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ENSAIO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA ESPETACULARIZAÇÃO 

URBANA E A RESISTÊNCIA MOVIMENTADA NAS RUAS 

 

Por Mariana Gomes Caetano1 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é reunir reflexões sobre os processos de 

espetacularização dos grandes centros urbanos brasileiros, bem como as consequências 

e resistências em torno destes processos. Partindo das transformações urbanísticas – que 

também são frutos de escolhas políticas – sofridas pelo Rio de Janeiro ao longo dos 

séculos, destacamos o aumento da desigualdade e as tentativas de expulsão das 

populações de baixa renda das áreas centrais como principais consequências, mas não as 

únicas. Desdobrando esse movimento, observamos a repressão ao lazer dessas classes, 

bem como as barreiras impostas à construção de outras formas de vivência dos espaços 

urbanos. Utilizamos como exemplos dessas consequências a proibição dos bailes funk 

no Rio de Janeiro durante a década de 1990 e a recente repressão aos chamados 

rolezinhos. Entendendo a semelhança entre as origens de classe dos participantes dos 

rolezinhos e dos principais produtores e consumidores de funk na década de 1990, 

traçamos um paralelo entre os dois acontecimentos. A reflexão sobre as vivências na 

cidade e a democratização do espaço urbano permeiam os debates presentes neste 

ensaio. Apontamos também dois exemplos de resistência a esse processo: as Rodas de 

Funk e o Sarau Apafunk, ambos organizados pela Associação dos Profissionais e 

Amigos do Funk (Apafunk) no Rio de Janeiro. 
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Introdução: 

A cidade do Rio de Janeiro tem sofrido, ao longo dos séculos, uma série de 

transformações urbanísticas. As tentativas de promoção da higienização por parte do 

poder público têm se repetido desde o período Pereira Passos. O processo se intensifica 

ainda mais desde os anos de 2007 – em que se confirmou o Brasil como sede da Copa 

do Mundo – e 2009 – quando o Comitê Olímpico Internacional escolheu o Rio de 

Janeiro para sediar a Olimpíada. Discute-se já há um tempo o modelo de cidade que tem 

sido adotado mundialmente com o objetivo de atrair investimentos do capital 

internacional, privilegiando as cidades-espetáculo em detrimento das vivências 

populares e da errância.  

Trata-se, portanto, de um modelo não só urbanístico, mas cultural e econômico-

social que tem impacto no cotidiano dos moradores da cidade. Afasta-se a pobreza, 

erguem-se grandes construções que permitem um tipo muito específico de 

contemplação voltado para turistas, investe-se em mobilidade urbana em locais 

pontuais, também privilegiando a passagem turística. Para além de uma crise 

urbanística, portanto, há uma crise política, estrutural, que tem seu auge com o 

aprofundamento da empresarialização da vida urbana. Há um processo, portanto, de 

intensificação de um modelo urbanístico internacional homogeneizador, imposto pelo 

grande capital e acatado pelos governos, expressos nos projetos de “revitalização” dos 

centros urbanos.  

No Rio de Janeiro este processo parece mais visível por dois motivos: a cidade 

sempre foi considerada turística, mesmo sem seu período menos atrativo em relação ao 

mercado financeiro internacional; e em quatro anos o município receberá três grandes 

eventos (a Jornada Mundial da Juventude, ocorrida em julho de 2013, a Copa do Mundo 

de 2014 e as Olimpíadas de 2016). Cada vez mais o foco é no turista internacional (que 

exige o enquadramento em padrões mundiais) em detrimento da população que habita e 

vive o cotidiano da cidade (JACQUES, 2007, p. 25).  

Como descreve Paola Berenstein Jacques2, “a cultura vem se destacando como 

estratégia principal da revitalização urbana” no mundo globalizado, já que os 

“particularismos culturais geram slogans que podem marcar um lugar singular no 

competitivo mercado internacional”, tendo em vista a disputa por turistas e 

investimentos estrangeiros. Avultamos aqui que o papel da cultura nesse caso não se 

                                                           
2 Em seu texto Espetacularização Urbana. Cadernos PPG-AU/FAUFBA, ano 2, número especial, 

Salvador, 2007. P. 23-29. Número especial: Territórios Urbanos e políticas culturais. Orgs. Ana 

Fernandes, Paola Berenstein Jacques. 



 

 

refere apenas a monumentos arquitetônicos e a elementos considerados patrimônio 

histórico. Tendo por princípio a noção de que o espaço da cidade pode ser também o 

espaço onde as disputas se dão, em que os jogos entre conter e resistir acontecem, 

refletimos sobre o papel da cultura neste contexto. 

Diante desse quadro, apontam-se como estratégias de resistência as mais 

diversas formas de ocupação dos espaços públicos. Destacamos neste artigo o papel da 

Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (Apafunk) como uma das protagonistas 

desta resistência e do debate sobre direito à cidade no território do Rio de Janeiro. 

Através das Rodas de Funk e do Sarau Apafunk, o coletivo traz aos espaços uma forma 

de ocupação e vivência diferentes das previstas pelo planejamento urbano. Trazemos a 

noção de coreografias urbanas para explorar as propostas de intervenção da Apafunk 

como forma de corpografia urbana. Além disso, a Apafunk demonstra ser um 

importante agente na disputa por política cultural. Para refletirmos sobre esse processo é 

necessário, no entanto, compreendermos os motivos pelos quais a Apafunk decidiu 

encarar este processo como uma luta pelo direito à cidade e por políticas culturais. 

Com o processo de criminalização do funk, iniciado nos anos 1980 e 

intensificado ao longo dos anos 1990, as formas de fruição do gênero foram 

radicalmente transformadas. As principais equipes de som, agentes importantes para a 

consolidação do gênero, ficaram restritas a algumas partes do subúrbio e das favelas. 

Muitas delas, inclusive, foram desaparecendo ao longo da década de 1990 com o 

fechamento dos grandes clubes (ou proibição de receber os bailes funk) onde as festas 

aconteciam. Esse processo deu lugar a um visível monopólio que se mantém até hoje. 

Algumas equipes de som permaneceram, mas no final dos anos 90, o cenário era de 

cada vez menos bailes para tocar e, consequentemente, menos demanda de show, 

ampliando ainda mais a precarização das carreiras dos MCs. 

Uma série de acontecimentos contribuiu com este processo. Em 1990 o funk 

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. Nas 

palavras de Adriana Lopes: “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, p. 33-34). A partir desse 

momento, com maior visibilidade, o funk começa a ser alvo de críticas e retaliações por 

parte do poder público, da mídia corporativa e dos moradores de bairros de classe 



 

 

média, que começam a questionar o fenômeno que tomava conta das casas de shows da 

cidade inteira. 

Nesta época, vale lembrar, existiam os chamados “bailes de corredor”, em que 

“galeras” de diversas comunidades se dividiam em dois grupos, os lados A e B e, em 

determinado momento do baile, eram incentivados pelos DJs e organizadores da festa a 

brigarem entre si. Essas galeras passaram, posteriormente, a se enfrentar também fora 

do ambiente das festas. Para os grandes jornais e para a classe média frequentadora das 

praias da zona sul, eram os chamados “arrastões”, nos quais os moradores de favela 

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 (FACINA, 2009, p. 4). 

Esse fato foi o estopim de uma verdadeira guerra ao funk declarada pelo poder 

público e pela mídia. 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 acusações públicas. 

É nessa época que os bailes começam a ser fechados pela polícia, as festas foram 

“empurradas” para a clandestinidade, ficando restritos a algumas favelas e alguns 

bairros do subúrbio onde as festas eram mais conhecidas.  

Os supostos “arrastões” foram o início das narrativas jornalísticas anti funk, e 

chamaram a atenção da mídia corporativa carioca, que logo tratou de “investigar” os 

casos. A partir daí as manchetes dos principais jornais estampam em suas capas que 

“Arrastões levam terror às praias”, ou “Arrastão provoca pânico em Copacabana e 

Ipanema”, “Arrastões fazem da orla praça de guerra”3. 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. 

Essas matérias enfatizavam que, quem sofria com a “barbárie” trazida por esses 

“criminosos” eram os moradores e frequentadores da zona sul e sua orla. Era a mídia 

fazendo vibrar o discurso que velavam parte de seus principais leitores (classe A e B): o 

racismo introjetado. Da mesma forma em 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, e não em seus lugares subalternos, causava estranhamento. A presença 

                                                           
3 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. 



 

 

negra não subalterna num lugar homogeneamente branco foi, claramente, um dos 

fatores que causaram todo esse pânico diante dos favelados que passavam pela zona sul.  

Podemos apontar os rolezinhos como exemplo recente que muito se assemelha 

ao caso relatado. Rolezinhos são encontros de jovens, geralmente marcados pela 

internet, que se reúnem em shoppings centers – incialmente na região metropolitana de 

São Paulo – para se divertir e cantar músicas em coletivo andando pelo local. Em sua 

maioria jovens menores de idade, negros e da periferia de São Paulo, os garotos foram 

gravemente reprimidos pelos seguranças dos shoppings e, posteriormente, pela Polícia 

Militar. A recepção hostil por parte dos frequentadores dos shoppings e o cerceamento 

da circulação de jovens nesses espaços, expôs as práticas de segregação há muito 

escondidas.  

Não se pode dizer que a iniciativa por parte desses jovens de ocupar este espaço 

tenha sido, essencialmente, política. Mas na medida em que as respostas se mostraram 

tão segregadoras e evidenciam as práticas racistas tanto dos frequentadores e das 

administrações dos shoppings como da polícia. Houve boatos de roubos, furtos e 

depredações em alguns rolezinhos, mas a própria Polícia Militar não registrou nenhum 

caso. Em matéria publicada no site do jornal Folha de São Paulo4, nota-se, já pelo título, 

o que está em jogo: Mesmo sem crimes, "rolezinho" causou pânico e levou polícia a 

shopping de Guarulhos. A reportagem fala sobre o clima de estranheza e preconceito 

por parte dos frequentadores do shopping, evidenciando o olhar criminalizante na fala 

de uma das entrevistadas, que diz: "Tem de proibir esse tipo de maloqueiro de entrar 

num lugar como este".  

A reportagem também fala sobre dois aspectos importantes do rolezinho 

realizado no dia 15 de dezembro de 2013 no Shopping Internacional de Guarulhos. Um 

deles é a música que os jovens cantavam durante o passeio, “Deixa eu ir” de MC 

Daleste, fala sobre o uso recreativo da maconha, citando vários lugares da cidade em 

que, segundo a letra, as pessoas gostam de fumar maconha. Outro ponto abordado pela 

reportagem é a indumentária dos participantes do rolezinho: “Ainda a anos-luz desse 

ideal [de consumo de luxo], os meninos que assustaram o Papai Noel do shopping 

Internacional compareceram ao "rolê" convocado pelo Facebook com o traje a rigor de 

nove entre 10 funkeiros: boné da Quiksilver, tênis da marca Mizuno, bermuda, 

camiseta, anéis e colares de prata ou ouro, óculos escuros da Oakley”. 

                                                           
4 Matéria publicada no site da Folha de São Paulo no dia 16/12/2013: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1386132-mesmo-sem-crimes-rolezinho-causou-panico-

e-levou-policia-a-shopping-de-guarulhos.shtml 



 

 

A simples presença dessas pessoas acabou por tornar ainda mais clara a 

abordagem policial (e dos seguranças privados) focada em raça e classe muitos 

específicos, isso sem ignorar a ação simbólica dos frequentadores. Não houve até agora 

nenhum registro de roubo ou depredações nos locais onde os rolezinhos aconteceram. 

Mas os registros de repressão aos participantes dos rolezinhos são inúmeros. É 

importante citar os rolezinhos em comparação com a proibição dos bailes, já que ambos 

possuem marcas importantes das diferenças de raça e classe. Tanto a coerção da 

circulação dessas pessoas como a proibição dos bailes a origem dos jovens.  

À primeira vista pode-se perceber dois pontos comuns entre os diversos jovens 

que participam dos rolezinhos: a argumentação em torno da falta de espaços públicos 

destinados ao lazer e o consumo de bens considerados de luxo. Para exemplificar o que 

queremos expor, trazemos duas reportagens de portais de notícias na internet. Uma 

delas, publicada no G15 no dia 15 de janeiro de 2014, intitulada “'Rolezinho' nas 

palavras de quem vai”; e a outra do UOL6, publicada no dia 2 de fevereiro de 2014, tem 

como título “Marcas de grife têm vergonha de seus clientes mais pobres, diz Data 

Popular”. As duas matérias foram escolhidas devido à sua grande repercussão, 

principalmente na internet. Além disso, a do G1 entrevista seis jovens que falam sobre 

sua participação nos rolezinhos, explicam o motivo da presença e falam um pouco sobre 

seus cotidianos. A segunda destaca a opinião dos responsáveis pelas marcas de roupas 

utilizadas pelos participantes dos rolezinhos, mostrando o impacto no mercado. 

A matéria do UOL evidencia uma marca importante de diferenciação de classe. 

Logo no início, o entrevistado afirma que "boa parte das marcas tem vergonha de seus 

clientes mais pobres”. Isso porque, ainda segundo ele, “são marcas que historicamente 

foram posicionadas para a elite e o consumidor que compra exclusividade pode não 

estar muito feliz com essa democratização do consumo". Em “Gostos de classe e estilos 

de vida”, Pierre Bourdieu explica a relação de classe presente no consumo. Para 

Bourdieu: 

Onde as classes populares, reduzidas aos bens e às 

virtudes de "primeira necessidade", reivindicam a 

limpeza e a comodidade, as classes médias, já mais 

liberadas da urgência, desejam um interior quente, 

íntimo, confortável ou cuidado, ou um vestuário na 

moda e original. Por serem já muito arraigados, 

                                                           
5 Matéria disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/rolezinho-nas-palavras-de-quem-

vai.html 
6 Disponível em: http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02/03/marcas-de-grife-tem-vergonha-

de-clientes-mais-pobres-diz-data-popular.htm#fotoNav=1 



 

 

esses valores lhes parecem como que naturais, 

evidentes e são relegados ao segundo plano pelas 

classes privilegiadas. (BOURDIEU, 1976, p. 4) 

Assim, os rolezinhos acabam por explicitar o habitus burguês e, 

consequentemente, as tentativas de se diferenciar das classes populares. Houve quem 

dissesse, durante as discussões sobre rolezinho, que não havia preconceito de classe 

entre os que não queriam a juventude da periferia mesmo nos shoppings de periferia. O 

que vale frisar, nesse caso, é a construção do habitus de classe média que tende a se 

identificar com os valores das classes mais altas, fazendo com que diferenciar-se da 

chamada classe C seja um ponto importante de seu capital simbólico. Para isso, o 

consumo é um dos pontos centrais. Consumir roupas, celulares, sapatos, carros e 

produtos em geral ligados às classes mais altas, para essas pessoas, não pode constituir 

o estilo de vida da classe C, pois impede que a dita classe média se diferencie 

simbolicamente. Dessa forma, o consumo de luxo e de marcas consideradas de classe A, 

para essas pessoas, precisa ser exclusivo. Nas palavras de Bourdieu: 

Os gostos obedecem, assim, a uma espécie de lei de 

Engels generalizada: a cada nível de distribuição, o 

que é raro e constitui um luxo inacessível ou uma 

fantasia absurda para os ocupantes do nível anterior 

ou inferior, torna-se banal ou comum, e se encontra 

relegado à ordem do necessário, do evidente, pelo 

aparecimento de novos consumos, mais raros e, 

portanto, mais distintivos. (BOURDIEU, 1976, p. 4) 

Na reportagem do G1, composta por vídeos em que os próprios ‘rolezeiros’ 

falam, há um constante discurso de ausência de espaços para o lazer. Destacamos 

abaixo: 

 

Daniel de Souza, de 18 anos, participou de dois rolezinhos no Shopping Metrô Itaquera 

 



 

 

 

Lucas de Souza Gonçalves, de 17 anos, participou de dois rolezinhos no Shopping Metrô Itaquera. 

 

 

Caique Vinícius, de 19 anos, participou de um rolezinho no Shopping Metrô Itaquera. 

 

A questão apontada pelos meninos reflete o que abordamos anteriormente em 

relação as formas de vivência na cidade. A espetacularização, a especulação imobiliária 

e as cidades-empresa excluem as populações que não a consomem. O rolezinho, mais 

do que nunca, se mostra como evidência clara da cidade como espaço para consumo e 

não para vivência, lazer, errância. Os locais públicos passam a ter um objetivo muito 

específico: as ruas são para circulação – nunca para se estar –, os museus para 

contemplação, as praças possuem um horário de ‘funcionamento’ limitado e os 

shopping são para consumir. Não entraremos no mérito de diferenciação entre espaço 

público e privado, já que não adotamos os argumentos que privilegiam a privatização 

dos espaços.  

Relacionamos, portanto, a restrição das vivências da cidade presentes nas 

experiências dos rolezinhos e na proibição dos bailes funk. Ambos, embora sejam 

situações diferentes entre si, são parte constitutiva da desigualdade representada pelo 

modelo de cidade escolhido pelas grandes cidades brasileiras. Os espaços urbanos que 

não priorizam a vivência dos próprios habitantes acabam por aprofundar as 

desigualdades e gerar experiências superficiais. Os rolezinhos se colocam como 

evidência desse processo. A proibição dos bailes funk é parte do resultado de cada vez 

maior afastamento das populações pobres e seus espaços de lazer. 

 



 

 

O funk e sua política de cultura movimentada nas ruas 

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

base: atinge uma grande parcela da população do Rio de Janeiro e do Brasil - inclusive a 

juventude de classe média e de elite - 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 – 

tendo como maioria os moradores de favelas e periferias – são referenciados em um 

mesmo rótulo, embora algumas tentativas de criar novos rótulos estejam em processo.  

Tanto os jovens de classe média como os favelados consomem o funk, mesmo 

estando em classes sociais diferentes e representando papéis completamente diferentes 

dentro dessa lógica de produção-consumo. É claro que as formas de consumo são, em 

geral, bastante distintas. E é claro também que essas formas de consumo acabam por 

“moldar”, de certa forma, as músicas e artistas a serem consumidos, bem como os locais 

em que esse consumo acontecerá. Trata-se de uma tentativa, muitas vezes, de 

equalização, como diria Canclini (1999, p. 2), na qual adequa-se um determinado 

produto musical aos gostos da classe hegemônica. 

A indústria do funk é, hoje, regida por uma espécie de monopólio, no qual 

apenas duas empresas controlam a maior parte da produção. Dentro da dinâmica da 

indústria cultural, na qual o funk também está inserido, a exploração é tão comum como 

em qualquer esfera do trabalho na sociedade capitalista. O desrespeito às legislações 

vigentes, tanto trabalhistas como de direito autoral, é a principal marca dessas empresas 

hoje, algo vem sido contestado principalmente pela atuação da Apafunk.  

Desde 2008, com a mobilização gerada em torno do movimento Funk é Cultura, 

os questionamentos sobre o direito à cidade ganharam ainda mais apoio e força. Com o 

surgimento da Apafunk e sua articulação com os movimentos sociais de Direitos 

Humanos, diversas conquistas importantes foram se acumulando, contribuindo para 

relevantes transformações no cenário. Uma dessas importantes conquistas foi a 

revogação da lei estadual de número 5265 que, na prática, inviabilizava a produção dos 

bailes funk, pois colocava inúmeros empecilhos para sua realização. Além da revogação 

desta lei, a Lei Funk é Cultura foi aprovada, reconhecendo o funk como movimento 

cultural. Esta lei gerou diversas discussões, entre elas a importância de transformar a 

visão da sociedade e do poder público sobre o funk. Em setembro de 2013, uma Lei de 



 

 

mesmo caráter foi aprovada no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 4124 de autoria 

do deputado Chico Alencar (RJ) foi apresentado em 2008, a Lei reconhece o funk como 

manifestação cultural brasileira. 

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 

aliança política. 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. A luta contra a criminalização do funk passou a constar na ordem do dia 

como um dos grandes catalizadores da luta por direitos na cidade do Rio de Janeiro. 

Ao longo deste processo, que se consolidou em 2008 e segue até hoje, diversos 

fatores provocaram novas discussões para o funk e para a cultura de periferia como um 

todo no Rio de Janeiro. Com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP), em dezembro de 2008, uma outra questão estava colocada: a proibição dos 

bailes dentro das favelas “pacificadas”. A Resolução 013, por exemplo, foi assinada 

pelo Secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, em 2007. A norma, baseada 

numa Lei do período da ditadura militar, delegava à Polícia Militar a função de 

autorizar – ou não – qualquer tipo de evento cultural. Não é preciso dizer que, nas áreas 

de UPP, onde a presença da Polícia Militar é constante, os bailes funk praticamente 

desapareceram, com base na Resolução 013. A Apafunk, então, iniciou uma grande 

mobilização no sentido de derrubar a Resolução 013. Em agosto de 2013, a revogação 

foi anunciada pelo governo do estado. 

Uma outra importante luta travada neste âmbito diz respeito aos setores do 

Estado que se relacionam com o funk. Uma das grandes reivindicações do movimento 

está no fato de serem chamados a negociar somente com a Secretaria de Segurança 

Pública, como se o funk fosse algum tipo de infração. Os artistas acreditam que uma 

mudança de mentalidade precisa acontecer para que o funk seja tratado de fato como um 

movimento cultural pela sociedade, e o Estado tem um papel importante nesse processo. 

A Associação reivindica que o Estado passe a apresentar políticas culturais para o funk, 

inclusive, editais públicos que o contemplem. 

É necessário, para melhor compreensão deste processo, lançarmos mão do que 

aponta Alexandre Barbalho ao conceituar os dois termos “política cultural” e “política 

de cultura”. Barbalho nos aponta que a política cultural representa um conjunto de 



 

 

políticas públicas propostas e implementadas por um governo. Neste processo, o Estado 

dirige à cultura um tratamento político, organizando os mais diversos atores, discursos e 

as práticas envolvidas no processo. As políticas de cultura correspondem, segundo o 

autor, às disputas simbólicas em torno do ambiente cultural, seja na produção, 

distribuição, fruição ou no consumo dos bens culturais, das práticas e dos significados 

simbólicos ali colocados. 

As políticas de cultura podem, ou não, terem o objetivo e, por conseguinte, 

culminarem em política cultural. Partido deste ponto pode-se dizer que o movimento 

funk atua nos dois sentidos, exigindo do Estado que garanta uma política cultural 

voltada ao movimento; e criando suas próprias políticas de cultura, acentuando ainda 

mais os processos de disputa de significado na sociedade. A Apafunk, em parceria com 

os movimentos sociais, seguiu criando suas próprias políticas de cultura.  

A primeira política de cultura da Apafunk partiu da necessidade de ocupar os 

espaços da cidade na luta contra a criminalização do funk. As Rodas de Funk faziam 

alusão às rodas de samba e eram espaços construídos para que fossem resgatadas 

músicas do chamado “funk consciente” e, consequentemente, para que fossem 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 tinham o papel de reunir esses 

artistas com o intuito de conscientizá-los de seus direitos autorais e trabalhistas, além de 

buscarem alternativas para a falta de espaço na grande mídia e para a proibição dos 

bailes.  

As Rodas de Funk também se apresentavam como importante arma para 

ocupação dos espaços públicos. Diversos bairros e pontos importantes da cidade 

receberam essas Rodas, configurando-se como estratégia implícita de vivência urbana, 

contribuindo para os debates em torno das formas de se estar em praças e locais 

públicos, de experimentação dos espaços. Assim, os corpos ali presentes também 

formulavam novas formas de se enxergar aqueles espaços, fornecendo uma experiência 

não só política (em seu sentido amplo), mas também corporal. Como frisa Paola 

Berenstein Jacques: 

Os praticantes da cidade, como os errantes, 

realmente experimentam os espaços quando os 

percorrem e, assim, lhe dão “corpo” pela simples 

ação de percorrê-los. Estes partem do princípio de 

que uma experiência corporal, sensorial, não pode 

ser reduzida a um simples espetáculo, a uma simples 

imagem ou logotipo. Ou seja, para eles a cidade 



 

 

deixa de ser uma cenografia no momento em que ela 

é vivida. E mais do que isso, no momento em que a 

cidade, o corpo urbano, é experimentada, esta 

também se inscreve, e dessa forma sobrevive e 

resiste no corpo de quem a pratica. (JACQUES, 

2007 p. 95)  

Apontamos, então, as Rodas de Funk como forma importante de resistência ao 

processo de espetacularização das cidades por se colocar frontalmente contra as formas 

convencionais de vivência das cidades. Paola Berenstein Jacques indica que “o principal 

antídoto situacionista contra o espetáculo seria o seu oposto: a participação ativa dos 

indivíduos em todos os campos da vida social, principalmente no da cultura”. Dessa 

forma, considerando o meio urbano como “terreno de ação e de produção de novas 

formas de intervenção e de luta contra a monotonia da vida cotidiana moderna”, a 

experiência das Rodas de Funk parece cumprir bem este papel contra hegemônico. 

Outro projeto de política de cultura importante é o Bloco Apafunk. O objetivo é 

fazer parte também do carnaval, dando continuidade, como a própria Apafunk coloca, 

aos objetivos iniciais das Rodas de Funk, como pode-se ver neste trecho do projeto7 

Bloco Apafunk: “A Apafunk já abalou o Rio de Janeiro com sua Roda de Funk e agora 

quer ocupar espaço na maior festa do planeta! Para mixar ritmos brasileiros na base do 

pancadão, precisamos comprar instrumentos de percussão para a formação da bateria da 

Apafunk (Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, um movimento de funkeiros 

do Rio de Janeiro, criado em 2009), concretizando a primeira etapa do projeto Bloco 

Apafunk 2014”. 

Analisando o carnaval como um momento em que a ocupação do espaço das 

ruas é fundamental, pode-se perceber a importância do Bloco Apafunk. Em um 

momento em que o direito à cidade é debate central no Brasil, o Bloco se coloca como 

uma proposta contra hegemônica de ocupação dos espaços, trazendo a público o debate 

sobre as culturas periféricas. Vale discutirmos também a capacidade questionadora da 

vivência do carnaval. Como mostra Bakhtin em A Cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento, a subversão pode colocar em cheque os poderes estabelecidos, como nas 

festas carnavalescas da época estudada pelo autor. Assim, a presença de um bloco de 

funk nas ruas do Rio de Janeiro no carnaval pode contribuir para sua ressignificação e 

sua afirmação enquanto movimento cultural. A luta pela ocupação do território é 

                                                           
7 O projeto foi viabilizado por uma plataforma de financiamento coletivo (crowdfunding), o Catarse.me, e 

atingiu o valor esperado para o financiamento dos instrumentos. O projeto completo está disponível no 

site: http://catarse.me/pt/blocoapafunk 

http://catarse.me/pt/blocoapafunk


 

 

também uma luta simbólica importante para o funk, por todo o contexto da sua 

trajetória. 

Como política de cultura, o principal exemplo que abordaremos aqui é o do 

Sarau Apafunk. O evento, que surgiu em 2012, acontece nas segundas quintas-feiras de 

todo mês e reúne artistas de várias. Poetas, escritores, artistas plásticos, fotógrafos, 

músicos, rimadores, dançarinos, todos reunidos na Rua Alcindo Guanabara, no centro 

da cidade do Rio de Janeiro, ao menos uma vez por mês. Sob o ponto de vista de 

ocupação cultural de espaços públicos este é um exemplo emblemático e importante. O 

Sarau Apafunk expõe sua conexão com outros movimentos culturais, sejam eles de 

periferia ou não, fortalecendo a ideia de luta simbólica pelos espaços da cidade.  

Como parte constitutiva das intervenções não estão essencialmente na 

requalificação do espaço físico, já que se apresentam especificamente como cenários do 

espetáculo urbano, o público frequentador é quem deixa evidente o tipo de uso. Ou seja, 

como aponta Jacques, “através de uma participação efetiva o espaço público pode 

deixar de ser cenário e se transformar em verdadeiro palco urbano: espaço de trocas, 

conflitos e encontros” (2007, p. 27/28). Assim, um ponto importante que sinaliza que o 

Sarau Apafunk faz parte de uma agenda de reocupação e reconfiguração dos espaços 

públicos tem a ver com a origem de seus organizadores e participantes. Em sua maioria 

nascidos e criados nas favelas e nos subúrbios da região metropolitana da cidade, a 

origem de classe e raça dos que vivenciam os Saraus é crucial, pois, como aponta Paola 

Jacques: 

Os excluídos desse processo de espetacularização 

talvez levem consigo a chave da sua reversão, que 

seria, como sugeriam os situacionistas, a própria 

participação popular. As favelas, por exemplo, 

seriam um exemplo máximo dessa participação 

popular, uma vez que os moradores são os 

verdadeiros responsáveis por sua construção efetiva 

ao consumo do morador da cidade formal, que muito 

raramente se sente envolvido na construção do seu 

espaço urbano e, em particular, dos espaços públicos 

de sua cidade. (JACQUES, 2007, p. 26/27) 

A ideia de arte-luta, atribuída quase sempre à capoeira, pode servir como 

exemplo para abstração neste caso. A capoeira é conceituada como arte-luta por sua 

relação com a coreografia (dança), a música, a indumentária e todo o universo 

notoriamente artístico com a qual se relaciona, embora também seja uma luta, 

caracterizada por “golpes”. Arte-luta é um conceito que dá conta de um conjunto de 



 

 

técnicas que não são somente – e necessariamente – práticas. Não são somente arte – no 

sentido abstrato – mas também não são somente luta – em seu sentido prático. Assim, 

pode-se dizer que o Sarau Apafunk contempla a noção de arte-luta, na medida em que 

coexistem os sentidos práticos da ocupação do espaço público por formas de ativismo 

cultural e os sentidos abstratos da arte. Embora essa divisão entre prática e abstração 

não seja palpável, a dimensão da arte-luta e do ativismo cultural presente nos Saraus 

Apafunk são visíveis.  

Homi Bhabha nos diz que hoje, com o alargamento da questão cultural, o que 

permeia o campo da cultura é a disputa por significado, pelo poder de significar e pela 

legitimidade que esse poder pode trazer. 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 hegemônico. Os indivíduos lutam, portanto, 

conscientemente ou não, pelo direito de significar. A questão central, no caso do funk e 

da ocupação do espaço urbano, está na luta pela visibilidade de sua produção de 

sentidos. As dúvidas em torno da afirmação “funk é cultura” ainda persistem e estão 

presentes em diversos setores da sociedade, desde a que consome funk à que não 

consome. Mesmo no ambiente de origem do funk – as favelas e periferias do Rio de 

Janeiro – ainda paira o questionamento sobre o assunto. O questionamento à premissa 

de que funk é cultura traz consigo um forte teor de preconceito de raça e classe, além do 

próprio preconceito territorial. O mesmo preconceito já sofrido pelo samba, hoje é 

vivenciado pelos produtores e consumidores de funk e hip hop, dependendo de sua 

origem social. 

Dessa forma, entendemos também a necessidade de apontar a cultura como 

infindável processo de disputas. E vamos além. Na cultura popular, estas disputas se 

intensificam e tornam o jogo cultural ainda mais complexo. Encarando o funk como um 

ritmo da cultura popular, compreender o discurso em torno das disputas que o envolvem 

é chave para sua compreensão. Entender as tensões aí imbricadas é entender também as 

disputas de significado através do discurso. É o discurso que concretiza a disputa de 

hegemonia, e a cultura popular é a arena onde essa disputa acontece, seja através da 

mídia, da opinião pública, das práticas cotidianas. É preciso pontuar também que o 

discurso não é só fala. Discurso é prática, modo de vida, produção, comportamento. 

Ocupação de espaços também é discurso. Assim, compreendemos então que ocupar as 

ruas é uma questão central no discurso do movimento funk. É ela quem vai trazer o 

debate territorial, cultural, artístico.  



 

 

Ocupando os espaços das mais diversas formas, sejam estes espaços físicos, 

como as ruas do centro da cidade, ou o espectro do rádio, o funk vai consolidando sua 

luta e sua disputa de sentidos, vai construindo novas formas de construção de 

conhecimento, de se relacionar com outros movimentos culturais, fortalecendo sua 

relação com os movimentos sociais que tanto colaboraram e colaboram para uma visão 

de cultura contra hegemônica e mais democrática.  
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