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Resumo: As reflexoes sobre musica popular com frequencia enfatizam os casos de ex
periencia musical volunttirios, motivados por adesoes identittirias, afetivas e simb6licas
que os individuos egrupos sociais realizam com as musicas que gostam. Mas nem sem
pre e assim. Este texto tem como objetivo discutir as situa(oes nas quais a experiencia
musical compuls6ria gera incomodo nos ouvintes, irritando e intimidando aqueles que
nao compartilham do prazer de ouvir determinado repert6rio. a exemplo debatido aqui
e 0 caso do funk, genero musical brasileiro com hist6rica vincula(ao com 0 contexto das
periferias, morros efavelas e que volta a surgir como tema privilegiado na midia a partir
de seu uso nos fenomenos dos rolezinhos, causando incomodo e recha(o. Pensar sobre 0

incomodo do popular-funkeiro-periferico significa reprocessar ideias sobre a desigual
dade social, num contexto de grandes transforma(oes sociais, politicas e comportamen
tais no Brasil e no mundo.

A premissa de que determinadas pessoas compartilham ideias a partir de
uma experiencia musical comum tern sido tomada como ponto de partida para
diversos estudos sobre musica e sociedade. Seja sob 0 ponto de escuta de uma
formac;ao subjetiva (DeNora 2004) ou da afirmac;ao de urn carater coletivo das
praticas musicais (Wisnik 1999; Blacking 1995), a musica costuma ser abordada
como uma pratica social a qual indivfduos e grupos voluntariamente aderem,
gostam e utilizam, atraves de determinados repert6rios (entre muitos outros, San
droni 2001; Janotti 2004; Trotta 2011). Quase sempre, essa premissa estabelece que
a construc;ao de urn gosto musical comum e 0 vetor atraves do qual os debates
sobre sonoridades, moralidades, valores e condutas serao processados em expe
riencias musicais coletivas de varios tipos (Frith 1998). Ao lado dessa substantiva
produc;ao, e muitas vezes em dialogo com ela, alguns autores tern se debruc;ado
sobre a experiencia musical em contextos de violencia, como 0 narcotrafico (Her
linghaus 2006; Garza e Fuchsel 2011), como arma empregada em guerras para
neutralizar inimigos (Baker 2013) ou mesmo como instrumento auxiliar em ses
soes de tortura em campos de co~centrac;ao e prisoes (Cusick 2006).

Seguindo essas pistas, e me esquivando de situac;oes limftrofes (como a guerra
ou a tortura), gostaria de refletir sobre urn tipo de relac;ao que estabelecemos coti
dianamente com a musica pautada pela sensac;ao subjetiva de inc6modo. Escutar
uma musica que nao gostamos e ato frequente e desagradavel sobre 0 qual pouco
temos pensado. Na maioria das vezes, essa escuta tende a ser fragmentada, per
meada por jufzos negativos e repetida sem controle em nossos multiplos cenarios
urbanos. E0 carro que passa com som alto ao nosso lado, 0 impertinente pandeiro
do churrasco do vizinho, a reverberac;ao grave da boate do bairro, a jukebox do
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botequimda esquina, 0 jovem que liga 0 celular no onibus cheio ou mesmo 0

canto amplificado do pastor em sua prega\ao dominical na pra\a publica. Sao
musicas que nao escolhemos ouvir e que por isso provocam algum tipo de des
conforto. A vulnerabilidade aescolha musical alheia produz urn frustrante sen
timento de impotencia refor\ado pela sonoridade e pelas simbologias associadas
a repert6rios que atrapalham nosso caminho, nosso sono, nossa viagem, nossa
calma.

o que quero propor nesse texto euma indaga\ao sobre 0 incomodo que essa
escuta provoca. Com suas algumas exce\oes, tal incomodo comumente e resul
tado de algum tipo de conflito etico-moral, traduzido em sonoridades, comporta
mentos, ideias e refroes que invadem os ouvidos e entram em choque com nossos
estilos de vida, c6digos de conduta e preferencias difusas.1

No Brasil, urn caso recente e instigante para se pensar esse incomodo e 0 caso
dos chamados "rolezinhos", que mobilizaram intensos debates na midia nacional
entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Poucos textos e ideias que circularam
sobre as manifesta\oes deixaram de estabelecer alguma conexao entre os rolezin
hos e 0 funk, sobretudo com a vertente recente conhecida como "funk ostenta\ao",
desenvolvida nas periferias da megal6pole de Sao Paulo. Nessas reflexoes, 0 ge
nero tornou-se ingrediente-chave da discussao sobre juventude e pobreza que
atravessou os debates, quase sempre acompanhado de uma consideravel dose de
incomodo.

o funk incomoda por diversos motivos, sobretudo quando sua sonoridade in
vade espa\os mais prestigiados do ambiente urbano, como praias da zona suI
carioca, shoppings centers ou palcos de casas noturnas prestigiadas. Em certa
medida, ele pode ser pensado como uma sintese de diversos incomodos sociais
que sao muitas vezes condensados e processados pela experiencia music·al, nem
sempre de modo amigavel. Mas vamos por partes.

OS ROLEZINHOS E 0 FUNK

o termo rolezinho euma giria bastante comum entre jovens de diversos estra
tos sociais utilizada para referir-se a urn pequeno passeio ou uma volta. A palavra
se notabilizou no vocabulario jornalistico no final de 2013 quando determinados
grupos de jovens habitantes das periferias de Sao Paulo combinaram, pelas redes
sociais, passeios coletivos em shoppings centers. 0 primeiro encontro ocorreu no
dia 6 de dezembro de 2013 no Shopping Itaquera (zona Leste de Sao Paulo) e re
uniu cerca de seis mil (!) jovens no estacionamento do centro de compras.2 Dois
dias depois, 0 telejornallocal rnais importante da Rede Globo, 0 SP-TV, noticiava

1. Basicamente ha momentos em que a escuta de musica involuntaria causa irrita<;ao por sua im
pertinencia e inadequa<;ao, mesmo que seja uma musica que gostanlos. Essas musicas, ao ocuparem 0

espa<;o sonoro, desviam nossa aten\ao e podem causar algum desconforto. Esse texto nao aborda esses
casos.

2. Esse numero, muito provavelmente superestimado, foi calculado pela administra\ao do shopping
e reproduzido em reportagem no site de noticias GI, mantido pela Rede Globo: "Conhe<;a a hist6ria
dos rolezinhos em Sao Paulo", 14/01 /2014, http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca
-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html.
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o fato como uma especie de "arrastao", feito por larruaceiros".3 Na semana se
guinte, outro encontro ocorreu no Shopping Internacional de Guarulhos e tam
bern foi enfrentado pela policia e seguran\as como uma atividade "criminosa".
Segundo a materia do site de noticias G1, liAs reunioes de funkeiros batizadas
de 'rolezinho' passaram a amedrontar administradores de shoppings e viraram
alvo de investiga\oes policiais. Nessa ultima, entretanto, nao foi registrado furto,
violencia ou porte da droga citada na can\ao-hino de abertura do evento".4 as
jornalistas faziam referencia amusica "Deixa eu ir", de Me Daleste, assassinado
no palco durante urn show em julho de 2013. a refrao "Eita porra, que cheiro de
maconha", supostamente entoado no rolezinho em questao, dava ares de movi
mento organizado e consciente ao agrupamento de jovens. Porem, segundo seu
proprio "organizador", 0 tal "movimento" tinha como objetivo somente "reunir
os jovens para se encontrar no shopping e fazer as coisas normais que os outros
fazem: tomar sorvete, conhecer pessoas novas".5

Durante os meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014, diversos outros ro
lezinhos ocorreram em varias cidades do Brasil, provocando acaloradas discus
soes, a\oes policiais, liminares judiciais, e reportagens especiais em dezenas de
veiculos. a "passeio" de grupos numericamente expressivos de jovens majorita
riamente negros oriundos das periferias pelos espa\os fechados e controlados dos
shoppings centers despertou medo, preconceitos e debates sobre a desigualdade
social brasileira.

Dois aspectos foram sistematicamente discutidos. a primeiro, a for\a das re
des sociais e de determinados personagens muito jovens da periferia que gozam
de grande prestigio nos ambientes virtuais. Auto-apelidados de "famosinhos",
tais lideran\as quase sempre possuem milhares de "seguidores" em seus perfis
nas redes e sao capazes de mobilizar multidoes para os encontros presenciais.
Vma das motiva\oes dos rolezinhos era precisamente possibilitar 0 encontro en
tre os famosinhos e seus seguidores. a segundo aspecto, que nos interessa mais
de perto nesse texto, diz respeito aassocia\ao entre os rolezinhos e 0 funk. De urn
modo geral, os debates sobre 0 rolezinho, reverberados pelos veiculos de comuni
ca\ao, estabeleceram uma continuidade direta entre a musica funk e a reuniao de
jovens negros da periferia. Por urn lado, a insistencia com que essa associa\ao foi
reproduzida nas paginas de jornais, blogs, sites e revistas pode estar relacionada
a urn pensamento preconceituoso e estereotipado que estabelece uma homologia
entre origem social (classe, etnia, faixa etaria) e gosto musical. Nao ha qualquer
registro audiovisual ou mesmo escrito que comprove a efetiva execu\ao de funk
durante os rolezinhos, com exce\ao da reportagem comentada anteriormente.
Pode-se imaginar que, atraves dos celulares, uma ou outra musica possa ter sido
reproduzida ou que em certos momentos alguns subgrupos tivessem entoado re
froes au dan\ado trechos de coreografias do funk em alguns dos rolezinhos. Mas

3. "Video mostra tumulto no Shopping Metro Itaquera", Gl, 08/12/2013.

4. Tatiana Santiago, Kleber Ton1az e Livia Machado, "Rolezinhos nos shopping sao gritos por lazer e
consumo, dizem funkeiros", GI, 18/12/2013.

5. Me Jota L, entrevista arevista Carta Capital, 24/01/2014.
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atrelar 0 funk aos movimentos e certamente uma sobrevalorizac;ao -negativa
da importancia da musica para esses eventos.

Por outro lado, como afirma John Blacking (1995), a musica e uma forma de
comunicac;ao, de pensamento e ac;ao no mundo, e 0 compartilhamento de ideias
sobre a vida ern sociedade ocorre tambem atraves de experiencias musicais com
partilhadas. Nesse sentido, a relac;ao de alguns "famosinhos" corn 0 funk e bas
tante estreita, sendo alguns deles, inclusive, MCs e DJs ern inicio de carreira (sao
todos muito jovens).6 a funk pode ser entendido, sob esse aspecto, como uma
especie de universo de ideias sobre juventude e periferia parcialmente comparti
lhadas entre os jovens frequentadores dos rolezinhos e, por isso, 0 genero musical
foi acionado pela midia como urn "atalho" para a interpretac;ao das motivac;oes
e das estrategias dos eventos. as rolezinhos expuseram contrastes e embates so
ciais da sociedade brasileira, atravessados fortemente pelo crescente interesse
pela "periferia", que nos ultimos anos passou a integrar ativamente a economia e
o imaginario nacional.

Urn exemplo emblematico desse amplo debate sobre desigualdade e sua co
nexao corn 0 funk e a reportagem de capa da Revista Veja de 29 de janeiro de
2014.7 Ern seu estilo peculiar, a revista busca "desvendar" para 0 leitor de classe
media e alta 0 "pais dentro do Brasil" chamado periferia, composto, segundo 0

lead da capa, por "ISS milhoes de habitantes".8 a titulo da materia de capa, "S6
voce nao me conhece", reforc;a a oposic;ao entre os leitores da revista (0 "centro") e
os habitantes desse "outro pais", a "periferia". Periferia e uma metafora geografica
que se refere a todo urn conjunto de praticas e valores que circundam 0 universo
popular. Incorpora tanto os habitantes de areas marginalizadas das grandes ci
dades quanta suas praticas de consumo, seus produtos, gostos e estilos de vida.
Fortemente atravessada por uma interpretac;ao do popular e do periferico como
construc;oes operadas a partir da "falta", a materia da Veja se estende por dezesseis
paginas descrevendo corn surpresa varios exemplos de moradores da "periferia"

6. Merece destaque nesse contexto 0 jovem Jefferson Luis, conhecido como MC Jota L, urn dos articu
ladores do rolezinho do shopping Itaquera, que foi detido durante a repressao policial ao evento.

7. Revista Veja, edi<;ao 2358, disponfvel no site https:/lacervo.veja.abril.com.br/#/editions.
8. A Revista Veja foi fundada em 1968 como urn semanario nacional da Editora Abril, de propriedade

da famnia Civita. Dirigida pelo jornalista Mino Carta, tornou-se urn vefculo de grande respeitabilidade
na imprensa brasileira, sobretudo com sua enfase na polftica e no cotidiano. Em 1975, por press6es polf
ticas da ditadura brasileira, Mino Carta deixa a revista que assume progressivamente urn papel polftico
rna is definido a favor do governo militar. Recentemente, a revista tern definido de maneira contundente
uma posi<;ao polftica liberal, e elabora urn discurso radical endere<;ado a uma parcela especffica da
popula<;ao: classe media e alta, escolaridade superior e de perfil conservador. Durante a campanha pre
sidencial de 2014, foi protagonista de crfticas ferozes dos partidos de esquerda por sua aberta op\ao pelo
candidato da centro-direita, forjando fatos para influir no processo eleitoral e sendo duas vezes conde
nada pda Justi<;a Eleitoral por isso. Tal direcionamento editorial revela-se nao somente na abordagem
notadamente parcial dos fatos polfticos, mas tambem por certo estilo narrativo que costuma reagir de
modo explfcito com medo e apreensao para com as popula<;6es de baixa renda. A materia em questao e
dirigida ao publico leitor da revista com 0 intuito de "explicar" a esse segmento 0 pensamento e a forma
de vida de urn "Outro popular", que esta ascendendo socialmente e disputando espa\o publico e mer
cado de trabalho. 0 tom distanciado, didcitico e ironico ecaracterfstico desse semanario que transparece
claramente no estilo da referida reportagem.
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que passaram nos ultimos anos a ter padroes de consumo identificados como de
"classe media". Historias de sucesso profissional em varias areas profissionais
matizam urn texto ambiguo, que destaca positivamente esse movimento, mas 0

apresenta sob a forma de uma descri<;ao estereotipada e linear de personagens
impregnados de exotismo. Sem cair na tenta<;ao de fazer uma analise do discurso
do mais conservador semanario brasileiro, vale destacar a forma com que a Veja
se apropria e apresenta 0 "outro periferico" atraves da imagem (sonora) do funk,
materializado na capa pela figura (urn tanto exotica tambem) de MC Guime, urn
dos principais artistas da vertente conhecida como "funk ostenta<;ao".

Na se<;ao de sete paginas dedicada ao genero, 0 funk e didaticamente descrito
como uma musica consumida por "jovens de bairros suburbanos -os meninos
com correntes douradas, as meninas com saia curtinha, todos com roupas de
grife" (73)-, fenomeno de popularidade que torna-se urn "hino de cidadania e
identidade para os jovens das classes C, 0 e E" (74), numa sucessao de cliches
jornalisticos. Ao descrever a trajetoria e carreira de alguns artistas do funk, em
29 de janeiro de 2014 a revista enfatiza 0 aspecto individual da supera<;ao de ad
versidade rumo ao sucesso profissional materializada no faturamento obtido com
shows, deixando transparecer novamente alguma surpresa e uma certa ironia.
MC Guime, por exemplo, e apresentado dessa forma: "Natural de Osasco, na pe
riferia de Sao Paulo, Guilherme Aparecido Dantas, 0 MC Guime, 21 anos, teve
de driblar a desconfian<;a dos pais, que nao queriam ve-lo metido com funk. Foi
esnobado por MCs e promotores de shows que 0 deixavam horas esperando. Mas
hoje ele e 0 grande nome do funk ostenta<;ao de Sao Paulo" (73).

A ascensao individual pelo esfor<;o e ingrediente retorico importante na teia
argumentativa da revista, mas 0 aspecto rnais instigante de todo 0 amplo pro
cesso de debates sobre 0 rolezinho e a tensao entre pobreza e consumo. Shoppings
centers, rnais do que simples espa<;os de compra e venda de produtos, sao simbo
los do consumismo capitalista, destinados a estabelecer estrategias de distin<;ao
e segrega<;ao social. 0 passeio de jovens oriundos dos estratos de menor poder
aquisitivo da popula<;ao por tais espa<;os evidencia a universaliza<;ao da demanda
pelo consumo. Mais uma vez aqui, a musica parece fornecer urn grande eixo "ex
plicativo" para que os setores intelectualizados pensem sobre tais fenomenos.
Alem da Veja, revistas como Epoca, Carta Capital e Isto Ee varios outros veiculos re
produziram no inicio de 2014 diversas materias discutindo 0 direito dos "pobres"
de acessarem os templos de consumo das "elites".9 Em quase todas as abordagens,
o funk aparece como urn vetor sonoro do processo de tensionamento de divisoes
sociais territoriais, economicas e politicas, agente de urn deslocamento de ideias
sobre esse popular.

A for<;a politica do funk nesse debate nao e nenhuma novidade. 0 genero mu-

9. Para Epaca, reportagcm de capa intitulada "A turma da algazarra", 18/01/ 2014. Para Carta Capital,
diversas materias abordaram 0 tema: Joseh Silva, "Rolezinho: Adolescentes sao barrados em shopping
de Sao Paulo", 11/01/2014; Pedro Estevam Serrano, "Rolezinho, capitalismo e gente bonita", 17/01/2014;
"Contra 0 rolezinho, shopping em Brasilia ficara fechado neste sabado", 25/01/2014; "Eu ja sentia 0 prc
conceito antes" (entrevista de Samantha Maia com MC Jota L), 24/01/2014. Para Ista E, materia na se<;ao
"comportamento" intitulada "Rolczinho: Violencia e preconceito", 2304, 22/01/2014.
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sical, surgido nos anos 1980 no Rio de Janeiro, e uma das musicas brasileiras que
rnais recorrentemente tern sido associada a pobreza, favelas, marginalidades e
periferias. Acionar 0 funk (como musica, ideia, vocabulo ou estetica) significa dis
cutir diferen<;as de gosto e de estratos sociais, atravessadas por preconceitos e
estere6tipos que cercam 0 imaginario nacional sobre desigualdade. Ao mesmo
tempo, 0 funk tambem evoca urn forte componente de pertencimento etario e
social, produzindo gostos compartilhados e espa<;o fisico e imaginario para ati
vidades de lazer de jovens de classes baixas. E, pelo vies da festa, da dan<;a e da
sedu<;ao, 0 funk transborda para fora de tais instaveis limites geograficos e sociais
para ser experimentado tambem em outras esferas sociais e etarias, nos espa<;os
de festas, shows e eventos publicos. Funk e musica de "preto, pobre e favelado",
mas e tambem musica de casamentos de elite, de festas de classe media e de bailes
de todas as classes. Com essa existencia contradit6ria e sempre intensa, 0 funk e
uma musica que sempre aparece nos debates sociais como metonimia de jovens
pobres em festa, disputando espa<;os e incomodando setores das elites nacionais.

o INCOMODO HIST6RICO DO FUNK

a mal estar causado pelo funk acompanha 0 genero desde 0 inicio do movi
mento. Em trabalho referencial sobre 0 funk carioca, Micael Herschmann (2005)
afirma que os eventos conhecidos como "arrast6es" no verao de 1992-1993 ins
tauraram urn divisor de aguas para 0 genero. "A partir daquele momento, com
intensa veicula<;ao na midia, ambos adquirem uma nova dimensao, colocando em
discussao 0 lugar do pobre no debate politico e intelectual do pais" (Herschmann
2005, 19). a funk e urn genero associado a violencia que estigmatiza 0 "outro"
jovem, negro e periferico. Em sua pesquisa, realizada na decada de 1990, Hersch
mann (2005,69) constata que "a partir de 1992 0 termo 'funkeiro' substitui 0 termo
'pivete', passando a ser utilizado emblematicamente na enuncia<;ao jornalistica
como forma de designar a juventude 'perigosa' das favelas e periferias da cidade.
[ ... ] Mesmo 0 termo 'arrastao', que surgiu na midia, entre 1989 e 1990, associado
aa<;ao de pivetes e de alguns grupos urbanos, encontra-se hoje, fortemente rela
cionado ao universo funk".

Curiosamente, as palavras arrastao e funkeiro iriam ressurgir duas decadas de
pois nas noticias sobre 0 primeiro rolezinho veiculadas no telejornallocal de Sao
Paulo. Desde 0 inicio da decada de 1990, a enorme produ<;ao de material negativo
produzido pelos veiculos de midia sobre 0 funk termina, contudo, ampliando
sua divulga<;ao para 0 conjunto da popula<;ao, fazendo paradoxalmente surgir
urn movimento de valoriza<;ao de sua estetica. Assim, correlato ao processo de
"demoniza<;ao" do funk operado pela midia (sobretudo imprensa e TV) pode-se
perceber uma "glamouriza<;ao" do genero (os termos sao de Herschmann), que,
aos poucos, 0 torna fato conhecido e reconhecido do contexto musical da cidade
do Rio de Janeiro.

Porem, os movimentos de valoriza<;ao nao anulam a repressao ao funk. A
implementa<;ao de Unidades de Policia Pacificadora (UPP) nas favelas cariocas a
partir de 2008 explicitou novamente 0 enorme preconceito que circunda 0 funk.
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Em todas as UPPs, uma das primeiras providencias tomadas pelos comandantes
locais e a proibi<;ao do funk (tanto dos bailes quanta tambem a execu<;ao publica
em bares ou mesmo na porta de casa), fato que gera revolta entre os moradores
jovens por aniquilar parte importante de seu repert6rio e atividades de lazer pre
feridas (Burgos et al. 2012, 68). As arbitrariedades dos comandantes das UPPs sao
engrenagens de urn amplo processo de criminaliza<;ao do funk (Lopes e Facina
2012, 197), que acompanham 0 genero desde 0 inicio da decada de 1990.

Na vota<;ao que aprovou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a Lei
Estadual N° 5543 (conhecida como Lei do Funk), que define 0 funk como "mo
vimento cultural e musical de carater popular", 0 antrop610go Hermano Vianna
disse nao conhecer "registro de repressao tao violenta contra qualquer outra ma
nifesta<;ao cultural festiva de qualquer outro lugar do mundo".l0

Talvez haja uma certa dose de exagero na frase de Vianna, mas e possivel afir
mar que, pelo menos em contexto recente, 0 funk se tornou urn genero-simbolo
de uma certa tensao social, etnica e politica. a pr6prio texto da lei e uma pe<;a re
t6rica que fala sobre essa tensao ao excluir da "regra" "conteudos que fa<;am apo
logia ao crime" (artigo 1°, paragrafo unico), assim como designar que os "assuntos
relativos ao funk deverao, prioritariamente, ser tratados pelos 6rgaos do Estado
relacionados a cultura" (artigo 3°). a subtexto e, obviamente, uma tentativa de
retirar 0 funk do universo policial e posiciona-Io como pratica culturallegitima.
Reafirmando que os artistas de funk devem ser respeitados (artigo 5°) e proibindo
a discrimina<;ao e 0 preconceito contra 0 funk (artigo 4°), a lei acaba evidenciando
o incomodo causado pelo genero.

Mas atualmente falar em funk nao e sinonimo de falar no Rio de Janeiro e
em suas particularidades geograficas,. sociais e policiais. Se 0 funk esteve ini
cialmente vinculado as favelas do Rio, 0 genero tornou-se musica nacional ainda
durante a decada de 1990, veiculado atraves da atua<;ao de certos artistas de boa
circula<;ao midiatica como Fernanda Abreu e Gabriel Pensador. Ao mesmo tempo,
DJs de diversas cidades brasileiras come<;am a empregar as tecnicas e repert6rios
do funk em bailes de rap, hip hop e musica eletronica, fundamentalmente nas pe
riferias das grandes capitais. Esse percurso ainda nao foi devidamente mapeado
pelos pesquisadores do genero musical, mas uma narrativa de deslocamento do
funk ate as periferias de Sao Paulo produzida pelos pr6prios protagoriistas do
funk paulista contemporaneo atribui a a<;ao de DJs e empresarios da Baixada San
tista a ponte dessa conexao. No documentario Funk ostenta<;ao, 0 filme, de Renato
Barreiros e Konrad Dantas, lan<;ado em 2012, os produtores musicais santintas
Baphafinha e Marcelo Fernandes reafirmam 0 percurso do funk do Rio a Sao
Paulo, via bailes do litoral santista. Uma vez situado nos bairros da Zona Leste
da megal6pole paulista, 0 funk desenvolve uma nova estetica que 0 distingue do
sotaque carioca do genero, apelidada de "ostenta<;ao".

A "novidade" do funk ostenta<;ao, alem de sua origem geografica, e a enfase
no consumo de luxo tematizada nas letras e no visual de seus principais artistas,
como 0 astro Me Guime da capa da Veja. Seu maior sucesso (cinquenta e cinco

10. Em "Marcelo Freixo; Lei que torna 0 Funk atividade cultural", video YouTube, 3:48, http://www
.youtube.com/watch?v=KABnv7GBK8I.
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milhoes de acessos no YouTube), e a musica "Plaque de 100",11 na qual a riqueza
masculina permite ao personagem da can<;ao conquistar as melhores gatas no
baile funk. 0 dinheiro, 0 carro e as mulheres sao os "objetos" de sua ostenta<;ao:

Contando os plaque de 100, dentro de urn Citroen
Ai nos convida, porque sabe que elas vern
De transporte nos ta bern, de Hornet ou 1100
Kawasaky, tern Bandit, RR tern tarnbern

A vertente "ostenta<;ao" esta relacionada a determinados valores veiculados dia
riamente pela publicidade de modo cru e hiperb6lico. Seu repert6rio exibe de
forma explicita esse desejo compartilhado de simbolos de consumo, materiali
zado em tenis "de marca", carros e motos de luxo, bebidas caras e urn estilo de
vida "de rico". Trata-se de uma adapta<;ao brasileira que dialoga de perto com
artistas de ponta do rap norte-americano ou do reggaeton caribenho. "Ostentar" 0

que aparentemente esta radicalmente distante e uma estrategia para compartilhar
ideias e demandas, ainda que de forma contradit6ria.

Em quase todas as can<;oes, 0 modelo conservador de conquistas amorosas e
financeiras e enaltecido de maneira direta, sempre com 0 personagem masculino
"ostentando" e as mulheres em volta se beneficiando atraves de sua beleza fisica,
das benesses materiais providas pelo homem. Em termos de rela<;ao de genero, a
ostenta<;ao e urn exacerba<;ao contundente de urn machismo capitalista explicito,
que absorve sem ressalvas ou sutilezas os apelos de consumo.

Porem, essa leitura nao pode ignorar 0 fato de que e tambem pelo consumo que
os "pobres" costumam ser desqualificados. Entao 0 que ocorre simultaneamente
e urn movimento de "resposta" a hist6rica negativiza<;ao do popular. Ostentar,
segundo 0 Dicionario Houaiss significa "exibir algo a outrem de modo intencional
mente hostil; estampar, pavonear, vangloriar". 0 ostentador e aquele "que demons
tra prepotencia ou vaidade". De modo bastante direto, os MCs do funk ostenta<;ao
direcionam essa hostilidade prepotente aos setores de maior poder aquisitivo da
popula<;ao, utilizando agressivamente os mesmos elementos que sempre desqua
lificaram os "pobres". Se 0 problema e a falta de bens materiais, 0 funk ostenta<;ao
responde com excesso deles, se e a falta de dinheiro para comprar bens simb6li
cos, a vertente ostentat6ria exibe a abundancia.

Por urn lado, 0 funk no rolezinho, no onibus ou amplificado em carros, bares e
festas tern uma fun<;ao clara de refor<;ar urn pertencimento coletivo. Tern uma fo
r<;a que convoca para a afirma<;ao de urn compartilhamento de posi<;oes culturais,
ideias e pensamentos sobre musica e sociedade. Por outro, 0 funk que transcende
os lugares e os individuos que aderem a ele voluntariamente funciona tambem
como dispositivo de presen<;a e incomodo. Sua hist6ria associada a contextos peri
fericos, suas desqualifica<;oes constantes e ate a persegui<;ao policial a seus bailes·
constroem uma atmosfera litigiosa na qual a simples execu<;ao publica do funk
se torna uma a<;ao de enfrentamento. 0 funk se torna, assim, musica de protesto,
musica para mobilizar, musica para deslocar, para incomodar.

11. "Me Guime-Plaque de 100", video YouTube, 2:54, http://www.youtube.com/watch?v=gyXkaO
ODxB8.
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A SONORIOAOE E 0 VOLUME DO INCOMOOO

o incomodo e urn sentimento de desconforto, normalmente associado a uma
leve dor fisica, persistente, porem suportavel. Dores das costas, torcicolos, pe
dras no sapato e rnais uma serie de tormentas corporais recorrentes e insistentes
produzem essa sensa<;ao de mal estar que costumamos associar ao vocabulo "in
comodo". Transportando tal sentimento do plano fisico para 0 universo metaf6
rico, podemos nos incomodar tambem com atitudes e discursos dos outros que,
por algum motivo, produzam desconforto, constrangimento, embara<;o ou pertur
ba<;ao. Vma veemente declara<;ao preconceituosa tern 0 poder de causar incomodo
em militantes anti-preconceito, assim como uma defesa da libera<;ao do aborto
ou do casamento homossexual pode incomodar religiosos rnais ortodoxos. Em
ambos os casos, 0 incomodo e de ordem moral, que desafia c6digos de conduta
e padr6es eticos compartilhados, afetados por posi<;6es radicalmente opostas.
Comportamentos considerados importunos ou fora de prop6sito, que geram abo
rrecimentos ou enfado tambem podem ser associados a sensa<;ao de incomodo.
De uma forma ou de outra, 0 incomodo e 0 resultado de uma intera<;ao com algo
externo que produz uma sensa<;ao ruim, cuja dura<;ao e intensidade pode variar.
Vma dor, uma declara<;ao ou urn comportamento sao agentes externos com os
quais nos relacionamos e que, por sua a<;ao, se tornam possivelmente incomodos.
Vma musica que incomoda e a manifesta<;ao da presen<;a de urn "Outro", que
por algum motivo entra em choque com ideias, convic<;6es eticas e preferencias
esteticas.

A rea<;ao mais comum ao incomodo e buscar 0 afastamento daquilo que inco
moda. Se uma musica se torna desagradavel, 0 ideal e interromper sua execu<;ao
ou afastar-se do ambiente sonoro incomodo para urn local acusticamente mais
confortavel. Quando isso nao e possivel, quase sempre manifestamos 0 descon
forto atraves de gestos, express6es ou recusas variadas. A vincula<;ao do funk
com 0 universo jovem, periferico e popular e, sem duvida, urn dos elementos fun
damentais de seu incomodo. 0 funk e 0 "outro" falando, cantando, dan<;ando e se
divertindo. 0 recha<;o, a repressao e a desqualifica<;ao do genero na esfera publica
sao a<;6es que buscam afastar esse incomodo ou limitar 0 seu alcance. Todo esse
processo e detonado (a metafora belica nao e fortuita) por sua sonoridade. Eclaro
que nao estou querendo identificar exclusivamente causas acusticas da rejei<;ao ao
funk numa rela<;ao simplista, mas nao creio tampouco que as caracteristicas pro
priamente sonoras dos generos musicais sejam irrelevantes para sua circula<;ao
social e os juizos elaborados sobre eles. No caso do funk em particular, elas sao
cruciais.

Como se sabe, 0 funk e uma apropria<;ao brasileira do estilo Miami bass do hip
hop norte-americano, elaborada em bailes black de suburbios e favelas durante as
decadas de 1970 e 1980 (Essinger 2005; Palombini 2010,99). Sua estetica reside fun
damentalmente da combina<;ao sonora de uma base eletronica (sempre adaptada
as novidades tecnol6gicas de cada momenta) e urn canto-falado que se sobrep6e a
ela. Sendo uma pratica musical cuja sonoridade advem de maquinas ou aparelhos
reprodutores (p. ex. HDs, mesas de som, baterias eletronicas, samplers), 0 funk
torna-se alvo de ataques esteticos por sua falta de "autenticidade" (Negus 2011,
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28), mas ao mesmo tempo conquista espa\o como pratica de musica eletronica
no contexto indie internacional. Enquanto "primeiro genero brasileiro de musica
eletronica dan\ante" (Palombini 2009, 50), a sonoridade eletronica confere alguma
legitimidade ao genero, ao mesmo tempo em que permite uma amplia\30 de sua
circula\30 pelo mundo (Sa 200~ 15).

Porem, talvez 0 aspecto mais notadamente incomodo do funk e a elabora\30
de parametros musicais distintos dos modelos consagrados da musica popular
mundial. 0 canto falado inverte a valoriza\30 da melodia sobre a letra e entorta
os crih~rios de avalia\30 da qualidade dos cantores. Mais do que capazes de sus
tentar notas em alturas definidas, os MCs S30 avaliados por sua entoa\30 ritmica
e seu desempenho performatico. Urn canto composto por oscila\oes na afina\30
tonal das notas e rnais enfase na oralidade da narrativa, explorando urn fraseado
baseado na repeti\30 de determinadas alturas (notas) entoado com urn timbre
anasalado, como se 0 cantor estivesse empurrando as silabas para frente, exage
rando nos movimentos labiais e produzindo uma musica que parece deslocar 0
ouvinte. A esse canto em regi30 media-aguda da voz, corresponde todo urn ges
tual performatico e sonoro que flerta e se inspira na cultura do hip hop, do break
e dos chamados b-boys (Herschmann 2005, 20). Menos prolongamentos de vogais
e mais explos30 de consoantes (Tatit 1996) para construir urn texto afirmativo e
direto, que apresentam uma sexualidade ativa, duplos sentidos e jogos silabicos
ironicos ou debochados.

No final dos anos 1990, a proximidade de integrantes do trafico de drogas com
o repert6rio e a circula\30 dos chamados "proibidoes" inaugura a tematica da
ilegalidade, da apologia as armas, as drogas e a violencia: temas que matizam
a ressalva do paragrafo unico, artigo primeiro, da Lei do Funk. 0 conteudo das
letras do funk apresentados no estilo interpretativo pr6prio S30 ingredientes so
noros e semanticos que materializam enfrentamentos esteticos e morais. 0 tipo
de afina\30 dos MCs ao entoar as musicas se afasta de modelos convencionais
de afina\30 tonal na musica pop, assim como a quase ausencia de acompanha
mento harmonico e as batidas "des-humanas" dos aparelhos percussivos ele
tronicos configuram uma sonoridade propositadamente crua e aspera, vetor de
enuncia\30 de suas letras provocativas. A agressividade criminal do discurso dos
proibidoes produziu urn movimento constante de apresentar urn contra-discurso
de paz e de orgulho das suas comunidades em diversos artistas do funk (0 "Rap
da Felicidade" e urn exemplo emblematico) (Sa 2008, 236). 0 funk ostenta\30 e
apresentado por seus agentes como parte desse processo, que procura estabelecer
novos padroes eticos para 0 genero. Nas palavras de MC Boy do Charme, "0 funk
na Baixada (Santista) era urn funk muito forte, levantava 0 crime demais, osten
tava 0 crime. Isso influenciava a crian\ada a sobreviver do crime e viver a crimi
nalidade das drogas e acabava com muitas familias. E hoje 0 funk mudou para a
ostenta\30. Qual e a diferen\a da ostenta<;30 hoje? A crian<;ada se espelha muito
nos carros, nas correntes de Duro dos artistas e dos MCs" (depoimento inserido no
documentario Funk ostentardo, 0 filme).

Essa "mudan\a" comportamental e etica do funk ostenta<;30 e acompanhada
por uma sonoridade que busca estabelecer aproxima<;oes com padroes rnais con
vencionais da industria musical pop mundial. A utiliza<;30 de trechos mel6di-
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cos em introdu<;6es e intermezzos e a enfase maior ao acompanhamento harmo
nico -ainda que com utiliza<;ao de "instrumentos" eletronicos e de restrita troca
de acordes- podem ser pensadas como estrategias musicais que sinalizam essa
proposta de modifica<;ao etica das letras. lnegavelmente, a aproxima<;ao sonora e
urn dos vetores que permitem a alguns artistas do funk ostenta<;ao transitar em
determinados canais hegemonicos da grande midia. A can<;ao "Pais do Futebol",
de MC Guime, por exemplo, foi tema de abertura da telenovela Gera<;ao Brasil
(Rede Globo), exibida entre abril e novembro de 2014. Em seu refrao, a entoa<;ao
mel6dica e bastante convencional, contrastando com as estrofes de estilo mais
pr6ximo do rap (alias, 0 prestigiado rapper paulista Emicida faz uma participa<;ao
nessa grava<;ao). Por outro lado, 0 estilo vocal dos artistas da vertente ostenta<;ao,
assim como a tematica do consumo hiperb6lico faz com que tambem esse estilo de
funk continue sendo ouvido fora do circuito dos bailes jovens perifericos (e suas
materializa<;6es em bairros e festas de elite) como produtor de incomodos.

a tom latentemente agressivo dessa sonoridade do funk apresenta ainda outro
ingrediente fundamental: 0 alto volume da pista de dan<;a. Funk e musica para se
ouvir no baile e em aparelhos de som potentes e imponentes. No texto da contra
capa do LP da Furacao 2000, de 1978 (!), Romulo Costa, dono da famosa equipe,
apresentava sua for<;a: "Sao 50 caixas de som em suspensao acustica, 8 caixas de
som para acustica, mesa de som com 19 canais, camara de eco para efeitos espe
ciais, 16 amplificadores transistorizados de 250 watts cada, sofisticado sistema de
ilumina<;ao que vai das luzes ritmicas as cadavericas" (em Essinger 2005, 27).

Pensar na potencia do equipamento de som significa refletir sobre 0 valor da
intensidade. Em seu inspirado livro a som e 0 sentido, no qual discute 0 que
chama de "ffsica e metaffsica do som", Jose Miguel Wisnik (1999, 25) fornece uma
d~scri<;ao sobre a rela<;ao entre 0 "poder" da musica e 0 parametro sonoro da
"intensidade":

A intensidade e uma informa~ao sobre urn certo grau de energia da fonte sonora. Sua cono
ta~ao primeira, isto e, a sua semantica basica, esta ligada justamente a estados de excita~ao

energetica, [ ... ]. a som que decresce em intensidade pode remeter tanto a fraqueza e a
debilita~ao, que teria 0 silencio como morte, ou aextrema sutileza do extremamente vivo
[... ]. a crescendo ou fortissimo podem evocar, por sua vez, urn jorro de explosao protei
nica e vital emanando da fonte, ou a explosao mortifera do ruido como destrui~ao, como
desmanche de informa~6es vitais.

a conjunto de metaforas empregadas pelo autor para definir varia<;6es de inten
sidade (que fundamentalmente gravitam em torno das ideias de vida e morte) e
bastante ilustrativo do potencial dramatico do volume como elemento sonoro
musical. A percep<;ao humana do som e processada atraves de condicionantes
biol6gicos que matizam nossas referencias de for<;a, altura e intensidade. Somos
capazes de ouvir como "som" determinadas frequencias e nao outras e de classifi
car e responder fisicamente a esses estimulos em rela<;ao direta com a extensao de
nossa capacidade de escuta. Com 0 alto volume, 0 corpo responde de modo mais
imediato sobretudo as frequencias graves. Em instigante texto sobre 0 uso de
frequencias graves na musica atual, Vinicius Pereira e Jose Claudio Castanheira
(2011, 131) afirmam que "a cultura contemporanea -sempre pensada a partir das
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suas media<;oes tecnol6gicas- estimula modelos de audibilidades que requerem,
cada vez mais, sons intensos, valorizando, consequentemente, sons graves, sons
que exigem e emanam mais energia fisica para a sua efetiva<;ao como experiencia
acustica".

A propaganda do equipamento da Furacao 2000 eurn dos elementos de valo
riza<;ao do baile e urn dos ingredientes do sucesso da festa. Som em alto volume
e potencia para uma musica afirmativa, contemporanea e inovadora, capaz de
catalisar jovens das favelas e suburbios e de espantar a cidade da "zona suI".

Eevidente, contudo, que 0 alto som e a estetica de canto do funk nao sao in
comodos, a principio, para os frequentadores dos bailes ou os admiradores do
funk fora deles. 0 volume do funk manifesta urn sentimento de presen<;a e per
tencimento de urn grupo populacional constantemente segregado de acessos va
riados a espa<;os de circula<;ao, visibilidade e relevancia social. Contando "plaques
de 100" em carros carissimos e aparelhos de som potentes, admiradores do funk
invadem 0 ambiente com uma estetica peculiar e agressiva. Nesse sentido, tanto
faz se 0 aparelho reprodutor e urn singelo telefone celular numa viagem de onibus
ou urn equipamento instalado num carro estacionado em urn posto de gasolina ou
parado num sinal de transito. 0 que importa e que 0 som ultrapassa seu ambiente
de origem para ocupar 0 espa<;o sonoro alheio, provocando sua presen<;a e inco
modando. A atitude de ouvir som alto -e, sobretudo de ouvir funk alto- e uma
atitude de enfrentamento, que pode ser extremamente desagradavel e por isso
potencialmente eficaz para desencadear processos de afirma<;ao de alteridade. E
necessario pensar sobre isso em urn contexto sociocultural mais amplo, pois tais
afirmativas ocorrem em urn ambiente de profundas mudan<;as nos mapas da des
igualdade social brasileira.

os ROLEZINHOS, 0 FUNK E 0 POPULAR EM 2013-2014

Os rolezinhos ocorreram no final de urn ana particularmente intenso no Bra
sil. A prepara<;ao para a Copa do Mundo de 2014 estava cercada de muitas criti
cas e varias denuncias de superfaturamento nas obras dos estadios produziam
uma sensa<;ao de incerteza sobre a pertinencia de realiza<;ao desse evento no pais.
Ao mesmo tempo, logo depois da Copa, 0 Brasil iria novamente as urnas para
elei<;oes presidenciais e a presidenta Dilma Rousseff ja havia anunciado inten<;30
de concorrer a reelei<;ao. A melhoria nos indicadores sociais era urn grande trunfo
da campanha da presidenta e tais melhorias eram fortemente compartilhadas e
percebidas pelos estratos de menor poder aquisitivo da popula<;ao. Atraves de
urn projeto de distribui<;ao de renda capitaneado pelo programa Bolsa Familia
(Fenwick 2009), 0 governo havia conseguido retirar urn contingente expressivo
de pessoas da pobreza e 0 Brasil se orgulhava de ser urn pais majoritariamente
de "classe media". Vma serie de ideias, discursos, propagandas e materias na im
prensa falavam continuamente sobre a "nova classe media" (Negri 2010), formada
por amplos setores da popula<;ao que, agora, tinham acesso ao consumo. Alguns
autores, contudo, alertavam para 0 fato de que a diminui<;ao da pobreza nao re
presentava a forma<;ao de uma nova cIasse media, mas de uma nova "classe tra
balhadora" (Souza 2009) ou, de urn estrato de "ocupa<;ao de baixa remunera<;ao
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[que], embora nao seja pobre, tampouco pode ser considerada classe media"
(Pochmann 2012, 20).

A ampliac;ao do acesso ao consumo de amplos contingentes populacionais
agrega urn conjunto de repertorios culturais que passam a adquirir certa visi
bilidade midiatica. Num espac;o temporal de cerca de dez anos, musicas histori
camente vinculadas as periferias e suburbios das grandes cidades, como 0 funk,
ocupam cada vez com mais forc;a espac;os de circulac;ao hegemonicos e disputam
legitimidade cultural com outras praticas musicais consagradas. Eurn processo
conflituoso que ocupa diversos espac;os da vida social brasileira, sobretudo nas
grandes cidades.

Nesse ambiente de mudanc;as naturalmente tensas, uma manifestac;ao politica
contra aumento de passagens de onibus acaba se transformando numa serie de
manifestos surpreendentemente amplos. No inicio de junho de 2013, 0 governo
federal autorizou os governos estaduais a aumentarem tarifas de onibus, trens
e metros. Ja no dia 13 do mesmo mes, urn protesto contra 0 aumento de vinte
centavos na principal avenida de Sao Paulo, a Avenida Paulista, foi violentamente
reprimido pela policia. A dois dias do inicio da Copa das Confederac;oes, torneio
preparatorio para a Copa do Mundo de 2014, a repressao policial potencializou
enormes insatisfac;oes da populac;ao e os protestos se multiplicaram por todo 0

pais. Conhecidos como "manifestac;oes de junho", as reivindicac;oes eram difusas
e focavam desde aspectos genericos como 0 co~bate a corrupc;ao ate questoes
bastante pontuais como 0 aumento das passagens, passando pelo questionamento
dos gastos publicos com a preparac;ao para a Copa do Mundo e a ingerencia da
FIFA (Federation Internationale de Football Association) no pais durante 0 tor
neio que se aproximava. Possivelmente atrelados inespecificamente a urn movi
mento global de "ocupar as ruas", os protestos repercutiram de forma ambigua na
imprensa enos partidos politicos brasileiros, urn pouco atordoados pela enfase,
a violencia pontual e a propria ac;ao repressiva desproporcional das policias de
varios estados. as protestos se tornaram rnais esporadicos durante 0 segundo se
mestre de 2013, anexando reivindicac;oes como greves de professores estaduais no
Rio de Janeiro e dos rodoviarios de Sao Paulo. Nos debates institucionalizados na
midia e nas conversas informais, as passeatas e protestos eram recorrentemente
associados aos eventos de junho e a urn novo momenta de cidadania no pais. A
falta de uma lideranc;a politica evidente e de uma pauta coerente causou, durante
meses, algum desconforto na classe politica enos analistas sociais que emitiram
opinioes sobre 0 fenomeno.

Quando os primeiros rolezinhos ocorreram, despontando no noticiario nacio
nal, os debates sobre a ocupac;ao das ruas ainda ecoava nas agendas de jornais,
revistas e redes sociais. as rolezinhos tomaram conta de parte dos debates, desta
cando sua especificidade etaria e de origem social, assim como a associac;ao com
o funk.

Nao e possivel estabelecer uma conexao direta entre os protestos de junho e os
passeios em shoppings centers de Sao Paulo e outros estados brasileiros. A rigor,
nao ha nenhuma relac;ao. Contudo, a proximidade temporal entre ambos e a ideia
generica de reunir grupos humanos expressivos em espac;os publicos podem for
necer ingredientes para pensarmos nos rolezinhos nao somente como atividades
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ludicas de· encontros entre jovens famosinhos e seus seguidores, mas tambem
como articuladores de reivindica<;6es politicas e sociais. Num emaranhado de
especialistas convocados pela imprensa para pensar 0 rolezinho (musicos, poli
ticos, ativistas, soci610gos, psic610gos, advogados, jornalistas, criticos culturais),
podemos destacar a arguta interpreta<;ao do rapper Emicida sobre 0 caso, em sua
coluna na revista Piaui:

Mas, voltando a nosso rolezinho, a massa movida pelo funk (ostenta<;ao) e considerada a
mais alienada, a menos politizada, a subcultura contemporanea ou qualquer outra ofensa
vinda do asfalto, involuntariamente conseguiu urn "case" fascinante (sejamos publicihlrios
aqui, temos urn belo case em maos). Talvez essa mesma massa nem tenha se dado conta
disso, mas expos de uma maneira exemplar toda a segrega<;ao, 0 racismo e 0 medo (dos
burgueses), fazendo apenas 0 que a publicidade e os meios de comunica<;ao ordenam que
fa<;a todo dia: consuma e se exibaP

Na leitura politizada de Emicida, 0 conflito de classes aparece como detonador
fundamental das polemicas em torno dos rolezinhos, mas acionado, contradito
riamente, pelo pr6prio vies do consumo. Poderiamos acrescentar ainda a tentativa
de conexao insistente (tanto da imprensa quanto dos especialistas e, em menor
medida, dos pr6prios "famosinhos") entre os encontros de jovens e 0 funk. De
certa forma, 0 funk sintetiza 0 desconforto social do rolezinho como a<;ao politica,
ainda que ela esteja obviamente motivada por uma atividade ludica. ]ovens, peri
ferias, ocupa<;ao de ruas e funk formam uma combina<;ao explosiva que marcam
o noticiario e os debates cotidianos no verao de 2013-2014, levantando aspectos
importantes sobre a desigualdade social brasileira reprocessada por uma conjun
tura politica, cultural e economica em continua transforma<;ao.

ROLEZINHO DE SAfDA, NADA CONCLUSIVO

Os discursos sobre 0 "popular" na musica costumam ser muito polarizados.
De urn lado, detratores das musicas de massa exibem uma condena<;ao esh~tica,

etica e politica primaria que nega qualquer valor dos repert6rios identificados
com os suburbios, morros e periferias. Segundo essas narrativas, as musicas pro
priamente populares sao resultado da falta de informa<;ao e educa<;ao do "povo" e
deveriam ser desestimuladas por representarem valores moralmente condenaveis
e elementos expressivos de baixa qualidade. Ouvem tais repert6rios como repre
senta<;6es de musicas "de pobres" e "esteticamente pobres" (Seman e Vila 2011, 11).
No extremo oposto, diversos intelectuais ligados a pesquisa academica na area
de Humanas buscam identificar elementos de valoriza<;ao das praticas popula
res, entendidas como express6es de realidades vividas pelos "pobres" e dignas,
portanto, de respeito estetico. Tais textos tendem a mitificar e vitimar os protago
nistas e criadores dessas musicas, protegendo-os das criticas e enaltecendo sua
criatividade e outros elementos de valoriza<;ao estetica.

Entre 0 popular condenado e 0 popular romantizado, busquei me aproximar
dos fenomenos do funk e do rolezinho percorrendo fissuras e tens6es de ambos

12. "Pelo telefone, dcixa isso pra la ... pcla intima<;ao", Piazli, 3]/01/20]4.
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os lados. as fatos sociais dos encontros de jovens estao relacionados de alguma
forma (nao direta) com 0 sucesso do funk ostenta<;ao paulista, com a amplo his
t6rico de criminaliza<;oes do funk carioca, com 0 contexto social de amplia<;ao
do poder aquisitivo da popula<;ao de baixa renda no Brasil e com 0 movimento
global de ocupa<;ao das ruas para manifesta<;oes politicas. Todo esse conjunto
de a<;oes sociais e esteticas produzem estranhamento, desconforto e incomodo.
Nesse campo de desestabiliza<;oes, os debates politicos e as tensoes sociais sao
amplificados pelo som invasivo do funk que ostenta, que agrega, que se exibe, que
explode com agressividade e alegria no cotidiano musical brasileiro. Ainda esta
mos muito longe de entender esse movimento em toda sua complexidade. E mais
longe ainda de incorporar todas as ideologias do funk sem nos incomodarmos
com elas. Sao os conflitos de uma segrega<;ao sociallongeva, mas que, acredito, de
alguma forma esta sendo alterada. Terminando esse debate de forma otimista, tal
vez seja possivel pensarmos que todo esse movimento seja uma produtiva pedra
no sapato da hierarquiza<;ao cultural e social no pais.
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