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RESUMO  

 

Este trabalho pretende analisar as relações entre funk e gênero retratadas pelos 

chamados jornais populares do Rio de Janeiro, bem como problematizar os conceitos de 

jornalismo popular. Ao longo dos capítulos pretendemos descrever as formas de 

representação feminina através do funk e da mídia, além de demonstrar como os 

homens representam essas mulheres. Através do estudo de caso dos jornais Meia Hora e 

Expresso, bem como de outros veículos impressos e online, traçamos uma comparação 

entre os discursos dos jornais ditos populares e os de referência. O objetivo é 

possibilitar uma compreensão diferenciada do termo “jornalismo popular”, 

aprofundando os conceitos de cultura popular. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se debate sobre o atual papel da cultura no que tange a discussões sobre 

transformações sociais. A cultura como arena de disputas (HALL, 2003), a cultura de 

massa na contramão de projetos alternativos, a cultura popular e sua “autenticidade”, a 

cultura em seu sentido mais abrangente, entre outros, são alguns dos temas em debate. 

Nesse sentido, os movimentos culturais apresentam-se como uma forma interessante de 

lidar com o atual contexto da chamada era da reprodutibilidade técnica (BENJAMIM, 

1936). 

O movimento funk
1
 surge no Rio de Janeiro na década de 1980. Bastante 

influenciado pelo ritmo que vinha da Flórida, o Miami Bass, o funk ganha espaço nas 

periferias cariocas através dos bailes realizados nos clubes dos bairros das periferias da 

capital e região metropolitana. Em seu livro “O Baile Funk Carioca: Festas e Estilos de 

Vida Metropolitanos”, Hermano Vianna conta que, neste período, a maioria das músicas 

apresentadas em bailes e festas eram americanas, mas as pessoas criavam letras em 

português baseadas nos sons produzidos pela letra em inglês. Ao longo do tempo, 

músicas compostas em português começaram a ser gravadas, a maioria com a intenção 

de narrar o cotidiano dos moradores de favelas e periferias do Rio de Janeiro, como, por 

exemplo, a "Feira de Acari"
2
 que falava sobre a feira de peças de carro existente em 

Acari, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. 

No início dos anos 1990, pode-se dizer que houve a consolidação do funk como 

música eletrônica brasileira/carioca. Com o número cada vez maior de letras compostas 

em português, embora ainda utilizando o Miami Bass como batida principal, o funk 

passa a fazer parte de vez do ambiente cultural da cidade do Rio de Janeiro e da região 

metropolitana. No entanto, o que houve de mais marcante neste período para o 

movimento funk foram os chamados “bailes de corredor”. Nesses bailes, “galeras” de 

diversas comunidades se dividiam em dois grupos, os lados A e B. Em um determinado 

momento do baile, esses grupos eram incentivados (pelos DJs
3
 e organizadores do 

                                                   
1 O Funk carioca é considerado o primeiro tipo de música eletrônica brasileiro. Originado nas favelas do 

Rio de Janeiro e derivado do Miami Bass, é conhecido como Funk carioca em outras regiões do país. 
2 Música cantada por MC Batata e editada pelo DJ Marlboro. 
3 Abreviação de Disc Jockey, o DJ (ou Dee Jay) é o responsável por selecionar e tocar as músicas nos 

bailes. O termo surgiu, primeiramente, em referência ao locutor de rádio que introduzia e tocava as 

músicas (primeiramente no gramofone e, nos dias de hoje, no computador através do formato mp3). 
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evento) a brigar entre si. Essas brigas acabaram repercutindo negativamente para o 

movimento funk. 

Devido à proibição de muitos bailes funk, paralelamente aos bailes de corredor, 

um novo movimento surgia. Com letras antiviolência, os festivais e bailes de meados 

dos anos 1990 tinham como objetivo a união dos DJs e MCs
4
 para lutarem contra a 

violência nos bailes. Nesse período, a grande maioria das letras falava sobre a 

necessidade de se combater a violência nas festas de funk para que os bailes pudessem 

continuar sendo uma forma de diversão para a população das favelas e periferias.  

No final dos anos 1990, surgem também os proibidões, músicas com temas 

ligados ao tráfico de drogas e às facções ou com forte conotação sexual. São chamados 

proibidões pois são tocadas, geralmente, nos bailes de favela; na maioria das vezes, a 

mesma música ganha uma versão mais “leve” (chamada de versão light pelos MCs) 

para ser tocada fora do ambiente de favela. O chamado funk putaria ou funk sensual 

ganhou espaço dentro e fora das comunidades, trazendo à tona temas relacionados à 

mulher, sensualidade e sexualidade.  

Como qualquer outro tipo de arte, o funk se apresenta como um estilo musical 

relacionado à dinâmica da Indústria Cultural. Os chamados funks de “putaria” são um 

exemplo de vertente que aponta diretamente para essa indústria. As letras, em geral, são 

curtas e de fácil memorização, além estarem sempre sobre uma batida dançante e 

animada. O termo Indústria Cultural, descrito primeiramente por Adorno e Horkheimer 

em 1947, foi trazido com o intuito de contrapor a noção de cultura de massas. Assim, 

para Adorno, a indústria cultural faz com que os produtos culturais sejam oferecidos 

como mercadoria aos consumidores.  

O papel de controle social exercido pela indústria cultural é inegável, entretanto, 

é preciso não desconsiderar a possibilidade de identificar um certo teor autônomo da 

cultura popular tanto na produção como no consumo de trabalhos artísticos. Mesmo em 

períodos históricos onde a cultura oficial é mais opressora, os gostos, valores e visões 

de mundo da cultura popular se fazem presentes na interação social, nas trocas culturais 

mais ou menos conflituosas. Nesse sentido, pode-se afirmar que há uma série de 

mediações necessárias entre uma intenção de ampliação do consumo das mercadorias 

                                                   
4 Abreviação de Mestre de Cerimônias. O MC é um personagem relacionado diretamente à cultura Hip 

Hop norte-americana. Era o responsável por coordenar as festas (com o microfone nas mãos). No Brasil, 

o termo foi re-significado. A definição de um MC brasileiro está mais próxima de um autor de letras de 

rap e funk. 
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culturais entre a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, um esforço de controle e 

contenção de suas expressões simbólicas contra-hegemônicas. (FACINA, 2008) 

Este projeto tem como proposta o estudo das relações entre funk e gênero 

retratadas pelos chamados jornais populares do Rio de Janeiro.  

A escolha do objeto se deve, em primeiro lugar, a uma notável escassez de 

trabalhos sobre o tema na área das ciências sociais aplicadas. Outro motivo que 

contribuiu para a escolha do tema se refere à problematização do termo “jornalismo 

popular”. Nesta expressão, o significado de “popular” vem acompanhado de uma noção 

iluminista e carregada de um discurso que passa pelas questões de classe, as quais 

pretendemos abordar. A complexificação da expressão “jornalismo popular” se faz 

necessária para uma maior compreensão do objeto em si e para a problematização de 

questões que envolvem a representação das mulheres do funk carioca em suas relações 

de gênero, classe, raça e identidade. 

O recorte do tema se refere à comparação entre as formas de representação das 

mulheres ligadas ao funk carioca em dois ambientes: o espaço midiático como um todo, 

mas principalmente nos chamados jornais populares, onde a mulher é representada de 

forma muito parecida com a da grande mídia em geral, mas com nuances e 

peculiaridades trazidas pelo discurso de jornalismo “popular”; e nas letras e espaços de 

fruição do funk, ambiente predominantemente masculinizado no qual as mulheres estão 

pouco presentes e quase nunca apresentam papel protagonista, a não ser quando a 

temática é sexual.  

Não se trata de acusar o funk carioca de machismo ou sexismo, mas sim, 

analisar as relações entre gêneros e os problemas ao redor disso neste ambiente. Não se 

pode deixar de citar que as mulheres não protagonizam quase nenhum ambiente 

musical/cultural relacionado à cultura das ruas. No caso de alguns ritmos como o Axé 

baiano e algumas vertentes da MPB, a mulher aparece em mais momentos e, algumas 

vezes, em lugares mais valorizados pelo senso comum -, espaço público/político, 

profissional etc. Portanto, o trabalho não pretende tratar o funk como exceção, mas sim, 

de certa forma, como uma constante em nossa sociedade.  

No que se refere aos jornais populares, a abordagem estará relacionada a 

determinados conceitos-chave que perpassarão o trabalho como um todo: o próprio 

conceito de cultura popular; as noções de representação e construção de identidade 
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através do discurso; questões sobre gênero; indústria cultural e cultura de massa; e o 

conceito de estigma. 

A hipótese que buscamos comprovar é a de que nos jornais populares, assim 

como na mídia como um todo, a representação das mulheres do funk está ligada 

diretamente a discursos estigmatizantes. Na grande mídia, o estigma está relacionado 

com a diferenciação entre “alta cultura” e “baixa cultura”. Neste caso, o funk, e todo o 

ambiente que o circunda, seria dotado de práticas e características da chamada baixa 

cultura. Parte-se de um pressuposto de que a elite consome e pratica uma cultura mais 

“evoluída”, digna de ser consumida, enquanto as classes baixas seriam agentes de uma 

baixa cultura, onde reina o grotesco e a arte menor. Além disso, para a grande mídia, o 

discurso das mulheres do funk – principalmente quando esse discurso se traduz em 

letras de músicas sensuais e de auto-afirmação da vida sexual – aparece como sendo o 

lugar da ignorância, da falta de cultura e da baixeza.  

Já nos jornais ditos populares, os estigmas estão mais relacionados ao corpo e ao 

sexo. As mulheres aparecem seminuas (ou às vezes nuas) nas capas desses jornais, 

acompanhadas de uma legenda e um título irônicos. Em um processo interativo entre a 

mídia e a própria sociedade em que vivemos, essas mulheres são, muitas vezes, 

estigmatizadas por sua origem social, sua indumentária e a forma como se apresentam. 

As mulheres são, quase sempre, dançarinas de algum MC ou alguma dupla de MCs, 

usam roupas sensuais e suas danças simulam movimentos sexuais.  

Buscamos, também, através da aplicação e da discussão dos conceitos de cultura 

popular e contra-hegemonia, demonstrar as semelhanças entre os discursos dos jornais 

considerados populares e os chamados jornais de referência. O objetivo é comparar as 

duas formas jornalísticas a fim de mostrar que, analisando profundamente, os discursos 

são os mesmos, o que muda é a forma. 

Para além do ambiente musical, vale citar a forma como a mulher aparece no 

cotidiano. Marcos Alvito, em seu livro As Cores de Acari, relata a mulher de Acari – 

bairro do subúrbio carioca - predominantemente como a dona de casa. Esta questão é 

importante, pois os estereótipos sexistas permeiam a sociedade, que trata a mulher como 

“sexo frágil” ou “do lar”. Muitos fatores fazem com que esses estereótipos persistam.  

Questões culturais, históricas, políticas, sociológicas e até psicológicas devem ser 

levadas em conta no estudo do sexismo. A mulher na sociedade é vista/pensada/tratada 
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pela forma como é representada pelos discursos político, publicitário, jurídico, cotidiano 

etc. 

Com identidade mercantilizada e construída, muitas vezes, a partir de 

estereótipos, a mulher aparece, dessa maneira, como um indivíduo “condenado a ser 

visto através de categorias dominantes, isto é, masculinas” (BOURDIEU, 2003, p. 85). 

Além disso, as representações das mulheres do funk na mídia e no próprio mundo funk 

passam pelas questões de gênero e de classe, socialmente construídas. 

Ao nos questionarmos sobre o papel da cultura e dos movimentos culturais na 

contemporaneidade, várias questões podem surgir. Uma das que pretendemos tratar se 

refere à complexificação do objeto em si. O importante conceito de cultura popular deve 

ser problematizado, e o estudo das representações e da construção de identidade através 

do discurso, principalmente no que diz respeito às questões de gênero, raça e classe, 

torna-se indispensável nesse sentido.  

A questão cultural, hoje, é marcada pela disputa pelo direito de significar e pela 

legitimidade dos significados. Nem todos os indivíduos têm legitimidade para que seus 

significados sejam aceitos. A atribuição de significado, entretanto, não é determinada 

pelos indivíduos detêm o direito de significar. O que Homi Bhabha nos demonstra, 

então, é que a luta dos indivíduos hoje, é pelo direito de significar e pela visibilidade de 

sua produção de sentidos. Dessa forma, as mulheres do funk lutam para que seus 

significados sejam aceitos pela sociedade através de estratégias para driblar a lógica e os 

padrões da sociedade. 

As mulheres aparecem nas letras de funk de maneira não homogênea. Muitas 

vezes aparecem como objetos e/ou mercadorias; algumas vezes como dançarinas; outras 

como algo a ser alcançado pelo homem; ou como manipuladora e responsável pelos 

problemas dos homens. A forma como são representadas depende de inúmeros fatores, 

um deles é a diferença entre o funk “putaria”, e o melody; as representações também 

variam de acordo com o autor da letra, no entanto, prevalece um discurso da mulher 

como dançarina ou como “algo” a ser alcançado pelo homem naquela noite, naquele 

baile ou na vida. 

Segundo Goffman, “a sociedade estabelece os meios para caracterizar as pessoas 

e seus atributos, que se percebem como correntes e naturais aos membros de cada uma 

dessas categorias criadas”. Dessa forma, as categorias criadas para as mulheres do funk, 

fazem com que elas, muitas vezes, tornem-se desacreditadas, ou estigmatizadas. A 



12 

 

sociedade, então, limitaria as ações dos sujeitos em geral, estigmatizando-os e tornando-

os desacreditados, como é o caso dos funkeiros, que descreveremos neste trabalho. 

Foram considerados como procedimentos metodológicos no decorrer da 

pesquisa a leitura e análise de livros de diferentes áreas que trabalham os conceitos de 

cultura popular, identidade, representação, gênero, hegemonia e contra-hegemonia, 

estigma, violência simbólica, bem como outros conceitos necessários ao longo do 

trabalho. Também trabalhamos com a leitura e análise crítica de jornais considerados 

populares do Rio de Janeiro, principalmente o Meia Hora e o Expresso, utilizados como 

estudo de caso. Houve também análise de material áudio-visual sobre os temas tratados, 

além de material empírico do funk, como letras, entrevistas, bibliografia pertinente e 

outras fontes. 

O primeiro capítulo dedica-se a relatar as questões de gênero presentes no 

ambiente do funk. Questionamos, por exemplo, porque o número de mulheres MCs é 

tão baixo se comparados ao número de homens. O funk como um ritmo musical ligado 

às favelas, não representa, em termos numéricos, a maioria expressiva de mulheres 

existente. Também relacionamos este fato à forma como a mulher aparece e é 

representada no cotidiano da favela. Através da comparação entre funk, Hip Hop e 

samba, traçamos paralelos sobre as questões de gênero colocadas nos três estilos 

musicais. Nos dedicamos, também, à abordagem de gênero presentes nas formas de 

auto-representação das mulheres do funk, bem como da forma como são representadas 

pelos homens. 

No capítulo dois, partimos da discussão sobreos vários conceitos de cultura 

popular e indústria cultural para chegarmos ao questionamento do conceito de 

jornalismo popular. A relação entre funk e indústria cultural é peça-chave para 

compreendermos o atual mundo funk carioca. A abordagem do funk na grande mídia 

também é tema deste capítulo, no qual demonstramos a forma contraditória com que a 

mídia corporativa representa o funk. Criminalização e polêmica são palavras-chave 

deste tópico. Ao final do capítulo, o questionamento do conceito de jornalismo popular 

é feito através da problematização das visões do senso comum e da academia. 

Ao longo do terceiro capítulo descrevemos e analisamos a forma como a mulher 

é representada através das letras de funk, tanto as cantadas por elas, como pelos 

homens. Também demonstramos as formas como as questões de gênero e sexualidade 

feminina aparecem na grande mídia. Encerramos com o estudo de caso dos jornais 
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considerados populares no Rio de Janeiro, o Expresso e o Meia Hora. Neste tópico final, 

demonstramos que, em sua essência, não há tanta diferença assim entre a abordagem 

das mulheres funkeiras nos jornais ditos de referência e nos considerados populares. 

 

 

CAPÍTULO 1 

Funk e gênero 

 

1.1- Movimento funk e questões de gênero 

 

Surgido nos anos 1980 nas favelas cariocas, o funk movimenta hoje cerca de dez 

milhões de reais por ano só no Rio de Janeiro e emprega um grande número de pessoas 

direta e indiretamente. Há quem diga que esses números podem ser ainda maiores. 

Estima-se que cerca de dois terços dos jovens cariocas que saem de casa nos fins de 

semana, saem para ouvir funk. É visível a relevância do funk e de todo o universo ao 

redor dele para o Rio de Janeiro e para o Brasil, principalmente nas favelas e periferias. 

E não são apenas esses dados – constatados por uma pesquisa da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) – que comprovam essa relevância. Basta andarmos uma tarde pelas ruas 

do Rio de Janeiro para notarmos que o funk é ouvido e consumido em muitas partes da 

cidade, por muitas classes, gêneros etc. Além disso, o funk precisa ser pensado 

enquanto movimento cultural, com fases distintas desde o seu surgimento até os dias de 

hoje, com peculiaridades e semelhanças se comparado com outros movimentos culturais 

brasileiros. Parto do princípio de que, na discussão sobre este gênero musical, não se 

deve mais debater o velho questionamento sobre a legitimidade do funk como cultura, 

neste trabalho, inclusive, isto é premissa.  

A grande maioria dos profissionais envolvidos com o funk nasceu e/ou reside 

em uma das 752 favelas cariocas. Hoje, pode-se dizer que esse gênero musical se 

apresenta como a principal forma de lazer da juventude carioca, principalmente para os 

jovens favelados. Segundo os dados do Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) de 2000, a população favelada do Rio de Janeiro é de cerca de 

1,09 milhão de habitantes (cerca de 18% da população carioca). Por esses e outros 
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motivos, é impossível falar de um gênero musical como o funk, nascido nesse ambiente, 

sem falar da relação – sempre tão próxima – entre funk e favela
5
.  

“O Brasil dos últimos 50 ou 60 anos 

constitui-se num caso limite de mudança acelerada, 

certamente não linear, com descontinuidades, crises 

e acirrados conflitos. Pretendo deter-me à questão da 

violência urbana, que, certamente não é fenômeno 

que possa ser compreendido isoladamente, pois 

remete à complexidade de nossa sociedade, 

particularmente das metrópoles” (VELHO, 2008).  

Também segundo o Censo de 2000, o número de mulheres nas favelas cariocas 

é, muito superior ao número de homens. Um dos principais fatores que contribuem para 

essa diferença é o número de mortes pela violência urbana. A quantidade de homens 

que morrem pelas mãos da polícia e seu tanque blindado conhecido como “Caveirão”
6
, 

além dos mortos em conflitos entre traficantes e policiais é muito maior que o número 

de mulheres. Assim, pode-se dizer que as mulheres compõem a maioria da população 

favelada e, ao mesmo, sofrem cotidianamente ao verem seus maridos, filhos, netos, 

irmãos e parentes morrerem pela falta de uma política de segurança eficaz
7
. 

Mesmo sendo maioria nas favelas, ambiente onde surge o funk, as mulheres não 

são maioria no meio musical do funk. Isto é, o número de MCs e, principalmente, de 

DJs do sexo feminino é baixíssimo. São poucas as mulheres que penetram este ambiente 

tão masculinizado para cantar. A grande maioria das meninas conhecidas através do 
                                                   
5 Para ilustrar essa relação, vale citar uma música dos MCs Júnior e Leonardo e Fernanda Abreu, que 

explica sucinta e brevemente a relação entre o funk e a favela. Ao som do funk: Falou não adiantou, tanta 

discriminação / Ao longo de tantos anos toda essa perseguição / O baile funl, é verdade, teve seus altos e 

baixos / Tentaram acabar com ele, foi o maior esculacho / E proibido ele foi morar nas comunidades / De 

lá se fortaleceu, depois desceu pra cidade / Hoje o seu filho sobe a favela ao som do funk / Tu não se 

espante / Minha realidade o cativou/ Foi o som do meu tambor / Grave do meu batidão / Foi minha cor / 

Foi minha disposição / Foi minha luta dentro da minha comunidade / Minha conduta e minha humildade / 

Todos os bailes de clube que eu pude eu fui conferir / Vi nascer grandes equipes / Vi surgirem os MCs / 

Depois da perseguição o baile foi pra favela / Levou equipes de som / Correndo eu fui atrás delas / 
Chegando lá encontrei o meu funk em liberdade / MCs pedindo paz, outros a felicidade / E hoje em dia 

subo a favela ao som do funk / Tu não se espante / Sinto que algo mais me cativou / Foi o som do meu 

tambor / Grave do meu batidão / Foi minha cor / Foi minha disposição / Foi minha luta dentro da minha 

comunidade / Minha conduta e minha humildade. 
6 Caveirão é como ficou conhecido o carro blindado utilizado pelo Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE) da Polícia Militar do Rio de Janeiro para entrar em favelas da capital. O veículo contém a 

imagem de uma caveira, símbolo do BOPE, e entra nas favelas intimidando a população. O tanque sobe o 

morro anunciando sua chegada com frases como “sai da frente, vim buscar sua alma” e “trabalhador a 

gente bate na cara, bandido a gente mata com fuzil”. 
 

7 Hoje no Rio de Janeiro, um dos temas mais debatidos entre autoridades, a sociedade civil, a mídia e os 

mais diversos setores da sociedade é a segurança pública. Uma das principais constatações dos estudiosos 

e militantes pelos direitos humanos no Brasil é que o Estado é quase que totalmente ausente das favelas e 

áreas pobres e que, quase sempre, aparece apenas na figura da polícia. 
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funk são dançarinas. No entanto, é importante ressaltar que não se trata de uma 

realidade exclusiva ao funk, mas de muitos estilos musicais e da própria sociedade em 

si. No cenário musical brasileiro, por exemplo, com algumas exceções – Chiquinha 

Gonzaga, por exemplo - levou décadas até apontar uma mulher como uma das 

principais expoentes. Foi o caso de Dona Ivone Lara, a primeira mulher a fazer parte da 

ala de compositores de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Criada pelos tios, Dona 

Ivone Lara aprendeu com eles a tocar cavaquinho e ouvir samba, ao lado do primo 

Mestre Fuleiro. Casou-se aos 25 anos de idade com Oscar Costa, filho do presidente da 

escola de samba Prazer da Serrinha, onde conheceu alguns compositores que viriam a 

ser seus parceiros em algumas composições. Enfermeira e assistente social, aposentou-

se em 1977, quando passou a se dedicar exclusivamente à carreira artística. Foi a 

primeira mulher a fazer parte da ala de compositores de uma escola de samba, gravar 

quase todas as suas próprias canções e não interpretar somente canções feitas por outras 

pessoas – nesse caso, homens. Mesmo como intérpretes, no ambiente do samba são 

poucas as mulheres, inclusive nos dias de hoje, que conseguem desbravar o caminho 

aberto por Dona Ivone Lara, através da herança de outras, como Chiquinha Gonzaga, 

primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil; Dolores Duran, cantora e compositora 

de samba-canção; entre outras.  

“Uma das primeiras barreiras mencionadas 

por Dona Ivone foi o fato de ser mulher. Ela chamou 

minha atenção para o grande número de homens 

compositores no Brasil, e para o ínfimo número de 

mulheres. Essa situação [...] fez-se presente não 

apenas no mundo do samba carioca, mas em muitos 

outros universos. Conversei com algumas 

compositoras que despontaram nos últimos anos e 

elas me confirmaram a dificuldade. Telma Tavares 

ampliou essa constatação a outros setores de nossa 

sociedade, dizendo ter sempre se deparado com o 

preconceito, mesmo fora do meio do samba – 

considerado extremamente machista pelas mulheres 

que dele tentam fazer parte dele.” (BURNS, 2009) 

Mila Burns, em seu livro Nasci para sonhar e cantar - Dona Ivone Lara: a 

mulher no samba, aborda a questão do machismo no samba e no meio musical em geral, 

traçando um panorama do século XX e narrando a biografia da compositora e sambista 

Dona Ivone Lara. 
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A música não se descola da sociedade, que, ainda nos dias de hoje, demonstra 

traços machistas. Basta analisarmos as condições de vida das mulheres brasileiras. 

Muitas trabalham fora, deixando de lado o mito da mulher apenas como dona de casa, 

no entanto, pouquíssimas dessas trabalhadoras ocupam cargos de chefia, muitas não têm 

sequer carteira assinada e a maioria ganha menos que homens que ocupam o mesmo 

cargo. Muitos fatores, dentre eles culturais e históricos, contribuem para a sustentação 

dos estereótipos e mitos como o da “fragilidade feminina”. Assim como todas as 

categorias da sociedade, a mulher é pensada através de forma como é representada pelos 

discursos político, publicitário, jurídico, midiático, pedagógico, enfim, os discursos e 

categorias discursivas existentes na sociedade. 

Além de analisarmos as questões citadas anteriormente, é necessário também 

nos atermos à forma como a mulher aparece e é representada no cotidiano. Em seu livro 

“As Cores de Acari”, Marcos Alvito relata a mulher que reside neste bairro do subúrbio 

carioca predominantemente como a dona de casa, a pessoa que cuida dos afazeres 

domésticos, dos filhos, do marido. No discurso dos homens de Acari, relacionamentos 

fora do casamento não devem ser considerados adultérios e, muitas vezes, as esposas 

sabem dos casos de seus maridos, mas não contestam – e aí, por motivos inúmeros, seja 

por medo, por costume, por fatores psicológicos e culturais, e muitos outros.  

Uma outra questão importante é a das lideranças comunitárias existentes em 

Acari na época em que a pesquisa foi desenvolvida por Alvito.  Dos sete líderes 

comunitários eleitos nas micro-áreas de Acari, apenas duas eram mulheres
8
. Aparecendo 

na sociedade com identidade mercantilizada e construída, muitas vezes, a partir de 

estereótipos, a mulher aparece, dessa maneira, como um indivíduo condenado “a ser 

visto através de categorias dominantes, isto é, masculinas” (BOURDIEU, 2003, p. 85).  

Outro ritmo bastante presente nas favelas brasileiras é o Hip Hop. Vindo das 

periferias dos Estados Unidos, o ritmo chegou em São Paulo na década de 1980 e 

ganhou as periferias e áreas pobres de vários lugares do Brasil. No Hip Hop, ambiente 

também predominantemente masculino, as mulheres precisaram traçar estratégias para 

serem aceitas.  

Hoje em dia o cenário já é bem diferente, o número de mulheres aumentou 

consideravelmente, embora ainda seja bem menor que o de homens. Uma das principais 

estratégias, conscientes ou não, das mulheres para se inserirem no Hip Hop foi o uso de 

                                                   
8 Dado presente no livro As Cores de Acari, de Marcos Alvito, 2001, Editora FGV. 
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roupas masculinas. Bermudões, camisas largas, bonés, foi este o figurino que ajudou as 

mulheres a se conquistarem seu espaço no Hip Hop. No funk, o figurino das mulheres já 

começou diferente. Calças coladas, blusas curtas e muito brilho são características 

comuns ao figurino tanto das cantoras (MC‟s) como das dançarinas – que quase sempre 

estão com roupas bem ousadas – e freqüentadoras dos bailes funk. A forma como essas 

jovens se vestem e dançam, muitas vezes, acaba se tornando mais um fator de 

estigmatização dessas que já sofrem violência simbólica
9
 dentro e fora do ambiente do 

funk.  

No samba carnavalesco, a estratégia feminina para ganhar espaço, pode-se dizer 

que, em alguns casos, foi parecida com a do funk. Em geral, a utilização do corpo e de 

elementos relacionados ao sexo e ao prazer são comuns quando observamos a 

identidade feminina nos dois ambientes. Conscientemente ou não, a mulher traz a esses 

espaços, uma peça-chave para a indústria cultural – o apelo as sensações, ao fetiche e ao 

corpo em si – e contribuem, direta ou indiretamente para a mercantilização de suas 

imagens e seus corpos.  

É importante citar que, para o resto do mundo, conhecer o samba é conhecer o 

carnaval. Dessa forma, o carnaval brasileiro tornou-se a principal festa turística e aceita 

pelas classes média e alta no Brasil, pois o próprio samba já ganhou espaço e, pode-se 

até dizer que alguns sambistas são reivindicados por essas elites como eruditos. Assim, 

não seria exagero dizer que a nudez e o apelo sexual do carnaval, a principal festa do 

samba no Rio de Janeiro, é aceita por ser exportada, romantizada. A famosa “Mulata 

Globeleza” é anunciada com euforia pela mesma emissora de televisão que hora 

considera o funk algo criminoso e vulgar, hora utiliza-se dele como principal fonte de 

audiência no horário nobre. Na novela “O Clone”, exibida pela Rede Globo em 2002, 

algumas cenas de um dos núcleos principais eram embaladas pela música “Som de 

Preto”, de Amilcka e Chocolate. 

No entanto, diferentemente do funk, as cantoras do samba não estão incluídas no 

grupo de mulheres que utilizaram o corpo e a erotização como estratégia para aceitação. 

O corpo para as intérpretes, ao contrário das MCs, não é referencial. Não falamos, aí, do 

chamado corpo bonito somente. É importante frisar que o critério estético no caso do 

                                                   
 

9 A violência simbólica tem origem nos símbolos e signos culturais, especialmente no reconhecimento da 

autoridade exercida por certos grupos sociais.  Este conceito descreve a forma como a o grupo que detém 

o poder exerce sua dominação sobre outros grupos. A violência simbólica não é percebida como 

violência, mas como uma forma de respeito naturalizado pelos indivíduos e grupos sociais. 
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funk não é exatamente o mesmo do resto da sociedade. Os padrões são diferenciados, as 

negras ganham mais espaço no que é visto como belo, e a mulher acima do peso 

também. É o caso de Tati Quebra-Barraco, por exemplo, que em muitos ambientes não 

é considerada atraente, mas pelo critério estético diferenciado e pela própria imagem 

que a MC busca obter, Tati é vista como mulher poligâmica, dominadora e dona de si. 

Em geral, a história nos mostra que a imagem da intérprete do samba por muito 

tempo esteve relacionada com a experiência, a tranqüilidade. Dona Ivone Lara, Alcione, 

e tantas outras intérpretes brasileiras estão fora do dito padrão de mulata do samba, em 

que a maioria das passistas se encaixa. Hoje em dia, notam-se algumas mudanças no 

que diz respeito à imagem das mulheres no samba. O aparecimento de mulheres cada 

vez mais jovens neste mercado – Roberta Sá, Ana Costa, Mart‟nália, entre outras - fez 

com que alguns estereótipos de sambistas fossem desmistificados.  

Segundo Erving Goffman, “a sociedade estabelece os meios para caracterizar as 

pessoas e seus atributos, que se percebem como correntes e naturais aos membros de 

cada uma dessas categorias criadas”, (GOFFMAN, 1988 pags. 11 e 12). Para Bourdieu, 

a sociedade chega a limitar as ações de um sujeito estigmatizado tornando-o 

desacreditado. Quanto mais visível for a marca, menos possibilidade tem o sujeito de 

reverter a imagem formada pelos padrões sociais.  

Outro aspecto importante a ser levantado quando o assunto é gênero e funk é o 

erotismo. Não há como falarmos sobre funk sem entrarmos nesta temática. Quando o 

assunto é erotismo, a mulher está mais presente do que nunca no funk, e esta é uma 

questão central para entendermos qual é a estratégia - embora muitas vezes inconsciente 

– da mulher para ganhar seu espaço neste meio tão masculinizado. Pontuamos, neste 

caso, que não fazemos a defesa de que apenas a presença da mulher já demonstra uma 

certa “abertura” nestes espaços, e nem tampouco pretendemos demonstrar que o uso do 

erotismo por essas mulheres traz consigo uma certa carga de feminismo. Kate Lyra, em 

seu texto “O fenômeno do funk feminino e feminista”
10

, afirma que, pelo fato de a 

mulher sempre aparecer nas questões de erotismo como o objeto de desejo, como o ser 

passivo, as mulheres cantarem  músicas eróticas e de duplo sentido de forma tão aberta 

como Tati Quebra-Barraco, Deise Tigrona e outras MCs já é um passo e tanto, pois há 

uma inversão de sentidos e de lugares, porque agora o sujeito, que antes era apenas o 

objeto de desejo, pode se expressar.  

                                                   
10 http://www.jornalmusical.com.br/textoDetalhe.asp?iidtexto=1209&iqdesecao=1 
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O filme “Eu sou feia, mas tô na moda”, da diretora Denise Garcia, trata desta 

questão. Um dos trechos do filme mostra um depoimento do DJ Marlboro sobre as MCs 

em que ele se refere à elas como “feministas sem cartilha”. No entanto, há necessidade 

de analisarmos um pouco mais profundamente essa questão, pois mesmo que seja um 

avanço essas mulheres poderem expressar sua sexualidade, ganharem seu lugar de fala 

e, como poucas vezes no ambiente musical, conseguirem ser ouvidas, devemos estar 

atentos a alguns fatores. Como elas são interpretadas, significadas na sociedade através 

dessas letras? Será que, muitas vezes, não são vistas como no lugar da ignorância? 

Essas letras, ao mesmo tempo que podem ser a expressão da sexualidade das funkeiras 

e, de certa forma, a transgressão de uma ordem conservadora, também não reafirmam 

alguns estereótipos de ordem machista? Essas são algumas das perguntas que devemos 

nos fazer quando pensamos nas letras das MCs.  

Maria Filomena Gregori em seu texto “Prazer e perigo: notas sobre feminismo, 

sex-shops e S/M” nos traz uma reflexão interessante. Para ela, a liberdade sexual da 

mulher e esta nova forma de erotismo são hoje apontadas na sociedade como formas de 

se transgredir imposições feitas à sexualidade feminina que era antes vista apenas como 

forma de reprodução. Sem dúvida devemos levar essa questão em consideração. No 

entanto, quando analisamos as mulheres do funk e suas letras eróticas e sensuais 

(também chamadas de “putaria”) não podemos nos esquecer do risco da reafirmação de 

estereótipos da mulher como objeto, além de questões de classe e raça, já que, muitas 

vezes, as vozes vindas da favela são vistas como menos legítimas, como o lugar da 

ignorância. 

É claro que essas funkeiras subverterem a lógica de dominação masculina no 

sexo, trazendo a mulher para um lugar diferente do que costuma-se ver na sociedade. 

Entretanto, somente a subversão não caracteriza a mudança concreta dessa lógica, nem 

mesmo o desejo ou a luta por essa mudança. No caso das mulheres do funk, há, ainda, 

uma outra questão: com a produção em série de montagens e funks “putaria”, as pessoas 

já acostumaram-se com essas músicas, dessa forma, elas podem se tornar previsíveis, 

desgastadas. Transformar-se num clichê, para essas mulheres, é fazer com que suas 

músicas sejam simplesmente a reprodução de uma lógica, e não mais a subversão da 

mesma. Judith Butler, no livro Problemas de Gênero, ressalta que o que é praticado com 

a intenção de ser subversivo para cada gênero – no caso, as mulheres do funk 

subvertendo o lugar subalterno das mulheres, principalmente no que diz respeito ao 
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sexo -, muitas vezes pode tornar-se domesticado e virar instrumento da própria 

hegemonia. Nas palavras da autora: 

A paródia não é subversiva em si mesma, e 

deve haver um meio de compreender o que torna 

certos tipos de repetição parodística efetivamente 

disruptivos, verdadeiramente perturbadores, e que 

repetições são domesticadas e redifundidas como 

instrumentos da hegemonia cultural. Uma tipologia 

dos atos certamente não bastaria, pois o 

deslocamento parodístico, o riso da paródia, depende 

de um contexto e de uma recepção em que possam 

fomentar confusões subversivas (BUTLER, 2003, p. 

198) 

Pela autora Kate Lyra é apresentado um argumento eufórico com relação às 

MCs. Para Lyra, essas mulheres reivindicariam para si um novo feminismo, mais ácido 

e sem a cartilha do “velho feminismo”. Diz a autora “Mulheres mais jovens, ao 

assumirem sua sexualidade – de maneira até exagerada, às vezes -, não estão pedindo 

para serem objetificadas, mas estão avançando, afirmando o direito à sua própria 

feminilidade” (Lyra, 2007).  

No entanto, é necessário pensar essa questão com cautela. Tanto o argumento de 

que a erotização seria uma apologia à violência sexual, como o de que as MCs estariam 

inaugurando um novo feminismo devem ser aprofundados, pois ambos trazem em si 

uma certa artificialidade. O primeiro, de que funk “putaria” seria apologia à violência 

sexual, pode ser considerado superficial, porque não admite que o grau de erotização da 

sociedade brasileira não pode ser medido apenas no funk.  

A música e a literatura brasileiras nos fazem refletir sobre a imagem da mulher 

tanto dentro como fora do país. A obra de Jorge Amado, por exemplo, exportou para o 

mundo a brasileira com sexualidade aflorada através de “Gabriela Cravo e Canela‟.  

Como já dito, ora o funk torna-se interessante para a indústria cultural e para a 

mídia em geral, ora não. Por consequência, o erotismo presente neste estilo musical 

também joga este jogo. Um dos motivos pelo quais a erotização no funk não é aceita, é 

que o ritmo ainda é referenciado nas favelas, embora o funk já seja exportado e 

conhecido mundialmente como música eletrônica brasileira. 

“O argumento de que o funk seria um tipo de 

“novo feminismo” passa por uma compreensão 

muito superficial dos „bastidores‟ do mundo funk, 
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como também do próprio termo „feminismo‟. É 

preciso reconhecer que, no chamado “funk putaria”, 

muitas jovens ganharam voz e visibilidade na cena 

funk, bem como algumas performances funkeiras 

passaram a subverter certos significados 

tradicionalmente atribuídos a identidade de homens 

e de mulheres. Porém, isso não significa – como 

destacam algumas estudiosas dessa prática musical –

, que essas vozes femininas do funk por si só 

configurem ou reivindiquem para si “um novo tipo 

de feminismo”. (LOPES, 2010) 

 

1.2 - Mulheres no funk: como elas aparecem? 

Nos primeiros anos, o cenário do funk era quase que totalmente masculino. As 

duplas masculinas de MCs representavam quase que a totalidade deste ambiente. Ao 

longo dos anos as mulheres foram ganhando espaço e a confiança do público, nada 

acostumado com a presença feminina. E foi nos anos 2000 que as MCs ganharam 

projeção no estado do Rio de Janeiro e, logo depois, no Brasil. É o caso das MCs Tati 

Quebra-Barraco, Deise Tigrona – autora do Funk da Injeção, com versão gravada em 

inglês pela cantora M.I.A., com o título Bucky Done Gun - e Dandara.   

Em paralelo a isso, nasciam os bondes
11

 formados por mulheres. Esses grupos 

contam com duas ou mais dançarinas e uma vocalista, geralmente cantando letras 

eróticas e de duplo sentido, enquanto as meninas dançam e utilizam movimentos 

corporais que fazem alusão ao sexo. Alguns bondes femininos não necessariamente 

cantam músicas eróticas, é caso das meninas do Gloss
12

, mas o duplo sentido é quase 

sempre muito comum. A maioria das mulheres MCs cantam sozinhas e nem sempre têm 

dançarinas, também não é regra cantarem músicas sensuais, muitas delas cantam o 

chamado funk consciente, e muitas fazem as duas coisas, como é o caso da MC 

Dandara.  

Dandara começou a carreira cedo, cantando músicas como o Rap da Benedita, 

composto por ela na década de 90 com o objetivo de concorrer a um festival, o qual foi 

vencedora. A música fala sobre a então senadora negra Benedita da Silva. A MC 

também chegou a compor uma música para a trilha sonora do filme Tropa de Elite. O 

                                                   
11 Como por exemplo, o Bonde Faz Gostoso, a Gaiola das Popozudas, Jaula das Gostozudas, e outros. 
 

12 Bonde feminino formado por quatro meninas Nanda Lyra, July Joy, Bruna Barros e Talita. 
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samba chamado Nossa Bandeira
13

, foi gravado pelos MCs Junior e Leonardo e é a 

décima segunda faixa do CD de músicas do filme. Ela, além de funks conscientes, 

compõe músicas de “putaria” para, segundo ela própria declarou, garantir o ganha-pão 

através do funk e conseguir espaço. Dandara sempre faz questão de frisar que deseja 

voltar a compor músicas como o Rap da Benedita algum dia, mas que agora, para quem 

escolheu viver do funk, isso é impossível. 

O contexto é algo indispensável na abordagem do tema proposto por este 

capítulo. Por isso, para além das letras de música, é importante pensarmos, ainda que 

brevemente, em como a mulher se apresenta nos ambientes de fruição do funk. Assim 

como na maioria dos locais onde a mulher está presente no meio musical e em outras 

formas artísticas e espaços da sociedade, onde há erotismo, a mulher torna-se 

indispensável. Este elemento caracteriza boa parte das letras das músicas tanto dos 

homens quanto das mulheres do funk, assim como o ambiente onde essas canções serão 

ouvidas pelo público e apresentada por esses artistas. Acompanhei muitos espaços de 

fruição do funk, desde as chamadas Rodas de Funk
14

 até baile de favela e shows em 

casas noturnas freqüentadas pela classe média.  

A diferença de comportamento dos homens de classe média e os freqüentadores 

do baile de favela é mínima. No baile de favela, os homens respeitam um pouco mais as 

mulheres, tanto as que estão se apresentando como as freqüentadoras. Os homens de 

classe média se dirigem às mulheres – quando elas estão no palco – de maneira 

grosseira e, muitas vezes, insinuando que as dançarinas ou as MCs são prostitutas. Um 

dos casos mais ilustrativos foi um show da MC Dandara que aconteceu no campus do 

Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). As dançarinas, assim como a 

própria Dandara, receberam ofertas para fazer programas sexuais, além dos gritos de 

“gostosa”, “cachorra”, “delícia”. Conversando com as dançarinas, pudemos constatar 

que este não foi um caso isolado, ao contrário, acontece em todos os lugares, em maior 

                                                   
13 Voltei pra defender nossa bandeira / Levanta acampamento, guerreiro, / É hora de avançar / Vamos 

falar de preconceito social, / O que te faz ser um "doutô" / E o que te faz ser marginal / Vamos falar de 

preconceito social / O que te faz homem do bem / E o que te faz homem do mal / Ali na zona sul: / - Oh 

rapaz, olha a hora, vai pra casa, / Não fica dando mole por aí / Lá na favela: / - Mão na cabeça, tire os 

sapatos / Já toma um chute, malha uns "cruzado" / Se eu te pegar de novo,/ Tu já sabe como é / O 

moleque já vem do trabalho estressado / Já sobe o morro "bolado" / Já pensando em vingança / Se todos 

nós formos tratados iguais / Bota na ponta do lápis / Que acaba os marginais. 
14 As Rodas de Funk fazem alusão às rodas de samba e são espaços construídos para que sejam resgatadas 

músicas do chamado “Funk consciente” e, consequentemente, para que sejam trazidos de volta MCs da 

década de 1990 que, em sua maioria, encontram-se esquecidos pela mídia e pelo grande público. As rodas 
de Funk também têm o papel de reunir esses artistas com o intuito de conscientizá-los de seus direitos 

autorais, além de buscarem alternativas para a falta de espaço na grande mídia. 
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ou menor grau. Já nas rodas de funk, o comportamento dos homens é bem diferente. 

Além de ser um evento com objetivo diferente dos bailes funk comuns, pois tem um 

caráter mais político-cultural, o número de mulheres se apresentando é bem pequeno e 

elas quase nunca cantam músicas sensuais e/ou dançam com roupas características dos 

shows.  

Outra questão importante é que os artistas que se apresentam nessas rodas, em 

sua maioria, são de outra geração de funkeiros, na qual o número de mulheres era ainda 

menor. As músicas eram bem diferentes, apesar de letras de duplo sentido serem 

comuns, nenhuma delas falava explicitamente sobre sexo e erotismo. Essas são algumas 

das razões que constatei para essa diferença de comportamento entre os homens e entre 

as próprias mulheres nos diferentes ambientes de fruição do funk. 

 

 

CAPÍTULO 2: 

O chamado “jornalismo popular” pautando as mulheres funkeiras 

 

2.1 – Conceitos de cultura popular e indústria cultural 

“Tenho quase tanta dificuldade com „popular‟ quanto tenho com „cultura‟. 

Quando colocamos os dois termos juntos, as dificuldades podem se tornar tremendas.” 

Stuart Hall 

Muito se discute e se argumenta sobre os conceitos de cultura popular e cultura 

de massa. Afirmações como “cultura popular é o autêntico” ou “cultura de massa é o 

que as massas consomem” são partes de um grande emaranhado de questões do senso 

comum que revestem os conceitos de cultura. Para além dos paradigmas que envolvem 

as chamadas cultura erudita, popular e de massa, este trabalho pretende desconstruir 

esses conceitos para que entremos em uma área ainda mais profunda: as derivações do 

conceito de popular. A principal derivação que pretendemos desconstruir é do 

jornalismo popular, conceito que nos parece oportunista, que pegou carona numa onda 

de buscas deste novo mercado jornalístico, como explicaremos adiante. 

Para entrarmos no tema cultura popular, é necessário, antes, debatermos os 

sentidos da palavra cultura. Como todo termo polissêmico, podemos obter inúmeros 
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sentidos diferentes para a palavra cultura. Basta perguntarmos a diferentes pessoas, de 

diferentes classes sociais, etnias, gêneros, regiões e teremos muitos significados 

diferentes para o termo. Mas há dois sentidos mais comumente utilizados. O primeiro 

deles é o de cultura como o saber erudito, como a característica de quem domina a 

linguagem culta, conhece livros, filmes, músicas e lugares destinados a uma 

determinada parcela da sociedade: as elites culturais, intelectuais e financeiras. Essa 

concepção da palavra tem sua gênese na Europa do século XVIII, momento em que uma 

profunda transformação favorecia grupos sociais que começavam a lucrar com a 

industrialização e suas consequências. Ao mesmo tempo, outros setores da sociedade 

europeia (nobreza, artesãos etc.) desconfiavam deste processo de transformação, já que 

alguns valores que lhes eram caros tornaram-se secundários em nome da padronização e 

da mercantilização. Neste sentido, no mundo contemporâneo a arte e a cultura surgem 

num contexto de crítica ao que representavam as transformações trazidas pelo sistema 

capitalista. Justifica-se, então, a noção de cultura como saber erudito, pois a cultura e a 

arte seriam os lugares em que valores anteriores à Revolução Industrial – criatividade, 

autenticidade - ainda estariam presentes. Desse modo, a cultura seria um campo 

protegido da vida mecânica ao qual os seres humanos estariam destinados com o 

desenvolvimento do capitalismo. (FACINA, 2009) 

Um dos grandes problemas desta noção de cultura é sua associação a um 

pensamento elitista, pois esta “cultura protegida do mecanicismo” seria acessível a 

poucos. Assim, vale perguntarmos: a quem interessa esta definição? Por que entender 

deste ou daquele assunto faz de uma pessoa mais “culta” que a outra? Por que para 

muitos o funk, por exemplo, não pode ser considerado cultura? Não seria esta definição 

de cultura mais uma estratégia dessas elites para manterem-se em um lugar de fala 

especial, no qual há uma maior facilidade para a manutenção de seus privilégios? 

O outro sentido de cultura está relacionado ao modo de vida, os costumes e 

práticas sociais de quaisquer grupos da sociedade. Esta é também chamada de 

concepção antropológica e se difere da concepção elitista, pois nela não existiriam 

culturas inferiores ou superiores, apenas diferentes. Dessa forma, tanto o funk, como o 

samba, o maxixe, uma sinfonia ou uma ópera estariam enquadrados em uma mesma 

atividade: a cultura.  

No entanto, há que se ter cuidado com a chamada concepção antropológica de 

cultura. O problema é que, muitas vezes, esta visão acaba mostrando-se simplista 
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demais, ignorando outros fatores sob a justificativa de que tudo seria determinado pela 

cultura. Por um lado, para muitos marxistas a luta de classes por si só explicaria todo e 

qualquer processo, reduzindo a cultura a um simples reflexo da base econômica, incapaz 

de influenciar nas dinâmicas social, econômica e política. Do outro lado estão os 

chamados culturalistas, para os quais a cultura é que seria determinante. Segundo esta 

visão, muitos problemas contemporâneos resultantes de diversos fatores (históricos, 

culturais, sociais, econômicos etc.) se reduziriam a apenas uma justificativa, a cultura. 

Ambas as concepções apresentam problemas. Uma por admitir que a cultura estaria 

acima das determinações materiais da sociedade e, portanto, em um estágio superior, de 

“elevação” do ser humano; a outra por enxergar a cultura como campo secundário da 

vida. A visão que preferimos adotar, não se prende a nenhuma das concepções 

anteriores. Inaugurada pelos estudos culturais, a noção de que a cultura é espaço onde as 

disputas que transformam o mundo acontecem, é a que nos vale neste trabalho. 

Se a cultura já mostra-se como um conceito polissêmico, por vezes contraditório 

e, quase sempre, complicado, a cultura popular é um termo de igual ou maior 

complexidade. Relacionada por muitos a uma noção de tradição e autenticidade, a 

cultura popular vem sendo objeto de discussão desde o século XVIII, com estudos sobre 

os costumes da classe operária inglesa. Embarcamos, então, nas pertinentes críticas 

feitas por Stuart Hall às duas concepções mais comuns de popular. Em seu livro “Da 

diáspora: interações e mediações culturais”, Hall dedica um capítulo ao debate sobre as 

concepções de popular, explicitando o jogo dialético sobre o qual a cultura popular se 

movimenta.  

Hall desconstrói as três visões mais comuns de “popular” e apresenta uma 

terceira concepção que, segundo ele, seria a mais aceitável, embora incômoda. O 

sentido de cultura popular presente no senso comum é o de que tudo aquilo que é 

consumido pelo povo é popular. Assim, para o senso comum, o povo seria receptor 

passivo do que é produzido pela indústria cultural e, por consequência, aprisionado em 

um “permanente estado de „falsa consciência‟” (HALL, p. 253, 2006). Atribuir à cultura 

popular um sentido tradicional, de formas “autênticas” de vida e costume, mostra-se um 

tanto perigoso. O que pode ser autêntico no mundo contemporâneo, onde tudo interage 

e se modifica, onde se diz que vivemos em um supermercado de identidades? 

(BAUMAN, 2001).  
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Para Hall, esta concepção nega o pressuposto dialético da cultura popular e 

ignora relações essenciais intrínsecas do poder cultural – de subordinação e dominação 

(HALL, 2006). Outra concepção enumerada por Hall é a de que “cultura popular é todas 

essas coisas que „o povo‟ faz ou fez. Esta se aproxima de uma definição antropológica 

do termo [...]” (idem, p. 256). Segundo Hall, esta seria uma noção descritiva do que é 

cultura popular. Desse modo, ignoraria o caráter mutável dos conteúdos de cada 

categoria estruturadora do sentido de “popular” em oposição à cultura dominante. 

A opção para definição de popular feita por Hall é a de considerar atividades 

com raízes “nas condições sociais e materiais de classes específicas; que estiveram 

incorporadas nas tradições e práticas populares” (idem, p.257).  

“Neste sentido, a definição retém aquilo que 

a definição descritiva tem de valor. Mas vai além, 

insistindo que o essencial em uma definição de 

cultura popular são as relações que colocam a 

„cultura popular‟ em uma tensão contínua (de 

relacionamento, influência e antagonismo) com a 

cultura dominante. Trata-se de uma concepção de 

cultura que se polariza em torno dessa dialética 

cultural” (HALL, 2006).  

Esta tensão contínua a que Hall se refere, é peça-chave para entendermos a 

problematização do conceito de jornalismo popular que faremos no tópico seguinte. 

Primeiro porque, é esta tensão, em conjunto com outros movimentos e fatores, que 

movimenta a disputa pelo direito de significar, tão cara aos indivíduos nos dias de hoje. 

Para consolidar esta disputa pelo direito de significar, o discurso torna-se ferramenta 

fundamental. É ele que concretiza a disputa de hegemonia, e a cultura popular é a arena 

onde essa disputa acontece no cotidiano, seja através da mídia, da opinião pública, das 

práticas cotidianas. O discurso é sempre carregado de ideologia e faz com que gire a 

roda das disputas na arena da cultura popular. Sem entender esta premissa, não podemos 

analisar o jornalismo hegemônico, que tem seu próprio discurso e, nele, sua própria 

ideologia, e é deste direito de significar, de expor aos indivíduos o seu discurso, que 

nasce a disputa, a contra-hegemonia. Tudo numa mesma arena de disputas: a cultura, 

principalmente a cultura popular. 

Nas discussões do termo “popular”, muitas vezes, ele surge como oposição à 

cultura de massas. Entretanto, como contraponto a este conceito, Adorno e Horkheimer, 

no final dos anos 40 do século XX, definem o termo Indústria Cultural. Para os autores, 
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“cultura de massas” era uma expressão que transmitia a ideia de produção feita pelas 

massas, pelo povo e, por isso, relacionada à cultura popular. No entanto, os produtos da 

chamada cultura de massas nada mais eram que artefatos produzidos diretamente para o 

consumo. Portanto, Adordo e Horkheimer vão salientar o caráter desses produtos, 

direcionados à alienação de seus consumidores e sem comprometimento com qualidade 

artística, muito mais relacionados à reprodutibilidade técnica, influenciando diretamente 

o processo de criação desses produtos. 

Dessa forma, segundo os autores, a cultura passa a caminhar rumo à 

padronização não só dos produtos culturais, mas também do gosto do público, 

provocando a pasteurização de outras manifestações culturais, como a cultura popular. 

As classes subalternas seriam, então, o objeto da indústria cultural, e não o sujeito desta 

(ADORNO, 1986). 

 

2.2 - Funk e Indústria Cultural: uma relação contraditória 

Nos dias de hoje, pode-se dizer que nada escapa aos dedos da Indústria Cultural. 

Com o funk não poderia ser diferente. O ritmo, ao mesmo tempo em que é 

criminalizado e tratado como “baixa cultura” por muitos, é, algumas vezes, aclamado 

pela mídia grande. A grande maioria das emissoras de televisão já apresentou artistas do 

funk, algumas até fizeram programas especiais com esses artistas. As contradições da 

Indústria Cultural estão presentes também no funk de várias formas. Seja através da 

hierarquização das produções dos artistas do funk, seja através das relações de trabalho 

existentes neste meio, seja das formas de produção e fruição, a “indústria do funk” é 

permeada de contradições. E são essas contradições que pretendemos relatar neste 

capítulo. 

Segundo Micael Herschmann, o funk já apresenta uma contradição central em 

sua base: atinge uma grande parcela da população do Rio de Janeiro e do Brasil, 

principalmente a juventude de classe média, enquanto produto cultural a ser consumido, 

no entanto, aqueles que trabalham com o funk cotidianamente, os responsáveis pela 

criação, composição e produção das músicas, bem como os que trabalham por trás das 

produções de festas e eventos sofrem com a estigmatização de sua origem social e seus 

estilos de vida. Todos esses artistas, bem como o grande público consumidor do funk – 

os moradores de favela, no caso – são referenciados em um mesmo rótulo. Neste caso, 
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há uma clara contradição presente. Tanto os jovens de classe média como os favelados 

consomem o funk durante muitos de seus finais de semana, ambos estão reunidos em 

um mesmo rótulo, mesmo estando em classes sociais diferentes e representando papéis 

completamente diferentes dentro dessa lógica de produção-consumo do funk. 

Durante os trabalhos de campo realizados para elaboração da pesquisa que gerou 

esta monografia, pudemos observar muitas reivindicações dos MCs e DJs funkeiros. 

Segundo os membros da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (APAFUNK) 

e do movimento Funk é Cultura, existe um monopólio do mercado do funk, que se dá 

através do controle de equipes de produção das músicas por parte de alguns empresários 

específicos e já velhos conhecidos do mundo funk carioca.  

A indústria do funk é, hoje, controlada por duas empresas principais: a Furacão 

2000, cujo dono é o Rômulo Costa; e a Big Mix, controlada pelo DJ Marlboro. A 

Furacão 2000 é uma equipe de som, produtora de shows, festas e bailes, além de 

gravadora carioca que está no mercado desde os anos 80, após a fusão de das equipes 

Som 2000 (de Rômulo Costa) e Guarani (de Gilberto Guarani). A Big Mix foi criada 

pelo DJ Marlboro, que depois também ganhou um programa na rádio Beat 98, com o 

mesmo nome da equipe.  

Dentro da dinâmica da indústria cultural, na qual o funk também está inserido, a 

exploração é tão comum como em qualquer esfera do trabalho. A base do sistema 

capitalista é a exploração do trabalho humano, no entanto, quando essa relação é entre 

empresários e MCs, há um exagero. O desrespeito às legislações vigentes, tanto 

trabalhista como de direito autoral, é a principal marca dessas empresas, mas nem 

sempre foi assim. Nos anos 80, a cena funk girava praticamente em torno da enorme 

quantidade de equipes de som, responsáveis pelos equipamentos e contratações de MCs 

para os bailes. As principais equipes eram a Soul Grand Prix, Furacão 2000, A Cova, 

Pipo's, Cash Box e ZZ Club, mas como a demanda dos bailes pela cidade afora era 

muito grande, várias outras pequenas equipes também tinham seu espaço. Com o 

processo de criminalização do funk nos anos 90, essas equipes ficaram restritas a 

algumas partes do subúrbio e das favelas, fazendo com que muitas delas fossem 

desaparecendo.  

Ao longo dos anos 90, algumas equipes de som permaneceram, mas a maioria 

foi extinta, tornando o mercado do funk um espaço para poucos. No final dos anos 90, 

foi-se consolidando um cenário de cada vez maior precarização das carreiras dos MCs. 
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Dessa maneira, profissionais que faziam cerca de vinte shows por mês, passaram a fazer 

um, às vezes nenhum. Foi o caso, por exemplo, dos MCs Junior e Leonardo, que se 

viram obrigados a não dependerem mais do funk. Junior e Leonardo iniciaram a carreira 

no início dos anos 90, decidiram cantar após assistirem a um show de MC Galo, de 

quem tornaram-se fãs. Após vencerem nove concursos de funk, foram convidados pelo 

DJ Marlboro para gravarem um disco, que foi o primeiro disco de apenas uma dupla de 

funk (antes, os discos eram coletâneas de músicas de vários artistas). Lançado pela 

Sony, o principal sucesso do disco foi o “Rap das Armas”, que resultou no primeiro 

videoclipe de funk do Brasil. Após isso, a dupla foi contratada pela gravadora. 

Ganharam assessoria de imprensa, equipe técnica, advogados, produtores, seguranças e 

motoristas, algo nada comum para o universo do funk. No entanto, essa fase durou 

pouco. Com todos os problemas que o funk passou a enfrentar no final dos anos 90, 

Junior e Leonardo perderam espaço, e se viram obrigados a encontrar outra forma de 

sustento: viraram taxistas. 

Os MCs Junior e Leonardo não foram os únicos a serem praticamente excluídos 

do cenário do funk nessa época. E não foi à toa que isso foi uma constante com muitos 

MCs, DJs e equipes de som. O processo de criminalização do funk, que se iniciou nos 

anos 80, foi consolidado no fim dos anos 90 por uma série de acontecimentos.  

Pode-se dizer que o primeiro deles, à primeira vista não parecia negativo. O funk 

em 1990 começa a ganhar a cidade. Jovens de classe média passam a conhecer esse 

ritmo que antes tinha como ouvintes somente moradores de favelas e do subúrbio 

carioca. “Nesse momento, o funk começa também a cruzar as fronteiras simbólicas da 

cidade do Rio de Janeiro, atraindo jovens de classe média para os chamados bailes de 

comunidade – bailes que acontecem em favelas. O funk passa a ser tocado também em 

locais da Zona Sul” (LOPES, 2010). A partir desse momento, com maior visibilidade, o 

funk começa a ser alvo de críticas por toda parte. Poder público, mídia corporativa e 

moradores de bairros de classe média começam a questionar o fenômeno que tomava 

conta das casas de shows.  

Nesta época, vale lembrar, os bailes funk contavam com os chamados “bailes de 

corredor”. Nesses bailes, “galeras” de diversas comunidades se dividiam em dois 

grupos, os “lados A e B”. Em um determinado momento do baile, esses grupos eram 

incentivados pelos DJs e organizadores da festa a brigarem entre si. Em um dado 

momento, essas galeras passaram a se enfrentar também fora dos bailes. Para os grandes 
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jornais e para a classe média freqüentadora das praias da zona sul, eram os chamados 

“arrastões”, nos quais os favelados saíam dos bailes funks já pela manhã e passavam 

pelas praias assaltando e aterrorizando os banhistas. No entanto, esses “arrastões” não 

passavam de um enfrentamento entre galeras além-baile. 

“Criação midiática, os arrastões foram apresentados 

ao amedrontado público como assaltos realizados 

por bandos de funkeiros favelados. Na verdade, se 

tratavam de embates entre galeras oriundas de 

bairros como Vigário Geral, encenando na parte 

“nobre” da cidade os rituais já bastante conhecidos 

nos territórios além túnel. [...] O diferencial dos 

chamados arrastões era a cor da pele e a origem 

social dos jovens que se enfrentavam, alguns 

entoando gritos de guerra como „É o bonde do mal 

de Vigário Geral‟”. (FACINA, 2009) 

Esse fato foi o estopim de uma verdadeira guerra declarada pelo poder público e 

pela mídia ao funk. A partir daí, duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) 

foram instaladas, uma em 1995 e outra em 1999, para investigar supostas ligações de 

MCs, organizadores de bailes e DJs com o narcotráfico, entre outras questões. É nessa 

época que os bailes começam a ser fechados pela polícia, equipes de som começam a 

falir por falta de demanda e MCs começam a não mais conseguirem sobreviver de seus 

trabalhos como músicos. Esses músicos, com exceção de alguns como Claudinho e 

Buchecha, tinham apenas os bailes de favela como fonte de renda, no entanto, até 

mesmo esses bailes passam a ser perseguidos pelo poder público. Dessa forma, o 

mercado do funk passa a se tornar um trabalho quase impossível para a maioria dos 

MCs. 

Nesta fase, o que se consolida através dessas proibições é um mercado fechado e 

controlado por poucos. Além disso, os MCs que antes se sustentavam do funk e que não 

queriam parar de cantar, se viram diante de uma situação complicada e polêmica. Com a 

intensificação do ambiente da favela como principal mercado do varejo das drogas, 

além da quase total ausência do Estado nessas áreas, o forte crescimento das facções 

criminosas fez surgir uma oportunidade para esses músicos. Os chamados “proibidões” 

foram a alternativa encontrada por muitos MCs para manterem suas carreiras. Foi o 

caso, por exemplo, da dupla Cidinho e Doca. Conhecidos por músicas que exaltavam a 

paz nos bailes funk, o orgulho de morar na Cidade de Deus (favela onde foram criados) 

e por canções de amor, os MCs, nessa época, gravaram alguns “proibidões” de 
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exaltação ao comando vermelho, inclusive compondo versões de funks famosos, como 

o Rap das Armas, de Junior e Leonardo. 

Com demandas cada vez mais restritas e um mercado dominado por duas 

empresas, os MCs da nova geração do funk foram obrigados a adaptar-se a novas regras 

– muitas vezes ilícitas. O controle dessas empresas faz com que os MCs se sujeitem a 

contratos vitalícios (o que, por lei, não existe), abrir mão de seus direitos autorais, 

cantarem em festas e shows sem receberem, ou recebendo valores simbólicos (às vezes 

cinquenta, cem reais) e tendo suas músicas registradas por outras pessoas. Existem 

relatos de artistas que vendem suas músicas ao DJ Marlboro por valores insignificantes, 

ou até, não chegam a vender, Marlboro apenas toca as músicas em festas e programas 

de rádio e as registra como suas. Segundo a Furacão 2000 e o DJ Marlboro, as empresas 

estariam seguindo “padrões internacionais de contrato”. No entanto, trata-se de um claro 

desrespeito às leis de direito autoral e trabalhistas. 

“[...] apesar da indústria do funk movimentar 

grandes cifras e atingir milhões de pessoas, seus 

artistas e trabalhadores passam por uma série de 

dificuldades para reivindicarem seus direitos. São 

superexplorados, submetidos a contratos abusivos e, 

muitas vezes, roubados”. (Manifesto do Movimento 

Funk é Cultura, aprovado em 26/07/2008) 

Atualmente, existe um movimento responsável por conscientizar os artistas 

sobre essa situação e por lutar pelos direitos dos MCs e DJs. Através do movimento 

Funk é Cultura e da organização dos MCs e DJs, foi fundada a Associação dos 

Profissionais e Amigos do Funk – APAFUNK. Esta Associação, cujo presidente é MC 

Leonardo, tem acumulado conquistas importantes neste sentido. Uma delas foi uma lei 

que revogou a lei estadual de número 5265, de autoria do deputado Álvaro Lins. A lei 

5265, na prática, significava a proibição dos bailes funk, pois colocava inúmeros 

empecilhos para sua realização. Além da revogação desta lei, outra foi aprovada. O funk 

tornava-se, então, movimento cultural, portanto, impossível de ser proibido. 

A aliança dos funkeiros com diversos movimentos sociais fez com que sua causa 

ganhasse força. Ao lado dos MCs e DJs estavam o MST, MTD, ocupações urbanas, 

movimentos de luta pelos direitos humanos, pela democratização da comunicação, e 

muitos outros. Uma ferramenta utilizada para conscientizar os artistas foi fruto dessa 
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aliança política. Da união APAFUNK, DPQ
15

 (Movimento Direito Para Quem?) e 

revista Vírus Planetário
16

 nasceu a cartilha
17

 de direitos autorais dos artistas do funk, 

lançada no dia 19/12/2009. 

Para diversos movimentos de esquerda, ali estava uma oportunidade de luta mais 

ampla: a luta pela diversidade cultural, pelo direito à cultura e pela democracia. 

Segundo Adriana Lopes “para os atores de esquerda, a identidade funkeira, apesar de 

altamente heterogênea, deixou de ser vista como uma performance alienante e passou a 

ser compreendida como o resultado, ou melhor, como uma resposta subalterna a formas 

de opressão e exploração. Desse modo, a identidade do funk foi inserida num contexto 

mais amplo de luta contra o preconceito, a discriminação e a criminalização dos pobres, 

da população favelada do Rio de Janeiro e de suas práticas” (LOPES, 2010). 

As leis, a cartilha e várias outras vitórias do movimento Funk é Cultura são 

passos importantes para a democratização do mercado do funk. Bailes proibidos podem 

voltar a existir, mais artistas terão espaço. Descriminalizar o funk não é tarefa fácil, mas 

as leis também não são o último passo desta jornada. A luta pela não criminalização do 

funk é diária e se dá em diversos espaços, na mídia, nas escolas, nas universidades, nos 

espaços públicos etc. 

Outro assunto polêmico no funk são os chamados “funk putaria”. Cantados tanto 

por homens como por mulheres, este subgênero nasce no período em que o processo de 

criminalização do funk estava a todo vapor. Em nome do alto alcance de mercado, das 

letras de fácil absorção e da facilidade da produção a “putaria” ganha espaço em 

detrimento do funk melody - de produção mais cara – e do “funk consciente”.  

Com a proibição dos bailes funk, as festas foram “empurradas” para a 

clandestinidade, ficando restritos a algumas favelas e alguns bairros do subúrbio. Como 

as músicas não ganhavam tanto alcance para fora desses ambientes, esse subgênero 

                                                   
15 Movimento "Direito Para Quem?" é coletivo de militantes na área sócio-jurídica e de direitos humanos. 

Foi fundado por estudantes de direito da UERJ e tem como objetivo atuar dentro e fora da universidade 

realizando debates e atuando no sentido de promover a igualdade social através do direito. 
16 A revista Vírus Planetário é uma publicação impressa e digital que traz “reportagens, artigos e charges 

que ironizam os fatos mais bizarros da política, da sociedade e da economia brasileira. Com uma dose 
cavalar de sarcasmo, a Vírus pretende chamar a atenção dos seus leitores para as aberrações geradas pela 

desigualdade. Por isso, assumimos uma visão crítica, caricatural e hiperbólica da notícia” – trecho 

retirado do site www.virusplanetario.com.br. É uma iniciativa de estudantes da PUC, UFF e UFRJ e teve 

sua primeira edição (disponível no site) publicada em maio de 2008, a edição mais recente da revista é a 

de número 7. 
17 A cartilha "Liberta o Pancadão" é fruto de uma parceria entre a Vírus Planetário, a APAFunk e o DPQ. 

O manual é utilizado pela APAFunk para a conscientização de MCs sobre seus direitos, além de se 

posicionar firmemente contra o preconceito existente em relação a esse gênero musical. A cartilha 

completa está disponível no link http://bit.ly/8X1SSo. 

http://www.virusplanetario.com.br/


33 

 

tinha ali seu local e sua oportunidade para se espalhar. Após isso, no início dos anos 

2000, o funk parece ter reconquistado seu espaço na mídia (por inúmeros motivos) e, 

neste momento, a putaria já era conhecida de todos. No entanto, as versões que saíam 

dos bailes de favela não eram as mesmas cantadas nele. As chamadas putarias light 

tinham espaço em programas de auditório e variedades, novelas etc. Dessa forma, os 

funks de “putaria” são um exemplo de vertente que aponta diretamente para a dinâmica 

da indústria cultural. As letras, em geral, são curtas e de fácil memorização, além 

estarem sempre sobre uma batida dançante e animada. 

“[...] O mais grave é que, sob o comando 

monopolizado de poucos empresários, a indústria 

funkeira tem uma dinâmica que suprime a 

diversidade das composições, estabelecendo uma 

espécie de censura no que diz respeito aos temas das 

músicas. Assim, no lugar da crítica social, a 

mesmice da chamada “putaria”, letras que têm como 

temática quase exclusiva a pornografia. Essa espécie 

de censura velada também vem de fora do 

movimento, com leis que criminalizam os bailes e 

impedimentos de realização de shows por ordens 

judiciais ou por vontade dos donos das casas de 

espetáculos” (Manifesto do Movimento Funk é 

Cultura, aprovado em 26/07/2008). 

Ressaltamos aqui que qualquer manifestação cultural é legítima, o que 

criticamos é que existam manifestações únicas. No caso do funk por exemplo, o 

movimento narrado neste capítulo nos mostra que o caminho rumo à indústria cultural 

deixou de lado os MCs que faziam letras e batidas diferentes das que vemos hoje em 

dia. Como a putaria foi a fórmula que funcionou, os empresários resolveram investir 

neste modelo, excluindo quase qualquer outra forma de expressão do funk. Hoje, a 

diversidade no funk não é respeitada, pois os funk melody e os conscientes estão 

restritos a artistas já consolidados. Quem não caminha nesta linha, está fora da 

engrenagem, portanto, tem pouca possibilidade de sucesso. 

 

2.3 – Às vezes bandidos, às vezes mocinhos: o funk na grande mídia 

Micael Herschman fala em seu texto “As imagens das galeras funk na imprensa” 

que o jovem negro morador de favela e/ou o funkeiro na época de maior investida no 

sentido de criminalizar o funk começa a ser “apresentado à opinião pública como um 
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personagem „maligno/endemoniado‟ e, ao mesmo tempo, paradigmático da juventude 

da favela, vista como revoltada e desesperançada” (HERSCHMAN, 2000). No entanto, 

paralelo a esse processo, o funk nos anos 90 começa a aparecer também nos cadernos de 

cultura dos principais jornais do país. Assim, a imagem do funk e dos funkeiros na 

mídia é apresentada de forma contraditória. Hora “música popular saída do gueto para 

as paradas de sucesso”, hora “meninas engravidam em trenzinho no baile funk”, as 

manchetes mostram as contradições do jornalismo corporativo brasileiro. 

Os arrastões foram o início das narrativas jornalísticas anti-funk, mas não foram 

o fim. De certa forma, os supostos arrastões geraram certa curiosidade da grande mídia 

carioca, que logo tratou de “investigar” os casos. A partir daí as manchetes dos 

principais jornais dizem “Arrastões levam terror às praias”, ou “Arrastão provoca 

pânico em Copacabana e Ipanema”, “Arrastões fazem da orla praça de guerra”
18

. 

Segundo Hermano Viana, a polícia, na época, declarou que não houve nenhum caso 

registrado de pessoa ferida, roubo ou furto. Esses títulos de matérias são de 1994, mas 

até hoje podemos encontrar nos grandes jornais esta visão criminalizante. 

“Desde aquela época os jornais desencadearam uma 

acirrada campanha contra o funk que dura até hoje 

(com honrosas exceções, já que a imprensa não é um 

ambiente homogêneo). O Jornal do Brasil, em 21 de 

janeiro de 1994, publicou uma matéria com o título 

bem comum naquela época: “Galera funk mata rival 

a tiros dentro do ônibus”. Em seu editorial “Ameaça 

das favelas”, de 5 de fevereiro de 1994, o mesmo 

jornal listava os seguintes “perigos” crescentes: 

“Tiroteios, guerras de quadrilhas, bailes funk, lixo 

lançado para baixo, invasão das reservas florestais, 

desrespeito à propriedade particular, tudo se 

avizinha do delírio”. Bem mais recente, O Dia 

mostrava que a visão da imprensa se mantinha: o 

editorial do dia 23 de julho de 2002 chamava os 

bailes, “com todo seu ritual de violência e barbárie”, 

de „grotescos‟. [...]Em outro editorial (19/7/1995), o 

JB decretava: „Os bailes funk são um caso de polícia 

e deveriam ser combatidos em nome da paz social‟.” 

(trecho do texto de Hermano Viana à revista Raiz) 

O curioso é que essas matérias enfatizavam que, quem sofria com a “barbárie” 

trazida por esses “criminosos” eram os moradores e freqüentadores da zona sul e sua 

                                                   
18 Essas manchetes foram encontradas em um texto escrito por Hermano Viana à revista Raiz. Disponível 

em http://revistaraiz.uol.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=112. 
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orla. Era a mídia fazendo vibrar o que velavam seus principais leitores (classe A e B): o 

racismo. Da mesma forma que o funk atravessava as fronteiras simbólicas atraindo 

jovens da classe média para os bailes, os funkeiros pareciam atravessar uma outra 

fronteira simbólica. O simples fato de essas pessoas estarem ali, na orla da zona sul, 

local onde sempre ocupam lugares subalternos, causava estranhamento. A presença 

negra não subalterna num lugar homogeneamente branco foi um dos fatores que 

causaram todo esse pânico diante dos favelados que passavam pela zona sul. Ou, como 

reflete Adriana Lopes: 

“Parece-me, desse modo, que arrastão foi um evento 

no qual esse racismo inconfessável é reatualizado 

por meio do mapeamento dos sujeitos e das práticas 

provenientes das favelas. A presença desses jovens 

em espaços da Zona Sul foi visto e significado como 

arrastão – ou seja, uma ameaça de invasão de certos 

sujeitos aos espaços que não lhe foram destinados na 

cartografia social carioca. Ou melhor, trata-se de 

espaços nos quais esses sujeitos só podem transitar, 

à medida que se enquadram numa determinada 

ordem, na qual a sua posição é sempre 

subalternizada. Porém, o arrastão era exatamente a 

negação dessa ordem e, logo, dessa posição. Os 

mapas encenavam, assim, o medo da favela, 

desenhando um alerta sobre a proximidade das 

„belas praias‟ e dos „bairros nobres‟ com aqueles 

outros locais – racializados e imaginados como o 

perigo. Portanto, mais do que uma mera descrição, 

esses mapas são um chamado que poderia ser 

legendado da seguinte maneira: “Atenção leitor, 

perigo! Jovens favelados e insubordinados por 

perto!” 

Paralelamente a essas manchetes, outras também circulavam nos cadernos de 

cultura desses mesmos jornais. Comportamento, moda, música, divulgação de shows, 

tudo isso estava presente em jornais que publicavam, por exemplo, editoriais nos quais 

o funk era “caso de polícia”. No entanto, para que isso fosse possível, uma divisão foi 

entre “funk do bem” e “funk do mal” foi feita por esses veículos. Afinal, como dar 

espaço para este gênero musical “maligno” em um caderno de cultura se ele não pode 

ser cultura, pois vem acompanhado de práticas “bárbaras e criminosas”? Dessa forma, a 

partir deste momento, começa a se delinear uma suposta divisão entre os subgêneros do 

funk. Divisão esta que nega que possa ser considerado cultura um proibidão, por 
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exemplo. 

Ao mesmo tempo em que o funk aparece em primeiro lugar nas páginas 

policiais, está em primeiro lugar nas paradas de sucesso e tem seu espaço nos cadernos 

culturais, a juventude de classe média torna-se árdua consumidora do gênero. Os bailes 

em São Conrado (os famosos bailes da boate Circus) e vários bairros da zona sul lotados 

chamam atenção e mais uma vez torna-se manchete nos principais meios de 

comunicação. De inimigo da classe média, o funk passa a ser objeto de diversão da 

juventude zona sul. Assim, ele torna-se interessante para a indústria cultural, que 

enxerga ali uma grande oportunidade de lucro. Ao se consumido por outros atores, para 

além das favelas, o funk passa a ser ressignificado. De ritmo bandido, torna-se o 

divertimento da classe média e moda entre a juventude. Nota-se, então, uma clara 

diferenciação de classe: o funk da classe média e dos favelados é o mesmo, a diferença 

é quem está por trás do rádio. Ou, segundo Adriana Lopes, “o grande problema não é o 

gênero musical, funk, mas sim quem o consome. Em outras palavras, o racismo 

inconfessável, na forma de preconceito musical, dissimula quem é o verdadeiro alvo da 

discriminação” (LOPES, 2010). 

Na televisão esta contradição é também marcante. Ao mesmo tempo que a 

música “Feira de Acari”, de MC Batata estava no ar em rede nacional como faixa da 

trilha sonora da novela “Barriga de Aluguel”, os noticiários exibiam manchetes muito 

parecidas com as que vimos nos jornais impressos. O mesmo aconteceu na novela “O 

Clone”, na qual uma das personagens principais da novela frequentava bailes funk e 

sempre aparecia ao som da música “Som de Preto” dos MCs Amilka e Chocolate.  

No mesmo ano em que a novela foi exibida, um fato polêmico chocou a 

sociedade brasileira. O jornalista da Rede Globo Tim Lopes foi morto por traficantes na 

Vila Cruzeiro, favela carioca. Segundo a emissora, Tim Lopes fora capturado em uma 

quadra onde acontecia um baile funk enquanto investigava a suposta ligação entre os 

organizadores da festa e o chefe do varejo das drogas no morro, Elias Maluco. Sobre 

este caso, destacamos o livro “Dossiê Tim Lopes – Fantástico/Ibope” do jornalista 

Mário Augusto Jakobskind, que se propõe a oferecer um outro ponto de vista sobre o 

caso. 

Segundo Jakobskind, a rede Globo dizia na época que Tim Lopes fora chamado 

para fazer uma matéria sobre os abusos dos bailes funk em favelas. A suposta presença 

de menores e a venda de drogas era, também segundo a emissora, uma preocupação dos 
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moradores, que solicitaram à Globo uma matéria de denúncia sobre o caso. Jakobskind 

relata que, na verdade, a emissora omite os verdadeiros fatos. Tim Lopes estava em 

período de férias quando foi chamado pela Globo, na verdade, para realizar uma 

reportagem sobre a venda de drogas na Vila Cruzeiro. O que Jakobskind também 

destaca é que, naquele momento, Tim Lopes havia ganhado projeção nacional por 

ganhar prêmios jornalísticos por suas matérias que investigavam a venda de drogas ao 

ar livre em favelas cariocas. Nesse caso, Tim Lopes foi à Vila Cruzeiro à pedido da TV 

Globo, sendo um rosto conhecido e sem qualquer proteção.  

Cabe, então, questionarmos o que realmente estava em jogo ao, novamente, a 

mídia corporativa relacionar o funk à criminalidade e ao tráfico de drogas. Por que dizer 

que Tim Lopes morreu em um baile funk? A falta de sinceridade no caso nos parece um 

recuo da TV Globo, por medo de ser acusada de irresponsabilidade ao entregar a pauta 

para Tim Lopes. E como o discurso do baile funk como algo violento já foi introjetado 

pelas audiências, nada mais fácil, para os emissores deste discurso, que alguém ser 

capturado e morto neste local. 

Recentemente, com a mobilização dos movimentos contra a criminalização do 

funk, muitos eventos foram promovidos em torno desta discussão. Como já foi dito, leis 

foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), mas 

o processo até a aprovação das leis foi longo. Há muito tempo o Estado tem sido 

questionado apontado como um dos grandes responsáveis pela situação do funk por 

motivos lógicos. A falta de políticas públicas para cultura assola todas as áreas do 

campo cultural, mas no caso do funk, o problema é ainda pior, pois o ritmo está 

diretamente associado à favela, local onde política pública é algo raro.  

Desde 2008, com a criação do movimento Funk é Cultura, esses 

questionamentos ganharam apoio e força. Após inúmeros debates e rodas de funk, a 

APAFUNK conquistou, através do mandato do deputado estadual Marcelo Freixo, uma 

audiência pública para debater os temas que envolvem o funk. Essa audiência foi 

marcada para o dia 25 de agosto de 2009 e contou com as presenças – na mesa do 

plenário - do antropólogo Hermano Viana, do presidente da APAFUNK, MC Leonardo, 

da secretária estadual de Educação, Teresa Porto, do deputado estadual Marcelo Freixo, 

da cantora Fernanda Abreu e da Secretária de Estado de Cultura Adriana Rattes. No 

plenário, cerca de 500 pessoas cantaram músicas consideradas clássicos do funk 

consciente como o “Rap da Felicidade” e “Não me bate doutor”. O Rap da Felicidade 
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tornou-se referência do funk. Composta pelos MCs Kátia e Rasta, a letra fala sobre a 

violência na favela e protesta pelo direito ao lazer dos moradores, ilustra muito bem o 

momento em que estava se vivendo. Abaixo a letra: 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranqüilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência Que o pobre tem o seu lugar 

 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu tenho medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido a tiros de metralhadora 

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 

O pobre é humilhado,esculachado na favela 

Já não agüento mais essa onda de violência 

Só peço, autoridade, um pouco mais de competência 

 

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar 

Pois até lá no baile eles vêm nos humilhar 

Ficar lá na praça, que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes, que não têm nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela 

Só vejo paisagem muito linda e muito bela 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco 

E pobre na favela,vive passando sufoco 

Trocaram a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança 

 

O povo tem a força, só precisa descobrir 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. 

 

 

Movimentos sociais, deputados, pesquisadores, jornalistas da grande imprensa e 

da imprensa alternativa, empresários, todos ali em nome do funk. Neste episódio, mais 

uma vez, o funk ganha projeção na grande imprensa. Sites, jornais impressos, televisão. 

Todos estavam lá para cobrir o evento, promover o debate. O telejornal RJ TV, da rede 

Globo, fez cobertura ao vivo da audiência. Mais uma vez uma contradição se faz 

presente: como noticiar ao público das classes A e B que o funk estava prestes a se 

tornar movimento cultural? Esses jornais e telejornais logo trataram de responder a essa 
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pergunta. As matérias eram quase sempre acompanhadas de imagens e textos narrando 

o “passado mau” do funk. Com a voz nas matérias, os empresários DJ Marlboro e 

Rômulo Costa, quando muito, Fernanda Abreu e Hermano Viana. Os militantes da 

APAFUNK pouco apareceram. Alguns veículos, inclusive, narraram erroneamente a 

audiência como conquista dessas “celebridades” e não de um movimento político-

cultural (como os MCs costumam chamar a APAFUNK) articulado. 

Um acontecimento atual também tem trazido o funk para o centro dos debates 

mais uma vez. Desde que o jogador de futebol Adriano chegou ao Brasil vindo da Itália 

após dizer que pretendia abandonar a carreira, a favela é tema dos cadernos de esporte. 

Adriano chegou ao Brasil, não deu praticamente nenhuma entrevista e, segundo a 

grande imprensa, “desapareceu”. Chegou-se a cogitar que o suposto desaparecimento do 

jogador teria a ver com o uso de drogas, já que a única coisa que se sabia é que ele 

estava na favela onde nasceu e foi criado, a Vila Cruzeiro. Após alguns dias, Adriano 

vai a público dizer que estava onde sempre gostou de estar, em sua casa, ao lado dos 

verdadeiros amigos e da família simples. Pouco tempo depois, relatos de que Adriano, 

que jogava no Flamengo, estaria frequentando um baile funk seria outro assunto 

polêmico em que o jogador se envolveria. Logo após isso, surgiram acusações – que 

estão sendo apuradas pela polícia – de que Adriano teria ligações com traficantes, e que 

teria depositado determinada quantia em dinheiro na conta de um deles. Interessante 

analisarmos como sempre que o assunto é favela, para a mídia corporativa, os assuntos 

são violência e tráfico de drogas. Principalmente se a palavra favela vem acompanhada 

de baile funk.  

No mesmo período, o jogador de futebol e companheiro de Adriano no 

Flamengo Vágner Love também foi “flagrado” em um baile funk. Imagens do jogador 

em um baile foram exibidas no programa Fantástico da rede Globo, acompanhadas de 

narração e trilha sonora comuns a reportagens policiais. É interessante analisarmos 

como a palavra “flagra” é empregada nesses casos, enfatizando que a pessoa estaria 

praticando algo ilícito. Após essa reportagem, outras foram feitas sobre um suposto 

envolvimento de Love com o tráfico de drogas. 

Esses dois episódios ilustram a forma como a favela e o ritmo que nela nasceu 

são narrados pela mídia. Quase sempre se somam à palavra favela as palavras tráfico, 

bandidos, crimes, flagrante... Essa visão criminalizante demonstra que a favela é vista 

como uma ameaça e, por essa razão, deve ser sempre um gueto, isolada do resto da 
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sociedade, pois outras pessoas podem ser “contaminadas” com o que lá existe. Sobre 

isso, por fim, destaco o que disse Adriana Lopes: 

“Favela transformada em gueto e suas práticas 

significadas como “pelejas tribais” é o tom do 

discurso da mídia corporativa. Porém, se a favela 

fosse gueto, as suas músicas não seriam 

transformadas (como sempre foram na história dessa 

cidade, basta lembrar do samba!) nas trilhas sonoras 

que as elites consomem avidamente. Se a favela 

fosse gueto, o funk não teria dominado os espaços 

economicamente mais abastados da cidade e, 

conseqüentemente, os MCs Claudinho e Buchecha 

não embalariam  a curtição da juventude que 

freqüenta a Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca e 

os shoppings da Zona Sul.” (LOPES, 2010) 

Por fim, uma letra de Cidinho e Doca ilustra bem o que pretendemos explicar 

sobre a criminalização do funk: 

Não me bate, doutor 

(Cidinho e Doca) 

 

Apanhei do meu pai, apanhei da vida 

Apanhei da polícia, apanhei da mídia 

Quem bate se acha certo, quem apanha tá errado 

Mas nem sempre meu senhor as coisas vão por este lado 

Violência só gera violência irmão 

Quero paz, quero festa 

O funk é do povão 

Já cansei de ser visto com discriminação 

Lá na comunidade funk é diversão 

Hoje to na parede ganhando uma geral 

Mas se eu cantasse outro estilo isto não seria igual 

 

Mas não me bate doutor 

Porque eu sou de batalha 

Eu acho que o senhor tá cometendo uma falha 

Se dançamos funk é por que somos funkeiros 

Da favela carioca, flamenguistas, brasileiros (2x) 

 

Hoje eu tenho um pedido pra fazer para Deus 

Pai olhai os irmãos, filhas e filhos teus 

Prejuízo, desemprego, diferença social 

Classe alta bem, classe baixa mal 

Porque tudo que acontece no Rio de Janeiro  

A culpa cai todinha na conta do funkeiro 

E se um mar de rosas virar um mar de sangue 

Tu pode ter certeza vão botar culpa no funk 
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2.4 – Jornalismo popular: um conceito-problema 

Hoje, no Rio de Janeiro, circulam pelo menos quatro jornais que se auto-

intitulam populares. São eles o Meia Hora de Notícias, do grupo O Dia, o Expresso da 

Informação do grupo Globo, o próprio jornal O Dia e o Extra, também do Globo. Com 

um público imenso, este tipo de jornal tem ganhado cada vez mais público e há um 

certo tempo, estão no ranking dos jornais brasileiros de maior circulação. É voltado para 

as classes B, C e D, é vendido em bancas e possui características particulares e bem 

diferenciadas se comparados aos chamados “jornais de referência”. Seguindo uma 

tendência mundial, este tipo de publicação tem conquistado cada vez mais espaço no 

Brasil.  

O que pretendemos analisar neste capítulo é não só a consolidação deste tipo de 

jornalismo no Rio de Janeiro, mas também problematizar o conceito de jornalismo 

popular baseando-nos em duas propostas: 1) na análise das capas, das principais 

reportagens – as com maior repercussão- e nos conteúdos relacionados principalmente 

ao funk e às mulheres do funk, objetos deste trabalho; 2) e nos conceitos de “popular” 

adotados pelos estudos culturais. 

O chamado jornalismo popular ou sensacionalista surge em vários países no 

século XIX. Na França este tipo de publicação tem como origem os canards, uma 

espécie de folhetim cuja principal característica era relatar histórias consideradas 

fantásticas. O jornalismo sensacionalista consolida-se na França aproximadamente em 

1830, com os jornais La Presse e La Siècle. No entanto, esse tipo de jornalismo tem 

como inspiração jornais do século XVII, com histórias narradas de maneira fantástica. 

Nos EUA, a imprensa dita sensacionalista consolida-se em meados do século 

XIX. Por volta de 19830 surge o New York Sun, primeiro jornal assumidamente 

“popular” e com perfil bastante parecido com o que vimos hoje no Brasil. O New York 

Sun era destinado à classe operária de Nova Iorque e custava um centavo - ou um 

penny, daí a expressão penny press. 

Muitos destes jornais, tanto na França como nos Estados Unidos tinham como 

principais características enfatizar casos de violência e sexo, situações fora do comum e, 

principalmente, tragédias como afogamentos, incêndios, acidentes e atropelamentos 

bárbaros; histórias com tom pessoal e dramatizadas; e um grande número de charges e 

imagens com o intuito de atrair o público.  
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No Brasil, os jornais do império já apresentavam características semelhantes. 

Notícias com tom folhetinesco davam o ar popular aos jornais da época. Mas foi em 

1920, aproximadamente, que os jornais passam a se consolidar enquanto publicações 

sensacionalistas no Brasil. Com as chamadas “notas sensacionais”, eles noticiavam 

histórias polêmicas e trágicas bastante parecidas com as que marcavam as publicações 

francesas e nova iorquinas. Mas foi logo após esta fase, em meados do século XX, que 

começam a se modelar algumas das características que, futuramente, tornaram-se as 

principais do jornalismo brasileiro sob influência dos jornais dos Estados Unidos: o 

mito da imparcialidade, da neutralidade e a objetividade (ENNE, 2003). O 

distanciamento do fato passa a ser a principal marca deste jornalismo que nos anos 1980 

se consolida como o único possível para a cultura hegemônica. Tratamos a 

imparcialidade como mito, pois sabemos que ela é inatingível, no entanto, não 

pretendemos entrar profundamente neste debate. Mesmo com estas idéias consolidadas 

e com o desdém dedicado ao sensacionalismo, ele continua presente no jornalismo, 

embora algumas vezes camuflado na forma de bossa. Segundo Angrimani, as 

publicações jornalísticas chamadas de sensacionalistas existem desde que a imprensa 

surgiu no ocidente. 

Outra importante característica do hoje chamado “jornalismo popular” é a 

presença do fait diver (que significa fato diverso em francês). O fait diver é o que faz 

com que estes jornais contenham cada vez mais conteúdos cotidianos, familiares ao 

leitor. Acompanhado desses acontecimentos do dia-a-dia, elementos que provoquem 

algum tipo de sensação no leitor, seja de alegria ou tristeza, riso ou choro. É o que a 

autora Márcia Franz Amaral considera como uma das características mais comuns do 

dito jornalismo popular, pois precisa prender o leitor de alguma forma, já que o hábito 

da leitura não é proveniente das classes às quais ele se dirige. 

Entretanto, o sensacionalismo e o fait diver não nasceram na imprensa. Ariane 

Holzbach diz em seu artigo “Emoção e festa na cerimônia de posse de Lula: o 

sensacionalismo em matérias de política” que “tanto o sensacionalismo quanto o fait 

diver [...] são bem mais antigos e refletem o fluxo do desenvolvimento da própria 

sociedade (ocidental). As marcas textuais encontradas freqüentemente no 

sensacionalismo (a influência da oralidade, por exemplo) remetem necessariamente ao 

desenvolvimento da cultural popular e do desenvolvimento da vida urbana que se viu na 

modernidade, especialmente a partir do final do século XVII. Isso porque, com o 
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crescimento descontrolado da paisagem urbana e da população, formas inéditas de 

conviver com mundo foram surgindo, apoiados em novos aparatos tecnológicos que 

incentivaram a criação de novos estímulos sensoriais (Singer, 2001)”. 

A partir dos anos 1980 há uma reformulação nos padrões jornalísticos 

brasileiros. Com o desenvolvimento tecnológico acelerado e a queda considerável nas 

vendas e assinaturas dos principais jornais de circulação nacional, além da falência de 

muitos veículos impressos, a imprensa brasileira precisou se recuperar economicamente. 

Pensando de maneira mercadológica, resgatou-se, então, diversas estratégias antigas de 

atração do público, e novas formas de pensar a circulação – bem como a estrutura e o 

conteúdo – desses meios foram colocadas em prática. Redações foram reduzidas de 

maneira considerável e alguns jornalistas que antes escreviam uma matéria por dia, 

viram-se obrigados a, pelo menos, dobrar sua produtividade. Os fotógrafos de algumas 

editorias passaram a ser os próprios repórteres. O lucro dos grandes empresários da 

comunicação no Brasil estava ameaçado. 

Foi então que resgatou-se de décadas passadas a ideia dos “jornais populares”, 

repletos de imagens fortes, charges, textos curtos, linguagem fácil e fait diver. Esses 

jornais seriam vendidos apenas em bancas, sem assinaturas, seriam destinados ao 

público de baixa renda e contariam com promoções, sorteios de brindes e itens de 

coleção. Mas não são só essas as características observadas por nós ao analisar as 

publicações. A espetacularização das manchetes vem acompanhada da visão de mundo 

de uma determinada classe, embora a linguagem utilizada seja atribuída à outra classe 

social, a qual esses jornais destinam-se, este é um dos pontos a serem desenvolvidos 

neste tópico. 

Uma das preocupações deste trabalho é, justamente, questionar o conceito de 

jornalismo popular. Por que essas publicações ganharam este título? A maior 

preocupação dos autores que escrevem sobre este tema parece ser a qualidade 

jornalística dessas publicações. Márcia Franz Amaral, em seu artigo “Imprensa popular: 

sinônimo de jornalismo popular?”, demonstra interesse, por exemplo, em “criar padrões 

de um jornalismo de qualidade destinado as classes menos favorecidas”. Este não é o 

objetivo deste capítulo. Pretendemos apontar para questionamentos a essa forma de 

concepção do termo jornalismo popular, analisando o conceito de popular descrito pelos 

estudos culturais, principalmente por Stuart Hall. 
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Quando relacionamos textos, livros e artigos sobre o tema, em geral, as 

justificativas dos autores para considerar jornais como Meia Hora e Expresso populares 

são: a) São populares porque são baratos e voltados para as classes C, D e E, por isso 

não contam com assinatura, só são vendidos em bancas e a preços mínimos; b) tem 

linguagem fácil, simples e direta, com gírias que “o povo” entende e que não entenderia 

se fosse utilizada a linguagem de jornais como O Globo, por exemplo, por ser mais 

complexa; c) apresentam características comuns ao melodrama, utiliza o humor 

“pastelão”, o erotismo e o apelo às sensações, por isso são populares; d) existe nestes 

jornais a retórica da autenticidade, muito própria de produtos populares (AMARAL, 

2006). 

Denominar popular um produto pela classe à qual ele é destinada não parece, em 

princípio, um equívoco tão grave. Mas analisando profundamente, percebemos que há 

um erro conceitual. Se, neste argumento de que os jornais são chamados de populares 

porque são voltados a determinadas classes, a classe à qual ele se destina é determinada 

pelo valor de mercado do produto e não por formas democráticas do processo de 

elaboração deste jornal, ou, pelo menos, de questões de interesse ou identificação destas 

classes, o argumento parece não bastar por si só. Obviamente que o preço de um jornal é 

um dos fatores que definem quem o consome. Mas se definir quem consome 

determinado produto basta para estabelecer o critério do que é ou não popular, produtos 

gratuitos seriam genuinamente populares? Há que se analisar, também, o simbólico, os 

significados atribuídos a este produto. Dizer que o fato de um produto ser mais barato e 

ser consumido pelo público de baixa renda significa que ele é popular deve vir 

acompanhado dos fatores simbólicos que envolvem, por exemplo, o ato de comprar este 

jornal. Receber o jornal todos os dias pela manhã em casa é característica de uma classe 

que, a princípio, não consome os jornais populares. Dessa forma, o ato de comprar o 

jornal na banca e lê-lo no ônibus (e não em casa tomando café da manhã) consiste em 

um argumento de classe, no qual “o povo” seria o leitor, por isso, ele seria popular. No 

entanto, não é só por isso que esta justificativa não nos serve, pois, como dito 

anteriormente, há, em nosso ponto de vista, um erro conceitual que antecede todos os 

argumentos expostos acima. 

Sobre a linguagem fácil, realmente há uma demanda no meio jornalístico. A 

linguagem é uma das formas de dominação, e é também uma forma de resistência. Há 

interesses claros em utilizar esta ou aquela linguagem, dependendo do público que se 
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quer atingir. Vito Giannotti em seu livro “Muralhas da linguagem” cita vários exemplos 

de palavras consideradas das mais simples pela parcela da população que, mesmo 

minimamente, tem acesso à educação, mas que para boa parte da população brasileira 

simplesmente não fazem sentido. Um caso curioso narrado no livro é o da palavra 

otimista, dita em um debate eleitoral transmitido pela televisão pelos candidatos Ciro 

Gomes e José Serra. Ambos se auto-denominaram otimistas, considerando aquilo uma 

grande qualidade. No entanto, semanas antes, durante o programa Show do Milhão, 

programa de perguntas e respostas apresentado por Silvio Santos no SBT, uma das 

perguntas era “O que pensa uma pessoa otimista?”. As alternativas eram: A) Tudo vai 

dar errado; B) Tudo vai dar certo; C) Tudo é horrível; D) Tudo vai ficar do jeito que 

está. Vito conta que a candidata que deveria responder à pergunta - dona Edileusa, de 

Pernambuco - ficou bastante em dúvida, mas depois de alguns segundos pensando, 

respondeu “Tudo vai dar errado”. Este episódio demonstra a enorme defasagem 

existente no Brasil em termos de educação formal.  

Dessa forma, a linguagem torna-se uma das estratégias mais utilizadas para 

exclusão de determinadas classes de debates importantes e da formação de opinião 

pública. Se um jornal de grande circulação não permite à maioria da população 

compreender o que publica, tira delas o direito de questionar o que está escrito naquelas 

linhas. Mas se elas têm algo que podem ler e entender, obviamente consumirão este 

produto, embora ele não tenha o mesmo conteúdo presente no outro, que tem maior 

credibilidade e, por isso, maior chance de disputa de hegemonia. Assim, a essas pessoas 

é negado o direito de contra-argumentar, debater e questionar. A elas destina-se o fait 

diver, o que os editores dos jornais ditos populares consideram relevantes para elas. 

Como disse Giannotti: “A senzala está presente em todos os aspectos da vida: desde a 

hora de dormir até a compreensão da palavra otimista”. 

Não queremos apontar o fait diver como modo alienante de informação. O que 

pretendemos demonstrar é que, com a concentração da informação nas mãos de poucos 

– no caso, de uma elite cultural -, cabe a estes poucos julgar o que é ou não relevante 

para a vida dos leitores e consumidores daquela notícia, daquele jornal. O fait diver tem 

seu papel, sua linguagem deve ser explorada e utilizada como ferramenta de disputa no 

meio jornalístico. Em suma, não pretendemos categorizar o fait diver como ferramenta 

alienante do jornalismo, ao contrário, ele cumpre uma tarefa importante, que é a de 

atrair o leitor. Se utilizado com mais frequência como estratégia de disputa de 
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hegemonia, provavelmente, a eficácia seria tão grande quanto o volume de vendas do 

jornal Meia Hora, por exemplo. 

O melodrama está visivelmente presente nestes jornais. O apelo às sensações, a 

menção que se faz a elementos ficcionais relacionando com fatos reais e o erotismo são 

quase sempre capa dessas publicações. Mas será que estas são características apenas dos 

jornais “populares”? Citando novamente o artigo de Ariane Holzbach, há claras 

demonstrações destas características (que, juntas, compõem o que se considera 

sensacionalismo) em jornais que desprezam o sensacionalismo. É o caso d‟O Globo. 

Holzbach analisa reportagens sobre a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva para demonstrar marcas da oralidade, do apelos às sensações e outras 

características em matérias do jornal O Globo. Holzbach destaca:  

“Dos 35 títulos relacionados à primeira posse 

de Luiz Inácio Lula da Silva publicados por O Globo 

no dia seguinte ao evento, um chama atenção por 

parecer, em princípio, saído de um livro de Agatha 

Christie: “O misterioso desaparecimento”. 

Provavelmente, mesmo sabendo que a matéria está 

inserida no contexto da posse do presidente da 

República, o leitor não saberá do que trata a matéria. 

Seria o desaparecimento de algum objeto importante 

ou de um político famoso? O subtítulo, porém, 

desfaz parte da curiosidade, embora mantenha o tom 

misterioso da trama: “Lula troca de roupa entre as 

cerimônias”. Antes mesmo de ler a matéria, é 

possível compreender que o mistério que será 

narrado está em saber como e onde o novo 

presidente da nação trocou de roupa no meio de 

tantos afazeres na cerimônia de posse. Mas as duas 

sentenças não explicam como isso aconteceu. Para 

ter a resolução do problema, é necessário ler toda a 

matéria” (HOLZBACH, 2008). 

Fica claro que algumas marcas do que é considerado jornalismo popular estão 

presentes em outras formas de jornalismo. Assim, por que, então, chamar estes jornais 

especificamente de populares? Nos parece que é porque neles essas marcas estão mais 

evidentes, levando-nos, então, ao último argumento proposto, o da autenticidade. 

Seriam, então, esta retórica da autenticidade (como relata Amaral), uma das formas de 

caracterizar o jornalismo popular e para os jornais, de atrair os leitores? Para a autora, 

“um fato será notícia na imprensa popular se puder ser narrado de maneira a ficar 

próximo ao leitor”. Dessa forma, é como se o autor da reportagem est ivesse no lugar de 
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quem lê, como se estivesse na mesma situação. É o jornalista dando voz ao leitor, 

colocando-se em seu lugar e transmitindo a visão dele. Sabemos que este não é o caso. 

A forma como o jornal relata o fato (a linguagem, o olhar etc.) é a que o editor escolhe. 

É uma estratégia clara de fazer o leitor se sentir pertencente a um grupo, pois vê ali 

alguém que fala como ele, se expressa e pensa como ele.  

Mas o leitor pensa como estes jornais dizem que ele pensa? Sobre o funk, por 

exemplo, ele está comumente em destaque nestes jornais. Se realmente eles refletissem 

a visão de mundo “popular”, o funk não estaria relacionado com criminalidade e 

clandestinidade, como quase sempre estão nestes jornais e em vários outros. Então, se 

esses jornais reproduzem a mesma lógica de criminalização do funk de jornais voltados 

para a classe média, por exemplo, o que ele tem de diferente para ser considerado 

popular?  

Para concluir, se o termo popular, discutido anteriormente, considera atividades 

enraizadas nas condições sociais e materiais incorporadas no dia-a-dia, nas práticas, no 

imaginário e nas tradições populares, logo esse conceito de jornalismo popular é 

problemático. O popular a que este conceito se refere carrega em si um preconceito de 

classe, no qual relaciona o popular ao grotesco, ao inferior (pois utiliza linguagem mais 

fácil, custa menos e é considerado sensacionalista), enquanto que o conceito de popular 

descrito por Hall e por nós utilizado neste trabalho relaciona-se com jogos de conter e 

resistir, com a dialética presente na cultura popular, com a tensão contínua com a classe 

dominante. Pode-se dizer que, as estratégias utilizadas pela cultura popular em alguns 

períodos da história estão presentes nestes jornais. Bakhtin refere-se ao realismo 

grotesco
19

, por exemplo, como uma estratégia das classes subalternas na idade média e 

no renascimento para quebrar a seriedade presente na cultura dominante.  

Assim, se este tipo de jornalismo chamado de popular, como visto, 

simplesmente reproduz as visões e práticas da cultura dominantes, ele nada tem a ver 

com o conceito utilizado neste trabalho, por isso, aqui, ele não pode ser assim 

denominado, tornando-se um conceito-problema, contraditório, dotado de vícios e 

preconceitos.  

                                                   
19 Para Bakhtin, o Realismo Grotesco é uma herança um pouco modificada “da cultura cômica popular; 

de um tipo peculiar de imagens e, mais amplamente, de uma concepção estética da vida prática que 

caracteriza essa cultura e a diferencia claramente das culturas dos séculos posteriores” (Bakhtin, 1996, 

p.17) 
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CAPÍTULO 3 

Representação através do discurso: identidade e estigma 

 

3.1 – A representação da mulher funkeira através do funk 

 

Só me dava porrada 

E partia pra farra 

Eu ficava sozinha esperando você 

Eu gritava e chorava que nem uma maluca 

Valeu muito obrigado, mas agora virei puta 

 

Se um tapinha não dói 

Eu falo pra você 

Segura esse chifre quero ver se vai doer 

 

Eu lavava, passava 

Tu não dava valor 

Agora que eu sou puta você quer falar de amor 

 

(Agora virei puta – Gaiola das Popozudas) 

 

Esta música ilustra um pouco a fala da maioria das MCs hoje em dia. Com 

espaço desde o início dos anos 2000, essas funkeiras descobriram que é através do sexo 

e do erotismo que seu espaço estará reservado. Essas e outras letras serão analisadas 

neste capítulo, no qual também pretendemos abordar o comportamento dessas mulheres 

no mundo funk e a forma como os homens as enxergam neste ambiente. Como já dito 

anteriormente, é no momento em que o funk passa a falar mais especificamente sobre 

sexo que elas começam a ganhar visibilidade. A crise pela qual o funk passou no fim 

dos anos 90 com o fechamento dos bailes e com o cerco cada vez mais apertado através 

de políticas de coerção, fez com que o ritmo (e os profissionais envolvidos) se 

reconfigurasse. Os assuntos mudaram, estratégias antes não utilizadas passaram a se 

tornar prioridade para reconquistar o público perdido, uma delas, o apelo ao sexo. 

Nota-se que sexo não é assunto somente do funk. Em geral, a cultura diaspórica 

(músicas e danças vindas da diáspora africana) costumava tratar o sexo de maneira bem 

humorada e constante. Seja através do duplo sentido, do erotismo que narra o amor, do 

sexo explícito, o erotismo tem sido tema no cenário musical brasileiro desde os anos 

1930, aproximadamente. Rodrigo Faour nos mostra em seu livro História sexual da 
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MPB: a evolução do amor e do sexo na canção brasileira que no samba, no maxixe, na 

marchinha, posteriormente, no axé baiano (ou axé music), e em vários outros estilos 

musicais ligados à cultura africana, o erotismo é assunto recorrente.  

No mesmo período em que o funk se consolidava no Rio de Janeiro, um outro 

ritmo ganhava força na Bahia e em boa parte no nordeste brasileiro. O axé music torna-

se nacionalmente conhecido e consumido entre o fim da década de 1980 e o início dos 

anos 1990. Com algumas letras de duplo sentido e outras bastante explícitas 

acompanhadas de coreografias igualmente insinuantes, o axé era sensação do momento 

no país. Vale citar que, os e as MCs que nos anos 2000 passam a fazer sucesso com 

letras de duplo sentido e sexo explícito, provavelmente, foi a geração que cresceu e 

viveu sua adolescência dançando e cantando o axé.  

Acompanhando essa onda do erotismo cada vez mais explícito na música, o 

sexo, nos anos 1990, como consideram muitos pais e especialistas, passa a ser um 

assunto mais palatável se comparado com as décadas anteriores. As doenças 

sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce foram alguns dos fatores que 

contribuíram para este processo. Além disso, paralelamente, a mercantilização do corpo 

(tanto feminino como masculino) e do próprio sexo tornam-se essenciais para a 

compreensão do funk “putaria”. E, ainda, jogando com a própria dinâmica desta 

“indústria do sexo”, pode-se dizer que os que produzem este funk são parte da 

engrenagem que faz girar este mercado. Mas não devemos simplificar o debate, colocar 

todas as mulheres que cantam este tipo de música na mesma fileira, ou mesmo condená-

las. Como já foi dito, é justamente com o surgimento dos funks eróticos que as mulheres 

ganham espaço. Nas palavras de Adriana Lopes: 

“Entretanto, é incorporando, principalmente, 

a performance de “cachorra” e seus inúmeros 

desdobramentos (“piranha”, “puta” “boa”, “solteira”, 

“mulher fruta”, “cicciolina”, “cachorra” etc) que a 

maioria das mulheres tomou conta da cena funk. É 

interessante notar como as funkeiras, que começam 

a cantar músicas que são consideradas mais “light” 

(ou seja, em que o conteúdo sexual não é tão 

evidente) ou músicas mais românticas, acabam 

mudando de gênero musical – isso também acontece 

com os homens. Tais artistas passam a ser 

classificadas como cantoras e cantores de “pop 

romântico”. Aqui parece haver uma restrição nas 
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identidade de gênero que podem ser encenadas no 

gênero musical funk” (LOPES, 2010). 

Ou seja, pode-se dizer que abordar o sexo nas letras, neste caso, aparece como 

estratégia - consciente ou inconsciente - de aceitação num ambiente antes quase que 

totalmente masculino. 

 

As funkeiras por elas mesmas 

Em geral, as mulheres são retratadas por elas próprias de maneiras muito 

diversas. No funk sensual, também chamado de “putaria”, os principais temas são 

relações sexuais, traição masculina e a relação entre o que chamam de “mulher fiel”
20

 

ou a “fiel” e a amante. Nas letras sobre relações sexuais as MCs descrevem o que fazem 

com os homens durante o sexo, falam sobre seu próprio corpo e sobre a performance do 

homem; nos funks cuja temática é traição masculina, elas falam sobre a valorização 

delas próprias, sobre suas qualidades e a falta de caráter do homem; e nas letras que 

relatam a relação entre a “fiel” e a amante, geralmente costumam se utilizar do humor 

para descrever a situação de vida da amante que, segundo elas, tem o carinho, o sexo e o 

dinheiro do homem, enquanto a “fiel” – que seria a esposa – fica com os trabalhos 

domésticos, a criação das crianças e não recebe nada em troca. 

Além das diferenças entre as carreiras das MCs (descritas no capítulo 1), existem 

algumas diferenças também na forma como elas se auto-representam. Muitas delas se 

declaram como “putas” ou “cachorras”, algumas nem se consideram funkeiras, outras 

não se auto-denominam como uma categoria específica, mas se comportam de maneira 

diferenciada quando comparadas com as que se declaram como “cachorras”. O bonde 

feminino Gaiola das Popozudas, por exemplo, escolheu essa relação com o erotismo. O 

sexo é tema de muitas músicas cantadas por elas, explicitamente ou não. A música 

“Agora virei puta” citada no início do capítulo, por exemplo, é uma das letras em que a 

mulher se declara como “puta”, contando que, antes, quando era uma esposa dedicada – 

                                                   
20 Um das letras sobre esse tema mais conhecidas é “Fiel é o caralho” da Gaiola das Popozudas “Aí sua 

encubada / Se liga, heim / Você fala que é fiel / Fica cheia de gracinha / Mas eu já te dei o papo / Que a 

pica dele é minha / Falou que ia me pegar, você vai tomar no cu / É o bonde das amantes caçadoras de 

piru / [Refrão] Fiél é o caralho, você é empregadinha / Lava, passa e cozinha mas a pica dele é minha / 

Lava, passa e cozinha mas a pica dele é minha / Falou que ia me pegar, você vai tomar no cu / É o bonde 

das amantes caçadoras de piru / Já saí com o Alex, já namorei o Rodrigo, mas no final da noite vou comer 

o seu marido / Você fica nervosa, fica toda irritadinha / Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha / 
[Refrão] Fiél é o caralho, você é empregadinha / Lava, passa e cozinha mas a pica dele é minha / Falou 

que ia me pegar, você vai tomar no cu / É o bonde das amantes caçadoras de piru” 
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“Eu lavava, passava” -, era submissa – “Eu ficava sozinha esperando você” - não era 

valorizada e sofria violência – “Só me dava porrada / E partia pra farra”. Quando ela 

resolve mudar de atitude – “Valeu muito obrigado, mas agora virei puta / [...] Segura 

esse chifre quero ver se vai doer” – passa a ser valorizada - "Agora que eu sou puta você 

quer falar de amor". A questão que envolve a postura da Gaiola das Popozudas e de 

muitas outras funkeiras não é apenas o erotismo. Podemos perceber, também, o desejo 

de afirmar sua sexualidade, sua capacidade de ser livre não só sexualmente, mas 

também de não depender sentimentalmente e, como por vezes elas relatam nas letras, 

financeiramente, pois podem conquistar os bens materiais que quiserem. Existe também 

o desejo de se mostrar dominadora, e não mais submissa ao homem. Avaliamos essa 

questão como uma forma de dar resposta a algumas letras masculinas que tratam as 

mulheres como submissas, e à própria sociedade, que coloca a mulher em lugares 

inferiores. 

Uma das MCs que não se declaram como funkeiras é a Perlla. Famosa por suas 

músicas de amor, Perlla conquistou espaço com o funk melody, embora já tenha 

declarado em muitas oportunidades que não se considera MC, nem funkeira. Trata-se, 

nesse caso, de um desejo de não-pertencimento, talvez pelo medo dos rótulos sob os 

quais as MCs estão sujeitas ou mesmo pela própria imagem do funk como um todo. 

Existem também algumas MCs que se denominam funkeiras, que não se preocupam 

com o preconceito contra o funk, mas que não estão diretamente relacionadas com o 

funk putaria. A MC Sabrina, por exemplo, mais uma representante do funk melody, mas 

que se considera funkeira, embora prefira se afastar do rótulo de funk “putaria” 

 

O lado masculino 

Nas letras de funk cantadas por homens, as mulheres estão quase sempre 

presentes. A forma como as mulheres vão aparecer nas letras masculinas depende, entre 

outras questões, da “vertente” à qual o MC pertence. Existem diferenças muito 

marcantes entre letras de funk melody
21

, proibidões etc. Identificamos as maneiras mais 

comuns as quais as mulheres aparecem nessas músicas:  

                                                   
21 MC Marcinho, Claudinho e Buchecha, MC Leozinho, são os mais conhecidos MCs da vertente 

conhecida como funk melody. 
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1) Como objeto de desejo sexual, como é o caso da maioria das letras de Mr. Catra
22

, 

por exemplo. Nesse caso, a mulher é narrada como objeto sexual, capaz de fazer tudo 

pelo homem, principalmente no que diz respeito ao sexo. Em outras palavras, na 

maioria dessas letras, a mulher está no lugar de submissão, no qual o homem tem total 

domínio sobre ela e sobre a situação. Para exemplificar, temos a música a seguir: 

 

Que Delícia 

(Bonde dos Magrinhos) 

  

Que delícia, que delícia 

Que delícia, que delícia 

 

Ela pede tapa na cara e fala que isso te excita 

Que delícia, que delícia! 

Quando vamos namora ela pede que eu Ai 

Que delícia, que delícia! 

Quando eu puxo seu cabelo, pede mais e ainda grita 

Que delícia, que delícia! 

Ela desce, ela sobe e de vez em quando quica 

Que delícia! 

 

Ela pede tapa na cara e fala que isso te excita 

Que delícia, que delícia! 

Quando vamos namora ela pede que eu Ai 

Que delícia, que delícia! 

Ela arranha o meu corpo com jeitinho sensual 

Me deixando muito louco com esse tipo animal 

Ela parece cachorra mas é uma gatinha 

Ainda mais quando rebola com dedinho na boquinha, então 

 

2) como dançarinas, comumente relatadas em letras em que a mulher não é a temática 

central, mas aparece em trechos da música, ou no refrão, como na canção abaixo: 

 

Tô Tranquilão 

(Mc Sapão) 

 

Que batida é essa que na balada é sensação 

É claro que é o funk meu irmão 

                                                   
22 Uma das letras de Mr. Catra que ficaram mais conhecidas foi a sátira da música “Se ela dança, eu 

danço” de MC Leozinho. “Ela mama meu ganso (3 vezes) / Aí eu gostei! / Ela mamou diferente / Ela 

usou o dente / E não me arranhou / Que boca mais linda / Mamou na disciplina / E foi desse jeito que o 

negão gamou / Se ela mama meu ganso / Cabeça no balanço / Tá durão não tá manso / Pra ela sentar / 

Vem pra cá dar um beijo / Balançando o queixo / Baba no boneco e me faz gozar / Ela só pensa em 

mamar / Mamar, mamar, mamar / Vem comigo gozar / Gozar, gozar, gozar”  (Ela mama meu ganso – Mr. 

Catra) 
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Várias mulheres lindas rebolando até o chão 

Isso que é pura sedução 

 

Vem pra cá dançar 

Vem pra cá curtir 

Hoje agente vai se divertir 

Dessa festa linda não vou mais sair 

Comigo vem cantando assim 

 

Eu tô tranquilão, 

Tô numa boa, tô curtindo o batidão 

Se liga nessa, vem sentir essa emoção 

E a mulherada vai descendo até o chão 

 

3) as mulheres também aparecem relatadas como alvo de versos românticos, nos 

quais o homem relata o desejo por ela, mas sem necessariamente tratar de temas 

sexuais, como na maioria dos funks melody. A letra abaixo é um exemplo: 

 

Pequena Garota 

Mc Marcinho 

 

Com você eu conheci a inocência do amor 

Com você eu aprendi a amar sem sentir dor 

Inocência do amor 

Amar sem sentir dor 

Ho! Inocência do amor 

 

Tão linda como o sol 

Que abre minha manhã 

É você 

Sei que nunca vai me amar 

Só sei que vai me deixar te amando 

 

Eu quero te abraçar 

Preciso te beijar 

Você me fez te amar 

Pequena garota 

Pequena pra mim que me deixou assim 

Não sei como explicar 

Não vem me maltratar 

Pequena garota 

Seu beijo transformou carinho em amor 

Foi assim que 

Pequena garota 

Você me conquistou 

Eu te amo 
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Por fim, podemos perceber que existem várias formas de representação feminina 

dentro do funk, tanto por parte dos homens quanto pelas próprias mulheres. Assim, 

podemos notar que a visão do senso comum, que é a da mulher-fruta, “cachorra”, é, 

muitas vezes, promovida pela grande mídia, interferindo nas formas como a opinião 

pública e a sociedade em geral irá enxergá-las. É o que falaremos no tópico a seguir. 

 

3.2 – O discurso da grande mídia: mulher e sexualidade 

 

A história da escrava Chica da Silva, retratada em filmes e novelas brasileiras, é 

bem conhecida pelo grande público e narrada em livros de história, salas de aula e 

produtos midiáticos. Nesses produtos (principalmente a novela Xica da Silva, produzida 

pela extinta Rede Manchete) a escrava alforriada aparece como uma mulher sedutora e 

que se utiliza da magia e do feitiço inerentes aos negros para conquistar um homem rico 

importante a fim de pertencer à elite mineira. Pesquisas históricas mostram que, na 

verdade, criou-se o mito de que Chica da Silva usava o sexo como arma para conseguir 

prestígio, pois duvidava-se que uma mulher, principalmente negra, pudesse ser 

inteligente e, além disso, despertar o amor de um homem branco.  

Hoje, sabe-se que, na verdade, Chica tinha um relacionamento estável com o pai 

de seus treze filhos. A gravidez quase que anual também é um indício de que Chica lhe 

foi fiel, desmentindo a história de que ela se envolvia com vários homens diferentes ao 

mesmo tempo. Esta novela e alguns filmes produzidos sobre a mítica história da ex-

escrava Chica da Silva ficou conhecida em vários países do mundo. Até hoje, no Brasil, 

muitas pessoas acreditam na história narrada na ficção. Utilizamos este exemplo para 

demonstrar a forma como a mídia retrata as mulheres, principalmente as negras, as 

famosas “mulatas brasileiras”, cheias de magia e sedução. Pretendemos combater esta 

visão em nome da não mercantilização dos corpos dessas mulheres, que tornaram-se, 

para a grande mídia e para sociedade, objetos de desejo, “compráveis”, “fáceis” e cuja 

maioria dos discursos direcionados são os do sexo e da submissão. 

Como dito no primeiro capítulo, muitas vezes, os discursos sobre mulher e 

sexualidade variam de acordo com o lugar de fala dos indivíduos em questão. No caso 

das mulheres do funk, a mídia corporativa lhes reserva o lugar da ignorância, da 

submissão e da vulgaridade. Já à passista Globeleza, são atribuídas qualidades - como o 

gingado e a sensualidade da mulata brasileira - por quem tem “bom gosto” e 
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legitimidade para falar.  

Homi Bhabha nos diz que hoje, com o alargamento da questão cultural, o que 

vale é a disputa por significado, pelo poder de significar e pela legitimidade que esse 

poder pode trazer. No entanto, nem todos os indivíduos têm legitimidade para que seus 

significados sejam aceitos, nem tampouco a atribuição de significado é determinada por 

aqueles que detêm o poder. Os indivíduos lutam, portanto, conscientemente ou não, 

pelo direito de significar, ou seja, pela visibilidade de sua produção de sentidos. Dessa 

forma, as mulheres do funk lutam para que seus significados sejam aceitos pela 

sociedade através de estratégias para driblar a lógica e os padrões da sociedade. Na 

grande mídia, esses padrões são cotidianamente repetidos como os únicos aceitos, por 

isso fica tão difícil para as mulheres do funk aparecerem de uma forma diferente da qual 

aparecem.  

A reprodução ininterrupta desses valores por parte da grande mídia faz com que 

essas mulheres sejam apenas corpos, por isso o clichê na hora de retratá-las. A 

mercantilização do sexo para uma mídia-negócio é levada a sério, como podemos notar 

em matérias dos principais sites de notícias em que as mulheres do funk aparecem. 

Podemos, ao analisar matérias de jornais, revistas e sites, perceber que a imagem dessas 

mulheres é quase sempre relacionada ao corpo e ao sexo. Comparando com reportagens 

sobre mulheres em geral, as matérias sobre mulheres do funk contêm um ingrediente a 

mais: o fetiche com as dançarinas, as mulheres-fruta e as dominadoras, que cantam em 

suas letras o que fazem com sua sexualidade. Seriam personagens ou mulheres reais? 

Nessas reportagens, essas visões se misturam, deixando o lado “personagem” quase 

sempre imperceptível, o que as transforma em objeto de desejo de muitos homens, de 

crítica por muitas mulheres e de lucro, para muitos veículos de comunicação. 

Neste capítulo, analisaremos algumas reportagens de sites e jornais com o 

objetivo de demonstrar a mercantilização do corpo feminino promovida por esses 

veículos, principalmente quando o assunto é funk. 

Na imagem abaixo, vemos que o foco da matéria são as roupas e o próprio corpo 

da MC Perlla. A manchete já orienta nossos olhares para a imagem que vem depois do 

texto, mostrando as roupas e, consequentemente, o corpo da cantora. O subtítulo diz, 

aparentemente, o motivo pelo qual a matéria foi realizada, embora pareça menos 

importante o trecho em que explica que a cantora será destaque de uma escola de samba 

do que o próprio título, que trata sobre sua indumentária. Durante o texto em si, o autor 
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faz referência ao que, segundo ele, chama mais atenção para a matéria: “o que chamou 

atenção do pessoal do barracão foram as formas da cantora”. Podemos notar que mesmo 

Perlla não se considerando funkeira, a matéria se refere a ela como tal e também a inclui 

no conjunto de mulheres estigmatizadas pela forma como se veste. 

 

 

Retirado do site Ego. Página inserida no portal globo.com: www.ego.globo.com 

 

Abaixo temos uma matéria publicada na página de músicas do site Terra, citando 

como fonte o jornal O Dia. Durante a matéria, que cita nomes de algumas das novas 

músicas de Catra, o assunto principal parece ser sexo. Podemos enumerar alguns 

indícios disso: o texto começa dizendo que Catra tem 17 filhos de nove mulheres 

diferentes, com o detalhe de uma exclamação, que parece demonstrar surpresa com a 
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“fertilidade” do cantor. Em seguida, fala sobre a polêmica vida amorosa do MC, que 

mantém relacionamentos com três mulheres ao mesmo tempo, segundo a reportagem. 

Depois, Mr. Catra menciona a nova dançarina referindo-se ao tamanho de seu quadril. A 

matéria se encerra com a opinião de Catra sobre a Lei Maria da Penha e sobre 

relacionamentos. Podemos, então, notar que a reportagem, em si, fala sobre as 

novidades no show de Mr. Catra, mas a imagem é de sua nova dançarina em pose 

erótica, assim como a manchete apela discretamente para o fetiche com mulheres 

japonesas. 

 

http://musica.terra.com.br/interna/0,,OI4390826-EI1267,00-Mr+Catra+apresenta+dancarina+japonesa.html 

 

A matéria a seguir, embora mais uma vez a manchete destoe do assunto, trata 

dos preparativos de Valesca Popozuda para o carnaval, já que a vocalista do grupo 

Gaiola das Popozudas é rainha de bateria de duas escolas de samba. O mote da matéria 
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parece ter mudado com o uso de algumas declarações de Valesca, entrevistada pelo 

jornal Folha de São Paulo. O título da reportagem refere-se aos seios da cantora, 

demonstrando, mais uma vez, que o foco da maioria das matérias sobre as mulheres do 

funk é o corpo e o sexo. O assunto, depois, passa a ser o ensaio fotográfico feito por 

Valesca para a revista masculina Playboy, que gerou polêmica por conter fotos da 

funkeira admirando imagens do presidente Lula. Outra vez, o corpo é tema central.  

 

 

Reprodução do site Terra. http://vidaeestilo.terra.com.br/interna/0,,OI4204607-EI12834,00.html 

 

Como podemos perceber através das reportagens mostradas, a identidade da 

mulher representada na grande mídia está diretamente ligada ao corpo e ao erotismo, 

principalmente no que diz respeito às mulheres do funk. Já discutimos neste trabalho 

sobre o papel da mídia e de outros fatores na construção da imagem da mulher e da 

identidade feminina. Demonstramos, então, que no discurso jornalístico não 
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percebemos muitas diferenças se comparado com outras formas de discurso (como a 

literatura e a história, no caso de Chica da Silva, por exemplo). Mas e os chamados 

jornais “populares”? Não teriam, por princípio, o papel de desconstruir a imagem de 

mulher-objeto dessas mulheres do funk, por sua origem e outros fatores? A forma como 

essas mulheres são retratadas neste jornais se mostra diferente do jornalismo 

convencional? Discutiremos o assunto no próximo tópico. 

 

 

3.3 – Funkeiras nos jornais populares: estigma, corpo e identidade 

Como reflexo da própria sociedade em que vivemos, as mulheres do funk são, 

muitas vezes, estigmatizadas por sua origem social, sua indumentária e a forma como se 

apresentam. Essas mulheres são, muitas vezes, dançarinas, usam roupas sensuais e suas 

danças simulam movimentos sexuais. Além disso, são representadas na grande mídia 

através de seu corpo e sua sexualidade, sobrando pouco espaço para outras formas de 

representação para além dessas temáticas. Nos jornais ditos de referência, as mulheres 

funkeiras aparecem sob o comando de palavras-chave como mulher-fruta, posar nua, 

aumentar os seios, popozuda, playboy, carnaval, musa... Ao digitarmos “funkeira” na 

ferramenta de busca do jornal O Globo, que exibe resultados contidos nos jornais O 

Globo, Extra e Diário de São Paulo, temos como primeira página: 
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Busca realizada no site do jornal O Globo no dia 29/06/2010. http://busca2.globo.com/Busca/oglobo/?query=funkeira 

Nos questionamos sobre se há diferença de abordagem das mulheres do funk nos 

jornais ditos “populares” (conceito debatido no capítulo 2) comparados com os jornais 

de referência e alguns dos sites mais famosos. Analisando profundamente percebemos 

que, na verdade, as diferenças são poucas. A hipótese que buscamos comprovar é a de 

que nos jornais populares, assim como na mídia como um todo, a representação das 

mulheres do funk está ligada diretamente a discursos estigmatizantes.  

Na grande mídia, o estigma está relacionado com a diferenciação entre “alta 

cultura” e “baixa cultura”. Neste caso, o funk, e todo o ambiente que o circunda, seria 

dotado de práticas e características da chamada baixa cultura. Além disso, para a grande 

mídia, o discurso das mulheres do funk – principalmente quando esse discurso se traduz 

em letras de músicas sensuais e de auto-afirmação da vida sexual – aparece como sendo 

o lugar da ignorância, da falta de cultura e da baixeza. Também temos nestes jornais de 

referência, como vimos, a representação das mulheres como objetos sexuais, 

relacionadas diretamente ao seu corpo e sua sexualidade. Já nos jornais ditos populares, 

os estigmas estão quase que exclusivamente relacionados ao corpo e ao sexo. A 

diferença está na forma explícita com que se dá essa representação erótica nos jornais 

“populares”. As mulheres aparecem seminuas (ou às vezes nuas) nas capas desses 

jornais, acompanhadas de legenda e título irônicos. Muitas vezes, mesmo que não haja 

nenhuma reportagem sobre essas mulheres, elas estão inseridas artificialmente na capa, 

simplesmente para estarem, sem um fim claro. Em um processo interativo entre a mídia 

e a própria sociedade em que vivemos, essas mulheres são, muitas vezes, estigmatizadas 

por sua origem social, sua indumentária e a forma como se apresentam. 
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Utilizaremos como recurso para ilustrar as hipóteses enumeradas acima a análise 

das capas do jornal Meia Hora, comparadas com outras matérias de jornais populares, 

de referência ou sites. 

Abaixo, temos a capa do jornal Meia Hora do dia 7 de janeiro de 2010. No topo, 

a foto de Valesca Popozuda seminua, acompanhada de uma manchete bastante erótica: 

“Valesca quer fazer festa do cabide em casa de suingue”. A matéria falava sobre um 

show da Gaiola das Popozudas que aconteceu numa casa de suingue (troca de casais). 

Podemos perceber que a temática presente nos jornais “populares” é o sexo explícito. 

Neste caso, o erotismo é capa e as insinuações das reportagens convencionais dào lugar 

ao sexo quase que sem restrições. 

 
 

Abaixo, temos outra capa do jornal Meia Hora que exemplifica o que 

descrevemos anteriormente sobre, mesmo quando o assunto não tem a ver com as 

mulheres do funk, elas estão presentes. Na foto, uma sátira feita à seleção da Costa do 

Marfim, time que o Brasil enfrentaria na primeira fase da Copa do Mundo de 2010. A 

Mulher Jaca aparece com o corpo bastante à mostra, apontando um secador de cabelos 

para um elefante, fazendo menção à Costa do Marfim e brincando com o termo “secar”, 
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que seria direcionar desejos negativos, para que a seleção brasileira vencesse o jogo. Em 

uma das manchetes, vemos, mais uma vez, a relação com o erotismo, quando a Mulher 

Jaca diz sobre o jogador Drogba “Se eu o pegaria? Ah, ele é estiloso”. Analisando, 

percebemos que a imagem da mulher está presente apenas como chamariz, pois a 

presença dela é completamente dispensável ao tema. A mesma manchete “Garante a 

vaga, Brasil” poderia estar na capa sem a mulher, e ainda assim não perderia o sentido. 

 

 
 

Uma das temáticas mais presentes nos jornais “populares” é a vida dos famosos. 

Na capa a seguir, a cantora Perlla aparece em pose sensual, ao lado, a frase “A fila 

andou: Perlla dá um tempo no futebol e cai no „rebolation‟”. A chamada refere-se à vida 

amorosa da cantora que, após namorar dois jogadores do time de futebol carioca 

Flamengo, estaria namorando o vocalista do grupo Parangolé (que ficou conhecido pela 

música “Rebolation”). Fica claro, olhando a imagem, que a foto da cantora com o corpo 

bem à mostra é um exagero que se ampara no objetivo de chamar a atenção do leitor 

através do corpo feminino. Ou seja, a mercantilização do corpo feminino no discurso 

jornalístico popular é recorrente e explícita. 
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As representações das mulheres do funk na mídia e no próprio mundo funk 

passam pelas questões de gênero e de classe, socialmente construídas. Com identidade 

mercantilizada e construída, na maioria das vezes, a partir de estereótipos, a mulher 

aparece, dessa maneira, como um indivíduo condenado “a ser visto através de categorias 

dominantes, isto é, masculinas” (BOURDIEU, 2003, p. 85). Vale citar que a maioria 

dos editores responsáveis pela veiculação dessas imagens e manchetes é do sexo 

masculino. Não que o fato de serem homens seja determinante na escolha das capas de 

jornais, mas, como Bourdieu disse, as mulheres podem estar condenadas a serem vistas 

e retratadas pelas categorias dominantes, no caso, masculinas. O machismo é algo tão 

introjetado em nossa sociedade que, talvez se em vez de editores de jornais fossem 

editoras, o quadro não fosse tão diferente. A frase de Bourdieu citada acima demonstra 

um pouco esta questão, pois, se a mulher é sempre vista através de categorias 

masculinas, ela própria passa a ser sujeito ativo do machismo introjetado. 

Os estereótipos aos quais Bourdieu se refere, muitas vezes, são corroborados por 

elas próprias devido a essa introjeção. Se é algo que lhes dá projeção, e que contribui 

para suas carreiras, elas seguem adiante, talvez sem pensar muito nas consequências de 

determinados atos. Até porque, pode ser que essas mulheres não enxerguem a utilização 

do corpo como mercadoria de forma negativa. 

Goffman declara que “a sociedade estabelece os meios para caracterizar as 
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pessoas e seus atributos, que se percebem como correntes e naturais aos membros de 

cada uma dessas categorias criadas”. O autor se refere, aí, à naturalização de certas 

categorias. Neste caso, já é natural para o senso comum enxergar as mulheres do funk 

como objeto sexual, como um corpo e nada além disso. E essa cristalização de 

categorias é difícil de ser quebrada, pois já é consolidada, inclusive, dentre os membros 

dessas categorias. Neste caso, com o olhar de Goffman, pode-se dizer que, para as 

próprias mulheres do funk tornou-se natural estar inserida na categoria “mulher-objeto”. 

O diferente disso torna-se subversivo. 

Assim, a sociedade é capaz de limitar as ações de um sujeito estigmatizado 

tornando-o desacreditado. Quanto mais visível for a marca, menos possibilidade tem o 

sujeito de reverter a imagem formada pelos padrões sociais. Dessa forma, as mulheres 

do funk apresentam as marcas visíveis do sujeito “funkeira”. Sua origem, sua música, as 

formas de se expressarem, as roupas, o sotaque. Tudo convergindo para a 

estigmatização de si própria e das funkeiras em geral. 

A violência simbólica tem origem nos símbolos e signos culturais, especialmente 

no reconhecimento da autoridade exercida por certos grupos sociais.  Este conceito 

descreve a forma como a o grupo que detém o poder exerce sua dominação sobre outros 

grupos. A violência simbólica não é percebida como violência, mas como uma forma de 

respeito naturalizado pelos indivíduos e grupos sociais. 

 “[...] O efeito da dominação simbólica (seja 

ela de etnia, de gênero, de cultura, de língua etc) se 

exerce não na lógica pura das consciências 

cognoscentes, mas através dos esquemas de 

percepção, de avaliação e de ação que são 

constitutivos dos „habitus‟ e que fundamentam, 

aquém das decisões da consciência e dos controles 

da vontade, uma relação de conhecimento 

profundamente obscura a ela mesma. Assim a lógica 

paradoxal da dominação masculina e da submissão 

feminina, que se pode dizer ser, ao mesmo tempo e 

sem contradição, espontânea e extorquida, só pode 

ser compreendida se nos mantivermos atentos aos 

efeitos duradouros que a ordem social exerce sobre 

as mulheres (e os homens), ou seja, às disposições 

espontaneamente harmonizadas com esta ordem que 

as impõem.[...]” (Bourdieu, 2002, p. 49/50). 

Os estigmas atribuídos às mulheres do funk estão presentes nos mais diversos 

espaços da sociedade. Na mídia, nos locais de fruição do funk e, inclusive, no mundo 
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funk carioca. No entanto, muitas mulheres conseguem jogar com isso e re-significar as 

representações femininas utilizando estratégias de afirmação e visibilidade. O problema 

é quando esse jogo vira-se contra elas, por exemplo, pelo risco dessa subversão da 

lógica normativa tornar-se clichê. 

Por fim, pretendíamos demonstrar através de conceitos, comparações e 

referências os estigmas atribuídos às mulheres do funk, bem como o papel da mídia em 

geral neste contexto. A comparação entre os jornais “populares” e outros veículos nos 

fez entender que as diferenças entre os dois tipos de jornalismo, na verdade, são poucas. 

Se é que podemos traçar essa fronteira e catalogar o jornalismo em forma de vertentes.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O funk em seu surgimento tinha como representantes apenas homens. Sabe-se 

que este é um ritmo produzido majoritariamente nas favelas cariocas, onde a maioria da 

população é feminina. Apesar disso, foi só nos anos 2000, com o surgimento dos 

bondes, que as mulheres passaram a produzir e cantar seus funks. Além de reunirem 

seus próprios bondes, essas mulheres conquistam espaço na mídia e ganham 

visibilidade, trazendo com isso, diversas polêmicas a cerca do alto teor de acidez de 

suas letras sexuais. 

Assim como no funk, vários outros estilos musicais também não contam com 

maioria feminina, ou mesmo com a igualdade entre homens e mulheres, em termos 

numéricos. No samba, por exemplo, mesmo após muitas mulheres tendo aberto 

caminhos para as futuras gerações – como Dolores Duran e Dona Ivone Lara – hoje não 

vemos tantas mulheres sambistas, se compararmos com o número de homens. Para 

compreendermos isso, precisamos ir além da música e compreendermos a sociedade 

como um todo, que é baseada em traços e heranças masculinas. 

As relações e questões de gênero presentes no mundo funk carioca não são 

homogêneas, embora, à primeira vista assim pareçam. Mesmo as mulheres sendo 

minoria neste ambiente, tem conquistado seu espaço e traçado suas estratégias para esse 

fim. Para conquistarem seu espaço, as mulheres precisaram traçar estratégias. No 

samba, a experiência feminina era a marca, embora hoje, com intérpretes cada vez mais 

jovens, o cenário tem se modificado. As mulheres do rap decidiram vestir-se como 
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homens com o objetivo de ganharem seu espaço. As mulheres do funk utilizaram uma 

tática relacionada ao assunto da época: o sexo. As letras sensuais, danças insinuantes e 

roupas provocantes tornaram-se marcas dessas mulheres do funk. Marcas essas difíceis 

de serem excluídas. 

Em sua maioria, as músicas e a forma como essas mulheres se apresentam estão 

relacionadas ao corpo e ao sexo, forma mais comum de abordagem das mulheres no 

funk e em vários produtos culturais. Como visto, a mulher brasileira é retratada de 

forma sexualizada e vista através de seu corpo não só pelo funk, mas pela literatura, por 

outros ritmos musicais, por filmes e inúmeros outras formas de expressão. Assim, não 

basta a análise superficial da premissa de que o funk feminino baseia-se em “putaria”, 

precisamos aprofundar o debate através do estudo de outras formas de representação 

feminina não só no funk, como em outros produtos culturais. Tanto os homens como as 

mulheres podem reproduzir o machismo em suas músicas, seus filmes, seus livros, pois 

essa prática vem sendo adotada há muitos séculos e está introjetada em nossa sociedade. 

A forma como as mulheres se representam e são representadas no funk, ao contrário do 

que faz parecer a grande mídia, não é homogênea.  

O funk como cultura popular é uma premissa para nós. Por isso, o debate sobre 

os conceitos de cultura popular é primordial. A concepção de cultura popular adotada 

por este trabalho é mesma dos estudos culturais, principalmente a descrita por Stuart 

Hall. Trabalhamos com a ideia de que a cultura popular tem a ver com a noção de 

contra-hegemonia, de jogo dialético com a cultura dominante. Além disso, a cultura 

popular relaciona-se diretamente com as condições sociais e materiais de classes em si, 

com origens nas práticas dessas classes.  

Hall relata que o essencial para a descrição do conceito de cultura popular é a 

compreensão de que existe uma “tensão contínua (de relacionamento, influência e 

antagonismo) com a cultura dominante” (HALL, 2006). E esta definição é peça-chave 

para a discussão sobre jornalismo popular proposta pelo trabalho, já que, para 

consolidar a disputa entre o popular e o dominante, o discurso é ferramenta 

fundamental. Assim, o discurso do jornalismo que se auto-intitula popular merece 

atenção especial, pois, se é popular, na ótica deste trabalho, deve refletir os conceitos de 

cultura popular propostos. 

Debatemos, também, o conceito de indústria cultural, esta engrenagem que se 

relaciona de forma tão contraditória com o funk. Em certos momentos, o funk é seu 
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“filho primogênito”, fazendo soar a alavanca da caixa-registradora por inúmeras vezes. 

Em outros momentos, o funk torna-se o “primo pobre” da cultura brasileira, 

criminalizado, tratado como baixa cultura e abandonado no que as classes dominantes 

chamam de “guetos”. Outra questão importante no debate de indústria cultural e funk é 

o controle exercido pelas equipes de som que hoje detêm o monopólio da produção e 

veiculação das músicas no Brasil. Este monopólio tem sido, em parte, responsável pela 

padronização das músicas e pela exclusão de trabalhadores que, quando existia um 

maior número de equipes de som, tinham seu espaço e podiam viver do funk. 

Sobre o funk feminino e a indústria cultural, é importante percebermos que 

quase nada é tão lucrativo para esta indústria quanto esse tipo de funk. De fácil 

memorização e com conteúdo chamativo, por conter em suas letras o sexo como tema. 

Precisamos analisar que, em muitos espaços da sociedade e da cultura em geral, quando 

o assunto é sexo, as mulheres começam a aparecer de forma diferente. A erotização é 

um tema central para compreendermos a estratégia utilizada pelas mulheres para 

ganharem espaço e atingirem o sucesso almejado. No entanto, é importante ressaltar que 

não defendemos o pensamento de que apenas a presença de mulheres já significa uma 

mudança de pensamento. Também não pretendemos declarar que o uso do erotismo 

pelas mulheres signifique um tipo de feminismo. Há, sim, inversão de sentido e de 

lugar, já que agora a mulher torna-se o sujeito que se expressa e tem controle de seu 

corpo, podendo, inclusive, falar sobre sexo. Ela não é mais apenas o objeto de desejo e 

controle masculino.  

Neste meio, há um sério risco que essas mulheres estão sujeitas. Cantar músicas 

sobre sexo, corpo e erotismo pode significar a reafirmação de estereótipos da mulher 

como objeto. Questões de classe e raça não podem ser ignoradas também, visto que 

quase sempre as vozes vindas da favela são vistas como menos legítimas, como o lugar 

da ignorância, principalmente quando os emissores são, na verdade, emissoras. 

Precisamos ter clareza de que não é a subversão em si, ou somente ela, que concretiza 

uma mudança na lógica, nem representa, muitas vezes, a luta ou desejo por mudança. 

Dessa forma, é necessário analisarmos com cautela e profundidade a presença 

feminina no funk. Não a enxergamos como feminismo em si, nem como alienação. E 

sim entendemos todas as questões que as envolvem como um jogo em que muitos 

personagens - tanto femininos quanto masculinos - estão presentes, atuando de diversas 
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formas, subvertendo e reafirmando questões antes simplesmente negadas pela 

sociedade. 

A criminalização do funk é assunto nesta monografia, pois, a batalha contra ela é 

incansável. O funk tornou-se, nos anos 90, o grande inimigo do poder público, sendo 

isolado nas favelas e transformado, posteriormente, em crime, pois os bailes funk foram 

proibidos. A mídia teve papel crucial no processo de criminalização do funk. Os jornais 

estampavam capas que diziam que o baile funk era responsável pela criminalidade na 

zona sul. Na televisão, as letras de funk começavam a ser debatidas em programas de 

domingo. Mas a criminalização consolidava-se, fazendo com que cada vez mais, o funk 

perdesse seu espaço, embora, quando fosse de interesse da indústria cultural, ele 

retornasse ao seu lugar.  

A luta contra essa criminalização consolidou-se há cerca de dois anos atrás, com 

o surgimento do Movimento Funk É Cultura, da Apafunk e da parceria entre os 

funkeiros e diversos movimentos sociais de esquerda. Várias foram as conquistas destes 

militantes, entre elas, a importante lei estadual que define o funk como movimento 

cultural de caráter popular. De assassinos de Tim Lopes, os funkeiros transformam-se 

em artistas e voltam à grande mídia, que traz novamente à sociedade o debate sobre o 

funk. Após anos de árduo trabalho em prol da criminalização do funk, a mídia 

corporativa que se declara imparcial, ressurge com um discurso diferenciado, embora 

ainda contraditório, fazendo as audiências refletirem sobre o tema. O discurso 

jornalístico não é homogêneo, obviamente. Inclusive, no mesmo veículo, podemos 

encontrar matérias sobre funk com abordagens bastante diferentes, quase opostas.  

E quando o assunto é jornalismo popular, esta abordagem midiática muda? Não 

é o que vimos nesta pesquisa. Primeiramente, precisamos desconstruir o conceito de 

jornalismo popular vigente. Há hoje, a noção de que jornais populares são aqueles 

marcados pelo sensacionalismo, pelo grotesco, pela linguagem fácil e repleta de gírias, 

pelos preços baixos e uma retórica associada à classe trabalhadora. No entanto, por que 

essas são as características atribuídas ao popular? Ao nosso ver, parece um discurso 

carregado de preconceito de classe, uma demarcação feita por parte da cultura 

dominante com o objetivo de definir ao que essas classes devem ou não ter acesso. 

Além desses problemas conceituais, como vimos, existem marcas relacionadas ao 

jornalismo dito popular que estão presentes nos jornais de referência. É o caso do 
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melodrama, por exemplo, muitas vezes utilizado em títulos e subtítulos de matérias com 

o objetivo de chamar atenção do leitor. 

Dessa forma, o conceito de jornalismo popular é problemático e repleto de 

contradições. A noção de popular ao qual este conceito se refere está relacionado ao 

inferior, uma ideia obsoleta de cultura (que reduz os termos a baixa cultura e cultura 

erudita). Como vimos, estes jornais apenas reproduzem o discurso apresentado pelos 

jornais de referência utilizando uma linguagem de fácil acesso, levando à população 

uma visão que nem sempre é delas. Assim, se o conceito de cultura popular vigente 

reproduz as visões e práticas da cultura dominante, ele nada tem a ver com o conceito 

de popular aqui apresentado. Por isso, o consideramos como um conceito-problema, 

carregado de vícios e preconceitos de classe. 

Chegamos a esta conclusão após a análise de algumas matérias e capas dos 

jornais Meia Hora e Expresso nas quais as mulheres do funk estavam presentes. É clara 

a forma mercantilizada com que esses jornais tratam as mulheres funkeiras, da mesma 

maneira com que são tratadas em jornais da grande mídia e outros veículos também 

utilizados neste trabalho. Pretendíamos, através da análise de jornais e materiais 

midiáticos em geral, ilustrar o papel da mídia na atribuição de estigmas às mulheres do 

funk, principalmente no que diz respeito aos jornais populares, pois, como já foi dito, 

estes deveriam apresentar uma visão diferente da que está presente na mídia 

corporativa. 

Se estes jornais querem dizer-se populares, seus editores devem estar referindo-

se a um conceito de popular não admitido neste trabalho e nos estudos culturais. Pois, se 

popular para esses jornalistas é reproduzir a mesma lógica excludente, os mesmos 

paradigmas e as mesmas ideologias, qual seria o conceito de popular utilizado por eles? 

O conceito que utilizamos enxerga o popular como o que inclui os que estão de fora 

sem criminalizá-los, como o que questiona, transforma, re-configura, subverte. Como o 

que, enfim, joga dialeticamente com a realidade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Letra que dá título ao trabalho 

 

Fruta Tá Na Feira 

Gaiola Das Popozudas 

 

Jaca jaca 

 

Melancia como é 

Melancia como é 

 

Moranguinho e melão 

Moranguinho e melão 

Moranguinho e melão 

 

É isso que o homem quer 

 

Sou a valesca 

Sou a valesca 

Eu sou mulher 

Eu sou mulher 

 

Fruta ta na feira 

Buceta que o homem quer 

 

Xereca e cu 

Xerexa e cu 

Xereca e cu 

Xerexa e cu 

( oh oh oh oh a noite toda) 

 

Xerexa e cu 

Xerexa e cu 

Xerexa e cu 

Xereca e cu 

(a noite toda) 

 

Acabo a palhaçada ninguem aguenta mais 

A fruta as vezes estraga 

Xaninha nunca e demais 
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ANEXO 2 

Manifesto do Movimento Funk é Cultura 

O funk é hoje uma das maiores manifestações culturais de massa do nosso país e 

está diretamente relacionado aos estilos de vida e experiências da juventude de 

periferias e favelas. Para esta, além de diversão, o funk é também perspectiva de vida, 

pois assegura empregos direta e indiretamente, assim como o sonho de se ter um 

trabalho significativo e prazeiroso. Além disso, o funk promove algo raro em nossa 

sociedade atualmente que á a aproximação entre classes sociais diferentes, entre asfalto 

e favela, estabelecendo vínculos culturais muito importantes, sobretudo em tempos de 

criminalização da pobreza. 

No entanto, apesar da indústria do funk movimentar grandes cifras e atingir 

milhões de pessoas, seus artistas e trabalhadores passam por uma série de dificuldades 

para reivindicarem seus direitos, são superexplorados, submetidos a contratos abusivos 

e, muitas vezes, roubados. O mais grave é que, sob o comando monopolizado de poucos 

empresários, a indústria funkeira tem uma dinâmica que suprime a diversidade das 

composições, estabelecendo uma espécie de censura no que diz respeito aos temas das 

músicas. Assim, no lugar da crítica social, a mesmice da chamada “putaria”, letras que 

têm como temática quase exclusiva a pornografia. Essa espécie de censura velada 

também vem de fora do movimento, com leis que criminalizam os bailes e 

impedimentos de realização de shows por ordens judiciais ou por vontade dos donos das 

casas de espetáculos. 

No entanto, a despeito disso, MCs e Djs continuam a compor a poesia da favela. 

Uma produção ampla e diversificada que hoje, por não ter espaço na grande mídia e 

nem nos bailes, vê seu potencial como meio de comunicação popular muito reduzido. 

Para transformar essa realidade, é necessário que os profissionais do funk 

organizem uma associação que lute por seus direitos e também construa alternativas 

para a produção e difusão das músicas, contribuindo para sua profissionalização. Bailes 

comunitários em espaços diversos e mesmo nas ruas, redes de rádios e TVs 

comunitárias com programas voltados para o funk, produção e distribuição alternativa 

de CDs e DVDs dos artistas, concursos de rap são algumas das iniciativas que os 

profissionais do funk, fortalecidos e unidos, podem realizar. Com isso, será possível 

ampliar a diversidade da produção musical funkeira, fornecer alternativas para quem 
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quiser entrar no mercado, além de assessoria jurídica e de imprensa, importantes para 

proteger os direitos e a imagem dos funkeiros. 

O primeiro passo nesse processo é a união de todos, funkeiros e apoiadores, pela 

aprovação de uma lei federal que defina o funk como movimento cultural e musical de 

caráter popular. Reivindicar politicamente o funk como cultura nos fortalecerá enquanto 

coletivo para combatermos a estigmatização que sofremos e o poder arbitrário que, pela 

força do dinheiro ou da lei, busca silenciar a nossa voz. 

Tamos juntos! 

 

Manifesto aprovado em encontro de MCs e DJs realizado em 26/07/2008. 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

LEI QUE DEFINE O FUNK COMO MOVIMENTO CULTURAL E MUSICAL DE 

CARÁTER POPULAR.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

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

popular.  

Parágrafo Único. Não se enquadram na regra prevista neste artigo conteúdos 

que façam apologia ao crime.  

Art. 2º Compete ao poder público assegurar a esse movimento a realização de 

suas manifestações próprias, como festas, bailes, reuniões, sem quaisquer 

regras discriminatórias e nem diferentes das que regem outras manifestações 

da mesma natureza.  

Art. 3º Os assuntos relativos ao funk deverão, prioritariamente, ser tratados 

pelos órgãos do Estado relacionados à cultura.  

Art. 4º Fica proibido qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de 

natureza social, racial, cultural ou administrativa contra o movimento funk ou 

seus integrantes.  

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

ter seus direitos respeitados.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009. SERGIO CABRAL, Governador. 
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ANEXO 5 

Reportagem sobre o dia das mães de 2010 no jornal Expresso. 
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ANEXO 6 

No Blog do Noblat. 

 http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/05/20/mulher-melancia-esta-em-

livro-de-bumbuns-mais-belos-293380.asp 

 

ANEXO 7 

Site do Jornal Extra 

http://extra.globo.com/lazer/retratosdavida/posts/2009/06/23/mulher-melao-faz-

seguro-de-1-milhao-para-seus-seios-198404.asp 
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ANEXO 8 

Blog do Jamari França, no site do jornal O Globo 

http://oglobo.globo.com/blogs/jamari/posts/2008/06/16/emburrecimento-das-

massas-pleno-vapor-108792.asp 
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ANEXO 8 

Site da Revista Veja 

http://vejabrasil.abril.com.br/rio-de-janeiro/editorial/m1772/ligacoes-perigosas 

 

ANEXO 9 

Site Gazeta da Web 

http://gazetaweb.globo.com/v2/esportes/texto_completo.php?c=34174 
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ANEXO 10 

 

Site da Revista Época 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI81867-15228,00-

UM+CREU+NO+FUNK.html  

 

 


