais”,estão 

inseridas no mercado de trabalho, saem de manhã cedo de casa e voltam à noite. Quando 

estão à procura de empregos mentem ao dizer que não moram na comunidade para 

conseguirem a almejada vaga de emprego, caso contrário não seriam contratadas, porque 

podem faltar em dias seguidos por causa de confrontos regulares próximos a suas moradias. 

As entrevistadas ao descrever o que significa “ser mulher” e moradora de favelas, dizem: 

 

São mulheres independentes, batalhadoras, em constante luta para conseguir 

mostrar o seu valor. (ANGÉLICA/20 anos). 

(...) resistir a todo momento para chegar em algum lugar, é preciso ser 

“durona”, significa persistência e nunca desistir dos seus objetivos 

independente dos obstáculos, como o preconceito, é a luta diária contra o 

preconceito por ser mulher e moradora de favela. (VANESSA/18 anos). 

 

Os pontos positivos da ordem econômica vigente referem-se ao avanço econômico, às 

inter-relações socioculturais e à expansão científica e tecnológica. No entanto, percebemos 

que as consequências já relatadas implicam a contraditoriedade desse sistema, ao produzir e 

reproduzir relações sociais fundamentadas na lógica da dominação e da alienação.  

O neoliberalismo não cessou a crise, devido às consequências deste sistema na vida de 

pessoas marginalizadas e excluídas, uma vez que “o sistema capitalista tem que manter a 

escassez, mesmo que milhões de pessoas sofram as mais terríveis consequências, uma vez que 

o seu objetivo é a sua reprodução e não o atendimento das necessidades humanas” (TONET, 

2009).  

A lógica destrutiva do capital acarreta a degradação do trabalho e da classe operária. 

As crises cíclicas do capital geram mudanças de governos, favoráveis às adaptações 

ideológicas em busca de soluções para os efeitos da corrida pela lucratividade. Tais crises 

desestruturam a economia e impõem novas políticas. Antunes (1999) explica como causa o 

fato do padrão de acumulação que era rígido/fordista se flexibilizar. Em consequência várias 

transformações ocorrem com a classe operária, e com isso presenciamos uma diminuição 

brusca do proletariado industrial, e em contrapartida o incremento de um novo proletariado: 

terceirizado, subcontratado, precarizado. Essa realidade está no cotidiano das relações sociais 

na Maré. 
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O neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível, 

dotadas de forte caráter destrutivo, têm acarretado, entre tantos aspectos 

nefastos, um monumental desemprego, uma enorme precarização do 

trabalho e uma degradação crescente, na relação metabólica entre homem e 

natureza, conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente para a 

produção de mercadorias, que destrói o meio ambiente em escala 

globalizada. (ANTUNES, 1999, p.35). 

 

Para Tonet (2009) a derrocada do Estado de Bem-Estar Social, o aprofundamento do 

desemprego estrutural e a desestruturação das políticas sociais refletem em mudanças 

dramáticas no cenário socioeconômico e, desta forma, desestabilizam a questão social com a 

exclusão de um número significativo da população a padrões mínimos de sobrevivência e 

dignidade.  

Na década de 1990 já se configura no quadro do neoliberalismo o processo de 

exclusão e as suas implicações políticas em “apartação social”, como refere Buarque. Esta 

“nomina o outro como um ser à parte, ou seja, o fenômeno de separar o outro não apenas 

como um desigual, mas como um não-semelhante, um ser expulso não somente dos meios de 

consumo, dos bens, serviços etc., mas, do gênero humano” (WANDERLEY, 1997, p. 81).  

Ao identificar o Movimento Cultural Funk a partir da lógica do mercado, o 

entendemos como espaço de trocas econômicas, de socialização e de constituição da 

subjetividade. “O processo humano em geral, mais do que o processo econômico 

propriamente dito, passa a ser entendido na lógica da competitividade sistêmica, valor 

supremo de organização da vida humana”. (SOUZA, 2006, p. 101).  

As jovens entrevistadas ao analisar a importância do funk para o mercado, afirmam-no  

como “um dos estilos mais escutados pelos brasileiros e que movimenta bastante dinheiro”, 

“conquistou um grande espaço no Rio de Janeiro” tem como objetivo “atingir outras classes 

sociais para mostrar a vivência dentro da favela”. 

A análise das categorias nos permite a compreensão do complexo central que estrutura 

o processo de desenvolvimento do ser social na sociabilidade burguesa, tanto no âmbito 

histórico quanto no âmbito metodológico. Barroco (2008, p. 25) afirma que “categorias são 

modos de ser objetivos; expressam o processo de reprodução do ser social na história”. 

Nesse sentido, decorre o surgimento de relações e desdobramentos inexistentes na 

natureza, configurados na perspectiva de um salto teleológico, salto este,                                                                                                                                                                                                                                           

devido à demarcação da diferenciação entre a esfera humana e a esfera da natureza. E 
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teleológico porque esse termo refere-se ao movimento de alcance de finalidades previamente 

determinadas. Lukács (2007, p. 227) afirma que esse salto vai “(...) do simples para o 

complexo. É a abertura para o aperfeiçoamento da nova forma de ser”. 

O salto teleológico configurou-se no aumento da complexidade do homem e na 

diferenciação do animal. Na natureza, o desenvolvimento da vida se relaciona com a evolução 

das espécies biológicas. Já no mundo dos homens, a história é a produção ou reprodução das 

diversas formas de sociabilidade demarcada pela presença da mesma base genética. 

Consideramos que, o desenvolvimento humano é determinado pelo desdobramento das 

relações sócio-históricas, refletido nas interpretações subjetivas dessas relações. 

Netto e Braz (2006, p. 37/38) afirmam que “esse é o processo da história; o processo 

pelo qual, sem perder sua base orgânico-natural, uma espécie da natureza constitui-se como 

espécie humana (...) o desenvolvimento histórico é o desenvolvimento do ser social”. 

Convêm destacar que não se devem desconsiderar as características naturais nas 

identificações humanas das necessidades. O ser social se eleva organicamente, mas não deve 

abandonar a base inorgânica. “Não se trata de elaborar um fragmento da natureza de acordo 

com finalidades humanas, mas, ao contrário, um homem é induzido a realizar algumas 

posições teleológicas segundo um modo predeterminado” (LUKÁCS, 2007, p. 234).  

Por outro lado, percebemos uma expansão das finalidades para além do que está posto 

no conjunto da sociedade. E assim, a efetivação do ser social faz com que diminua a 

interferência do ser natural na vida cotidiana do homem. Lukács (1979, p. 16) afirma que “no 

momento em que Marx faz da produção e da reprodução da vida humana o problema central, 

surge à dupla determinação de uma insuperável base natural e de uma ininterrupta 

transformação social dessa base”. 

As variações teleológicas expressam a especificidade do ser social e a complexificação 

do conteúdo dinâmico da totalidade social. Produzem-se novas objetivações, combinações e 

atribuições distintas das presentes nas formas naturais. Os elementos da natureza transformam 

em novas possibilidades e alternativas para a realização de novas idealizações, 

desmistificando a capacidade determinista, absoluta e restritiva. 

Pontes (2002, p. 61) sinaliza que “a auto realização humana se processa através da 

teleologia do trabalho que significa que no final do processo de trabalho aparece um resultado 

que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador”. Podemos considerar que no 

processo de transformação do elemento natural e da peculiaridade ontológica do ser social, há 
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dois momentos: o de ideação e o de objetivação. O primeiro refere-se ao processo de pensar 

novas alternativas para o produto identificado na natureza. O segundo é a realização do 

próprio pensamento na atividade produtiva. Esses momentos interferem no desenvolvimento 

da atividade humana e se acentuam na gênese e especificidade do ser social. 

Para as mulheres entrevistadas o funk faz parte do cotidiano, está enraizado em suas 

vidas, é um ritmo que veio das comunidades, é um refúgio para muitos da favela, a melhor 

opção para se fugir do tráfico, é uma forma de expressão. “O berço do funk é a favela, uma 

mistura e adaptação de vários ritmos afro. Funk é favela, ou então não é funk! ” 

(ANGÉLICA/20 anos) 

Além das transformações oriundas da relação sujeito e objeto, identificamos novas 

formas de relação entre os sujeitos. Esta determinação da dinâmica da prática social é oriunda 

de diversas mediações. “(...) expressões históricas das relações que o homem edificou com a 

natureza e consequentemente das relações sociais daí decorrentes, nas várias formações sócio-

humanas que a história registrou” (PONTES, 2002, p. 78). Exemplificando, apresentamos a 

inter-relação entre as mediações de comunicação e sociabilidade. 

 

A comunicação é tão mais necessária se levar em conta que o trabalho jamais 

é um processo capaz de surgir, de se desenvolver ou, ainda, de se realizar, em 

qualquer tempo, como atividade isolada de outro membro da espécie humana. 

O trabalho é atividade coletiva: seu sujeito nunca é um sujeito isolado, mas 

sempre se insere num conjunto de outros sujeitos (NETTO E BRAZ, 2006, p. 

33).  

 

Neste contexto, demarcado pelas mediações, o homem necessita compreender seu 

mundo para transformá-lo e desse modo reproduzir sua própria existência. As transformações 

da esfera natural incidem em transformações no indivíduo e na sociedade. Novas situações 

sócio-históricas fazem com que o homem elabore novas respostas para dar conta às novas 

necessidades. Isto pode ser notado claramente no cotidiano das pessoas que residem na 

comunidade de favelas da Maré, o comércio atua conforme as suas necessidades. Portanto, 

com o desenvolvimento de suas potencialidades o homem passa a produzir a si mesmo e a sua 

própria história.  

 

O ser social se revela (...) como uma estrutura que resulta da auto-atividade 

dos homens e permanece aberta a novas possibilidades – é uma estrutura 

histórica inconclusa, apta a reconfigurar-se e a enriquecer-se no curso da 
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história presente e futura. Constitui-se na história pela ação dos homens e 

constitui historicamente o ser dos homens. (NETTO E BRAZ, 2006, p. 42). 

 

Além do recuo das determinações naturais, o desenvolvimento do ser social permitiu o 

surgimento de novas e diferentes necessidades e a complexificação das interações com os 

outros sujeitos.  

 

O homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na medida em que, 

paralelamente ao desenvolvimento social e em proporção crescente, ele 

generaliza, transformando em perguntas seus próprios carecimentos e suas 

possibilidades de satisfazê-los, bem como na medida em que, na sua resposta 

ao carecimento que o provoca, funda e enriquece a própria atividade com 

estas mediações, frequentemente bastante articuladas. Desse modo não apenas 

a resposta, mas também as perguntas são um produto imediato da consciência 

que guia a atividade. (PINASSI e LESSA, 2002, p. 229). 

 

O funk atua na vida cotidiana das mulheres de favelas na esfera subjetiva, 

enquanto a cultura, tem um impacto direto por meio do trabalho, muda a sua realidade. 

Simultaneamente ao processo de transformação da natureza, o trabalho exerce influência nas 

transformações no ser e nas relações sociais, visivelmente, no processo de autoformação do 

ser social, do seu mundo objetivo e de si mesmo. A cultura é resultado e parte do que produz 

o trabalho, então o funk faz parte da vida cotidiana, representa as favelas e é parte do trabalho, 

que exercido pelas mulheres de favela reproduz as contradições de classe e suas expressões de 

raça, cor e dominação feminina, questões referidas nas músicas do funk todo tempo, no Rio. 

Por meio da conversão da natureza nos meios de produção e de subsistência, 

fundam-se também todos os outros complexos sociais. Netto e Braz (2006, p. 30) afirmam 

que “trata-se de uma categoria que, além de indispensável para a compreensão da atividade 

econômica, faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade”. 

Alcântara (2014) retrata que o desenvolvimento das forças produtivas não é em si 

negativo, porque decorre da potencialidade que o trabalho tem de impulsionar sempre para 

além dele mesmo e desenvolver nos homens novas capacidades e novas habilidades. Para a 

autora Lukács ressalta a objetivação e exteriorização como momentos do trabalho que resulta 

das forças produtivas e das individualidades humanas, configurando-se entre os seus 

fundamentos ontológicos gerais. 
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É nessa relação fundamental e no seu desigual desenvolvimento que se 

encontra a base do problema da alienação. Ao apreender a objetivação e a 

exteriorização como momentos indissociáveis e articulados, cuja gênese se 

encontra no trabalho, Lukács evidencia os fundamentos ontológicos dos 

processos sociais e, particularmente, das alienações como momentos que 

reproduzem socialmente a desumanidade. (ALCÂNTARA, 2014, p.47). 

 

Dessa forma, quanto mais o ser social se desenvolve, mais as suas objetivações 

transcendem a questão trabalhista, consequentemente, inter-relaciona com a dinâmica social 

na vida cotidiana. E essa inter-relação advém das novas descobertas e realizações oriundas do 

trabalho. Criam-se novas possibilidades imanentes nos elementos naturais, que seriam 

irrealizáveis sem a atuação humana. E assim, o trabalho só se efetiva por meio de finalidades 

postos para indivíduos sociais em sua essência. 

O ser social, de forma autônoma, no processo de criação e recriação, de modo a 

satisfazer as necessidades, faz as próprias escolhas orientadas pelas reflexões, a partir das suas 

ações e atividades e pela relação direta com o conhecimento. Segundo Alcântara (2014) o 

trabalho tem o potencial de desenvolver nos homens capacidades e novas habilidades, 

estimulando escolhas. 

É importante destacar que a práxis social não se restringe somente ao âmbito entre 

objeto e sujeito, mas, inclusive, substancialmente, na relação interativa entre sujeitos, 

influenciando os comportamentos e as ações.  

 

A práxis não tem como objetivo somente a matéria; também supõe formas de 

interação cultural entre os homens. Para transformar a realidade produzindo 

um mundo histórico-social, os homens interagem entre si e tendem a influir 

uns sobre os outros, buscando produzir finalidades coletivas (BARROCO, 

2008, p. 30). 

 

 

3.3 Trabalho, cotidiano e cultura 

 

 

Com relação à cultura, Davis (2017) preocupa-se com os caminhos para o 

reconhecimento e transmissão do legado da cultura popular afro-americana às grandes 

massas, a quem em sua maioria tem sido negado o acesso aos espaços sociais reservados à 
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arte e à cultura. Isso porque como observaram Marx e Engels, a arte tem potencial para 

despertar a consciência social nas pessoas e o desejo pela transformação das condições 

opressivas que os cercam. Nesse sentido, a história da cultura afro-americana exemplifica 

bem os laços possíveis entre arte e movimentos populares, como no caso dos spirituals, um 

gênero musical a partir do qual os escravos produziram uma complexa linguagem que 

incorporava e trazia à tona um profundo anseio pela liberdade. A autora defende que os 

profissionais de cultura utilizem seu talento para despertar as pessoas para a necessidade de 

contestação da ultra-direita, fortalecendo a articulação entre classe trabalhadora, grupos afro-

americanos, mulheres e pacifistas, movendo-se em direção à emancipação econômica, racial e 

sexual. 

Lukács é um dos teóricos que trabalhou na temática do cotidiano e influenciou toda 

uma geração de pensadores. Portanto, sua contribuição possibilita resgatar a dialética entre as 

esferas da vida humana, sem cair no isolamento do cotidiano como espaço do engano e do 

utilitarismo vazio. Na sociedade moderna o saber do indivíduo e seu cotidiano são dados pelas 

atividades funcionais e práticas. A superficialidade faz com que as ações cotidianas sejam 

meramente reprodutoras da normalidade da vida de cada indivíduo. (LUKÁCS, 1963). 

É importante resgatar da teoria marxista as categorias de totalidade e práxis como 

ferramenta para a construção do conhecimento sobre os processos sociais. O que importa ao 

homem e interessa no cotidiano é aquilo que lhe é útil e prático inclusive no plano das 

atividades mentais. Esta necessidade de buscar respostas práticas é condicionada pelas 

circunstâncias sociais imediatas. 

O homem do cotidiano é aquele que precisa dar respostas e este processo não pode ser 

absoluto na diversidade da sociedade humana. A transcendência do cotidiano é uma tarefa que 

coloca o homem como necessidade prática e nele atua. É pelo distanciamento reflexivo frente 

ao cotidiano que o homem compreende e analisa a sua vida humana. Assim, a ciência é a 

esfera privilegiada para a suspensão temporária do cotidiano, porque permite indagar sobre a 

causalidade dos fenômenos. O indagar significa não negar a esfera cotidiana, mas afastar dela 

para poder entendê-la melhor. (LUKÁCS, 1963). 

A complexificação da realidade parte das mudanças na sociabilidade burguesa na 

ordem social, cultural, política e econômica. O cenário de profundas desigualdades sociais, de 

exclusão social e de fragilidade da consolidação da cidadania e da acessibilidade aos direitos 

humanos, sobretudo ao se pensar na realidade das favelas do Rio, evidencia a reprodução da 

sociabilidade contemporânea pautada em práticas segregacionistas contra grupos 
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considerados minorias sociais, como o negro, a mulher, a pessoa com deficiência, entre 

outros. O método nos auxilia na compreensão desses complexos, sempre existentes, mas 

crescentes e persistentes em realidades específicas, que tornam-se universais associadas por 

meio do trabalho e do cotidiano da vida social nas favelas. 

Observa-se assim que há uma superação da imediciaticidade da cotidianidade, entre 

reflexo da realidade, sua interpretação e prática que conscientemente coloca uma série de 

mediações entre o pensamento e a prática. A superação da imediciaticidade não é algo 

definitivo e sim momentâneo e refere-se a uma esfera da vida social. O homem através das 

objetivações humano-genéricas transcende o cotidiano mas mantém o seu nível elementar na 

vida cotidiana. (LUKÁCS, 1963). 

Numa relação cíclica, a objetivação humana realiza transformações no objeto e no 

sujeito, que por sua vez, torna-se capaz de transformar sua própria objetividade. Ou seja, as 

ações dos sujeitos têm como base o produto e o que intenciona mudar nesse produto. 

Posteriormente, elaboram-se novas articulações possíveis para o elemento natural, 

possibilitando a configurações objetivas e subjetivas.  

Por meio do funk, as mulheres da favela descrevem a melhor maneira de expressar as 

suas vivências por constituir um gênero musical sem discriminação de raça. Conforme as 

jovens entrevistadas “cada música pode vir de uma tribo social diferente, mas são universais, 

somente passam mensagens diferentes”. (VANESSA/18 anos). “Se olharmos suas origens 

elas vêm com essa divisão bem clara, que somos todos livres e ouvimos o que quisermos”. 

(ANGÉLICA/20 anos). “A música independente do estilo, sempre vai estar disponível para 

quem quiser ouvir e gostar”. (JULIANA/20 anos). 

O desenvolvimento das forças produtivas levou a um enriquecimento das 

potencialidades humanas, mesmo em proporções relativas. O ser social busca a afirmação das 

suas possibilidades, atributos e posicionamentos na sociedade, por meio da interação e da 

ação. Entretanto, ao mesmo tempo, ele é limitado à concepções e a vivência  generalizadas, de 

forma passiva ou ativa. “A relação do homem com o complexo social no qual realiza sua 

consciência é uma relação ativa, de cooperação, em sentido construtivo ou destrutivo” 

(LUKÁCS, 1979, p. 146). Consideramos, então, que, no processo de reprodução social, o 

homem constrói a sua subjetividade a partir de influências objetivas: do trabalho e novas 

necessidades que são colocadas à sua emancipação.  
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             3.4. O Funk e as atividades culturais nas favelas 

 

 

As mulheres que participaram da pesquisa frequentam uma diversidade de 

atividades culturais nas favelas da Maré, entre as quais de um grupo de mulheres que discute a 

resistência da mulher na favela e projetos sociais, como a Citizens e Active. As entrevistadas, 

quanto a religião, são, uma agnóstica, uma sem religião, uma espírita e doze católicas. Uma 

das entrevistadas diz participar da pastoral social da igreja católica na comunidade Parque 

União. O objetivo principal deste tópico é debater questões práticas, levantando propostas de 

como quebrar barreiras territoriais
21

 na favela. Três entrevistadas disseram que em sua favela 

não tem atividades culturais, mas elas têm muito interesse em participar. Duas entrevistadas 

alegaram falta de tempo para participar. Apenas três mulheres disseram não ter interesse em 

participar de atividades culturais. 

A comunidade da Maré conta com rádios comunitárias, veículos de comunicação que 

já demonstraram seu potencial para difundir a visão de mundo das classes subalternas, 

principalmente por seu alcance e baixo custo, são elas: a Rádio 98,7 FM, Progressiva FM 

91,3, Rede Manguinhos, entre outras.  

A cultura da oralidade na poesia urbana e a música popular, principalmente expressas 

no gênero funk ganham importância enquanto principais expressões da visão de mundo 

marginal. Os valores impostos pelas classes hegemônicas e os significados por ela 

naturalizados contrastam com o saber popular e a expressão marginal presentes na linguagem 

falada nas favelas. Não é possível suprimir esta dimensão da cultura e seus signos, que 

causam estranhamento aos grupos sociais hegemônicos. É uma linguagem dinâmica, 

enraizada no território e resultado de uma produção de subjetividades que não estão 

submetidas ao controle exercido pelas elites, o que dificulta sua assimilação por parte destas e 

reforçam uma identidade de classe. Na prática da cultura oral, presente no cotidiano, as 

camadas populares contestam a ideologia dominante, que respaldada pela burocracia e pela 

coerção que sempre se afirmam como universal. Entendemos que a linguagem popular 

assume a função de portadora de conteúdos históricos, da essência humana e verdadeiramente 

universal. 

                                                 
21

 Conforme já mencionado não é possível à movimentação entre os moradores das dezessete favelas da Maré. 



130 

 

A música popular é meio de expressão da cultura oral da periferia, principal forma de 

expressão das classes subalternas. Mais do que isso, são manifestações vivas das relações 

estabelecidas nestes espaços, que interferem na dinâmica social da favela. Exemplo disso, é 

que, não por acaso, o funk e seus adeptos sofreram preconceitos e, em muitos casos, foram 

mesmo criminalizados. 

 

A voz dos subúrbios já não é mais do samba, agora ela está no vinil. É que 

há algo além dos pagodes, na Baixada e nos subúrbios. É o funk, ou falando 

em português claro, os bailes de balanço. Só quem já foi a um destes bailes é 

que sabe a catarse coletiva que uma bateria eletrônica e alguns efeitos 

sonoros provocam. Na verdade, os bailes são muito parecidos com as nossas 

festas de carnaval. (LOPES, 2011, p.30). 

 

Os conflitos gerados ao longo da história do funk fizeram com que alguns artistas 

desconhecidos organizassem o funk como um movimento cultural e político. O que deu 

origem ao funk de raiz. Lopes afirma que “nas rodas de Funk, a música é utilizada como uma 

plataforma política por meio da qual a juventude da favela dialoga com seus pares, com a sua 

própria comunidade de um modo geral e com o restante da sociedade”. (2011, p.126). 

Antes do funk se tornar um fenômeno de massa no final dos anos 80, Hermano Vianna 

(1988) já ressaltava a importância do movimento Black Rio e posteriormente do movimento 

funk, como já mostramos no capítulo I. 

Lopes explica que as rodas de funk foram eventos cruciais para que o gênero 

começasse a tomar formato de movimento cultural e político, e os funkeiros passassem a 

entender a sua arte como um tipo de militância, ou seja, como consciência coletiva. “(...) a 

identidade do funk foi inserida num contexto mais amplo de luta contra o preconceito, a 

discriminação dos pobres, da população favelada do Rio de Janeiro e de suas práticas”. (2011, 

p.121). 

 

             3.5 A interpretação do Funk pelas mulheres: subjetividade e política 

    

Os dados da pesquisa mostram que para as mulheres, o gênero funk é cultura popular 

das favelas. Juliana (20 anos) observa sobre o funk enquanto cultura popular: “existe toda 

uma sociedade por trás do movimento funk que possui seu modo de expressar artisticamente, 

assim como outro qualquer ritmo existente e a maneira que temos de nos divertir”. Embora as 
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autoridades e a mídia afirmem que o funk é um problema para a sociedade e a polícia tenta 

intervir e dispensar as multidões durante os bailes, as mulheres sinalizam que o funk é a 

cultura que vem do morro, e está presente no cotidiano de vida da favela. 

 

 O vizinho que chega do baile às 6h da manhã, liga o rádio e continua o baile 

em casa. Como não ouvir? (ANGELA/59 anos) 

(...) na adolescência dançava até o chão nos bailes (...), mas hoje com filhos 

não faço mais isso. Mas escuto e dança em casa. Meu esposo e filhos adoram 

o funk”. Algumas letras têm muito palavrão e apologia ao crime, essas não 

coloco para ouvir em casa. (GLÓRIA/36 anos) 

 

O funk enquanto gênero musical não tem cor e nem moradia. Angela (59 anos) afirma 

ter ouvido no rádio e nas mídias que as músicas que estão em primeiro lugar são as músicas 

de funk: “O rock ‘perdeu’ o ranking para o funk”, dizem. E como expressão cultural, 

observamos que o funk, segundo as próprias entrevistadas mencionam, não contribuir para a 

aproximação dos adolescentes ao tráfico e aos traficantes, que muitas vezes aterrorizam as 

favelas. Portanto, não é o funk que causa violência nas favelas e a reproduz nos bairros. 

As mulheres que residem na favela são “batalhadoras e guerreiras”. Cada uma tem 

uma personalidade, mas vê o funk como um conjunto de expressões artísticas que articulam 

um protesto social, gênero, música, poesia, realidade local, pobreza, desemprego, 

discriminação. 

Para as entrevistadas as letras do funk
22

 não estimulam diretamente a liberdade 

feminina e a luta por direito de igualdade entre os sexos. A relação entre diversão e 

sexualidade na cultura funk para as mulheres pode ser para dançar e curtir, sempre sensual 

desde as suas origens e persistindo no tempo. “Acredito que os hormônios que liberamos com 

o prazer que sentimos ao dançar seja responsável por fazer com que fosse tão solicitada e 

aclamada/aprovada”. (ANGÉLICA/20 anos). Outras entrevistadas afirmam que este gênero 

musical contribui para a dança, em conjunto com a sexualidade e que há uma vulgaridade 

                                                 
22

 Na dissertação de mestrado da autora, em 2013, foi analisado por meio do cotidiano da mulher trabalhadora as 

contradições da cultura popular expressas nas músicas que alimentam uma consciência da condição de 

dominação e suas limitadas possibilidades de superação. Resgatou a história desse Movimento e sua 

transformação em Movimento Cultural no Rio de Janeiro; analisou a realidade da mulher trabalhadora e sua 

inserção no referido movimento como expressão de resistência e dominação, entendendo o funk como indústria 

cultural e ao mesmo tempo cultura popular, como um paradoxo dado num momento histórico preciso. Baseou 

em algumas letras do funk de vertentes pornográfica e Melody, discutindo como as mulheres MC’s erotizam o 

“corpo”, para mostrar uma crítica à hipocrisia, ao preconceito de gênero e à falta de liberdade sexual que 

caracteriza a condição feminina na sociedade brasileira. Analisou-se ainda o documentário “sou feia mas tô na 

moda” de Denise Garcia (2005). 
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excessiva nas danças. “Através desta dança sexual atrai o homem pelo seu desejo”. (JOICE/18 

anos). A Vanessa (20 anos) afirma “imagino que ambos andam juntos, uma das maiores 

formas de entretenimento vem do sexo”. 

As letras nem sempre apresentam um discurso feminista.  A música ou a arte não tem 

a capacidade de ideologia e como tal não explicita a realidade. Ela interpreta o sentimento 

humano frente a vida, recuperando a essência humana. Compete ao homem traduzir para a sua 

realidade o sentido que atribui conforme as finalidades que se coloca, de acordo com as 

condições que encontra. Para toda mulher a liberdade frente ao poderio masculino, é uma 

utopia, daí a importância do feminismo funk: de materializar na consciência complexos da 

subjetividade feminina, seu papel na cama, sua sexualidade e seu poder de sedução com os 

atributos reais disponíveis nas condições limitadas. 

Para Juliana (20 anos): 

 

O feminismo tem como principal objetivo garantir que as mulheres possuam 

autonomia possam tomar o caminho que desejarem seguir em suas vidas. E a 

partir do momento em que uma cantora de funk sobe no palco e canta sobre 

suas batalhas diárias, sobre o movimento feminista em si, sobre 

empoderamento
23

, sobre amar a si própria independente do que a sociedade 

impõe, ou até mesmo sobre seus prazeres sexuais, ela consegue atingir 

diferentes grupos de mulheres e é assim que conseguimos espalhar a 

importância da liberdade feminina por aí. 

 

O funk tem uma importância na vida dos jovens, porque trás a realidade da 

comunidade à qual devem estar atentos para começarem a criar um pensamento crítico. O 

funk trás um olhar único sobre os favelados e a própria favela, mas tudo depende da maneira 

como é passado. Sua influência positiva está na resistência que significa. O Funk também é 

parte de uma indústria que envolve o mercado, gerando mudanças na vida dos jovens, que 

nela encontra uma fonte de renda. 

Magalhães (2009, s/p) explica que: “É o surgimento da subjetividade que instaura o 

ser social; e a história do gênero humano é a história da intervenção da subjetividade na 

                                                 
23

 O empoderamento feminino, para além de suas raizes em correntes da psicologia e da sociologia as quais 

exercem grande influência no debate contemporâneo, é uma bandeira que significa amadurecimento da 

consciência  de gênero nas lutas cotidianas, mas não se restringe a estas, é frequente em grande parte dos 

movimentos sociais, sobretudo de minorias negras, femininas e LGBTQI ao remeterem à situações concretas de 

opressão e intolerância contra suas individualidades.  
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objetividade”. Mas a autonomia do ser subjetivo é limitada pelas objetivações. Tem-se uma 

subjetividade objetivada, ou seja, um ser subjetivo influenciado pela realidade sócio-histórica. 

Para que haja uma sintonia secular entre o indivíduo e a sociedade da qual ele faz 

parte, faz-se necessário estabelecer uma relação com a singularidade, a universalidade e a 

particularidade, pois, o homem, ao mesmo tempo que se autodetermina, produz a sua própria 

generalização, determinantes para o estabelecimento das relações sociais. 

Barroco (2008, p. 25) compreende que “a sociedade é uma totalidade organizada por 

esferas (totalidades) cuja (re) produção supõe a totalidade maior, mas se efetua de formas 

particulares, com regularidades próprias”. Portanto, a constituição do indivíduo social se dá 

nas mais diversas e densas relações sociais. Nesta dimensão, Lukács (2007) conceitua 

totalidade social como o complexo de complexos. 

Reconhecemos, então, a importância de se analisar nessa tese, a totalidade, permeada 

na multiplicidade das relações entre o homem, à natureza e a sociedade. “A compreensão 

dialética da realidade pressupõe a perspectiva de totalidade” (PONTES, 2002, p. 81). 

Entretanto, dada à dinamicidade do ser social, destaca-se a necessidade da demarcação das 

particularidades nessas relações. Costa (2012) apresenta uma definição do indivíduo singular. 

 

(...) os indivíduos singulares não podem ser meros objetos completamente 

passivos da reprodução econômica, já que a totalidade social é a síntese em 

tendências históricas universais das incontáveis interações no agir cotidiano 

de todos os indivíduos. Especialmente por ser socialmente determinado, o 

indivíduo forma sua essência como ser socialmente ativo na interação com a 

sociedade na qual vive e age. (COSTA, 2012, p.46-47) 

 

Isto expressa a essência do homem singular como parte constitutiva da essência da 

sociedade. Quanto mais o homem se complexifica, mais ele se particulariza. De maneira 

geral, Netto e Braz (2006, p. 41) sintetizam a constituição do ser social, tendo como base um 

conjunto de elementos para a formação das particularidades.  

 

O ser social constitui-se como um ser que, dentre todos os tipos de ser, se 

particulariza porque é capaz de: 1. realizar atividades teleologicamente 

orientadas; 2. objetivar-se material e idealmente; comunicar-se e expressar-se 

pela linguagem articulada; 4. tratar suas atividades e a si mesmo de modo 

reflexivo, consciente e autoconsciente; 5. escolher entre alternativas 

concretas; 6. universalizar-se;  7. socializar-se. 
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Esses elementos estabelecem as diferenças e as especificidades do ser social. No 

entanto, ressaltamos que para a concretização das particularidades ante a totalidade, faz-se 

necessária abertura para a autonomia e a emancipação.  

Lukács (2007, p. 242) ressalta que “abrir caminho para a atividade humana como 

finalidade autônoma significa criar as condições materiais necessárias e um campo de 

possibilidades para a livre utilização de si”. O indivíduo deve se propor a fazer parte das 

relações de forma interativa, mas não com caráter manipulatório. E sim, configurada na 

liberdade, na potencialidade e na igualdade. 

Porém, o indivíduo se restringe à reprodução da contradição e se limita ao que se 

espera dele numa perspectiva alienante. Há uma inversão de dominação. “(...) a relação real, 

que é a relação entre criador e criatura, aparece invertida – a criatura passa a dominar o 

criador” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 44). O surgimento do ser social permitiu ao homem a 

liberdade para novas interrogações, descobertas e reflexões, fortalecendo o controle humano 

da produção e das relações sociais. Entretanto, historicamente, o homem permitiu uma 

dominação e exploração exterior às suas proposições, oriundas da dominação capitalista.  

Produz-se, então, uma homogeneização do ser social em que o homem não se 

reconhece mais na sua própria humanidade, ou seja, de ser pensante passa executar o 

pensamento coletivo e, com isso, a autonomia está relacionada a fatores sócio-históricos. “Ao 

ser alienado, em todo o processo, da atividade que lhe confere identidade humana, o 

trabalhador se aliena do objeto que ele mesmo criou; com isso se aliena da atividade, da 

relação – consigo mesmo e com os outros” (BARROCO, 2008, p. 34).  

 

           3.6 Uma “nova” representação da mulher no espaço social  

 

Para as mulheres entrevistadas o funk mostra a mulher parcialmente positiva (depende 

muito da letra do funk), porque ainda trás muitas vertentes machistas. “O funk está evoluindo 

aos poucos e apesar de ter músicas que mostram o poder feminino, ainda sim tem outras que 

ainda vêem a figura feminina como objeto sexual”. (ANGELA/59 anos). “Agora as mulheres 

também estão se posicionando no funk em um lindo processo, mas acreditam que ainda temos 

um longo caminho ainda”. (GLORIA/36 anos) 
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Para as entrevistadas o funk representa um “estilo” de música como qualquer outro 

para dançar, representa a resistência do povo negro que se sente representado.  

 

Mas também representa um estilo próprio que me faz lembrar onde eu vivo, 

na favela, representa uma história de luta e resistência, um mecanismo para 

mostrar a realidade das favelas na sociedade, Liberdade de expressão, pois 

muitas letras retratam a realidade vivida nas favelas na nossa perspectiva. 

(ROBERTA/19 anos) 

 

Pode-se analisar que a mulher ocupa diferentes espaços na sociedade, muitas vezes 

como submissas, obedecendo aos ditos padrões domésticos e como objeto sexual dentro de 

uma ideologia patriarcal. Reforça um padrão e modelos sociais, como frágil e reprodutora. O 

gênero apresenta conjuntos de significados e códigos que são manipulados para serem 

reconhecidos como mulher (ou homem), ou representações estéticas impostas ao gênero, que 

variam no espaço social e no tempo. Em Lukács (2013) os elementos forjados desde o período 

da formação social grega mantêm-se ativos no decorrer dos séculos. 

Os apontamentos adicionais de Lukács (2013, p. 611) são contundentes a esse 

respeito:  

 

A sujeição sexual da mulher certamente constitui uma das bases mais 

fundamentais de sua sujeição em geral, tanto mais que as atitudes humanas 

que lhe correspondem não só desempenham um papel importante no mundo 

de representações e paixões dos homens, mas no decorrer de milênios 

penetraram profundamente na própria psicologia da mulher e se incrustarem 

ali. Por isso mesmo, a luta de libertação da mulher contra esse seu 

estranhamento não é, portanto, ontologicamente apenas uma luta voltada 

contra as aspirações de estranhamento que partem do homem, mas deve 

também visar a própria autolibertação interior. 

 

O movimento feminista move as suas intenções mais profundas para os limites 

impostos à realização do humano, não se rendendo ao critério do ter, ou da posse da 

propriedade ou mesmo a equidade abstrata da política, mas põe à tona no problema da 

formação da personalidade, na construção autêntica e consciente da própria subjetividade. 

Alguns comentários revelaram essa consciência do subjetivo que entrelaça e 

transforma a realidade, como possibilidade. Por meio do movimento cultural funk, as 

entrevistadas dizem que a mulher, seja ela de qualquer estilo ou raça, tem o direito de ser o 

que ela deseja ser sem opressão ou desrespeito.  
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O funk tem história e precisa ser visto com mais respeito e admiração, assim 

como as mulheres ainda precisam quebrar muitas barreiras e preconceitos 

nesse MOVIMENTO CULTURAL. (ANGELICA/ 20 anos). 

Precisamos de mais vozes femininas representando as mulheres da 

comunidade. A indústria cultural é massante e cantoras do funk não podem 

perder o poder da luta para o capitalismo. (ROSA/18 anos) 

Mostrar que o funk é cultura e que a favela é muito mais do que a mídia 

mostra. (ANDREA/ 19 anos). 

É importante discutir o lugar da mulher no movimento cultural do funk, 

importante ressignificar com a palavra FAVELA, pois é também nossa 

identidade e faz parte da construção da nossa cultura. (JOANA/20 anos) 

 

Para Lukács (1979, p. 65) “torna-se evidente que os homens fazem certamente sua 

própria história, mas os resultados do decurso histórico são diversos e, frequentemente, 

opostos aos objetivos visados pelos inelimináveis atos de vontade dos homens individuais”. 

Essa situação retrata a desigualdade contraditória no desenvolvimento do ser social. 

Percebemos um avanço na concepção do ser a partir da prática autônoma das suas finalidades, 

modificando a estruturação das formas de sociabilidade. 

As contradições sociais impedem que estas mulheres se encontrem num processo de 

emancipação social e humana contínuo, mas utilizam-se da cultura popular como um dos 

instrumentos escolhidos entre os possíveis para estabelecer a luta por liberdade e 

emancipação. 

A diversificação das ações humanas reflete nas transformações do real a partir da 

produção de conhecimentos e habilidades que não havia antes. Intensificam-se o 

desenvolvimento das forças produtivas e das capacidades humano-genéricas e, 

simultaneamente, produz e reproduz uma singularidade alienada (BARROCO, 2008). 

Fortes (2016, p.47) observa que “o homem é definido como um ser que se autoproduz, 

deste modo, não há elementos anteriores à sua própria existência, um atributo transcendente 

que ponha a essência do humano como uma anterioridade necessária ao próprio mundo”. 

Consideramos que Lukács analisa a dinâmica essencial da sociedade capitalista na 

concretitude das relações histórico-sociais, através de categorias analíticas, ontológicas e 

reflexivas que exprimem o modo de ser objetivo e subjetivo na ordem do capital. E, deste 

modo, a sua teoria abrange a complexificação da realidade e o significado dos fenômenos 

singulares, universais e particulares. A realidade trazida aqui torna-se mais clara a partir desse 

autor. Ela é a própria complexidade do ser social em sua mais profunda necessidade da 
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dialética como instrumento de emancipação humana. A cultura popular em Lukács só pode 

ser entendida como reprodução humana e em conexão com a forma mais humana de 

explicitação: a arte e a cultura. 

Para Lukács (apud VEDDA, 2014) um momento decisivo no processo de constituição 

e autonomia da esfera estética é aquele em que o homem começa a se interessar pelas imagens 

plasmadas como tais e a encontrar complacência no seu caráter fictício sem vinculá-las 

imediatamente ao original, externo a obra ou, com as necessidades diretas da vida cotidiana. 

A literatura e a arte não têm obrigação imediata a um referente externo, (fotograficamente) a 

arte precisa renunciar a qualquer imitação imediata e conformar um mundo próprio, 

divergente e autônomo em relação ao empírico.  

Lukács entendia a arte com duplo caráter, assim como Adorno, aparentemente 

contraditório. A arte aspira a concretizar um vínculo com a realidade externa do mencionado 

reflexo, a arte é imanente, ela opõe a referencialidade, há um mais além. A arte e a literatura é 

a memória viva da humanidade. São vias de acesso privilegiado a generidade humana, a essa 

essência subjacente às agitações instáveis transitórias da superficialidade. 

  

O homem imerso na cotidianidade costuma encontrar-se a tal ponto 

absorvido pelos fenômenos pertencentes à rasa e inquieta superfície da vida 

social, que passa por cima dos princípios que regem o nível – no mais 

instável – da essência. (VEDDA, 2014, p.279). 

 

As manifestações das mulheres entrevistadas explicitam o movimento funk como 

espaço de expressão e resistência da mulher de favela, que como ser social é dominada de 

forma mais acentuada nesse espaço. Como tal ela ganha dimensão universal, representando a 

situação da mulher trabalhadora no capitalismo periférico, de maior exploração, subordinação 

e subdivisão da classe que depende do trabalho, categoria que funda o ser social na sociedade 

burguesa. 

Ao entrar na comunidade para realizar as entrevistas o som que ecoa em toda a favela 

é o funk. Música popular cantada e dançada por crianças, jovens e adultos. As mulheres 

entrevistadas consideram o funk como movimento cultural pelo alcance que tem em 

diferentes massas populares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Desde o início da pesquisa, consideramos a subjetividade o propósito central, mas em 

identificação com a objetividade do trabalho. Para realizarmos esta análise, utilizamos a 

abordagem teórica-metodológica de György Lukács, através de problematizações acerca das 

contradições entre as categorias totalidade, objetividade, universalidade, particularidade, 

subjetividade e singularidade no desenvolvimento do ser social. Consideramos o autor uma 

expressão viva e atual do pensamento nuclear de Marx. Nos orientamos pela hipótese de que a 

formação da consciência de gênero perpassa os espaços de cultura popular nos territórios 

habitados por trabalhadores de baixa renda, nas favelas cariocas, demarcando politicamente o 

movimento de lutas feministas por igualdade de gênero, raça e classe. 

A compreensão da subjetividade perpassa as objetivações capitalistas, ou seja, os 

indivíduos nascem na sociedade em desenvolvimento. Desta forma, percebemos como a 

individualidade é influenciada pelas relações e contradições sociais, ou seja, o homem sofre 

constante influência das próprias relações sociais e vivencias pessoais geradas no trabalho. 

Daí a importância da nossa análise do objeto de estudo em perceber a particularidade na 

relação universal/singular para identificar as possibilidades de mulheres moradoras de favelas 

proporem relações sociais contemporâneas de autoafirmação, enquanto ser subjetivo, 

indivíduos dominados pela forma de ser do capitalismo. A cultura popular foi resgatada como 

uma forma de expressão universal das classes populares. 

A partir do momento em que o ser social percebe-se na sociedade enquanto ser único 

há uma abertura para o conhecimento da sua própria condição e da realidade social. Nesse 

sentido, convém destacar a interpretação das mulheres entrevistadas quanto aos seus direitos 

individuais em conexão com a totalidade da vida social. Percebemos diversas situações e 

circunstâncias no cotidiano da vida de tais mulheres, que limitam sua liberdade de expressão e 

exercício dos direitos sociais, à liberdade de locomoção, de proteção à saúde, educação, 

emprego e transporte, violados em suas vivências. As conquistas sociais são processos 

históricos, lutas sociais em disputa numa sociedade de classes. É preciso um envolvimento de 

todos os sujeitos históricos, homens e mulheres, nesse processo, de modo que a subjetividade 

de cada indivíduo seja plena, desde os primeiros passos da consciência que emerge pelo 

trabalho e se estende à vida cotidiana. 
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Não foi nossa intenção esgotar a análise acerca destas mulheres, sobretudo no que se 

refere à subjetividade, apenas procuramos abordá-la sob um novo ângulo e a ser aprofundado, 

mediante uma crítica de quem vive de perto tal realidade. Contudo, ao concluir essa pesquisa, 

foi possível entender que as mulheres moradoras das favelas da Maré podem desenvolver a 

afirmação de suas capacidades e possibilidades, embora a superação da alienação não seja 

uma possibilidade colocada pela classe que explora o trabalho e estabelece a dependência 

como critério de realização do capital. Somente nesta disputa de classe e de forma consciente 

o trabalho sobrevive na consciência dos homens como instrumento de emancipação do gênero 

humano.  

Os limites de circulação dos moradores/as das favelas da Maré criam barreiras 

objetivas à livre expressão e à comunicação como essência do ser social. Cada um fica no 

“seu espaço” limitado socialmente e culturalmente. A comunicação é uma atividade 

mediadora do trabalho na sociedade, uma vez que produz uma troca expressiva de 

informações e representações. O funk ultrapassa tais limites nas favelas, retratando a vida dos 

moradores da comunidade, tornando-se a sua voz ativa, sendo assim, comunicação, 

consciência, cultura, nos limites da arte, nas possibilidades apresentadas enquanto cultura 

popular, uma forma e estágio de consciência. 

A história do Movimento cultural funk nesta tese serviu de conhecimento sobre o 

objeto. A colaboração de dois grandes artistas para entender um pouco mais deste processo 

histórico, atuou como instrumento de conhecimento para entender aqueles que entram e saem 

das favelas e nelas permanecem para sobreviver numa sociedade urbano-industrial. 

A cidade do Rio de Janeiro tem em seus traços culturais uma mistura, do clássico ao 

moderno, da cultura erudita à cultura popular urbana, uma referência no campo cultural. Mas 

nossa tese mostra que a cultura popular compõe a história presente dos conflitos de classe em 

sua essência e, territoriais, nas favelas, onde os desafios humanos estão expressos de forma 

extrema, ameaçando mulheres, crianças e adolescentes, estes que derivam, pertencem e 

identificam o trabalhador/a num estágio preciso, não raro nem passageiro, de crise do 

capitalismo.  

O funk tem necessidade de expressão em setores marginalizados socialmente, com 

uma realidade própria relatada na sensualidade, na dança e no sexo que se materializa em 

cada verso. As mulheres por meio do funk se “empoderam” tanto como cantoras ou curtindo o 

som na comunidade, na favela ou em bailes, vivenciando e dele se apropriando para entender 

a voz deste gênero musical marginalizado. Podemos observar a partir das entrevistas com os 
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músicos e historiadores, que o início da história do movimento funk tem a presença do 

discurso de dominação do masculino frente ao feminino, e hoje a mulher tem maior 

autonomia, liberdade de expressão, enquanto corpo, ideias e posicionamentos até então 

sufocados. A mulher não quer mais ser coadjuvante, mas assumir novas liberdades, 

possibilidades e responsabilidades, dando voz ativa a seu senso crítico, a sua existência social 

como identidade/objetividade inerente e universal, onde o lar é expressão de suas lutas 

históricas e nāo emanadas de sistemas ideais. Por isto a importância de se requalificar os 

direitos de igualdade entre os indivíduos, a partir das relações de gênero como força 

predeterminada pelos sujeitos, idealizadas segundo um referencial objetivo, de ganhos para 

toda a sociedade e para um futuro de emancipação do gênero homem. 

O funk nasceu das chacinas, da violência, do camburão na rua de casa, vem dos 

atabaques africanos, onde os corpos revelam memória e origem. As músicas retratam os 

problemas cotidianos da favela e pedem socorro às autoridades, que percebendo esta cultura 

como lugar da fala contra-hegemônica, não pensam em seu bem-estar, agem de forma 

focalizada, visualizando somente números de perdas nas páginas policiais. Quanto maior os 

conflitos menos trabalhadores miseráveis formam a resistência iminente e natural. E o fazem 

desviando este sentido essencial da identidade de classe, nas contradições sociais vigentes. 

Gramsci entende que o senso comum tem pontos positivos, onde o cotidiano significa uma 

compreensão do mundo revolucionário ou restrito, originando-se da experiência coletiva das 

classes sociais, os subalternos. O que significa que o conhecimento popular deve ser 

respeitado e transitar da forma cotidiana para a forma crítica de abordagem do mundo e do 

homem. A superação do senso comum é necessária ao Movimento funk para que possibilite 

uma transição para o processo de conscientização, como finalidade colocada pelos homens e 

ao alcance dos resultados almejados. Lukács defendeu o método materialista como critério da 

crítica para julgar o artista e a arte, a fim de revelar a verdade em sua criação, que se afirma 

na especificidade e se intensifica na vida cotidiana, de onde parte e retorna reiterada na 

consciência dos homens. O funk como gênero musical se intensifica no cotidiano das favelas, 

acentuando a identidade de classe, de raça e de gênero dos seus moradores. Trata-se de um 

movimento cultural nas favelas que não elimina as contradições de classe, mas acentua o que 

há de específico e universal, a cultura popular como cultura de resistência. 

Na vida cotidiana das mulheres de favela, o funk atua enquanto cultura e tem impacto 

por meio do trabalho, mudando a concepção do real, transformando, ainda que de forma 

limitada politicamente, as relações de sobrevivência. Nesse processo se dá a autoformação do 
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ser social e do mundo subjetivo. O funk faz parte da vida cotidiana porque a cultura é parte do 

resultado do trabalho realizado e repetitivo, enquanto necessário à reprodução do ser social. A 

atividade artística parte da vida material e retorna por meio da consciência dos homens. Este é 

movimento do real do qual a cultura funk é parte, fornecendo elementos que favorecem a 

classe, a raça e o gênero feminino, intensificando uma cultura de resistência. Como uma 

possibilidade e tão somente nessa condição é que o funk representa um componente de 

realização do gênero humano. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM AS MULHERES DO COMPLEXO DE 

FAVELAS DA MARÉ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Apresentação 

Sou estudante do curso de Política Social - Doutorado acadêmico da UFF - Universidade 

Federal Fluminense, e estou realizando uma pesquisa sobre a “A IMPORTÂNCIA DO 

MOVIMENTO CULTURAL FUNK NA FORMAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: 

Um estudo a partir da realidade do Complexo de favelas da Maré na cidade do Rio de 

Janeiro”. Esta pesquisa tem como objetivo de discutir a questão do Movimento Funk Carioca 

desde o seu surgimento, até os dias atuais destacando a participação feminina neste 

movimento. 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste estudo, respondendo um questionário breve, sem 

custo para você e que irá preservar sua identidade, e sua participação é muito importante. 

Idade:..................................................... 

Profissão: .............................................. 

Data: ................/.................../................. 

 

Perguntas: 

 

PARTE I 

1. Em que comunidade da Maré 

você mora? 

(    ) 1. Comunidade Morro do 

Timbau 

(    ) 2. Baixa do Sapateiro 

(    ) 3. Conjunto Marcílio Dias 

(    ) 4.  Comunidade Parque Maré 

(    ) 5. Parque Roquete Pinto 

(    ) 6. Comunidade Parque Rubens 

Vaz 

(    ) 7.  Parque União 

(    ) 8. Nova Holanda 

(    ) 9. Praia de Ramos 

(    ) 10. Conjunto Esperança 

(    ) 11. Vila do João 

(    ) 12. Vila do Pinheiro 

(     ) 13. Conjunto Bento Ribeiro 

Dantas 

(    ) 14. Nova Maré 

(    ) 15. Conjunto Novo Pinheiro 

(Salsa e Merengue) 

 

 

 

2. Você costuma ouvir funk?                         

(      ) Sim        (      ) Não 

(     ) Sempre   (       ) Nunca 

PARTE II 

3. Você participa de bailes funk na 

comunidade?    

(    ) Sim          (      ) Não 

              Se sim,       

(    ) Sempre (2x por mês)     

(      ) Nunca    

 (     ) as vezes (até 3 vezes ao 

ano) 

 

4. Você considera o funk como 

Cultura popular? 

 (    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê?.................................. 
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5. Você conhece projetos sociais 

que valorizam o funk? 

(    ) Sim          (      ) Não.  

Exemplos:............................... 

................................................

Se sim, qual a importância do 

funk nesses 

projetos?.................................

................................................ 

6. Qual o veículo que você utiliza 

para ouvir o funk: 

(      ) Rádio 

(      ) Internet 

(      ) Bailes 

(      ) CDS 

(      ) Outros. 

 

7. Qual a importância do funk para o 

mercado? 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

8. Você é contra os bailes funk?                            

(    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê?................................. 

9. Você frequenta bailes funk? ?                           

(    ) Sim          (      ) Não.  

Onde?..................................... 

................................................ 

 

10. Você vê os bailes funk, como dizem 

as autoridades e a mídia, que eles 

seriam um problema?  

(    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê?.................................. 

 

11. Você tem alguma religião?                       

(    ) Sim          (      ) Não.  

Qual?...................................... 

................................................ 

12. Ela é contra o funk?                                             

(    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê................................... 

 

13. Como você vê as mulheres no 

Funk? 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

14. O significa “ser mulher” e moradora 

de favela? 

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

15. O funk faz parte da história da 

favela? Porque? 

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

16. Você concorda que: “funk é música 

de preto e rock é música de branco”. 

(Vianna, 1988): 

(    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê?.................................. 
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17. Você considera que o movimento 

funk contribui para a aproximação 

dos adolescentes ao tráfico e aos 

traficantes?  

(    ) Sim          (      ) Não.  

Observações:.......................... 

 

18. Como você vê o Movimento Funk?  

(   ) apenas um gênero 

musical 

(   ) uma descoberta da 

mídia/mercado. 

(  ) uma cultura dos 

marginalizados 

(  ) um conjunto de 

expressões artísticas que 

articulam um protesto social, 

gênero, música, poesia, 

realidade local, pobreza, 

desemprego, discriminação. 

 

19. Você acredita que o Movimento 

funk estimula a liberdade feminina e 

seus direitos por igualdade entre os 

sexos?  

(    ) Sim          (      ) Não  

Se sim, de que forma? 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 

Se não, por quê? 

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

...................................................... 

 

20. Como você relaciona a diversão e 

sexualidade na Cultura Funk? 

Explique: 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

21. Você vê alguma diferença do funk 

dos anos 80 (exemplo: rap da 

felicidade, Feira de Acari, rap do 

solitário, etc.) com o funk de hoje? 

Explique: 

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

22. Você considera que as MC’s são 

feministas? 

(    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê?................................. 

 

23. A mulher trabalhadora gosta de 

funk? 

(    ) Sim          (      ) Não.  

Por quê?..................................



 

APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA AS JOVENS DO COMPLEXO DE 

FAVELAS DA MARÉ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Apresentação 

Sou estudante do curso de Política Social - Doutorado acadêmico da UFF - 

Universidade Federal Fluminense, e estou realizando uma pesquisa sobre a “A 

IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO CULTURAL FUNK NA FORMAÇÃO 

POLÍTICA DAS MULHERES: Um estudo a partir da realidade do Complexo de 

favelas da Maré na cidade do Rio de Janeiro”. Esta pesquisa tem como objetivo de 

discutir a questão do Movimento Funk Carioca desde o seu surgimento, até os dias 

atuais destacando a participação feminina neste movimento. 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste estudo, respondendo um questionário 

breve, sem custo para você e que irá preservar sua identidade, e sua participação é muito 

importante. 

 

Data:................../..................../......................... 

 

Perguntas: 

 

 

Parte I: Dados de identificação:  

1. Idade:.......................................... 

2.  Em que Comunidade você 

mora: 

 (    ) 1. Comunidade Morro 

do Timbau 

 (    ) 2. Baixa do Sapateiro 

 (    ) 3. Conjunto Marcílio 

Dias 

 (    ) 4.  Comunidade Parque 

Maré 

 (    ) 5. Parque Roquete Pinto 

 (    ) 6. Comunidade Parque 

Rubens Vaz 

 (    ) 7.  Parque União 

 (    ) 8. Nova Holanda 

 (    ) 9. Praia de Ramos 

 (    ) 10. Conjunto Esperança 

 (    ) 11. Vila do João 

 (    ) 12. Vila do Pinheiro 

 (     ) 13. Conjunto Bento 

Ribeiro Dantas 

 (    ) 14. Nova Maré 

 (    ) 15. Conjunto Novo 

Pinheiro (Salsa e Merengue) 

 

3. Você estuda?    

 (    ) Sim  (      ) Não  

 

(     )  1º a 4º ano do ensino 

fundamental  

(     )  5º a 6º ano do ensino 

fundamental  

(     )  7º a 9º ano do ensino 

fundamental  

(     )  Ensino médio  

(     )  Ensino superior  

(     )  Conclui o ensino 

superior  

 



 

 

4. Você trabalha?  

(    ) 1.Sim  (     )2.Não  

 

5. Se sim, você contribui com a 

renda da família?   

  (    ) 1.Sim  (      )2.Não  

 

6. Renda familiar:  

(     )  De 1 à 2 salários 

mínimos  

(     )  De 3 à 5 salários 

mínimos  

(     )  De 6 à 8 salários 

mínimos  

(     )  Mais de 8 salários 

mínimos  

Parte II:  

 

1. Você gosta de funk?  

(     ) Sim  

(     ) De alguns.  

(     ) Não  

(     ) Não conheço  

 

2. Se sim, o que você gosta no 

funk? 

...............................................

............................................... 

 

3. Se não, o que você não gosta no 

funk? 

....................................................

.................................................... 

 

4. Qual tipo de funk você gosta? 

...............................................

............................................... 

 

5. Você concorda que o funk se 

tornou uma mania nacional, 

ouvido pela maioria dos jovens? 

(     ) Concordo  

(     ) Concordo parcialmente  

(     ) Discordo  

(     ) Discordo parcialmente  

 

6. Qual o veículo que utiliza para 

contato com o funk: 

(      ) Rádio 

(      ) Internet 

(      ) Bailes 

(      ) CDS 

(      ) Outros. 

 

7. Você frequenta os bailes funk 

em sua comunidade?  

(     ) 1.Sim (     ) 2.Não  

 

8. Se sim, onde e o que você acha? 

...............................................

............................................... 

9. Você tem filhos que curtem o 

funk?  

(     ) Sim  

(     ) Não  

(     ) Não tenho filho  

 

 

 



 

10. Se sim, você se importa de seus 

filhos curtirem o funk? 

(     ) Não me importo  

(     ) Não gosto  

(     ) Detesto  

(     ) Não tenho filhos 

 

11. Quanto às letras do funk, o que 

você acha? 

(     ) Divertida:....................... 

(     ) Sem sentido:................. 

(     ) Ofensiva:....................... 

(     ) Não sei:.......................... 

Outro:..................................... 

12. Qual a importância do funk na 

vida dos jovens? 

          (     ) Positiva  

 

(     ) Negativa  

(     ) influencia nenhuma 

Observação:...........................

...............................................

...............................................

............................................... 

 

13. Como o funk mostra ou fala da 

mulher?  

(     ) Positiva  

(     ) Parcialmente positiva  

(     ) Negativa  

(     ) Parcialmente negativa  

 

Explique:................................

...............................................

...............................................

...............................................

............................................... 

14. Como você descreveria a 

mulher funkeira: 

(      ) Normal 

(      ) vulgar 

(      ) gosta de ostentação 

(      ) jovem e moderna 

 

15. O que o funk representa para 

sua vida?..................................... 

 

16. Você participa de algum grupo 

social na comunidade? 

(     ) 1. Sim. Qual? E porque 

te atraiu: 

...............................................

............................................... 

(     ) 2. Não. Por quê?  

...............................................

............................................... 

 

17. Você gostaria de fazer algum 

comentário?Qual?  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................



 

APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “A IMPORTÂNCIA 

DO MOVIMENTO CULTURAL FUNK NA FORMAÇÃO POLÍTICA DA MULHER 

TRABALHADORA: Um estudo a partir da realidade do Complexo de favelas da Maré 

na cidade do Rio de Janeiro”, sob a responsabilidade da pesquisadora Claudia Toffano 

Benevento. 

O objetivo principal da pesquisa é levantar a importância do movimento cultural funk e suas 

contradições na formação da consciência política e cultural da mulher trabalhadora, em 

especial em sua organização no complexo de favelas da Maré/Rio de Janeiro. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido será obtido pela pesquisadora Claudia Toffano Benevento, 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa pela Universidade Federal Fluminense/UFF. 

Na sua participação você será submetido a uma entrevista. Em nenhum momento você será 

identificado, os dados são confidenciais e asseguramos a confidencialidade e a privacidade, a 

proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio 

e/ou econômico – financeiro. Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua 

identidade será preservada. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na 

pesquisa. 

Quanto aos riscos desta pesquisa, a mesma poderá causar um desconforto quanto ao tempo ao 

responder aos questionário/entrevista e causar um constrangimento pelo teor das perguntas 

realizadas. Para minimiza-los garantimos lugar adequado, autonomia e segurança aos 

entrevistados para oferecer as informações requeridas.  

Os benefícios serão para a sociedade. Dentre eles será mostrar a importância de entender a 

realidade vista politicamente e culturalmente, do movimento em relação à mulher 

trabalhadora das favelas cariocas. Você é livre para deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. E-mail: 

etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189. 
Rio de Janeiro, ....... de ........de 20....... 

_______________________________________________________________ 

Pesquisadora 

Claudia Toffano Benevento/ Tel.(21) 998224012 

RG 09105270-4 

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

            ________________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 



 

APÊNDICE D 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Para crianças e adolescentes (maiores de 13 anos e menores de 18 anos) e para legalmente incapaz. 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO 

CULTURAL FUNK NA FORMAÇÃO POLÍTICA DA MULHER TRABALHADORA: Um estudo a 

partir da realidade do Complexo de favelas da Maré na cidade do Rio de Janeiro coordenada pela Sra. 

Claudia Toffano Benevento. (telefones: (21) 3619 4002 – (21) 99822 4012) 

Nesta pesquisa temos como objeto da pesquisa o significado do movimento funk na formação 

política e cultural da mulher trabalhadora, em especial nas favelas cariocas, definindo como espaço de 

pesquisa o Complexo da Maré.  

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema 

se desistir.  A pesquisa será feita no/a Observatório de Favelas na Maré, onde as crianças irão 

participar de uma entrevista através de questionários por ser considerado (a) seguro (a), mas é possível 

ocorrer riscos que podem provocar no mínimo um desconforto pelo teor das perguntas, visto que 

através de entrevistas, não oferecem riscos à integridade física das pessoas. Caso aconteça algo errado, 

você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem 

acontecer como muitos benefícios a sociedade. Dentre eles será mostrar a importância de entender a 

realidade política e cultural de forma dialética, a exemplo do movimento funk em relação à mulher 

trabalhadora das favelas cariocas.   

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados 

posteriormente, mas sem identificar as crianças/adolescentes que participaram.  

================================================================== 
CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa A IMPORTÂNCIA DO 

MOVIMENTO CULTURAL FUNK NA FORMAÇÃO POLÍTICA DA MULHER 

TRABALHADORA: Um estudo a partir da realidade do Complexo de favelas da Maré na cidade do 

Rio de Janeiro.  

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e 

participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com 

raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi 

uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os 

projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e 

riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se 

este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas. E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189.  

Eu, ________________________________________,  responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________   

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 



 

APÊNDICE E 

 

 

 


