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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho busco apresentar o resultado de um trabalho de campo desenvolvido 

junto aos jovens e moradores da Penha sobre um baile funk que já não existe mais: o 

baile da Chatuba. O tema juventude na Penha se mostrou importante por fazer parte do 

meu cotidiano e também porque busquei de algum modo responder a algo que é 

intolerável para mim: o extermínio contínuo de jovens negros e pobres 

nas áreas periféricas da cidade. 

  

Assim, pareceu importante tentar escrever sobre esse mundo negligenciado. O texto é 

resultado de minha tentativa de reverberar som da margem e mostrar um pouco 

das dinâmicas vitais de milhares de jovens que vivem numa cidade que lhes é cerceada 

e proibida. É de dar calafrios a percepção sobre a falta de equipamentos de lazer nas 

comunidades pobres e, conjuntamente, a interdição policial que incide sobre o 

deslocamento desses mesmos jovens pela cidade. 

  

Ao pensar sobre os jovens na Penha, o tema se mostrou abrangente e complexo demais 

para que pudesse realizar um bom trabalho com o pouco tempo que dispunha e minha 

experiência de pesquisador ainda inexperiente. Daí surgiu a necessidade de fazer um 

recorte. Depois de algumas conversas e mais algumas reflexões optei por falar não 

diretamente da figura dos jovens, mas de suas praticas de lazer. Deste modo, escolhi o 

baile da Chatuba como ponto focal do trabalho, uma vez que durante alguns anos esse 

foi o maior polo de lazer dos jovens das comunidades da Penha. 

  

Inicialmente, falar do baile não me parecia um desafio. Sou morador da Penha, no 

bairro vivi minha vida inteira, fui diversas vezes ao baile. Além do que, conhecia 

inúmeras pessoas que o frequentavam. Mas tudo isso se mostrou um grande engano. A 

cada conversa, as memórias de meus interlocutores mostravam claramente que o baile 

tinha muito mais potencial reflexivo do que eu podia imaginar no inicio. 

  

As grandes teias de relações que foram se desenrolando em minha frente durante suas 

falas me deixaram desconcertado. O fato é que eu tinha ido lá várias vezes, mas não 



 

2 
 

tinha percebido a variedade de signos e encontros que lá ocorriam simultaneamente. 

Obviamente em minhas idas ao baile não existia nenhum esforço etnográfico e nem 

vontade de refletir sobre nada. Era apenas um lugar de lazer. Contudo, estar diante 

daquelas histórias, muitas das quais eu já conhecia, me fez explodir em pensamentos. 

Era uma espécie de constelação de relações que eu não conseguia ver antes e que 

agora se mostra visível. 

  

Deste modo, meu ponto de partida para esse campo foram as lembranças de meus 

interlocutores, que ativaram por sua vez as minhas. Falo de algo que ocorreu e já não 

ocorre mais, uma vez que o baile foi encerrado com a instalação da Unidade de Polícia 

Pacificadora da Chatuba. Logo todos os relatos e as histórias que conto aqui são 

pautados nas memórias e falas de meus interlocutores (afinal, trata-se de uma ficção 

etnográfica e algumas histórias podem tornar o relato mais palatável ou agradável. Esse 

texto nasce numa tentativa de mesclar uma escrita mais dura e uma mais fluida). 

  

Por opção política e ética quis diminuir ao máximo o protagonismo do crime nesse 

texto. Até mesmo porque, como veremos, as relações entre o funk e o crime são 

bastante complexas. Não sei se fui feliz nessa tentativa, mas meu interesse nesse 

trabalho é mostrar as relações existentes no baile através dos seus frequentadores. Do 

jovem que vai (ou ia) lá curtir e quer dançar. Seus códigos e formas de agir. E fazer com 

que o leitor possa se sentir indo ao baile junto de meus interlocutores. Novamente não 

sei se fui feliz nessa tentativa. Mas o esforço foi feito.  
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CAPÍTULO 1 – Chegando ao baile e conhecendo o bairro 

 

Dia de semana é tenso 

Dia de semana é tenso. Pra tu vim com essas besteiras...  

Pega a visão. Fim de semana é safadeza. Aproveita... 

 

Motos sobem e descem a rua. As crianças correm sem preocupações pelas 

vielas. Os rádios disputam entre si. São muitas músicas de diferentes estilos que ecoam 

pelas janelas das casas. O céu repleto de pipas mais parece um mosaico de cores. E a 

fila do barbeiro? Essa não anda: Porra Adão larga mão de ser lento, cara. Tenho uma 

situação me esperando - reclama Felipe. 

Pedro chega ao salão do Adão no final da tarde, ainda com o uniforme do 

serviço. Cumprimenta um a um os homens que esperavam sua vez na cadeira do 

requisitado barbeiro. São todos 6rostos conhecidos. Todo sábado a fila é um martírio. 

Precisa colocar o nome um dia antes para ter sua vez. Mas o esforço compensava, Adão 

é conhecido como alguém que “representava’’ no corte deixando os cabelos de seus 

clientes na “régua”.  

Na espera pela vez, Pedro encontrou uma parte de sua galera. Felipe, Rafael e o 

Zé já o esperavam para fechar como ia ser o esquenta antes do baile. - Ah, mano nem 

sei. Só sei que hoje vai dar ruim. O “pg” saiu. Quero saber de nada. Uma caixa é 

certa. Eu boto... - Tá vendo Zé, o pai hoje tá forte. - Vou arrastar várias novinha. - 

Para de história, Pedro, nem bancando tu arrasta ninguém.  O riso foi geral. Em meio 

ao clima descontraído chegaram os membros da galera que faltavam.  Diego veio com o 

Jotinha na garupa da moto. E logo atrás o Pereira descia do moto-taxi gritando: 

Cambada de muquirana, arruma aí dois e cinquenta que eu não tenho trocado aqui. 

Agora a “tropa” da Rua Nova estava reunida. 

Todos os rapazes eram amigos de longa data. Moradores do morro desde 

sempre. Conheciam cada beco e cada viela da comunidade. Afinal tinham sido esses 

becos e vielas que lhes tinham servido de playground quando crianças. Os meninos da 
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Rua Nova eram conhecidos na favela e todos sabiam onde encontrá-los num sábado à 

noite. O destino deles era um só... – Adão! Corta 2 e 1, faz a barba fininha e ajeita a 

sobrancelha. Hoje é dia. Chatubão me espera - falou Rafael sentando na cadeira do 

barbeiro. 

 O baile era o evento da semana para a “tropa” da Rua Nova. Era no baile onde 

eles se reuniam para curtir seu lazer e paquerar. Era no baile que eles podiam sair da 

rotina.  Então gente, fechou mais tarde? Nos encontramos na praça. Lá em frente ao 

mineirinho. Tenho que ir. Vou rodar mais um pouco para poder fazer um dinheiro para 

mais tarde. - Valeu Diego, no mineirinho, umas dez horas então. Vamos estar lá irmão. 

- Nós! Vou lá. Fé rapaziada! 

Eram dez e meia da noite quando os rapazes chegaram à praça do mineirinho. A 

praça ficava em outro ponto do Complexo da Penha, distante um quilômetro da Rua 

Nova e já dentro dos limites da comunidade da Vila Cruzeiro.  Eles se dirigiram ao bar 

do Chico para aguardar a chegada de Diego. Enquanto esperavam, tomavam cerveja e 

observavam o movimento da rua.  

Aos sábados no Cruzeiro acontecia a “feirinha de Itaipava”. Eram vendidas 

roupas, bijuterias, calcados, cosméticos, dentre outras coisas. O que atraia um grande 

movimento para a região da praça. Mesmo com a feirinha terminado às 22 horas o 

movimento ainda era bem grande. Os rapazes ficavam atentos aos celulares e as 

mulheres que passavam pela rua. 

Eram 23:15 quando finalmente Diego apareceu no bar. Os rapazes reclamavam 

muito do atraso de Diego. Pedro logo toma a frente e corta o assunto: De boa, vamos 

parando de mimimi, ele já chegou. Vamos beber a saideira e partir para o baile. E 

assim foi feito. Pediram mais quatro cervejas no bar. Pagaram a conta e foram em 

direção à comunidade da Chatuba. 

   Eles caminhavam pela rua do Cajá em direção à rua Jurumirim. Os principais 

acessos da comunidade da Chatuba eram pela rua Jurumirim e pela rua engenheiro Silva 

Passos. As duas passavam pela quadra onde se realizava o baile. O movimento de motos 

e vans era intenso. Muitas pessoas de outras comunidades vinham de longe para o baile. 

Ao adentrarem na quadra área foram em direção à barraca do Baby. Era ali que faziam 

seu ponto no baile. 
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 As barracas ficavam distribuídas do lado de fora da quadra. Em geral os 

frequentadores da comunidade não variavam muito na escolha e na fixação em um 

determinado local de consumo. Alguns barraqueiros reservam um certo espaço dentro 

dos limites de suas barracas que eram tidos como áreas “Vips” dentro do baile. Ter 

acesso a esses espaços fazia a toda à diferença. La se evitava o fluxo dos milhares de 

pessoas do baile em dias de maior movimento. De lá podiam ver e ser vistos e evitar os 

empurrões. 

 A tropa da Nova estava reunida em seu point na barraca do Baby. De vez em 

quando saiam de lá para dar um “rolê” (dar uma caminhada) no interior do baile. Essa 

era a lógica do baile: ter um ponto fixo e fazer os rolês partindo dele. Como diz a 

máxima, que lembra um pleonasmo, mas é plena de significação: 

É no [dentro do] rolê que rola o rolê.  

O movimento se faz dentro do movimento, aquilo que irá suceder está embutido no 

primeiro movimento como um acontecimento que ainda não se realizou e assim 

sucessivamente.  

Diego convocou os amigos: - Partiu rolê, vamos ali. - Ali aonde? - Mano, ali. Vamos 

logo. Quem não é visto não é lembrado... - Já é, partiu! Zé, Rafael e Jotinha se 

animaram com o convite. E juntos se foram para dentro da quadra. Felipe, Pedro e 

Pereira preferiram ficar na barraca bebendo e vendo o movimento do baile. Pedro sorria 

e dizia aos amigos: Hoje isso aqui tá um mundo...  

 

O fenômeno do Baile Funk: do “salão” ao baile de favela 

Os anos oitenta nos subúrbios cariocas experimentaram um boom das festas 

funk. Eram realizados centenas de bailes a cada fim de semana. Sua imensa maioria nos 

salões de clubes tradicionais dos bairros. Especialmente os localizados nos bairros mais 

pobres. O lazer dos jovens de periferia sempre foi muito restrito. O plano diretor da 

cidade e as políticas voltadas ao esporte e ao lazer sempre foram precárias nas áreas 

desfavorecidas da cidade. Isso juntamente como a própria condição econômica dos 

jovens dos subúrbios, ajudou a difundir os bailes funk. Opção barata de lazer que 

rapidamente caiu nas graças dos jovens.  
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Hermano Vianna em seu trabalho sobre bailes funk aponta que os bailes só 

perdiam, como opção de lazer desses dos jovens mais pobres, para as praias cariocas. 

Na época em que realizou sua pesquisa, em fins dos anos 80, os bailes já haviam 

despontado como a maior e mais acessível opção de divertimento desses jovens: 

 Desde o início dos anos 70 o funk, estilo musical inventado por negros 

norte-americanos anima um número impressionante de festas realizadas no 

Rio de Janeiro e frequentadas por jovens que pertencem às camadas mais 

pobres da população. Hoje,  segundo pesquisa que realizamos em 1987, 

acontecem cerca de seiscentas festas funk (conhecidas como bailes funk) por 

fim de semana, atraindo um público de mais ou  menos um milhão de 

pessoas. Esses números colocam o baile funk como uma das  diversões mais 

"populares" da cidade. Só a praia parece atrair, com essa frequência, um 

público "fiel” maior” (Vianna, 1990, p. 224). 

 

Os anos 80 foram prolíficos para os bailes funk e foi durante esse período que os 

bailes ganharam sua identidade e afirmaram sua estética. O funk carioca é um gênero 

que apesar de ter nascido do funk americano (mistura do “Miami Base” e do “Soul”) em 

quase nada se assemelhava a ele. Os cariocas usaram as bases e batidas norte 

americanas e criaram outro jeito de fazer funk. Letras, novas batidas, jeito de dançar, 

modas de vestimentas, tudo está sendo recriado neste momento. Enquanto o funk em 

outras localidades do Brasil se manteve bem próximo da estética e forma musical norte-

americana, como no caso de São Paulo, aqui foi diferente. O funk carioca era um estilo 

particular, os cariocas reinventaram o funk a sua maneira.1 

                                                             
1 Os bailes funk que foram percursores dos de hoje ainda traziam muito da cultura norte 

americana em que tinham se inspirado. As próprias músicas tocadas eram em sua maioria norte-

americanas com elementos da cultura do R&B e da Black Music. Nesses bailes “da antiga” 
predominavam os passinhos ensaiados e a dança coletiva. Mas durante toda a década de 80 

gradativamente se experimentou uma mudança melódica e rítmica neste estilo musical. Neste 

período as músicas internacionais foram sendo trocadas pelas “melôs”. Um tipo particular de 

rap/funk carioca. Isso pode ser visto de forma clara comparando as faixas dos discos de funk do 
inicio e do final dos anos 80. O funk teve todo o período dos anos 80 pra ser digerido e adaptado 

pela cultura suburbana de periferia do Rio de Janeiro e foi essa adaptação a responsável pela 

mudança do baile. Seja sensualizando a dança ou incluindo novas batidas ou ainda criando 
letras mais próximas da realidade dos seus ouvintes. O baile mudou e se adequou aos espaços 

conquistados e ao público que o consumia. Podemos dizer que o funk nunca é ou foi uma 

manifestação cultural estática e que, de certa maneira, caminhou na direção em que seguiram os 
funkeiros. Essa direção talvez seja uma dos grandes motivos de reclamação dos saudosistas que 
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  Era notório que os bailes funk do final dos anos 80 e inicio dos 90 estavam em 

crescimento e cada vez mais atraiam jovens, assim como movimentavam o comércio da 

cidade, principalmente o mercado de bens culturais direcionado aos moradores das 

comunidades pobres. Contudo eram altamente mal vistos pela opinião publica e pelas 

instituições governamentais (cf. FREIRE FILHO e HERSCHMANN, 2003).  Os 

chamados “bailes de corredor”2 deram a munição midiática que a polícia e os 

movimentos contrários aos bailes precisavam. As noticias de mortes, feridos e brigas 

em bailes funk eram prova suficiente da barbárie e do banditismo existente nesses 

ambientes. E a pressão aumentou, principalmente após os arrastões nas praias em 92, 

que foram atribuídos às “galeras funk”. 

O funk dentro desse cenário de proibições teve como opção subir o morro e entrar nas 

favelas. Não que anteriormente não fossem realizados bailes nas comunidades, mas 

durante os anos 90, com o movimento de inibição dos bailes, as comunidades 

forneceram o porto seguro para esse tipo de evento. Lembremos que o funk sempre 

esteve ligado à cultura da favela. Seus MCs e frequentadores residiam nas comunidades. 

3Assim, foi na favela que o funk floresceria com toda força e beleza após o fim dos 

bailes de salão. E lembremos ainda, na contramão, aquilo que é resultado da distensão 

nas políticas governamentais repressivas. Os governos Brizola (1983-87; 91-94), como 

exemplo, facultaram uma serie de investimentos sociais e mesmo a redução das ações 

policiais, o que resultou também no maior afluxo de pessoas de outras comunidades e 

mesmo das pessoas oriundas da “pista” para dentro dos bailes. E também deve ser 

ressaltado o programa Favela Bairro que promoveu reformas urbanísticas importantes, 

inclusive a construção de quadras poliesportivas ou multiuso. (Volto a falar deste ponto 

adiante).   

                                                                                                                                                                                   
curtiram os bailes dos anos 80.  Eles reclamam do tipo de funk tocado hoje e evocam os bailes 

da antiga como expressão dos dias dourados do funk no Rio de Janeiro. Claro, tudo é uma 

questão de ponto de vista. 
 
2 “Bailes de corredor” foi como ficaram conhecidos alguns bailes funk no fim dos anos 80 e 

início dos 90. Eram bailes marcados pelo enfretamento entre grupos que o frequentavam: os 

chamados “lados A e lado B” (independente de onde se realizavam os bailes ou das galeras ou 
grupos que os formavam). Durante um determinado momento do baile, movidos pela música, os 
antagonismos eram trazidos à tona com gritos de guerra e as brigas estouravam entre os grupos.  

3 Sobre o perfil dos jovens funkeiros, ver Facina, 2010. 
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Logo o circuito de bailes de comunidade se tornaria o grande responsável pela 

realização das festas funk. Nos bailes de comunidade a dinâmica era totalmente 

diferente das dos bailes de salão. Os bailes realizados dentro das comunidades 

respeitavam uma serei de outras regras. Muitas delas impostas pelos “patrocinadores” 

do baile. O que fez com que as brigas do lado A e B fossem extintas. O baile agora 

pedia a paz entre as galeras e cantava a comunidade onde se realizava. E se valia de 

outros acordos econômicos e políticos para ser realizado. 

 

Um encontro 

O amigo entra na quadra com o “incenso” (cigarro de maconha) acesso, vai fazendo o 

caminho dele, pelo meio, em ziguezague, observando cada ponto da quadra, quem vai, 

quem vem, as “minas” dançando, freneticamente ao som do funk. Os olhos são de lobo 

mau e na cabeça dele só carrega um pensamento: “vovó é o caralho, eu quero comer a 

chapeuzinho!”.  

As meninas dançando. Dançam em grupo. Umas pras outras. Mas sempre esperando os 

olhares gulosos dos caras. Elas vão até o chão. Short e saia curta, “topzinho”, muita 

bijuteria, cordão imitando ouro, relógio imitando ouro. Mas a roupa é o que menos 

importa neste momento. Ela sensualiza, como diz a letra da música: 

Ela rebola 

Ela desce 

E na ponta ela quica4 

 

E agora o encontro. Vasculhando a quadra com olhar esbarra no olhar da mina. Para, 

fica meio sem ação, segura o copo e o cigarro na mão. Quase uma estátua no meio do 

baile, enquanto tudo vibra na potência das caixas de som. As amigas o veem olhando 

para ela. E começam a rir. Ela dá aquele sorriso sacana. Ele calmamente anda na direção 

dela. No grupo das meninas elas fingem falar outra coisa e continuam a dançar. Abrem 

                                                             

4 MC Delano – “Na Ponta Ela Fica”. 
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um espaço de silêncio e solidão no meio da multidão. Ele cheio de confiança e com um 

copo de cerveja na mão diz para ela: - Boa noite! Ela só sorri e diz: Boa, né? Depois de 

algumas perguntas superficiais, ele toma coragem e pergunta: - Bora tomar uma cerveja 

ali? Ela se faz de difícil e as amigas insistem: - Larga de ser boba, vai lá, ele é 

bonitinho.... Ela aceita o convite. Partem dali a fim de comprar a cerveja e sabe-se lá 

mais o quê... 

 

Sobre a festa, o excesso e o “derrame” 

A festa é excesso, quer o excesso, se busca o excesso. Nela se busca gastar dinheiro, o 

dinheiro que chegou com o pagamento do mês ou quilo que deu pra juntar durante a 

semana. Um excesso, um descomedimento que também se traduz no desejo masculino 

de “pegar” ou “comer” o maior número de mulheres: na geral...  

Diego é um dos amigos. Moto-taxista. Paga aluguel, paga pensão pra ex-mulher, paga 

pensão pelo ponto da moto. Basicamente a vida dele se resume em pagar. Diego roda de 

segunda a sábado, de sete da manha às sete da noite. Subindo e descendo a favela. Uma 

de suas poucas distrações, além de jogar sua pelada e ver o seu Flamengo jogar, é o 

baile. Lá ele transforma o suado dinheiro em horas de puro êxtase e felicidade. Chega 

com roupa de marca, chega com perfume importado, manda lavar a moto e um paco de 

nota no bolso. A vida volta a valer a pena.  

Todavia, é necessário tomar algumas precauções. Como diz Baby: 

Se vai pro baile com X... Se vai com X não gasta Y. Essa regra é o 

que divide o derramado e o cara que sabe curtir o lazer. Porque o 

derramado gasta o dinheiro que não tem, pede emprestado com quem 

não deve, fica devendo onde não pode. A consequência é: vala...  

Mundo de regras e condutas muito simples, mas onde as punições são sempre muito 

severas. Mas também, vale acrescentar, um mundo no qual se pode contar com os 

amigos, como assinala Pereira: 

Você pode ir duro para um baile. Desde que tenha um amigo que 

te dê moral. Mas essa moral, ela vem e ela volta. Num dia você 

pode estar fraco, sem dinheiro, e mesmo assim ir pro baile, beber 



 

10 
 

e zoar, tudo isso graça a moral que você tem com seus amigos. 

Mas num dia que você tá forte, você retribui a moral dada. E 

assim segue a cena. E tome baile. 

 

E Zé complementa na roda de conversa: Você não sabe o que é juntar seis sete cabeças 

e gastar três mil reais numa noite... Amigo que é amigo fecha e todo mundo chega 

junto. 

Esses círculos de reciprocidade – alguém retribuiu a moral dada - apresentam-se assim 

como um potente antidoto relacional à perda do auto-controle que se exprime no 

“derrame”. Fazer uma dívida que não se pode pagar, coloca o devedor num lugar sem 

saída: já nada mais se espera em troca, já nada mais está sendo cobrado ou restituído, 

quando o que se paga se paga com a própria vida. O derrame em suma, responde pela 

quebra da confiança, da moral depositada, dos laços de amizade e reciprocidade. 

Mas, ao contrário do que se pode pensar, o descontrole faz parte, é parte do jogo da 

reciprocidade entre os amigos. Num universo regrado pelas atividades de trabalho e 

estudo, pelas obrigações e constrangimentos trazidos pelas relações de família, o 

cansaço da semana, sobre isso, assim se canta: 

Tira a mão de mim 

Deixa eu vacilar5 

 

“Quem não é visto não é lembrado” 

 

Como ressaltei através da descrição que compõe a abertura deste trabalho, os homens 

que se dirigem ao baile sábado à noite seguem algo que se assemelha a um ritual de 

embelezamento quando da preparação prévia ao baile. Eles têm suas roupas de baile, 

                                                             
5 Na literatura clássica da antropologia, o tema do excesso e do extraordinário que marca a festa 

aparece na obra de diversos autores. Cito aqui o trabalho de Mauss (1974) e de Callois (1988) 
que me serviram de inspiração. Barbosa (1998,) resume as seguintes características da festa que, 

ao seu modo, também recobre o consumo de drogas dentro delas: “(...) excesso, desperdício, 

transgressão, suspensão do tempo e da vida cotidiana, abandono das hierarquias, 
comunitarismo, hedonismo, violência” (p. 45). 
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vão ao barbeiro para os cortes de cabelo, barba e sobrancelhas e um pouco antes fazem 

o famoso “aquecimento” se reunindo e bebendo. 

 

Isso se explica e eu insisto neste ponto. Ir ao baile é um evento que retira as pessoas de 

sua rotina. A festa tanto é excesso como também marca a irrupção do extraordinário. 

Um evento que tem o poder de criar uma fratura na rotina. Rotina essa muitas vezes 

estafante por conta de suas atividades de trabalho e de outras obrigações O que faz com 

que a ida ao baile se torne o evento do fim de semana, o único momento de diversão da 

semana, a oportunidade de extravasar tensões e frustrações vividas e poder, enfim, 

relaxar. Como dizia um interlocutor: 

 

 Sabe como é. Hoje é dia de guerreiro, hoje tem. Tu tem que ir pro 

baile na linha, vai que a novinha passa e tu tá todo mulambo, aí dá 

ruim. Não pode ir de qualquer jeito, tem que ir de patrão todo alinhado 

e cheiroso de preferência com grana no bolso. 

 

O baile é um verdadeiro desfile de marcas e grifes. Todos querem usar as melhores 

roupas parem serem vistos. A s roupas tem poder de transmitir status social, mesmo que 

imaginado. Se alguém traja uma roupa importada ou “de marca” que poucos possuem 

ganha a inveja e a admiração dos outros. O excesso aqui ganha o corpo, ganha sua 

roupagem. 

 

Num outro patamar estão os membros do “movimento” (tráfico de drogas). Eles - além 

de todos os cuidados de preparação que também tomam os outros homens que 

frequentam o baile - carregam consigo um símbolo de poder: a “peça” [armamento]. 

Desfilam armados, marcando seu status dado pelo pertencimento ao movimento, 

redobrando, assim, sua visibilidade com o porte da arma. Por enquanto, sobre esse 

assunto, cabe apenas ressaltar que é necessário diferenciar aqueles que estão no baile no 

“plantão” e os que estão de folga. Alguns deles estão presentes no baile para trabalhar 

nas atividades do tráfico de drogas e não para se divertir. 

 

Já as minas... Uma ideia é partilhada por todos no baile, não importando sexo ou idade. 

Todos comungam da ideia de “quem não é visto não é lembrado”. As mulheres que vão 
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ao baile partilham essa lógica e parte de sua visibilidade está igualmente atrelada a seu 

corpo. Elas se produzem para “causar”. Mas aqui o excesso está tanto na roupa - o baile 

é um desfile de roupas sensuais – quanto no corpo que se mostra – roupas sensuais e 

muito curtas que procuram valorizar e acentuar o corpo feminino.  

 

Para situar a leitora e o leitor, passo em seguida a descrever brevemente algumas 

características do lugar onde está situado o baile da Chatuba. 

 

O bairro da Penha 

 

A história do bairro da Penha começa em 1635, com a lenda do milagre realizado por 

nossa senhora ao capitão Antônio da Costa. A lenda conta que ao subir a pedreira onde 

hoje esta localizada a igreja ele se deparou com uma enorme cobra e clamando por 

Nossa Senhora ela enviou um lagarto que devorou a cobra. Em agradecimento, ele 

construiu uma capela que posteriormente seria ampliada e viraria a igreja, durante os 

séculos XVIII e XIX. Hoje em dia foi promovida a santuário. 

 

A igreja de Nossa Senhora só iria adquirir sua forma definitiva no ano de 1819 com o 

final da construção de sua famosa escadaria (dizem que tem 365 degraus, mas na 

verdade são 382). A igreja é o coração do bairro da Penha e a festa em homenagem a 

santa padroeira, durante os domingos de outubro, era um dos festejos mais populares da 

virada do século XX. 

 

Nos anos 10 e 20 a festa já atraia milhares de pessoas e era um reduto de grandes 

sambistas. Ela funcionava como “avant-première do carnaval” (Vianna, 2004, p. 32) As 

canções lançadas na festa, se eram bem recebidas pelo público, provavelmente fariam 

sucesso no carnaval, dali a alguns meses. Torneios musicais eram promovidos e grandes 

nomes da era do rádio ali também iam testar ou confirmar sua popularidade.  

 

Por outro lado, a festa da Penha era uma ocasião para o encontro entre os descendentes 

de famílias portuguesas e os negros, ex-escravos e descendentes destes que ali moravam 

ou afluíam em número cada vez maior desde meados da década de 70 do século XIX. A 

quebra de hierarquias sociais, resultante da mistura dos patrões e empregados – que é 
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uma característica da festa (ver nota 8) - ali explicitava conflitos que estavam 

geralmente implícitos no restante do ano (idem, p. 31). O aparato repressivo (policial e 

militar) também era imenso para a época, voltado que era para o controle das desordens. 

Mas como assinala Vianna, “não raro as brigas eram provocadas pelos próprios praças” 

(p.33). Por motivos diversos, a festa irá gradualmente perder sua importância a partir do 

início da década de 30. 

  

A Penha como bairro existe desde o dia 22 de julho de 1919, quando foi emancipada da 

freguesia de Irajá. O bairro durante a segunda metade do século XIX e inicio do século 

XX sofreu uma serie de mudanças que o levariam aos contornos que existem 

hoje. Mudanças como a construção da Estrada de Ferro da Leopoldina que rasgaria a 

Penha em duas partes e, posteriormente, com a construção da Avenida Brasil 

impactaram profundamente uma localidade que manteve sua tranquilidade interiorana 

enquanto o acesso ainda era feito de barco, do cais Pharoux, na Praça Quinze, até o 

porto de Mariangu, ou de carroça, numa viagem de horas e horas. 

 

Além do que, a Penha experimentou um aumento considerável de moradores depois a 

construção do Curtume Carioca, principal indústria instalada no bairro e também, nos 

anos seguintes, graças ao grande numero de empresas que se estalaram por toda a região 

da Leopoldina. Consideremos que os trabalhadores desses novos empreendimentos 

obviamente procuram lugares próximos de seus locais de trabalho para morarem. É 

nesse período, entre anos 30 e 50, que as encostas da Serra da Misericórdia, situada no 

bairro ,são amplamente povoadas. Essas ocupações davam contornos ao que mais tarde 

seria o “Complexo da Penha”.6 

                                                             
6 “Complexo”. Na consulta a um dicionário vamos encontrar a seguinte definição: adj. 

Complicado; de difícil compreensão; que abarca e compreende vários elementos ou aspectos 

distintos cujas múltiplas formas possuem relações de interdependência. Um complexo de 
favelas, como o Complexo da Penha, cabe nessa definição formal da palavra (segundo sentido 

na definição do dicionário). Um “complexo”, seja do Alemão, da Penha, do Salgueiro (em São 

Gonçalo) se constitui por diversas comunidades que se relacionam entre si ou que, de certa 

forma, tem uma relação de interdependência. Mas a palavra “complexo” - usada para se referir a 
esses conjuntos de comunidades -  é ainda mais complexa em seus usos (primeiro sentido). 

Falar em complexo é também diminuir ou apagar as diferenças locais e as maneiras como os 

moradores reconhecem seus pertencimentos relacionais e territoriais. Lembremos que as 
comunidades que formam um complexo possuem sua própria história, suas particularidades, 

mesmo que o crescimento massivo de tais comunidades tenha feito que se entrelaçassem e 

borrassem seus limites geográficos. Assim, muitas vezes, a palavra era usada era para reduzir a 
vida dessas pessoas a sua identificação como moradores de “áreas de risco”, permitir encaixes 
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O bairro carrega uma lembrança de bom bairro pra se viver que é evocada pelos mais 

antigos. Dizem eles que até os anos 80 era “uma maravilha morar no bairro”. Existiam 

muitas opções de transporte, um hospital de porte, o hospital Getúlio Vargas, uma boa 

rua de comercio, a Rua dos Romeiros. Além do que, possuía um grande parque publico 

com uma área verde  considerável, o parque Ary Barroso, que era de fato uma 

importante área de lazer da região. E também o Parque Shangai, um dos parques de 

diversão mais antigos do Rio e ainda hoje em atividade. A memoria evocada era que de 

uma Penha como um bom lugar para se viver, “lugar de gente boa e trabalhadora”. Mas 

tudo isso desaparece depois dos anos 90, na memória dos interlocutores mais velhos 

com quem conversei. 

 

O porquê da mudança? Sua principal indústria, o Curtume Carioca decreta falência e, 

simultaneamente, as diversas comunidades que nasceram nas encostas da Serra da 

Misericórdia experimentavam o aumento dos grupos armados ligados ao tráfico de 

drogas e das guerras pelo controle dos pontos de venda. Essas mudanças, acompanhadas 

pelo fechamento de outras empresas ali estabelecidas, criou o misto de pânico com o 

sentimento de estar desvalido, conforme foi experimentado pelos moradores na época.  

 

Assim, a Penha festiva, reduto de sambistas, passava ser agora o reduto do “crime 

organizado” e ganharia nos 2000 a fama de ser um dos lugares mais perigosos do Rio de 

Janeiro. Um lugar a ser evitado.  

 

O nascimento da Chatuba 

 

A comunidade da Chatuba, onde se realizava o baile, que é o objeto de interesse deste 

texto, localiza-se na parte do bairro que existe do lado da Igreja da Penha. Na visão de 

                                                                                                                                                                                   
governamentais, pelos agentes públicos, ou o exercício dos controles policiais. Com o passar do 

tempo, a palavra complexo acabou sendo incorporada pelos moradores e membro das 
associações de moradores. Utilizar o termo “complexo” passou a representar uma nova forma de 

negociar com o Estado, porque permitia o encaminhamento conjunto de uma demanda de várias 

associações usando o peso politico dado pelo tamanho geográfico do complexo. O termo 

também foi incorporado pelos traficantes locais por um motivo similar ao das associações de 
moradores. No caso dos traficantes o termo complexo é evocado como uma forma de demostrar 
seu poderio em dominar extensas e populosas áreas. 
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muitos de seus moradores, a Penha pode ser dividida em três partes com limites 

geográficos bem definidos. Um lado é o da Igreja, onde está localizada a maioria das 

favelas. O outro lado fica depois da linha do trem: é o lado do antigo Curtume Carioca. 

Lá, visto pelos de cá, é uma parte do bairro onde as pessoas têm um maior poder 

aquisitivo. Mas ainda existe uma terceira parte. É a porção depois da Avenida Brasil, a 

parte da Penha que é banhada pela baia de Guanabara. O lugar é ocupado em grande 

medida por armazéns e quarteis militares, mais lá também está situada uma 

comunidade: a favela da Kelson. Essas três partes partilham o nome do bairro e a 

mesma faixa de CEP (endereço postal), mas são poucas as similaridades entre elas.  

Como se cada uma fosse um bairro diferente. 

 

Como disse, o lado sobre o qual escrevo é o lado da Serra da Misericórdia, lar das 

favelas do Complexo da Penha. E onde se localiza o morro da Chatuba, sítio de um dos 

mais famosos e conhecidos bailes funk do Rio de Janeiro.  

 

Todavia, a criação da comunidade da Chatuba teve inúmeras diferenças comparadas 

com a formação das suas vizinhas. Em quanto a grande maioria das comunidades ao 

redor nasceu da venda de lotes por indivíduos que se diziam proprietários dos terrenos, 

a Chatuba foi fruto de uma invasão.  

 

O espaço ocupado pela comunidade era uma pedreira desativavada, a Catroni. Essa 

pedreira encerrou suas atividades em meados dos anos 70 e depois de alguns anos com 

o terreno sem uso ou ocupação, um grupo diversificado de pessoas em busca de moradia 

se estabeleceu por lá. A comunidade da Chatuba foi a última a ser formada entre as 

comunidades do que depois seria chamado Complexo da Penha. 

 

Os ocupantes da Chatuba, em seus primeiros anos, tiveram que lutar contra uma série de 

medidas judiciais pela reintegração de posse e só em 1980, com a organização 

e a adesão dos moradores à Associação de Moradores do Parque Proletário do Grotão, 

tiveram assegurado o reconhecimento do seu direito de moradia. 

 

 

A favela que virou bairro e o baile que virou o “maracanã do funk carioca” 
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Não há como separar a historia do baile da historia da comunidade. A quadra da 

Chatuba como espaço multiuso coletivo da comunidade existe desde a fundação da 

própria favela. Contudo o espaço passou por uma série de melhorias com o passar dos 

anos, algumas por conta dos “multirões” dos próprios moradores, outras realizadas pelo 

governo do Estado ou prefeitura. 

O projeto mais impactante de infraestrutura realizado, na visão de vários entrevistados, 

foi o “favela-bairro”. Este projeto teve seu inicio no mandato de prefeito de Cesar Maia 

(1992-96) e depois continuo com seu sucessor político, Luiz Paulo Conde (1996-2000). 

Esse projeto não só melhorou a quadra, mas modificou drasticamente a infraestrutura de 

serviços da comunidade da Chatuba: obras de saneamento (com a introdução ou troca 

de tubulações de esgoto e encanamento de água), melhorias no acesso (as escadas foram 

refeitas, muitas vielas deram lugar a ruas), iluminação em pontos de passagem, 

construção de pequenas praças, implementação de postos de saúde, reforma das quadras 

etc. Em suma, em alguns localidades a favela ganhou uma repaginada geral. Foi um 

ganho para a comunidade que agora tinha opções de lazer e esporte melhores. 

Se as obras do “favela-bairro” impactaram positivamente o espaço da comunidade, 

obviamente esse impacto positivo também contribuiu para o sucesso do baile da 

Chatuba. A ampliação do espaço de realização do baile e a urbanização em seu entorno 

contribuíram significativamente para que ele posteriormente viesse a ser o “maracanã 

do funk carioca”. 

A quadra da Chatuba fica espacialmente no centro da comunidade. Ela é um marco 

importante para a comunidade como um todo. Não só pela realização do baile, mas por 

abrigar também uma grande variedade de outros eventos, desde cruzadas evangélicas às 

missas. A quadra é um dos poucos equipamentos de lazer e prática esportiva da 

comunidade. É também um espaço importante para centenas de crianças que brincam na 

quadra e fazem dali seu playground. 

 

Assim, o baile era, enquanto existiu, um dos eventos mais conhecidos do circuito dos 

bailes funk de favela no Rio de Janeiro. Sua fama o tornava destino de milhares de 

jovens e adultos e ocasionalmente de algumas crianças.  Todo o sábado, uma massa de 

pessoas vindas de vários cantos do Rio e das cidades da região metropolitana se dirigia 

para curtir seu lazer no baile. Essa multidão de pessoas se juntava aos que residiam na 



 

17 
 

própria comunidade, lembrando que ali, em todas suas nuances, era um lugar de 

encontro de amigos, de muita dança e “azaração”. Um moto taxista me dizia que 

adorava o dia de baile porque dava para se ganhar muito dinheiro e “desenrolar” muitas 

mulheres.  

 

Grande parte dos frequentadores do baile da Chatuba era composta por moradores do 

complexo da Penha e do Complexo do Alemão, o que fazia com que sua chegada ao 

baile fosse mais fácil, muitos andavam poucos minutos para chegar. Mas outros grupos 

vinham de lugares mais distanciados. Esses grupos costumavam vir em “bondes”7. 

Chegavam no centro da Penha e, de lá, ou subiam andando até a comunidade ou usavam 

o serviço de moto-táxi, Vans e Kombis. Comumente, os motoristas das Vans cobravam 

um valor adicional para levarem tais grupos até a subida do morro.  

 

De qualquer jeito, se você estivesse perambulando pela Penha durante uma madrugada 

de sábado seria praticamente impossível ignorar o baile. O “paredão” de som cumpria 

bem o seu papel: fazer a música reverberar a uma grande distância. E as palavras dos 

locutores nas rádios comunitárias ou comerciais, em seus programas de música funk 

durante o dia, assim como a programação musical, agora pareciam tomar forma e 

ganhar corpo. Ao ver o mar de gente que subia a Rua do Cajá em direção ao baile, era 

possível pensar que o som das rádios agora era real: “todos os caminhos levam até lá”. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - Papéis de gênero e sexualidade dentro dos bailes: os manos, as 

minas e as monas 

 

                                                             
7 A palavra bonde possui variados significados. Pode representar um grupo de dançarinos de 

funk (bonde do vinho, bonde do tigrão, bonde das maravilhas). Um grupo de amigos; um grupo 
de pessoas da mesma localidade ou alunos de uma mesma escola (bonde da 29, bonde da Penha, 

bonde da Leonor). Pode também se referir a grupos de traficantes locais ou a grupos de 

assaltantes (bonde do FB, bonde do MK, bonde do Mareta); pode se referir a um comboio 
armado de traficantes em trânsito pela cidade. 
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Um dos motes principais de acusação aos bailes funk se dá na chave do desregramento 

sexual. Responde pela agencia – passiva – da mulher cuja contraparte é o banditismo 

que marca a agencia masculina ativa. Os bailes são vistos como lugares por excelência 

de objetificação do corpo da mulher, do exercício do machismo, desse tipo mais cruel, 

violento de machismo que só se encontra entre os pobres, nas comunidades e favelas 

segundo a opinião ou preconceito comum. Então, como falar desses assuntos, do prazer 

do sexo, do prazer estético em se produzir para o baile, do desejo, da necessidade do 

dinheiro e de se gastar dinheiro, da agência feminina que não se reduz a um corpo 

submisso, do machismo, mas sem recair nessas representações tão próprias e adequadas 

às capturas policiais e midiáticas? 

Uma primeira resposta está naquilo que iguala a todos no prazer, ou sobre o desejo, 

realizado ou barrado, que a todos diferencia, diante do possível ou daquilo que não 

aconteceu: 

Tem que falar diretamente. As pessoas vão ao baile em busca de 

prazer. Nem todo mundo consegue transar. Você busca prazer como 

dá. Enchendo a cara, dando um dois, botando um lança na ideia. 

Fazendo o que é possível.  

 

Da agência feminina 

Como dizia um interlocutor: “o que todas têm em comum, e pra valer, é potência sexual. 

Elas querem se divertir, trepar e gozar. Isso é o motor da festa”. Papo de homem. E 

também “tabu” machista. Requer um “balanceio”. É um ponto de rompimento, um 

limiar. Todas as mulheres querem o prazer, exprimir a sua força, mas, mais de uma vez, 

seguindo o roteiro machista, tendo que fazer muitas vezes, repetidas vezes, algumas 

delas, sem que ninguém o veja, ou que veja, mas que se note pouco. Ditado machista: 

“quem come e fica quieto, come mais de uma vez”. Ou ouvindo e cantando junto, na 

contramão, a potência da escolha feminina, nas letras das mulheres funkeiras.  

Dito de outro modo, o movimento funk, num primeiro momento, pode ser visto como 

fortemente machista e opressor. Mas dentro dele também se percebe movimentos 

potentes, de mulheres, dirigidos para outras mulheres.  Vozes que reverberam um 

discurso forte e que fazem as funkeiras serem vistas entre funkeiras e entre outras que 
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escutam suas vozes como produtoras de uma fala feminista e de letras que as 

empoderam. E o primeiro mote do empoderamento é o direito sobre o próprio corpo. 

Um exemplo disso pode ser visto nas letras da Mc Tati Quebra Barraco, Valesca 

Popozuda, entre outras. Como diz a letra: 

 

A Porra da Buceta É Minha (Gaiola Das Popozudas) 

   

E aí, seu otário, 

Só porque não conseguiu foder comigo 

Agora tu quer ficar me difamando, né? 

Então se liga no papo, 

No papo que eu mando. 

Eu vou te dar um papo, 

Vê se para de gracinha. 

Eu dou pra quem quiser, 

Que a porra da boceta é minha! 

É minha! É minha! 

A porra da boceta é minha! 

É minha! É minha! 

A porra da 

Se liga no papo, 

No papo que eu mando: 

Só porque não dei pra tu 

Você quer ficar me exclamando. 

Agora, meu amigo, 

Vai tocar uma punhetinha, 

Porque eu dou pra quem quiser, 

Que a porra da boceta é minha. 

É minha! É minha! 

A porra da... 

É minha! É minha! 

A porra da boceta é minha! 

É minha! É minha! 
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A porra da boceta é minha! 

É minha! É minha! 

A porra da... 

 

A fiel e a amante 

A fiel e a amante é uma das principais divisões das mulheres dentro da favela. Falamos 

aqui do quê? De uma distribuição igualitária ou de uma hierarquia? Consideremos que, 

variando o ponto de vista, todas as mulheres são mães, irmãs, filhas, tias de alguém, 

primas e isso faz rodar toda a dinâmica das relações dentro das favelas que englobam 

homens e mulheres. Ser fiel e ser amante é uma linha de corte, marca do antagonismo e 

trampolim da hierarquia nas relações amorosas. Não que ambas não compartilhem o 

mesmo respeito dentro da favela. São posições relacionais e contextuais quando da 

fixação das valorações morais e justamente por isso tem que cumprir o script da 

inimizade quando são identificadas nesses polos opostos. De certo modo podemos dizer 

que se trata de uma hierarquia, em que a fiel engloba a amante, no sentido proposto por 

Dumont (1992, pp.369-375).  

As acusações morais correm nas duas direções. Mas para equilibrar as coisas em termos 

valorativos (novamente, lembremos de Dumont) a amante chama a fiel de chifruda 

(grave acusação) e a fiel chama a amante de piranha (acusação menor). Reservado a 

primeira estão as benesses financeiras, materiais e o reconhecimento público quando, 

quando é o caso, o marido ou o amante, pertencendo ao movimento (tráfico de drogas), 

dele fazendo parte, é preso ou morto. À segunda, a força incontornável, em sua 

fugacidade, do amor, do sexo, antes que se transforme na segunda mulher. Os funks 

cantam esse antagonismo: 

Amante X Fiel (MC Katia e MC Nem) 

Fiel- Retornei de novo pra confirmar o meu papo, se entrar nos meus caminhos não vou 

ser dona dos meus atos... 

Amante -Já que você retorno demoro bater de frente, chega dessa caozada, a chapa vai 

ficar quente... 

Fiel -Você quer bater de frente, amante eu vou ser cruel, quero ver bater de frente com 

a revolta da fiel... 
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Amante - Eu encaro qualquer coisa porque tenho disposição, demorô aí fiel, 5 

minutinhos então... 

Fiel - 5 minutinho pra que se 1 segundo é o bastante, eu acabo com você e com essa 

marra de amante... 

Amante - Você tentar é fácil, quero ver tu conseguir se pega essas fies podes crer vão 

destruir... 

Fiel- Quem fala muito nada faz agora eu vou pagar pra ver, porque diante da fiel 

amante quem é você?... 

Amante- Diante da fiel com certeza eu sou grande coisa, pois se ele esta comigo podes 

crer não é à-toa... 

Fiel- Não tá me dizendo nada e grande coisa tu não é, então se põe no teu lugar e não 

compare com a de fé. 

Amante- O da palinha de marquinha... 

Fiel- O da palinha de hematoma... 

Amante- Quem é você sua chifruda?... 

Fiel- Vou te mostrar sua safadona... 

Amante- Você tem que se contentar que ele nunca vai ser só seu... 

Fiel- Mais para tê-lo do teu lado, tem que ser mais mulher que eu.. 

Amante- Você tem que se contentar que ele nunca vai ser só seu... 

Fiel- Mais para tê-lo do teu lado, tem que ser mais mulher que eu... 

 

O  desabafo da fiel 

Homem tem que ser tudo corno mesmo... Eles se acham, querem 

comer todas as mulheres do mundo. Eles querem tudo e não querem 

dar nada em troca. Aí, pegam essas minas tontas e acham que dá pra 

fazer e acontecer com todas. Daí chega em mim sem saber que eu não 

tô de bobeira e se ferra. Comigo não é bagunça, não, meu amor. Quer 

putar pode ir. A pista é grande e perdido por perdido todo mundo sabe 

dar.  

Mônica ria ao me contar isso. Era uma espécie de consenso entre as mulheres, com 

quem tive a oportunidade de conversar, que homem “não prestava”. As fundamentações 
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da tese eram variadas, da infidelidade à falta de potência sexual.  Mas entre todas as 

queixas, a mais falada e a que visivelmente mais as abalava era a falta de lealdade: 

Lealdade é artigo de luxo. Homem é leal ao pau dele e a mais nada. Se 

fosse só traição, eu não falava nada. Mas a gente passa o que passa 

junto do traste e no fim... No fim eles vão embora. Escolhe uma 

novinha que na primeira oportunidade mete o pé e deixe ele... Piranha 

é bicho de água doce quando a coisa fica salgada não fica uma. A 

raiva é que vocês não aprendem.  

Com essas palavras e com um notório rancor em sua face, Carla me contou sua historia. 

 

A história de Carla 

Carla tinha 14 anos quando conheceu Bruno. Ela precisava voltar rápido da escola pra 

casa. Neste dia, sua mãe tinha uma entrevista de emprego à tarde e precisava que ela 

ficasse cuidando do seu irmão menor. Nesse dia pela pressa Carla saiu da escola e 

pegou o moto-táxi. O motorista da moto em que Carla subiu era Bruno. No curto 

período em cima da moto, ele puxou um assunto. No trajeto de pouco mais de três 

minutos do centro da Penha até a casa de Carla eles foram conversando. E essa conversa 

mudou a vida dela. 

Entre elogios, conversas desinteressadas e papos cheios de segunda intenção, Bruno 

pediu o telefone de Carla que lhe deu. Do momento da troca de telefones aos primeiros 

beijos foram poucos dias. Bruno já tinha 19 anos, era bom de papo e como Carla falava 

era um “negão lindo”.  

Carla entrou num relacionamento sério com Bruno, apesar dos pedidos contrários da 

mãe e da conhecida fama dele de “moleque piranha”. Eles namoram uns dois anos antes 

da primeira gravidez de Carla. Ela deu a luz ao primeiro filho deles, batizado de Victor. 

Nesses dois anos de relacionamento, Carla conheceu seu lado violento e ciumento. Ela 

perdeu muitos amigos homens. Ele sempre que podia dizia que a mataria se soubesse 

que era corno. Ela também pode comprovar a fama dele de pegador, diversas vezes. 

Eram brigas e brigas e brigas. Mas, mesmo assim, ela continuou com ele sete anos e 
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teve mais um filho, Felipe. Ao fim desses sete anos ela já vivia os piores dias de sua 

vida.  

Bruno já não era mais moto-taxista. Desde a época em que se conheceram fazia assaltos, 

mas com o passar do tempo, o que antes era só uma forma de levantar um dinheiro a 

mais, virou sua principal atividade. Bruno tinha se tornado um grande assaltante, 

especializado no roubo de motos e carros de luxo. Isso lhe dava uma grande moral entre 

os traficantes do morro. Eles pediam um carro ou uma moto de um modelo especifico, 

geralmente muito caro, e em poucos dias ele conseguia a encomenda. 

Ele conseguia levantar boas quantias ao ponto de levar uma “vida de rei” na favela e dar 

uma vida de rainha pra Carla. Carla era a “fiel” de Bruno. Mesmo com a violência e os 

rompantes de ciúme ela o amava e vivia uma vida de primeira dama de favela. Até o dia 

em que “a casa caiu” para Bruno. Num assalto a um medico na Lagoa, ele tomou um 

tiro e foi preso. Depois do hospital, o presídio. Em menos de cinco meses saiu a 

sentença: 12 anos de prisão. 

Ela segurou a cadeia com ele por quatro anos e meio. Ela segurou a fila, a vexatória, as 

humilhações, era ela quem ia levantar dinheiro em outras favelas com os amigos de 

Bruno. Ela que mandava o dinheiro para os outros três filhos dele. Filhos dos outros 

relacionamentos. Ela segurou tudo. Foi “ponta firme”. Depois de cumprir quatro anos e 

meio, ele conseguiu um indulto de Natal e não voltou mais. Ele voltou pro morro com 

moral.  Graças aos contatos e alianças feitas dentro da cadeia tinha se tornado gerente de 

uma boca na favela. 

No dia em que ele subiu o morro e chegou em casa, Carla o abraçou, o beijou, chorou 

com ele, gritava que tinha demorado, mas que a liberdade tinha “raiado” para ele. Nesse 

dia, tudo foi festa, tudo era festa. Tudo alegria. Mas nem um mês se passara com Bruno 

na pista e as coisas mudaram. Ele disse que não dava mais, que ela ficou quatro anos 

solta na pista. Que ele não podia ser otário e que acabava tudo ali. Disse que ela podia 

ficar na casa com os meninos, mas que ela não era mais fiel dele. 

Eu segurei a cadeia dele, dei moral, apanhei, fui humilhada, segurei 

tudo o que podia e não podia... Engoli meu orgulho pra ajudar os 

filhos dele. E ele me faz isso. Esse miserável... Eu desci no outro dia e 

minha amiga Marizete me chamou, me deu um abraço e comentou que 
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o Bruno tava montando uma casa na fé pra nova mulher. Eu não sei o 

que me deu, eu só montei na moto e fui lá ver. Eu bati muito na 

piranha até ele chegar. Ele quebrou meu braço. Porra, meu braço, eu 

mãe dos filhos dele, que segurei esse filho da puta quatro anos na 

chave, ele me trocou, me humilhou e feriu.  

Depois de uma pausa ela continua: 

O que mais me dá ódio foi que depois de pouco tempo teve uma 

operação da polícia e, no pinote, tive que dar abrigo pra ele em casa.  

Mas não foi por amor, não, foi porque ele é pai dos meus filhos, só 

isso. Cada vez que eu via ele e aquela galinha no baile tinha vontade 

de morrer. Mas deus sabe de tudo. Hoje eu tô bem, criando meus 

filhos, voltei a estudar, tô na pista pra me divertir... Chega de encosto 

na minha vida. E ele tá pagando e tomara que pague com juros. Foi 

preso de novo e pergunta se a piranha dele tá dando moral? 

Abandonou ele lá. Mas bem feito. Ele tinha uma mulher do lado dele e 

trocou por uma qualquer. Tá colhendo o que plantou. 

 

O desejo delas (do ponto de vista masculino) 

Diz um interlocutor: 

Tem mulher que só vai pelo prazer de dançar. Ela quer ser vista, ela 

quer ser desejada, mas não quer nada além disso. Ela tem um 

namorado, um marido ou é solteira. Não importa. Ela quer somente 

libertar o corpo. Ela não pode dançar do jeito que ela quer em outros 

espaços. O funk é uma dança interpretada como vulgar, que marca um 

estigma, pros de fora, mas no baile ninguém tem isso. Ela é só mais 

uma no meio de pessoas que estão dançando. 

Diz outro: 

Tem outras que vão a fim de arrumar um “pagão” (alguém que paga 

as contas, como o já nome diz). Elas sabem que são gostosas, na 

maioria das vezes, e usam seu corpo para conseguir favores dos 
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homens: dinheiro, comida, bebida, droga.... A meta é justamente 

extrair tudo o que puder, sem dar. Ou dar pra outro. Gostam do jogo, 

do flerte, da emoção, de enrolar o cara...8 

E quando um alvo se torna meta? 

Tem umas que vão ou pra dançar ou pra arrumar um pagão que 

acabam se apaixonando e se envolvendo e criando laços mais 

duradouros que mais do que uma noite. Não é meta de ninguém, mas 

acontece. 

                                                             
8 Duas letras de funk expressam isso bem. Passo a reproduzi-las. 
“Malandramente”. Mc Nandinho (Part. Mc Nego Bam) 

Malandramente 

A menina inocente 

Se envolveu com a gente 
Só pra poder curtir 

Malandramente 

Fez cara de carente 
Envolvida com a tropa 

Começou a seduzir 

Malandramente 
Meteu o pé pra casa 

Diz que a mãe tá ligando 

Nós se vê por aí 

Ai Safada! 
Na hora de ganhar madeirada 

A menina meteu o pé pra casa 

E mandou um recadinho pra mim 
Nós se vê por aí 

Nós se vê por aí 

 
E a outra música: 

 

“Festa da arvore” (Mc TH) 

Tô na mesma onda que você  
então não vem da uma de esperta. 

inocente é o caralho, 

ta tudo tramado com as colegas. 
Hoje é festa da arvore tá 

só vai quem trepa. 

Hoje é festa da arvore tá 

só vai quem trepa. 
 

Imagina nos sofrer a semana toda 

e no fim de semana ser enganado por elas. 
Hoje é festa da arvore tá 

(...)  
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Retoma o primeiro: 

Tem as mulheres dos caras do movimento que ficam nos camarotes, 

quando é a fiel. Vai mostrar o status no baile, pelo lugar em que fica, 

pelas joias que carrega. Ouro de verdade. As outras que se relacionam 

ou com o chefe ou com outros caras do movimento ficam espalhadas 

pelo baile ou numa barraca e também se destacam pelas roupas e 

joias. Formalmente não podem ficar com outros. Mas há jeito pra 

tudo.  

E finaliza alguém que nesse texto ainda não disse nada sobre tudo: “O que engloba 

todas elas: vão se divertir com seus amigos e amigas, com parentes, com os seus, com 

aqueles que consideram...”.  

No que eu reparo que: 

Daí porque agora Pedro está conversando com Bruna na barraca do Baby. 

A fraqueza deles (do ponto de vista feminino)  

Os caras vão pro baile se divertir e esperam conseguir transar. Eles 

querem uma mulher tipo “paniquete”, mas não tem disposição, nem 

grana, nem são bonitos pra isso. Então eles vão tentando ficar com 

outras. Eles preferem as novinhas porque acham mais fácil de iludir. 

Chegam com papinho mole e contam um monte de historinha pra ver 

se conseguem arrastar alguma.  

 

Eles vêm achando que vão encontrar mulher fácil. Aí, chegam aqui e 

se ferram. Tem muito maluco babaca que se acha pra caramba e não é 

de nada. O bom é que tem uns que vão “no sapatinho”, sabem como 

chegar, falar, aí conseguem alguma coisa. Mas a maioria tudo é 

moleque que acha que cordão de ouro ou um uísque vai balançar a 

mente da mulher. De garotinha até consegue, mas de mulher consegue 

não. Pior ainda é uns babacas que não conseguem ficar coma menina e 

ficam difamando ela.  

 

As monas  
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Não distante dos homens e mulheres, certamente, nisso, em nada diferentes, os gays que 

frequentam os bailes vão até lá a fim de se divertir. Contudo, eles ou elas têm que 

observar alguns cuidados, pra dizer o mínimo, que em nada dizem respeito aos homens 

e mulheres. A figura do gay (“masculino”) é contrastante com a do guerreiro, 

representado pelos membros do “movimento” e tomada como figura identitária 

majoritária para os homens que frequentam os bailes. Eles ou elas não são opostos 

complementares, como o são os homens e as mulheres. Não cabem numa relação de 

assimetria ou hierarquia, como o machismo trata de se corporificar em corpos 

masculinos e femininos. Eles são exceção. Ocupam uma posição de exterioridade e 

desta posição capturam os afetos dos homens. Servem de apoio, diante da falta (da)de 

“mulher”. Do lado de fora. De um fora. E por estarem fora, sempre sendo postos para 

fora, amando por fora, por diversas vezes hostilizados, eles procuram sempre se manter 

fora de confusões e brigas.  

 

Diferente das mulheres que procuram se aproximar da figura do guerreiro para cativar 

outras mulheres. Elas também são exceção. Mas capturam pelo lado de dentro. Fazem 

convergir o guerreiro e a fiel em si mesmas. Fazem valer o casamento acima de tudo. E 

brigam, e brigam, e brigam... (mas não dentro do baile). Engenharia relacional digna de 

contar no guinness book. 

 

Um amigo que é gay e frequentador do baile me confidenciou: “têm vários ali que vai, 

diz que faz e acontece. E fica me ligando me chamando pra sair. Fica pagando cerveja 

pras piranha à noite toda, não come ninguém, e vêm me perturbar”. 

 

Assim, a dinâmica do homossexualismo nas favelas é discreta e sigilosa, em termos. Em 

termos... Não é difícil ver os bondes andando pelo baile. O “bonde das bonecas” faz 

sucesso, é visto e comentado dentro do baile...  

 

Digo “em termos” porque os indivíduos que se assumem como gays sofrem dentro do 

ambiente do baile como também dentro da favela, que é um interior com um fora ainda 

mais espalhado. Contudo esses tabus e restrições, esses controles se aplicam, ao 

contrário de outros locais, de modo flexibilizado, ou simplesmente ignorados pelo que 
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parece ser a lei maior da favela: “quem tu conhece”? A exceção perde a queda de braço 

diante da inclusão flexível, pela relação, daquilo que foge e excede. Vitória! - canto eu 

esse poder, uma vez que: 

 

Conhecimento é poder. Andar certo é força. Ter disposição cria fama e para isso não 

importa nem gênero e nem idade. 

 

Letícia, uma boneca negra 

 

As meninas se arrumavam pra noite. Era um grupo de quatro lideradas por Letícia. 

Leticia levava uma vida marginalizada dentro da margem: negra, gay e frequentadora de 

baile funk. 

 

Sempre carregando consigo sua margem começou no mundo do trabalho. Seguindo o 

script daquilo que se reserva a uma mulher preta, favelada. Trabalhava em uma empresa 

de limpeza a semana toda. Por seu bom desempenho e sua facilidade em fazer amizades, 

logo foi posta pra trabalhar como auxiliar de serviços gerais em um banco. O serviço era 

mais fácil e só se trabalhava de segunda a sexta. 

 

No sábado seu destino era certo: ela se produzia e ia ao baile. Lá era seu ponto de 

encontro com suas amigas, as outras bonecas. 

 

Sua ida ao baile era, no entanto, peculiar. Ela saía “montada” de casa. Andava pelas 

vielas num misto de chacota e ofensas. Era estranho ver os seu desfile pela favela em 

direção ao baile. Frequentemente aparecia um que se aventurava a fazer uma chacota ou 

uma zombaria que era rechaçada, dependendo de quem fosse, com um “Para, viado, que 

eu sei que tu gosta!” ou com um sonoro “vai se foder!”. Esse era seu caminho, seu 

traçado plástico – já que “montada” - e sonoro sobre um território de atravessamento 

enquanto se encaminhava ao baile. Sua forma de cantar vitória. 

 

A novinha dando olé pra ir ao baile 
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Já fazia um tempo que Pedro desenrolava com Jessica. Ela era prima de Jotinha. Pedro 

sempre a via perto de sua casa. Ele se impressionou como a menina havia crescido. Ele 

tinha lembrança dela correndo de fralda ainda pequena, mas agora ela praticamente era 

uma mulher. 

 

Jessica tinha seus 14 anos. Menina de igreja, bonita, uma morena que despertava os 

olhares de todos os malandros da favela. Ela sempre foi uma boa garota. Ela ia de casa 

pra escola, da escola pra igreja e de volta pra casa. Sua religiosidade era menos por 

convicção própria do que por criação, por saber como era sua mãe e o que esperava 

dela. 

 

Pedro sempre que podia soltava um elogio em direção à menina. Era: morena isso... 

anjo aquilo... Minha flor! E a menina sempre sorria de um jeitinho especial de volta. 

Pedro era um vizinho que dona Beth viu crescer e por ele até tinha um certo carinho. 

Mas a ideia de logo ele ter alguma coisa com sua filha não era concebível. Ele não era 

digno de sua filha. Ela dizia isso abertamente a qualquer um, toda vez que era sugerido 

que pudesse haver um dia alguma coisa entre eles. 

 

Era sexta feira já bem à tardinha e as meninas estavam sentadas na porta de Jessica. Elas 

conversavam e riam muito. Pedro subindo do trabalho passou por elas, deu um sorriso 

se aproximou do grupo de meninas: - E aí, minha flor, quando vamos sair? Ela somente 

sorriu. – Pô, Jessica, tu sabe que eu gosto de você, que em mim você pode confiar. - Eu 

sei, Pedro, mas tem minha mãe.  

 

Nisso Bia, uma das amigas, grita: Já sei! - Já sabe o quê, Bia? - Já sei um jeito de vocês 

darem um rolé. - Como? - Deixa comigo. Pedro tu vai estar no baile amanha, não vai? 

- Vou sim. Chatubão é de lei. – Então, depois de uma e meia espera a Jessica lá. Ele riu 

e disse então tá. Ele foi andando, não acreditando muito na promessa de Bia. Mas vai 

saber? Chatubão é de lei. Não tinha nada a perder. Mas só de lidar com a ansiedade...  

 

Jessica estava com os olhos arregalados. Perguntou a Bia: como assim garota? Ficou 

maluca?! Minha mãe não me deixa nem ir ao shopping que dirá ao baile. E agora o 
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Pedro vai ficar me esperando e quando eu não aparecer ele vai ficar triste comigo. – 

Relaxa, Jessi, tu vai ver. Quando a tia chegar, tu vai ver. 

 

Dona Beth mal tinha chegado em casa quando Bia entrou porta a dentro e disse: - Tia, 

preciso te pedir uma coisa. - Fala menina. - Amanhã à noite a Jessica pode ir comigo 

numa vigília lá no pastor Carlos? - Onde é isso? - Na grota. Vai ser a noite toda. 

Vamos com a Vânia, líder de jovens, e voltamos domingo cedinho. - Hum... pode, mas 

domingo cedo não quero saber de moleza. Jessica tu vai ter que ir pra EBD (Escola 

Bíblica Dominical, evangélica). Jessica e Bia sorriram e foram pro quarto. 

 

No sábado, por volta das 20 horas, Bia e Jessica foram pra porta da igreja com dona 

Beth. As duas entraram na Kombi e foram junto com os outros jovens da igreja para a 

vigília. Mal elas chegaram, Bia disse que estava passando mal, que sentia dor e que iria 

embora e pediu para que Jessica a acompanhasse. Vânia, a líder dos jovens, pediu ao 

motorista da Kombi para deixa-las na casa de Bia. E assim foi. 

 

Já na casa de Bia. As duas sozinhas já que a mãe de Bia estava de plantão no hospital. 

As duas meninas riam: Bia tu não vai pro céu, garota. Não vai mesmo. As duas, então, 

trocaram seu figurino: de “assembleianas” para o de funkeiras. Jessica já estava ansiosa 

pra sair. Mas Bia interveio: Cê tá louca? Tem que esperar ficar mais tarde pra gente 

passar batida sem ninguém ver. E foi o que fizeram. Já era mais de uma da manhã 

quando elas foram em direção à quadra.  

 

Quando Pedro a viu chegando perto da barraca nem acreditou. Jotinha, o primo, ficou 

parado e perguntou: é a Jessi? Baby, o dono da barraca também comentou: Que isso, 

hein? Benza deus! Quando ela chegou bem perto, Jotinha fechou a cara e a perguntou o 

que ela fazia ali. Quis brigar com ela. Mas Pedro interferiu e disse: a mina tá comigo, 

relaxa mano, sou de família.-  Da família do capeta, né? – Relaxa, mano, ela tá comigo. 

Muito contrariado, voltei para o meu copo de cerveja. 

 

Jessica sorriu: Viu, eu vim. - Tô vendo. - E ai, e agora? - Vamos curtir. Os dois entraram 

numa viela, buscando um lugar que pudessem ficar um pouco mais a sós. Mas ficar a 

sós na favela? Todo mundo conhece alguém que conhece alguém e você também é 
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alguém que conhece alguém que te conhece e conhece alguém... Relações em cadeia. E 

não tem viela, beco ou lugar que o valha que permita não ser visto. Não dá. Na favela 

quase nunca dá pra passar batido. Logo o plano de Bia não era a prova de falhas. Dona 

Márcia, vizinha de Jessica, já dormia quando Fabiano, seu filho do meio, chegou do 

serviço. Ele sempre chegava muito tarde.  Enquanto jantava comentou com a mãe: 

agora, a senhora vê...  até a Jessica da Beth tá indo pro baile também. Essas meninas 

se perdem cedo. - O que menino? Jessica no baile? - É mãe, vi ela passar com a Bia 

pra lá de shortinho e tudo... 

 

Dona Márcia na mesma hora grita por Beth, que com cara de sono aparece na janela. 

Tinha chegado do plantão no hospital e estava começando ao dormir. - Beth, Jessica tá 

em casa? – Não, Márcia, foi numa vigília com a mocidade da igreja. – Beth, Jessica e 

Bia tão na vigília sim, mas na vigília da carne, rebolando no baile. - O que Márcia? - 

Tô dizendo, mulher, Fabiano viu. - Que isso, Márcia? Ele se confundiu. - Então tá. Tô 

abrindo seu olho pela consideração que tenho a você. 

 

Dona Beth resolve ligar para Vânia, a conselheira dos jovens, e escuta dela que tanto 

Jessica quanto Bia já tinham ido embora há muito tempo. Ela, de camisola e munida 

com uma vara de marmelo, parte em direção ao baile pra tirar a limpo a historia. Ela 

destoa completamente do publico do baile. As pessoas riem baixinho quando a veem 

passar. 

 

Amaro, um de seus ex-alunos de EBD, tinha se tornado segurança da “boca”. Quando a 

viu, chegou e perguntou: Tia, o que a senhora tá fazendo aqui assim? Aconteceu 

alguma coisa? – Ah, meu filho, tô procurando Jessica. Você viu ela aqui?  - Jessica 

não, tia. Vi o jotinha. Ele tá mais ali pra frente, na barraca do Baby. Se ela tá aqui ele 

deve saber. - Tá bom ,meu filho. Jesus te ama, sai dessa vida. - Pode deixar, tia, ora por 

mim. 

 

Jotinha fica pálido ao ver sua tia no baile. - Tia? - Menino tu viu tua prima aqui? Fala a 

verdade! - Vi não senhora. - Márcia disse que Fabiano viu ela e Bia passando pra cá. - 

Deve ter se enganado tia. - Ela disse que ia na vigília e não foi. - Tia, a senhora 
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chamou lá na Bia? Às vezes elas tão lá e não avisaram... - Sei. E tu, menino, para de 

beber, sai dessa vida. Vou lá na casa da Bia. 

 

Dona Beth sai por um lado e Jotinha por outro. No curto caminho encontra Bia que 

tinha ido ao banheiro. Os dois andam rápido e mais rápido ele diz o que estava 

acontecendo. Entram a mil no beco onde Pedro e Jessica estavam. Só tem tempo de 

pegá-la pelo braço e dizer: deu ruim! Corre pra casa da Bia agora! Elas correm pela 

parte de cima do morro o mais rápido que podem pra chegar a casa antes de dona Beth. 

Bia morava bem perto de Jessica. Chegaram correndo, em velocidade de foguete, 

lavaram a cara e trocaram de roupa. Mal acabaram de se trocar, dona Beth bate no 

portão: Bia, Bia... Ela acende a luz, respira fundo e aparece da janela: Tia que foi? - Que 

vigília é essa que vocês foram menina? - Ah, tia, passei mal, Jessica me trouxe de volta 

e dormimos. Jessica aparece na janela logo atrás e diz: mãe, desculpa, desculpa mesmo. 

Eu esqueci de avisar. Nesse meio tempo Pedro e Jotinha também tinham ido até lá e 

observavam a distancia o desenrolar da história.  

 

Viu tia? Ele confundiu? Elas aí dormindo... - Jotinha falava. Hum... sei...olha menina, 

tu pode esconder de mim, mas deus tá vendo. Dele não se esconde nada. – Eu, hein, 

mãe, não faço nada e ainda levo fama. - Bora pra casa. – Mãe, Bia tá passando mal e a 

tia Rose tá de plantão. Deixa eu dormir aqui. - Não. Pega suas coisas e vamos com ela 

lá pra casa. Os meninos voltam para o baile. Deitada as duas, no quarto de Jessica, 

sussurravam entre si: Bia será que conseguimos fazer isso de novo? - Ê, menina, larga 

de ser boba, tem muita vigília pelo Rio. 

 

A treta 

 

Rafael estava lá com a rapaziada aguardando Kelly. Ele já estava ansioso ficava olhando 

pra ver se ela aprecia. Ela era seu “pente” certo. Kelly essa noite em especial tinha 

demorado bastante pra chegar. 

 

Quando ela chegou o sorriso de Rafael era notório. Os rapazes o zoavam bastante: aeee, 

tá apaixonado! - Olha a cara de banana, cuidado, hein, ela vai montar e ai fodeu. - 

Para de palhaçada. Nós não ama só engana. - Tá bom, brabo, vai lá... 
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Rafael tomou uns três, quatro copos de cerveja com Kelly. Como eles já se pegavam 

habitualmente não tinha lá muito desenrolo. Terminaram o copo de cerveja e saíram a 

procura de Diego que estava nessa hora desenrolando com outros amigos. 

 

Assim que encontra Diego, Rafael logo pede um favor: - Mano me empresta a moto aí, 

jogo rápido pra eu ir lá na casinha. – Porra, seu puto demora, não. Jogo rápido 

mesmo. - Tranquilo mano. Sabe se tem alguém lá? - Que eu saiba não. - Nois. Marca 

aí, não vou demorar. 

 

Rafael e Kelly sobem na moto e vão em direção à casinha. Um quarto na parte alta do 

morro que os rapazes mantinham para arrastar as meninas. Era um quarto com um 

pequeno banheiro e três colchões no chão. Era bem feio, mas na medida do possível até 

que era limpinho. 

 

Essa era a “treta” dos moleques da Rua Nova. Lá era pra onde eles levavam suas 

conquistas. A impaciência de Rafael era por causa de sua timidez. Ele não gostava de 

ter suas relações na frente dos outros e com o passar da noite a probabilidade de ter 

alguém lá o irritava. 

 

Ele e Kelly aproveitaram pouco mais de uma hora de sua exclusividade na treta, quando 

ouviram a porta. Era Jotinha e uma novinha que estavam lá. Kelly, menos 

envergonhada, disse alô para os recém-chegados, Rafael meio puto disse: Porra, 

Jotinha, marca um dez lá fora. - Dez nada. Vira aí e curte teu lace que eu vou curtir o 

meu. Não demorou cinco minutos pra Rafael e Kelly estarem de saída. 

 

De volta ao baile entregou a moto a Diego e voltou com Kelly pra barraca. Diego 

comentava com Pedro: - o Rafinha é mó comedia, ele fica puto de dar uma na frente 

dos outros. - Deixa ele, mano, cada um sabe do seu. Depois de Rafael e Jotinha o 

movimento da treta aumentou aquela noite. Todos, menos Pedro, usaram o lugar.  
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CAPÍTULO 3 – OS PATROCINADORES 

 

Quem patrocina o baile? 

O baile não depende só de uma local para acontecer. O baile de comunidade surge de 

uma série de envolvimentos e de fatores que precisam estar em sintonia para que o baile 

ocorra, como se diz, na “suavidade”. Os envolvidos para a execução do baile são muitos 

e têm papeis distintos e variados. “Acertos” de várias modalidades e amplitudes 

ocorrem: acordos entre os patrocinadores do baile com os donos de equipe de som até 

os acordos com as forças policias. São esses acertos que permitem que o baile possa 

ocorrer sem maiores problemas. 

Isto porque o baile quando sobe o morro e entra nas favelas encontra forças que já se 

articulavam dentro dela: a mais notória, sem sobra de dúvida, é formada pelos grupos 

locais que controlavam o comércio varejista de drogas. O funk entra na favela apenas 

alguns anos antes da explosão dos lucros associados ao tráfico no início dos anos 90 

com o “boom” da venda da cocaína (cf. BARBOSA, 1998). Período este também 

marcado pelas guerras entre as facções direcionadas para o controle dos pontos de 

venda. 

Negócios são negócios em qualquer lugar. O tráfico não escapa a essa lógica: funciona 

como uma empresa. Tem plano de carreira, diretoria, “colaboradores”, fornecedores etc. 

Essa “boca S.A”, como qualquer outra empresa, visa o lucro e é com o intuito de 

aumentar seus lucros, atrair mercado e gerar marketing positivo, que patrocinar um baile 

se torna algo interessante. Por um lado. 

 

Consideremos que o baile gera uma enorme soma de negócios. O dinheiro troca 

rapidamente de mãos e gera muitas oportunidades de ganhos tanto lícitos quanto 

ilícitos: parte do comércio local é favorecido diretamente pela realização do evento: 

bares, restaurantes, aqueles envolvidos com o transporte etc. Obviamente, todas essas 

oportunidades de ganho dependem da realização do baile. E para isso é necessário que 
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alguém dê o pontapé inicial, patrocinando o evento. Sem esse incentivo primário toda a 

grande engrenagem movimentada pelo evento não aconteceria. 

 

Assim podemos dizer que, por ocasião do baile, a “firma” (nome “nativo” do grupo 

local que controla o tráfico) podia aumentar vertiginosamente seus lucros. Além de que, 

com o patrocínio, eles poderiam cobrir também outras questões. E duas delas são de 

suma importância. A primeira é proporcionar lazer à comunidade. E esse lazer engloba 

igualmente os membros da firma, do, que tem gostos e prazeres compartilhados com 

seus amigos e jovens de sua mesma geração e procedência.9 O gosto pelo funk e pelo 

baile. Outra é que o baile é uma ocasião de receber amigos e aliados de outras 

comunidades. Estreitando assim os vínculos políticos e as alianças sob a mesma 

“bandeira” ou facção (Comando Vermelho; ADA ou Terceiro Comando).   

 

Igualmente, patrocinar bons bailes também serve de “marketing” à firma.  A realização 

de um baile sem confusão ou problemas com a polícia, sem a invasão de inimigos de 

outras facções, sem brigas dentro do baile, gera uma fama difícil de ser superada no 

circuito dos bailes. E lembremos que trazer atrações “de peso” também aumenta o fluxo 

de pessoas e a possibilidade de aumentar os lucros como, é claro, permite alavancar o 

prestigio dos “frentes da favela” e dos organizadores do baile.10 

 

De qualquer maneira, a “firma” faz mais do que pagar a equipe de som e as atrações. 

Eles também são responsáveis por boa parte da logística. Sem a qual seria impossível a 

realização do baile já que a segurança e os acertos que a garantem são responsabilidade 

                                                             
9 Esses jovens consomem funk. Os “soldados do tráfico” pertencem ao mesmo estrato social 

dos jovens pobres, moradores de favela, marginalizados. Obviamente não estou aqui pra fazer 

algum julgamento moral sobre a opção desses jovens em se tornarem funcionários do tráfico. 

Levar em consideração o tráfico de drogas, nesta reflexão, é necessário em razão de sua 
importância na dinâmica social da favela como um todo. Não podemos de maneira nenhuma 

ignorar as complexas linhas de tensão entre o movimento funk e o tráfico. O que salientamos é 

que praticamente tudo o que ocorre no interior das comunidades, em menor ou maior grau, cria 
uma linhas de fronteira com o movimento e o funk não foge a essa vizinhança. 

10Não era difícil ver, em datas comemorativas, vários Mcs e grupos de pagode se apresentarem 

no baile da Chatuba. Todo esse empenho em patrocinar bons eventos pode ser entendido na 

chave dos lucros potenciais. Um evento com atrações de nome, com artistas populares  aumenta 
de forma considerável os lucros da boca. Neste sentido, o patrocínio nada mais é que um 
investimento. 
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da boca. É a firma que controla isso e permite, assim, que o baile possa ocorrer 

tranquilamente. 

Contudo num baile de favela o risco sempre este presente. Mesmo com todos os acertos 

feitos, sempre paira no ar a possibilidade de algo dar errado. Essa é talvez a diferença 

mais gritante entre os bailes de salão e os bailes de favela. 

 

 

Quase deu ruim 

 

O baile estava se desenrolando na tranquilidade. A cerveja estava gelada e apesar de um 

pequeno contratempo ou outro os meninos se divertiam bastante. Entre um role e outro, 

eles se encontravam no seu ponto seguro. Já passava das duas e meia e um burburinho 

começou perto da ladeira.  

 

Diego um dos mais “escaldados” ficou desconfiado e disse a todos: atividade, gente, se 

der ruim, corre pro beco e sai saindo. – Tá tudo no lazer, mano, respondeu Rafael. – 

Lazer? Olha lá vários amigos se reunindo lá. Pra dar ruim, pouco custa. Sei lá. 

Atividade. 

 

As preocupações de Diego eram fruto de outros sustos que todos já haviam tomado em 

bailes. O baile é acertado, “arregos” são pagos, mas nada impede de que algo possa dar 

errado. Uma invasão sempre assombra o lugar. Ter uma rota de fuga é fundamental.  

 

Diego, até mais que os outros, tinha um certo trauma. Ele já tinha quase morrido num 

baile que a policia invadiu. Foi correria, gente pisando em gente e muito tiro. Desde 

então ele sempre ficava meio desconfiado diante de alguma movimentação fora do 

normal. Mas nesta ocasião, ele ficou tenso só por alguns minutos, já que a 

movimentação estranha era um bonde que chegara de outra comunidade. Ele logo se 

acalmou quando o DJ falou: Bota os bico pro alto! Os irmão do Manguinho tá aí!  

 

Sala de recepção 
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A chegada de um grupo aliado ao baile sempre é anunciada e comemorada. Os amigos 

que chegam são bem recebidos pelos seus anfitriões locais. Mas essa visita se desdobra 

em relações bem mais complexas do que uma simples visita de lazer. 

 

O espaço do baile surge como uma possibilidade de reafirmar alianças e fortalecê-las. 

São essas visitas que possibilitam as costuras que aproximam as quadrilhas locais de um 

sistema relacional mais amplo que é o da facção. Consideremos que os grupos varejistas 

do tráfico no Rio de Janeiro têm um senso territorial muito forte. Eles pertencem ao 

local. As redes de relação de seus membros, em grande parte, estão ali mesmo, dentro 

dos limites territoriais da firma da qual fazem parte. Logo, manter-se alinhado aos 

outros membros da facção é importante para manter a coesão do grupo e garantir que 

quando necessário se tenha aliados dispostos a colaborar e lutar junto. 

 

A facção ou, no caso, o Comando existe como uma estrutura maior e é ativada como 

uma “cola” de várias coletividades. As coletividades locais se reconhecem através das 

ideias e regras de condutas em outras e a estrutura como um todo – o Comando - sempre 

que possível cria ligações entre essas coletividades. Uma quadrilha local está mais 

ligada a sua territorialidade do que as macro-relações da facção. Elas estão mais 

alinhadas ideologicamente que ligadas por laços financeiros e  de logística. 

 

Logo se torna fundamental que - sempre que possível - se materialize as alianças 

existentes, que em razão do distanciamento físico entre as comunidades e também pelo 

próprio ritmo de trabalho das firmas só existe de forma virtual. Muito dessa dinâmica de 

receber os amigos no baile permite essa materialização dos laços (ver, BARBOSA, 

2010). 

 

Mas não é só esse tipo de aliança que é reativada nessas visitas. O baile é um grande 

ponto de encontro entre aliados feitos na cadeia. Muitas amizades feitas “na tranca” são 

transportadas para fora. E o lugar por excelência para que essas alianças sejam 

reafirmadas é justamente o espaço do baile e daí podem se seguir diversos 

desdobramentos. 
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As visitas podem começar bem antes do baile, quando os aliados chegam na 

comunidade e podem beber, fumar e conversar sobre os mais variados assuntos e 

negócios que julguem for necessários antes de se deslocar para a festa. Todas as 

negociações ou pedidos são feitos antes da festa. E ela, por sua vez, serve como uma 

forma de selar os acordos. 

Certa vez encontrei um conhecido no baile. Ele morava numa comunidade da Baixada 

Fluminense relativamente longe da Penha. Entre uma conversa e outra, ele me disse que 

tinha fechado com a boca de sua área. Ele disse que a boca de sua localidade estava 

sendo acharcada toda semana pela polícia e que tinha vindo à Penha pedir um favor a 

um amigo. O favor em questão era um fortalecimento pra caixinha da boca da qual fazia 

parte. Jorge tinha cumprido dois anos junto com um membro do tráfico local que, 

naquela ocasião, ocupava uma posição de gerência. Assim voltaria para seu morro com 

a ajuda necessária para fortalecer a caixinha. 

  

 A caixinha é um fundo existente para ajudar os membros da boca que estão presos. 

Cada firma tem sua caixinha que serve de amparo para as despesas dos presos. Em 

momentos de menor volume de dinheiro ou dificuldade da firma se buscam alternativas 

para fortalecer a caixinha. Maneiras que vão de assaltos aos pedidos de auxílio a outras 

bocas que estão em melhor condição naquele momento. Ajudar e fortalecer a caixinha é 

essencial e fundamental para a dinâmica do crime e da ideologia da facção. Uma frase 

corriqueira e muito difundida que mantém o foco no fortalecimento da caixinha é: 

“nunca se sabe quando vai você cair lá” (prisão). 

 

Jorge tinha dado auxilio ao amigo da Penha num momento de dificuldade do mesmo. E 

por esse motivo tinha essa força junto a ele. Esse tipo de aliança talvez seja a mais 

comum e de maior recorrência junto aos membros do trafico. É essa lealdade aos ideias 

de fraternidade da facção aquilo que justamente mantem abertas essas redes de ajuda e 

igualmente respondem pela estrutura da facção. E é essa relação de dádiva e contra-

dádiva (Mauss, 1974) que é comemorada durante os bailes pelos membros da boca. 

 

Prefiro ouvir o pastor 

O baile estava a mil. A quadra cheia, todo mundo dançando. Um cheiro forte de 

maconha tomava conta do lugar. Era resultado da soma de todos os baseados acessos 



 

39 
 

naquele momento. A maconha, o lança perfume, a loló, o êxtase, o ropinol ao contrário 

da cocaína é de uso comum e liberado dentro dos bailes. Da cocaína se faz uso em becos 

e em vielas em frente a casas apagadas, nos banheiros etc.11 É a associada aos policiais e 

aos homens mais velhos, embora muitos jovens usem – cada vez mais - e também os 

membros do movimento. Mas não é uma droga considerada como possível a ser 

compartilhada. Do crack nem se fala. Acender um “zirê” (cigarro mistura de crack e 

maconha) não é percebido pelo cheiro dentro dos bailes. Mas deve-se evitar comprar 

crack na própria favela se você é um local. Porque é uma droga associada diretamente 

ao “derrame”. Em hora nenhuma os usuários devem tornar isso visível ou conhecido. 

Compra-se em outras favelas ou em outra boca quando a favela é grande, onde não se é 

conhecido, para não criar fama de “cracudo”. Os controles no baile são do próprio 

“movimento”. Mas tudo depende de: quem é? que horas? com quem? Não existem 

regras absolutas. Claro que não interessa quebrar o clima do baile, mas os atos em 

resposta variam da ideia (dada) à madeirada (fora do baile: Chama o Chuck Norris...).  

As luzes do palco, a música alta, os flertes e a troca de olhares, tudo junto fazia do 

evento uma grande celebração. Mas em meio a tudo isso em certo momento a música é 

interrompida. Outro som se insinua, com volume menor: começa uma música 

evangélica ao fundo. A letra suavemente alerta:  

Os planos que foram embora.... 

O sonho que se perdeu... 

O que era festa e agora?  

É luto do que já morreu. 

Não podes pensar que este é o teu fim. 

Não é o que Deus planejou. 

Levante do chão. Erga um clamor. Restitui... 

Com a música tocando baixinho, uma voz rouca toma o microfone e começa um 

sermão. Fala da oportunidade dada por deus de que todos possam se salvar naquela 

noite. Seguem as palavras fortes, saindo da boca do pastor, bem durante uns cinco 

                                                             
11 Consumo de outras drogas 
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minutos. As pessoas demonstram respeito, um grande respeito diante da presença 

daquele homem.12 

Ao final de seu sermão, ele convidou aqueles que queriam receber uma oração em 

frente da equipe de som.  Algumas pessoas foram até lá e o pastor orou por elas e depois 

por todos. Pedia a deus que salvasse a todos e que repreendesse o espirito da morte 

naquele lugar. Entre o pequeno sermão e as orações feitas tudo não chegou há mais de 

dez minutos. Era inacreditável ver o ar solene que aquele lugar tinha tomado. 

Depois das orações o DJ novamente toma o microfone e pede uma salva de palmas para 

Jesus. Logo após as palmas, as luzes voltam a piscar e as vinhetas da equipe anunciam o 

intervalo da fé havia terminado e era hora de voltar para a putaria. 

De todo modo, nas pregações realizadas no meio do baile – ou na panfletagem na porta 

dos bailes, de que falarei em seguida -  vemos uma forte ligação entre o sagrado e o 

profano. Em alguns momentos ambos estão tão próximos que fica difícil separá-los. A 

cresça na transcendência do espirito e a ideia que ela só pode ser obtida com a salvação 

dada por jesus parece no mínimo avessa a lógica do excesso dos bailes e da própria vida 

bandida. Mas de alguma forma elas foram se aproximando e hoje em muitos lugares 

andam de mãos dadas. Mas isso é alguma novidade para a teoria do sagrado tal como 

foi desenvolvida pela antropologia clássica, onde o impuro e o sagrado se misturam 

muitas vezes e criam uma zona de indistinção? (cf. Durkheim, ????) 

 

Evangélicos e o movimento 

É notório o imenso crescimento dos grupos evangélicos a partir dos anos 90 e 2000 

principalmente dentro das camadas mais pobres da população. Esse crescimento gerou 

uma série de mudanças em muitos desejos, crenças e relações. Até mesmo o tráfico 

sofreu mudanças significativas e variações por consequência do crescimento das 

religiões evangélicas. 

                                                             
12 Soube de um caso de alguém que interrompeu um sermão como esse no ambiente do baile e 

também o sermão foi interrompido durante uns cinco minutos, enquanto os membros do 

movimento espancavam brutalmente o jovem. A oração após esse intervalo foi retomada como 
se nada tivesse acontecido. Mas não foi no baile da Chatuba.  
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Parar um baile e realizar um sermão só se tornou possível com o aumento da 

identificação dos membros da firma com os pregadores. Isso em parte se deu pelo 

grande número de antigos membros da facção que viraram pastores. Até mesmo 

membros do alto escalão tinham se convertido e se transformado em pregadores, 

evangelistas ou missionários. Existe pelo menos uma centena de testemunhos desses 

sujeitos.13  

Todavia, o mais importante a ser considerado, neste caso, é a participação das mulheres. 

As mães, as tias, as irmãs, as mulheres foram quem se tornaram evangélicas em um 

primeiro momento e com isso trouxeram para o ambiente doméstico e para o centro das 

relações nas comunidades pobres e nas favelas a transformação da crença. Lembremos 

que são justamente elas que respondem pela “organização social” do mundo relacional 

em tais lugares. O parentesco é pensado e vivido como feminino ou a partir do eixo 

feminino. Tal é a importância das mães e das tias em servir de eixo de referência e de 

organização para todas as relações ali. (Lembremos também que em muitas famílias os 

homens, os pais, estão ausentes muitas vezes ou são flutuantes). É sabido que um dos 

fundamentos da rua, do crime e da vida em geral é que amor verdadeiro é só “amor de 

mãe”. Para o crime, a mãe está acima de todos, no céu. No céu acima dos homens, junto 

de deus. E na ausência dela, a tia, a irmã da mãe. Logo, a figura da mãe que ora por seu 

filho apareça com força, ocupando o imaginário e dando poder a fé. Além do que, a casa 

da mãe continua a ser a referência, mesmo depois do casamento. 

A ideologia pregada pelos evangélicos em muito já foi agregada aos próprios valores do 

movimento e do crime. No Rio de Janeiro ou em São Paulo. Isso pode ser observado 

nas letras dos funks, nas pichações dos muros e na própria conduta dos membros. Era 

corriqueiro ver grupos que iam pra “pista” para fazer assaltos ou para participar de 

alguma guerra de facção pedirem antes uma oração.14  

                                                             
13 Nas relações entre esses sujeitos e o crime fica difícil definir se o respeito a eles se deve a sua 

historia e trajetória no crime ou se, de fato, a sua nova vida de pregador. Uma vez que em seus 
discursos e testemunhos sempre são evocados de forma exaustiva seus feitos no crime.  

14 Não devemos fazer nenhum pré-julgamento, reduzindo ou simplificando as forças e lógicas 

sociais próprias a essa mudança de crença. O porquê de o movimento evangélico ter ganhado 

força nas favelas é uma discussão longa e abrangente, especialmente quando diante de algumas 
particularidades deste crescimento: apesar de ter correntes intensamente conservadoras dentro 

das comunidades, diversas vertentes se aproximaram do tráfico de drogas. Este é um assunto 
que merece uma cuidadosa reflexão, coisa que não posso fazer aqui. 
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Dentro da lógica do crime, uma certa lógica do porvir foi instalada. Principalmente via 

letras de rap e hip hop. É só escutar os “Racionais MCs” (de São Paulo). A figura de 

“Dimas”, em “Vida Loka”, o “primeiro vida loka da história”, dessa história cantada em 

rap e publicizada com sucesso, ocupa até hoje o imaginário de muitos jovens. 

Também o filme “Ou fique rico ou morra tentando” ajudou muito o apelo pentecostal a 

entrar com tudo e ser agregado à própria dinâmica da cultura do crime. Como se dizia 

comumente na Penha: “Só jesus salva, só deus perdoa, nós estamos aqui só pra cobrar”. 

Isso é um ponto de suma importância. A junção impensável do hip-hop com as religiões 

neopentecostais moldando uma ética do crime.15  

Os pastores se tornaram figuras importantes ideologicamente e também de maneira 

operacional, uma vez que muitas vezes eles se tornaram responsáveis por uma série de 

mediações – com o Estado e com o crime. Um pastor é um grande e potencial cabo 

eleitoral, assim como possuem moral suficiente junto ao crime para pedir pela vida de 

alguém condenado à morte ou pedir o perdão de sua dívida.  

Em várias ocasiões pode ser visto na entrada dos bailes um grupo de pessoas oferecendo 

panfletos e se disponibilizando para orar por aqueles que desejam. A dinâmica do “eu 

estou aqui hoje, mas sei que terei tempo de pedir perdão e me salvar” aparece todo o 

tempo nas palavras dos membros do “movimento” e, de certa forma, está presente na 

mente de uma boa parte dos frequentadores. É um complicado encaixe: eles não querem 

viver sob os preceitos e tabus religiosos, mas falam abertamente que os mesmos estão 

certos e que um dia pretendem segui-los.  

 

A firma é milionária  

Uma das imagens mais emblemáticas dos tempos de apogeu do baile da Chatuba era o 

momento quando o DJ tocava a música tema do programa Silvio Santos – “Quem quer 

                                                                                                                                                                                   
 
15 Isto se deixa perceber na criação de bailes funk gospels e na conversão de MCs que passam a 

cantar o funk gospel. Essa transformação vem aumentando principalmente em eventos no 
subúrbio da cidade e não é difícil encontrar com esses personagens que transitam de um 
ambiente a outro. 
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dinheiro?!” - e o “patrão” (“frente” ou “dono do morro”) jogava dinheiro para o alto. 

Essa cena é considerada por muitos como a demonstração máxima da ostentação, do 

poderio daquela quadrilha, daquele grupo local do tráfico. Contudo para os habitues e 

“locais” não representava nada além de uma extravagância do patrão. 

O poderio de uma firma era percebido na riqueza dos “gerentes”, “seguranças” e 

“vapores”. Eram eles que representavam de fato, para os locais, a riqueza da boca. Os 

chefes comumente ofereciam o melhor para seus convidados. Na Chatuba, depois da 

construção dos camarotes, não era difícil de ver famosos, músicos e esportistas, entre 

seus frequentadores. É justamente nos camarotes, diante dos “Vips”, que os chefes têm 

a oportunidade de demostrar toda sua riqueza. Seja em joias, bebidas caras e a farta 

quantidade de drogas oferecida aos seus convidados (ver GRILLO, 2013). Lá podia ser 

descrito como o “olimpo do baile”, mas um olimpo governado por Baco – deus do 

excesso – e não por Zeus. A festa no camarote era praticamente outra vista pelos reles 

“mortais” que transitavam na quadra. Muitos moradores que frequentavam os bailes 

viam as notas jogadas de lá como migalhas que caíam da mesa. 

Como acabei de ressaltar, o dinheiro, a riqueza, só é riqueza quando se espalha, não 

quando cai de cima. A riqueza da firma, a ostentação seguia outros caminhos. Por 

exemplo, quando um grupo de amigos estava na barraca e um “gerente” que era também 

amigo de infância vinha beber com eles e esse pagava essas bebidas. Cerveja e até 

mesmo uísque. Quando ele “arregrava” drogas variadas a seus amigos, tais como êxtase, 

cocaína, haxixe, maconha, lança perfume. Quando esses membros da base da hierarquia 

podiam dar demonstrações de sua prosperidade, a firma era considerada rica. 

A demonstração de prosperidade e fartura era visível em todos os cantos do baile e era 

essa demonstração, vista pelos frequentadores, que fazia a fama de firma milionária da 

Chatuba correr mundo. Não era difícil ouvir um comentário de pessoas de outras 

localidades sobre a fartura da boca do FB e do MK:  “porra, na Penha até vapor está 

bebendo uísque. Lá tá como? Só broncudo cheio de paco de cem”. Essa fama de 

prosperidade e riqueza corria o circuito desenhado pelos frequentadores. E por parte dos 

famosos convidados do camarote, a notícia da fartura também se espalhava. A 

propaganda da riqueza corria de ponta a ponta dos estratos mais altos – literalmente já 

que espacialmente - aos mais baixos. 
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A força e fama da firma também era observada pelo número de atrações que o 

movimento podia financiar. Não era raro que grupos de pagode “estourados” nas rádios 

fossem fazer shows na Chatuba e isso era uma demonstração da força dos 

patrocinadores. Esses dias, especialmente, era caóticos. O número de frequentadores 

que, em dias normais, já era grande, em eventos especiais, coma presença de grandes 

atrações, podia chegar a dobrar facilmente.  

A fama do baile da Chatuba e a fama de sua firma milionária corria todo o circuito, 

chegando até mesmo no interior do estado. Um amigo me dizia que quando frequentava 

os bailes em Volta Redonda era corriqueiro escutar músicas dos bailes da Penha, 

especialmente da Chatuba.  

O poderia financeiro dos patrocinadores do baile atraía muitos MCs que procuravam 

lançar suas músicas lá, movidos que eram pela notória visibilidade do baile: se fez 

sucesso na Chatuba, iria estourar em todos os bailes. A prosperidade da Penha também 

era vista pelo poder bélico ostentado no baile. Tinham pessoas que moravam há anos no 

Complexo da Penha que se assustavam com o número de fuzis que se via no baile. Na 

hora que cantava o “bota o bico [fuzil] pro alto” se podia ver um verdadeiro mar de 

armas. Era uma cena que despertava múltiplas sensações: era de dar medo ver a 

quantidade de armas reunidas ali. Mas elas cumpriam seu papel de publicidade. Mostrar 

que a Penha era o Poder. Como é cantado nas letras dos funks: 

A Penha É O Poder ( Mc Max ) 

A Penha é o poder, a Penha é o poder 

bonde dos m.m é o MK e o FB 

A Penha é o poder, a Penha é o poder 

a favela tá tranquila e o morrão é o maior lazer 

É a fábrica de bico, arsenal de fuzil novo 

se tu não acredita no poder de fogo 

tem a 660 R1, várias Hornet de 762 e mochila da Redley 

É so bandido cachorrão, as novinhas ficam malucas  

viu a Twister amarela quis subir na minha garupa 

É so blusao da Ecko e boné da Lacoste  
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o baile do chatubao, o baile da 29 

Essa frase eu já escutei e vou reforçar o papo que nós temos 

 um montão de novinhas isso já foi confirmado 

Elas bateram cabeça e isso é um absurdo não precisa brigar tem peru pra todo mundo 

Hoje eu comprei um Adidas novo no lugar do Puma Disk 

e a água de bandido é Redbull com uísque 

Eu já tô embrasado, cheio de milhão no bolso  

pode falar que é foda o meu cordão de ouro 

Quando a fiel tá no baile eu nem gosto de dar rolé  

porque eu me conheço e conheço a minha mulher 

porque se outra me olhar, olha só o que ela fala  

se eu tiver um montão de novinha ela pega todas na porrada 

já joguei peru no avanço elas voaram com vontade  

sou pica das galáxias dentro da comunidade 

A favela tá tranquila aqui o papo é reto 

é o complexo da Penha e o poder paralelo  

É o poder, a Penha é o poder 

 

A Ponto 30 tá na Penha (Mc Smith) 

Se liga no papo reto 

Esse é o morro do Chatubão 

Aqui na Penha é o MK de g3 e AK trovão 

Mais todo mundo sabe que a penha tá fortemente 

Forte a braço pra pick-up, terra chat e remetente 

Realidade é pra ser dita 

Eu falo pra você no complexo da Penha 

É o MK e o DC 
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Eu vou falar mais uma vez oi mete bala na zetam 

E é por isso que eu falo que a penha é talibã 

Forte abraço para o Pupa e também para o Azeitona 

Saudade Jadeli e do meu mano toma-toma 

Pois não vai ficar assim 

O que fizeram com os amigos 

E a Chatuba tá pesada e aqui na penha é vários bico 

Vamo expulsar os Adelaide e tomar a vila do João 

E mostra no Pinheiro que lá só tem cuzão 

O bico já tá no óleo é Sig Sauer e HK 

Quem vem puxando o bonde é o DC e o MK 

Púrica já tá peitando e deu toque de recolher 

E ele já tá ligado, o Lucas vai virar CV 

Lucas vai virar CV, Lucas vai virar CV 

Rocinha guarda o toque, tu vai virar CV 

Lucas vai virar CV, Lucas vai virar CV 

A ponto 30 tá na Penha e a bala vai comer 

E a bala vai comer 

Lucas vai virar CV, Lucas vai virar CV 

O amigo é sinistro vou chamar mano lazer 

Lucas vai virar CV, Lucas vai virar CV 

A ponto 30 tá na Penha e a bala vai comer 

 

Dos mercados e produtos 

É um preconceito: quando se fala das atividades de comércio no baile, o primeiro 

pensamento para muitos é o comercio de drogas. Certamente, esta é uma importante 

atividade do comércio varejista, como ressaltei acima. Mas não é a única, obviamente. 
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O baile abrange um grande e variado conjunto de atividades comerciais. Na verdade, 

um baile como o da Chatuba era capaz de movimentar somas gigantescas de dinheiro e 

gerar mais de uma centena de vagas de emprego todo sábado. Sem falar nas inúmeras 

possibilidades de empreendedorismo.  

Só na parte de logística, abre-se a possibilidade de trabalho para algumas dezenas de 

pessoas: os ajudantes da equipe são responsáveis pelo transporte e montagem dos 

equipamentos, e isto lhes garante algum dinheiro todo o fim de semana, já que boa parte 

deles sobrevive apenas de bicos.  

Os barraqueiros e ambulantes que vendem comida, bebidas e cigarros são outro 

importante grupo entre aqueles que se dedicam a fazer que o baile aconteça. Eles 

procuram se destacar e fidelizar seus clientes vendendo produtos variados, além das 

bebidas: sanduíches, porções de comida e pesticos, churrasquinhos, balas, cigarros e até 

mesmo ganham algum dinheiro com a cobrança para uso dos banheiros. Dentre eles, 

alguns retiram exclusivamente seu sustento do lucro obtido no baile.  

O transporte também é essencial no que concerne ao ramo de serviços entre as 

atividades que cercam o baile. Moto-táxis, táxis, Kombis e Vans movimentam um bom 

dinheiro durante o dia do baile. Algumas linhas de Vans e Kombis até mesmo mudam 

seus trajetos a fim de servir ao publico do baile. O numero de Kombis e Vans que 

transitam pela Penha, nos sábados, quando se aproxima a hora do baile, mais do que 

dobra.  

Entretanto, as atividades comerciais que cercam o baile não param por ai. Os 

vendedores de roupa, os barbeiros e cabelereiros também garantem uma parte dos seus 

lucros em razão do evento que é o baile da Chatuba. Lembremos que existe uma 

preocupação em usar roupas diferentes e novas, sempre que é possível, e isso faz girar 

um grande mercado de venda de produtos, originais e réplicas. 

E certamente, um dos nichos comerciais menos lembrados comumente é o mais 

importante para o baile: a música funk que desde a criação, passando pela gravação, 

distribuição e lançamento das faixas musicais faz o dinheiro fluir. E novamente aqui as 

diferenças entre o comércio formal e informal se diluem: as músicas dos bailes são 

gravadas e vendidas em copias piratas que alimentam o cenário da música funk. Aliás, 
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para esse universo de pouco servem para pensar as distinções entre legal e ilegal, formal 

e informal. 

Dentro das possibilidades de ganho que o baile gera ainda existem os responsáveis pela 

limpeza da quadra após o fim do baile e os catadores de latinhas. 

 

Resistência cultural (musical) e a criminalização do funk 

A vizinhança com o trafico de drogas sempre foi um dos maiores e mais ferrenhos 

argumentos dos sucessivos governos estaduais, dos principais setores da grande mídia, 

assim como de parte da classe média para referendar as cruzadas morais contras o 

movimento funk: “funk é coisa de bandido”. 

 É claro que não podemos aceitar esse juízo. Em primeiro lugar porque o funk como 

movimento cultural é criado, apropriado e consumido por jovens em sua grande maioria 

moradores de favelas “não envolvidos”, como se diz, com o tráfico de drogas. 

Poderíamos dizer, em certo sentido, que o movimento funk usa o tráfico de drogas 

assim como o tráfico de drogas o usa. Essa dinâmica é uma velha conhecida dos 

movimentos culturais marginalizados na cidade do Rio de Janeiro. Podemos ver isso na 

associação entre escolas de samba e jogo do bicho. Essas negociações entre o 

movimento e o funk foram o que permitiram que o funk se mantivesse e os bailes 

acontecessem. 

Em segundo lugar, existe aqui uma subversão ética e estética. Sobre este último ponto, 

cabe ressaltar que não era de se esperar, já que notoriamente associado como estilo 

musical aos jovens marginalizados das favelas, que o funk encontrasse, inicialmente, 

alguma abertura junto às gravadoras e outras mídias. Seus produtores tiveram que criar 

seus próprios circuitos para divulgar suas músicas.  

Além do que, em termos de subversão estética, a música que toca no baile é assim: um 

som que abusa das batidas e percussões digitais e é recheado por letras sensuais ou que 

respondem pela autoafirmação dos jovens. É por natureza um som agressivo. Usa uma 

linguagem simples e direta, e para os que não vivem nos guetos muitas vezes as letras 

não são de fácil entendimento.  

 



 

49 
 

Assim, o “som de preto e favelado” é música, é dança e, ao mesmo tempo, mais do que 

isso, é protesto, contestação e revolta.  Devemos levar em conta que viver à margem da 

sociedade ou de suas benesses prometidas gera enormes fraturas emocionais e 

existenciais; muitas delas são cantadas nas músicas. Há uma subversão moral que toma 

os próprios elementos da moral do trabalho e do mercado capitalista para afirmar o 

direito de se afirmar e existir desses jovens.  O MC canta a vontade do jovem de ter 

dinheiro, canta sua vontade de ser visto ou “lembrado”, sua sensualidade e seus desejos. 

Os fetiches sociais como ter dinheiro, poder e mulheres são bradados por todos os 

jovens homens trabalhadores, seja desempregados, do “movimento” ou da CLT. E ele 

não canta para outros. (Ética e estética aqui se confundem). É uma letra direta, é do MC 

para quem o escuta. Como é dito nas gírias “papo reto não faz curva” e o funk não pode 

fazer curva. Eles disparam suas letras para divertir e fazer dançar e ao mesmo tempo 

promovem politicamente uma diversidade de vozes. Digamos que o funk deixa o 

microfone aberto para os discursos daqueles sem voz. 

 

Uma música que é tida como apologia ao crime e de caráter pornográfico? Isso resume 

tudo? Só para quem olha de fora. Não se nega que existam letras – os “proibidões” - que 

exaltam as facções, quadrilhas locais e os feitos dos bandidos (eu mesmo reproduzi aqui 

algumas delas). Mas cantar essas letras também não pode servir como fonte de reflexão 

para pensar o que é estar à margem? E, ademais, como não reconhecer que esses 

bandidos servem, de algum modo, de exemplo, quando se trata da afirmação da potência 

desses jovens marginalizados, frustrados pelas inúmeras barreiras sociais e econômicas 

a eles impostas? Cantar o poder também pode ser fascinante para um jovem, seja ele 

rico, pobre ou favelado... 

 

Em suma, a meu ver, a principal diferença é a ética.  A partir de uma mesma moralidade, 

foi produzida pela “cultura funk” uma outra ética e uma outra estética. Essa ética e 

estética próprias, produzida pelas comunidades como fator de afirmação e identificação 

é o que mais desagrada aos seus questionadores. Como é ela também que garante o 

estrondoso sucesso feito junto aos seus apreciadores. Afinal, trata-se de cantar a favela, 

os problemas e dilemas de uma juventude pobre, marginalizada, a quem o acesso aos 

equipamentos culturais e de lazer da cidade está vetado. Esse é o discurso de dentro para 

dentro. Uma cidade que faz seu plano diretor cada vez mais excludente e aposta num 



 

50 
 

verdadeiro “apartheid” das populações indesejadas e que mesmo dentro dos espaços 

reservados a estes jovens, nega o direito ao seu lazer e a sua forma de existir 

criativamente. Essa cidade pode ser a mesma para todos - tanto para o favelado, quanto 

para os que moram na pista - mas não é a mesma que eles partilham. 

 

 

CAPÍTULO 4 - A CHEGADA DA UPP E O FIM DO BAILE DA CHATUBA 

 

Em uma quinta feira, dia 25 de novembro de 2010, o Complexo da Penha foi ocupado 

por forças policiais e militares. O Exército, a Polícia Civil e a Polícia Militar entravam 

com tudo nas comunidades. As imagens filmadas de dezenas de bandidos fugindo dos 

morros em direção ao Complexo do Alemão iria percorrer o mundo. 

O clima na favela era estranho, como me disseram alguns interlocutores. Na gíria dos 

antigos, podia-se dizer que “tinha cheiro de sangue no ar”. As pessoas que naquele dia 

desceram o morro pra trabalhar, ficaram ou já foram sabendo que não dormiriam em 

casa naquela noite. Outras preferiram não sair de casa. Dava pra se sentir o cheiro do 

medo em cada viela. Esperava-se uma grande carnificina há um mês contado do natal. 

A carnificina como era esperada não aconteceu. As arbitrariedades que geralmente 

marcam operações policiais de invasão não corresponderam ao que todos esperavam. 

Mas o horror de esperar a invasão, isso, marcou a todos. Depois daqueles dias, um certo 

receio ficou no ar, cada morador tinha medo do que poderia ainda acontecer. 

 

Retomada, ocupação, invasão 

O projeto de policia pacificadora do governo do estado era alardeado como a solução 

final e definitiva que daria jeito, de uma vez por todas, aos problemas de segurança 

pública no Rio de Janeiro. Era a retomada dos territórios que estavam nas mãos do 

temido “poder paralelo” e que iria acabar com os constantes confrontos entre traficantes 

e policiais, como também diminuir a oferta de drogas nos mercados das favelas. 
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No rol das boas intenções apregoadas, com a pacificação também, e finalmente, as 

comunidades passariam a fazer parte da cidade e usufruir de todas as benesses de que 

qualquer outro bairro tinha. Essas eram as justificativas. Mas, como qualquer morador 

de comunidade sabe, a história não era e nem seria bem essa. 

 

Ao começar pela retomada do território. Este termo, utilizado na ocasião, merece uma 

breve reflexão. Retomar um território consiste em reaver um espaço que lhe pertencia 

anteriormente. Mas as favelas desde sempre foram espaços concebidos como estando 

fora da cidade. A “favela” e a “pista” ou “asfalto” marcam uma forte dicotomia nas 

imagens socialmente compartilhadas sobre o espaço público na cidade. A expressão 

“vou à Penha”, utilizada há bastante tempo, assinala isso na linguagem dos moradores. 

 

Assim, o que a retomada significava era a retomada do poder de polícia que sempre foi 

entre as iniciativas de governo a marca principal da atuação do estado nessas 

comunidades. Portanto, dentro deste quadro, ganha todo sentido as classificações, “áreas 

de risco”, “áreas perigosas”, para definir esses territórios por parte da retórica oficial (cf. 

MACHADO DA SILVA, LEITE, 2014, 2015). 

 

De todo modo, o que interessa para essa reflexão que desenvolvo aqui foi justamente o 

que aconteceu depois. Com a invasão militar e a posterior implantação das Unidades de 

Polícia Pacificadora, o “Maracanã do funk” foi silenciado.  

 

Dos militares às UPPs 

 

Logo após a ocupação da comunidade pelos militares era impensável e impraticável 

qualquer possibilidade de lazer no morro. As revistas eram frequentes e a animosidade 

dos militares do Exército, que ocuparam a favela num primeiro momento, era mais que 

suficiente pra deixar claro que aqueles não eram dias para se festejar.  

 

Depois de alguns meses,  algumas pequenas atividades começam a acontecer, afinal não 

existia outra saída: a vida continua. Os eventos de grande porte ainda eram 

inconcebíveis, mas as festas menores entre amigos, pagodes e forrós nos bares, casas e 

esquinas da favela retornaram. Neste período, os relatos de conflitos entre moradores e 
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militares por razão da realização de festejos foi muito grande. Até mesmo as festas 

familiares eram alvo de intervenção dos militares. 

 

Com o término do tempo previsto para a ocupação do Exército, com a saída dos 

militares, chegam os policiais militares recém-formados para compor a nova força de 

ocupação: a Unidade de Polícia Pacificadora. Entre as propostas dessa “polícia de 

proximidade”, como foi nomeada pelos seus idealizadores e realizadores, era, entre 

outras coisas, inaugurar uma nova forma de relacionamento entre policial e morador. 

Mais como os moradores falaram depois de alguns meses, “ficou mesmo só na 

promessa”. De fato, durante um período existiram tentativas de ambos os lados em 

melhorar o relacionamento. Todavia, as antigas “feridas”, desconfianças e ressalvas, de 

ambos os lados, não permitiram que isso acontece. 

 

Do ponto de vista da polícia, a proposta de reforma trazida pelas UPPs era justamente 

utilizar os recém-formados, ainda não contaminados pelas práticas e valores 

compartilhados pelos mais antigos, e colocá-los nas UPPs. Mas esses valores ou 

ideologias da PM são difíceis de serem combatidos. Em suma, apesar do treinamento 

diferente, a ideologia da polícia militar necessita de um inimigo e esse inimigo, por 

excelência, são os traficantes e os moradores das áreas periféricas.  

 

Já do ponto de vista dos moradores, a lembrança de todas as operações, abusos e mortes 

como resultado das ações policiais impediam qualquer possibilidade de aproximação.  

 

Mas o que fazer? A realidade havia mudado e os policiais tinham tomado o controle das 

comunidades. Eles regulavam o fluxo de pessoas, mercadorias e controlavam o lazer. E 

foi graças a esse poder de controlar a realização de eventos na comunidade, junto com a 

visão do funk como musica dos bandidos, que o baile encontra seu fim. Não existiria 

mais lazer aos sábados na quadra da Chatuba. O “tamborzão” não tocaria mais: quem 

dava as cartas agora era a UPP. Os homens da lei agora faziam a lei dentro do morro. E 

funk era som proibido.  

 

Não somos bandidos, só gostamos da música 
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Durante um longo período foram registradas diversas rusgas e até mesmo casos mais 

sérios de enfrentamentos entre moradores e policiais da UPP. Todos como resultado da 

atitude racista e preconceituosa dos policiais. O ambiente da maioria dos encontros 

entre jovens na comunidade sempre foi a rua. E neste momento ouvir funk na rua se 

tornara um problema.  Diversos policiais diante de festas ou até mesmo na abordagem 

de pessoas escutando funk nos seus celulares partiam para o esculacho: 

  

Isso não é musica de gente de bem. Vocês são loucos pros bandidos 

votarem. O problema dessa merda são vocês. São tudo simpatizante de 

bandido. Uma menina escutando essa merda, vocês são tudo puta. 

 

Escutar um funk proibidão, que falava de algum bandido ou que lembrasse a facção, 

podia acarretar sanções ainda piores por parte dos homens da lei. 

 

Outra face do problema estava nas expectativas desses novos policiais trazidos para 

formar as Unidades Pacificadoras. Eles não achavam que fazer policiamento de 

proximidade fosse trabalho de polícia. E mais, eles não gostavam das pessoas, do lugar, 

da maneira de falar e das manifestações culturais da favela ou pelo menos assim agiam. 

Afinal, mesmo que você venha de uma comunidade ou que anteriormente tenha gostado 

de funk, quando começa a trabalhar como policial numa UPP tudo muda. Você deixa de 

ser o Gustavo, o Felipe, o Claudio que passou parte da adolescência indo a bailes e vira 

o Nascimento, o Costa, o Santos que só tem como dever reprimir os vagabundos e tudo 

o que for minimamente ligados a eles e isso inclui o funk. 

 

  

Nós só queremos ser felizes... 

  

O funk  e os bailes nunca foram encarados como lazer ou manifestação cultural por 

parte das políticas de governo. Eles sempre foram tratados como caso de segurança 

publica e, como tal, alvos da repressão. Mas uma ação repressiva constante deixa de ser 

eficaz, como se vê com o crescimento dos registros de confronto e discussões entre 

moradores e policiais. Além do que não dá para manter o poder repressivo em sua carga 

máxima o tempo todo. O estresse gerado pela insistência em uma postura mais rígida, 



 

54 
 

adotada por alguns comandantes de UPP, gerou muitos problemas e marketing negativo 

ao projeto como um todo. Tudo o que o governo não precisava ou não queria. 

 

 Este é um ponto importante: a diferença entre o entendimento sobre a atuação das UPPs 

pelos seus diversos comandantes. Um ponto já discutido por outros autores (ver, 

BORBA, 2014; VIEIRA, 2014). Enquanto um comandante demostrava mais 

flexibilidade em suas relações com a comunidade e regulações da vida na favela, outros 

eram mais conservadores ou linha-dura dificultando, entre outras coisas, os eventos e as 

festas locais. Essa falta de uma política regulatória e esse excesso de poder conferido à 

figura do comandante da UPP foi alvo de criticas dos militantes da causa funk. 

 

Apesar dos militantes da cultura funk terem conseguido em 2009 o reconhecimento do 

funk como movimento cultural e musical de caráter popular no Rio de Janeiro, a 

burocracia que impunha diversas exigências para a realização de bailes funk em 

comunidade eram praticamente insuperáveis. Era quase uma pegadinha político-

jurídica. Nós reconhecemos vocês, o seu direito à diferença, mas não vamos deixar 

vocês fazerem os bailes. 

  

O endereço é a Chatuba, mas sem o baile da Chatuba  

 

Em 2015, um esforço conjunto de produtores culturais e militantes do funk  junto a 

Secretaria de Cultura permitiu que o baile na quadra da Chatuba pudesse voltar a ser 

realizado. Mas, obviamente, com a tutela do Estado e com a segurança feita pela UPP. 

 

O baile voltava a acontecer na quadra da Chatuba, mas não se podia dizer que o 

“Chatubão” tinha voltado. Os antigos frequentadores que passaram por lá lembravam 

dos tempos de glória do baile. O novo evento em nada fazia justiça aos bailes da antiga. 

Essas alegações eram menos por saudosismo do que pela nova dinâmica que havia sido 

implantada ou permitida pela UPP. O baile agora tinha hora pra terminar, tinha limite na 

altura do som, não se podia tocar com liberdade todo o tipo de funk.  

 

Apesar dos esforços dos organizadores para ocupar novamente o espaço não durou 

muito para que novamente o baile fosse desfeito. O baile como era e como todos 
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queriam que ele voltasse a ser não pode coexistir com a UPP ao lado. Toda a dinâmica 

e estética, além da própria musica, não pode dividir espaço com a regulação constante 

dos policiais. Isto não era relacionado simplesmente com a questão do crime, mas o 

próprio excesso evocado nos bailes, o empoderamento dos jovens e a teatralização do 

seu ethos perigoso não podiam de maneira nenhuma serem executados com a presença 

da polícia. 

 

Os desejos e vontades dos milhares de jovens funkeiros e marginalizados da cidade só 

podem ser encarnados nos bailes. Eles cantam e botam seus dedos para o ar imitando 

fuzis, encarnando o papel social dado e reinventado por eles e se transformando em 

seres visíveis. Nesses espaços de excesso e de exceção é podem ser vistos. E 

visibilidade é tudo que esses jovens querem. Mas não a visibilidade da polícia ou para a 

polícia. 

 

O baile parou, mas a Penha não 

 

Não sei se neste exato momento podemos falar de um recuo das UPPs, mas isso é o que 

se vê de forma muito clara em diversas comunidades ocupadas. A Penha não é exceção. 

O arrocho inicial da política de Polícia Pacificadora diminuiu drasticamente  nos 

últimos doze meses. Hoje em muitos lugares, as rondas e o policiamento ostensivo 

dentro das comunidades se tornou quase nulo (em diversos lugares os policiais se 

limitam a permanecer nas bases), as armas voltaram para muitas comunidades e os 

confrontos entre traficantes e policiais aumentaram sensivelmente.  

 

Isso de certa forma ajudou  que o número de eventos e bailes menores aumentasse na 

Penha. Não importa, quando chega o fim de semana o povo quer curtir. Cabe ressaltar 

que antes dessa pulverização dos eventos que hoje presenciamos na Penha, muitos 

frequentadores dos bailes se deslocavam para outros bailes do circuito, em outras 

comunidades: Nova Holanda, P.U., Chapadão. Mas com o crescente aumento e a 

qualidade dos eventos realizados novamente na comunidade, a Penha voltou a ser o 

local de diversão para os locais e para outros que vem de fora. Preserva-se, assim, parte 

da essência dos bailes de favela. Mas com uma notória diminuição dos proibidões de 

facção e o aumento dos proibidões de putaria. 
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Assim, os produtores e os organizadores tentaram, recentemente, ampliar os espaços 

possíveis para o baile. Nesse período foram realizados  bailes no Clube do Sapê, na 

Aimoré e no Campo do Ordem. Todos com uma magnitude muito menor do que o 

antigo baile da Chatuba. Todavia, nos últimos meses despontou como um evento forte 

na comunidade o Baile da Gaiola. Um “pago-funk” que já tem conseguido reunir um 

numero entre 500 e 2000 mil pessoas e tem sido o principal evento de lazer da Penha. A 

Gaiola segue os moldes dos bailes de comunidade: acontece na rua, é gratuito e mistura 

o pagode e o funk. 

 

* * * 

 

Domingo de manhã 

  

 O sol ameaça despontar no céu. O cheiro do pão já se experimenta saindo dos fornos 

das padarias. Enquanto algumas pessoas começam a despertar, outros descem o morro: 

frequentadores do baile e pessoas rumo ao trabalho. O som ainda ecoa na quadra, mas o 

numero de pessoas já é bem reduzido. 

 

São 6.30 da manhã de domingo na Chatuba. A quadra que durante a noite e a 

madrugada foi tomada por milhares de pessoas agora está quase vazia. Resta o leve 

transito de alguns perdidos que por conta do porre ou da onda ainda permanecem 

zanzando por ali. O cheiro de urina nos becos é forte e se mistura ao cheiro de 

desinfetante e sabão. Homens pagos para limpar o local começam sua missão. Catadores 

de latinha disputam o último quinhão, os barraqueiros contabilizam seus lucros 

enquanto seus ajudantes recolhem seus materiais. 

 

Logo pela manhã homens que trabalham para equipe vão desmontar toda a estrutura pra 

montá-la em outro baile. Toda a energia que era de natureza vital na quadra, durante o 

baile, dá lugar a um quase silencio que só é quebrado pelos auto falantes das igrejas. 

Pessoas começam a descer pros cultos e pra missa. 
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Na descida do morro alguns frequentadores do baile tomam café nas padarias. Parecem 

não querem sair de lá. Outros ainda esticam nos bares abertos se misturando aos 

frequentadores do bar que ninguém sabe dizer se dormiram ali ou chegaram bem cedo. 

Alguns com um pouco mais de energia já pensavam nos agitos de domingo. Até mesmo 

alguns grupos que acabaram de sair do baile vão para casa se arrumar e partir em breve 

em direção à praia ou jogar uma pelada. Eles procuram aproveitar tudo o que podem. 

Logo será segunda feira e a semana volta a começar sem pena na Penha. 

 

O baile havia acabado. Cada um tinha procurado seu caminho, mas uma coisa era certa 

para todos os que faziam da Chatuba seu principal lazer: no próximo sábado todos os 

caminhos os levariam até lá. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao observar o desenrolar das dinâmicas que ocorrem antes, durante e depois do baile 

podemos dizer que o baile funk se constitui como espaço através de uma enorme e 

densa teia de relações. Relações essas que em muitos casos correm bem rente, quando 

não junto, a diversos atos considerados ilegais. Contudo, destacamos que mesmo essa 

proximidade com o mundo ilegal não limita ou não engessa em nada as dinâmicas 

existenciais criadas pelos seus frequentadores. Tanto o funk quanto seus adeptos não 

podem ou não devem ser reduzidos ao papel que lhes reserva as estratégias de 

criminalização estatais ou sociais. Esse reducionismo é perigoso, pois ele é pautado pelo 

racismo. Lembremos que apesar de todas as relações e proximidades o funk é o funk e o 

crime é o crime. Apenas o funk tem que se relacionar com todas as forças que também 

habitam as margens da cidade. O que é margem, no caso do Rio de Janeiro, pode ser 

facilmente visualizado se olhamos para as encostas dos morros. E na sua forma poética 

o funk serve de crônica da margem. Ele se preocupa em cantar as relações de poder, os 

gostos, as vontades e o dia a dia dessas pessoas que não têm sua realidade cantada por 

outros estilos. 

 

De toda maneira, essa identificação entre o funk e o crime é mais complexa do que se 

pode pensar. Somos todos bandidos e os jovens das favelas já nascem no crime. Quando 
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digo que nascem no crime é porque não existe nenhuma distinção entre os membros do 

movimento e os jovens estudantes e trabalhadores que residem na favela. Para a polícia 

e o Estado são todos bandidos. Sei que essa afirmação é forte, mas é o que mais se ouve 

da boca dos jovens moradores de favelas. Não importa, nasceu aqui, nasceu 

já estigmatizado pelo crime. Desde cedo se aprende que mesmo tralhando ou estudando 

você pode ser morto a qualquer momento. E vão dizer que é apenas mais um bandido 

que morreu.  

 

Logo não fica difícil de compreender o senso de pertencimento e a identificação dos 

jovens a esse tipo de música. A identificação com a favela é a vontade de ter dinheiro e 

tudo mais: "mulher, fama e poder é lutando que se conquista”. Esse pequeno trecho de 

uma letra de funk deixa claro o que se trata. 

 

Dito de outro modo, o funk emerge como estética, poesia, forma de resistir e reexistir 

dentro das comunidades. E o baile tem um papel fundamental para a criação de relações 

de empoderamento dos jovens que em seu cotidiano têm sua potencia e existência 

negadas e diminuídas. Ir a um baile e dançar freneticamente ao som do funk, beber, 

flertar, expor seu corpo é algo certamente subversivo na visão de alguém das classes 

dominantes. A forma que tais jovens construíram para se afirmar e se divertir é crua, 

sim, e ofensiva porque é dessa forma que podem liberar todas as suas frustrações. 

Quando se esta lá, vivenciando o baile, os sofrimentos desaparecem. Esse poder 

curativo para alma dos jovens favelados é cantada desde os primeiros funks. 

 

Como ressaltei no texto, o baile também participa da vida econômica e social da 

comunidade. E serve como fratura dentro da rotina da semana para milhares de jovens. 

Também é ponto de encontro e espaço de flerte, já que pulsa como centro vital da 

diversão dos jovens moradores de favela. É no baile que se desenrola em diversos níveis 

as dádivas e contra dádivas que mantem o senso de lealdade e amizade entre amigos e 

companheiros e isso, obviamente, não se restringe ao crime. Amigos e parentes tem ali 

um espaço importante de convivo.  

 

O baile que, quando visto de fora, é um evento de lazer, quando é objeto de um olhar 

mais acurado se transforma numa multidão de micro-encontros que ativam vários tipos 
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de relação e fluxos sociais dentro da comunidade. Eu dizia que o baile da Chatuba era 

conhecido como o “maracanã do funk” pela quantidade de pessoas que se reuniam ali 

todos os sábados. Mas ao refletir sobre a quantidade de relações e forças ali envolvidas, 

acho que nem mesmo cem maracanãs poderiam suportar.  

 

Acabou. Mas algo surgiu no seu lugar. Apesar de todas as desarticulações forçadas 

pelas políticas públicas de segurança pública, o baile e seus organizadores e 

frequentadores se mostram hábeis em abrir novas frentes de lazer e demostram seu 

poder de reorganização e adaptação diante das represálias por parte da polícia. Esse 

poder de reorganização e rearticulação dos espaços e das redes relacionais é o que me 

faz crer que, mesmo com todas as dificuldades e políticas de repressão, enquanto 

existirem pessoas querendo dançar ao som do funk os bailes vão resistir. A final é "som 

de preto e favelado, mas quando toca ninguém fica parado". 
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