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RESUMO 
 

Esta dissertação se insere na linha de pesquisa Linguagens e práticas sociais, 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e tem como tema 
uma análise sobre as identidades e o consumo nas músicas de funk 
ostentação brasileiro. Buscaremos, então, responder qual a relação existente 
entre o discurso presente nesse tipo de expressão artística e a construção das 
identidades na nossa sociedade. Nosso principal objetivo é analisar como o 
discurso contribui para a compreensão do funk ostentação como uma 
materialidade de sentidos produzidos por sujeitos históricos. Para isso, 
elegemos os seguintes objetivos específicos: - Identificar como o consumo 
interfere na construção das identidades; - Descrever os elementos mais 
recorrentes nas letras das músicas; - Identificar como se constrói o discurso 
que expressa a necessidade do consumo exagerado nas letras das músicas. A 
base teórico-metodológica que fundamenta o nosso estudo é constituída 
principalmente pelos pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa. 
Trabalhamos com autores como Foucault (2008, 2010), Orlandi (1999), 
Gregolin (1995), entre outros. Para falar sobre o consumo, utilizamos como 
principal fonte os estudos teóricos de Bauman (2008) e Lipovetsky (2009) e 
para discutir sobre o funk, os autores Vianna (1997) e Lopes (2010). Nosso 
corpus é composto por 4 músicas de funk ostentação e seus respectivos 
videoclipes, já que também foram analisados alguns elementos audiovisuais 
que fazem com que o discurso representado nas músicas seja ainda mais 
convincente e atraente ao público. Do ponto de vista metodológico, esta 
pesquisa é descritiva, de abordagem qualitativa e de base fundamentalmente 
interpretativa. A partir dos resultados obtidos, percebemos que a expressão 
cultural em questão exibe uma positividade para seus enunciadores e ouvintes, 
no sentido de ser a realização de um sonho ou a busca por ele, além de ser 
uma forma de autoexpressão e construção de identidade, mesmo que 
temporárias, desses sujeitos históricos.  

 
 
Palavras-chave: Análise do Discurso; Linguagem; Identidade; Consumo; Funk 
Ostentação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation is part of the line of research on Languages and social 
practices of the Postgraduate Program in Language Sciences (PPCL) of the 
Universidade do Estado Rio Grande do Norte (UERN) and it’s an analysis of 
identities and consumption in the Brazilian ‘funk ostentação’ songs . During the 
research we try to understand the relation between the discourse enounced by 
this type of artistic expression and the construction of identities in our society. 
Our main objective is to analyze how discourse contributes to the understanding 
of ‘funk ostentação’ as a materiality of meanings produced by historical 
subjects. For understand it, we choose the following specific objectives: - 
Identify how consumption interferes in the construction of identities; - Describe 
the most recurrent elements in the lyrics of the songs; - Identify how the speech 
that expresses the need for excessive consumption in the lyrics of the songs is 
constructed. The theoretical-methodological base of our study is constituted 
mainly by the assumptions of the French Discourse Analysis, so we bring 
authors such as Foucault (2008, 2010), Orlandi (1999), Gregolin (1995), and 
others. To study about consumption, we use as main source the theoretical 
studies of Bauman (2008) and Lipovetsky (2009) and to discuss about the 
Brazilian funk, Vianna (1997) and Lopes (2010). Our corpus is composed by 4 
songs of ‘funk ostentação’ and their respective music videos, because we also 
analyzed some audiovisual elements that make the speech even more 
convincing and attractive to the public. From the methodological point of view, 
this research is descriptive, with a qualitative and fundamentally interpretative 
basis. From the results obtained, we found that the cultural expression in 
question exhibits a positivity for its members and fans, as it is enounced as 
being a dream that came true or as the search for it, and it is also a form of self-
expression and a source to the identity construction of these historical subjects. 
 
 
Keywords: Discourse analysis; Language; Identity; Consumption; Funk 
Ostentação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade de consumo, que tem como base de 

sustentação para a economia capitalista a compra e venda de bens, seja 

material ou cultural/simbólico.  

Esse modo de vida moderno, que privilegia o consumo massivo, se dá 

devido às mudanças que ocorreram no mundo ao longo do tempo. Em algum 

momento da História, se valorizava a troca de produtos, o escambo. Mas com 

os avanços que foram surgindo, novos modos de viver e interagir também 

apareceram. A força de trabalho passou a ser de grande valia e a produção em 

massa passou a ser fundamental para o surgimento de uma sociedade de 

consumo. 

Com isso, o consumo de bens aumentou e a lei da oferta e da procura 

passou a vigorar na sociedade. Então, aquilo que se produz vai ser valorizado 

de acordo com a sua busca, quanto menos um certo produto existe e a procura 

é maior que sua produção, o preço dele tende a subir. Já quando a produção é 

maior, o produto é ofertado em grande escala, sendo maior do que a demanda, 

os preços tendem a cair. Essa lógica serve para todos os tipos de produtos, 

seja para os alimentícios, roupas e acessórios ou até automobilísticos. 

Não podemos negar que tanto o consumo quanto o funk, independente 

da vertente, são fenômenos sociais que precisam ser pensados e estudados, já 

que podem ter e tem impacto na sociedade. Foi pensando a partir disso que 

resolvemos desenvolver essa pesquisa, aliando duas categorias que fazem 

parte da nossa sociedade, o consumo e o funk, para serem repensadas e 

analisadas através da Análise do Discurso de linha francesa (AD). 

Seja no pop internacional ou nas músicas nacionais, a temática do 

consumo está sempre presente, como no caso da canção sertaneja que foi um 

sucesso e ficou conhecida pelo seu refrão que enaltecia o “Camaro amarelo”, 

dos cantores Munhoz e Mariano. Com o funk ostentação, porém, existe uma 

diferença, pois esse é um estilo musical, uma vertente do funk, que tem como 

principal e único objetivo trazer as ideias de consumo em suas letras, seja 

exaltando marcas de valor ou dizendo o que a obtenção desses bens pode 

trazer como benefício para a vida das pessoas.     
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Essa vertente do funk teve início nas regiões periféricas da capital 

paulista. Os primeiros MCs1 das quebradas paulistanas se tornaram a 

sensação do momento por volta de 2009, mas não só durante esse período, 

até hoje esse tipo de canção tem vez na comunidade, nos bailes e na mídia. 

Depois do crescimento nas comunidades periféricas, onde teve início, esse 

estilo musical se fortaleceu e em alguns anos já tinha se espalhado por todo o 

Brasil. 

Por ser um estilo vindo da periferia, é comum se associar o funk e os 

bailes ao uso de drogas, mas fazer esse tipo de associação é, antes de tudo, 

reproduzir um estereótipo sem conhecer a realidade, mas ao dizer isso, não 

estamos dizendo que esse tipo de prática é inexistente. O fato é que muita 

gente também vai aos bailes e os ‘fluxos’, onde escutam as músicas em sons 

de alta potência nos carros apenas para se divertir, pois ali é muitas vezes sua 

única fonte de lazer, já que nas periferias os eventos culturais e as formas de 

diversão são escassos. Além disso, demonstra um extremo preconceito, já que 

o uso de drogas é um problema social complexo e comum em todo tipo de 

festa, seja em classes sociais altas ou baixas.  

Uma das definições de preconceito é o de um julgamento precoce e 

negativo sobre algo,  

 

Esse julgamento prévio apresenta como característica principal 
a inflexibilidade pois tende a ser mantido sem levar em conta 
os fatos que o contestem . Trata-se do conceito ou opinião 
formados antecipadamente, sem maior ponderação ou 
conhecimento dos fatos. O preconceito inclui a relação entre 
pessoas e grupos humanos. Ele inclui a concepção que o 
indivíduo tem de si mesmo e também do outro (GOMES, 2005, 
p.34) 

 

e ele pode se manifestar de diversas formas. Entendido isto, compreendemos 

que é no preconceito que surge a discriminação, que para a mesma autora 

(ibidem), é onde o preconceito se efetiva, enquanto um está no âmbito das 

doutrinas e do julgamento, da concepção de mundo e das crenças, este está 

situado na adoção de práticas que o efetivam, trazendo algumas 

                                                           
1
 Master of ceremonies/Mestre de cerimônias  
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consequências como, por exemplo, a criação de estereótipos, bem como a 

categorização e a exclusão daqueles que são depreciados. 

A temática do consumo abordada nas letras das músicas de funk 

ostentação não é por acaso. Como já foi mencionado, vivemos em uma 

sociedade que supervaloriza os bens, aquilo que é material. Essas músicas 

são um espelho do que se tem e se vê a todo o momento, seja através das 

redes sociais ou da publicidade, estamos cercados de discursos que enaltecem 

os pertences. Isto significa dizer que esse culto aos produtos é uma questão 

social e cultural, que vai muito além das músicas ou dos comerciais. 

Pode-se dizer que há um universo construído no/e a partir do funk, e ele 

vai muito além das letras das músicas. Ostentar uma camisa de marca, um 

tênis ou um boné moderno e ter um cordão de ouro no pescoço é sinônimo de 

status. As peças que antes só podiam ser consumidas pelas classes mais 

altas, agora é artigo que faz parte dos itens consumidos pelas classes mais 

baixas, sejam as fabricações originais ou as falsificadas, que podem ser 

adquiridas com facilidade na maioria das lojinhas populares de roupas e 

acessórios.  

As redes de distribuição alternativa, cada vez mais fiéis, fazem com que 

os consumidores das mais baixas classes sociais possam se sentir como os 

grandes artistas musicais. Além de serem artigos de moda, elas podem 

representar pertencimento a um determinado grupo, demonstrar certo estilo de 

vida, ser sinônimo de status e representatividade.  

Isso se dá pelo fato de que esse é um sistema que inclui e ao mesmo 

tempo exclui ao pregar a livre iniciativa, a livre concorrência e que todos tem a 

chance na sociedade. Essa dupla face do capitalismo se dá de forma muito 

sutil, pois as pessoas são livres para consumirem o que desejam, estão todas 

inseridas no consumo, mas na prática nem todos possuem as condições 

necessárias para consumir.  

Nesse sentido, o tema pesquisado se torna relevante, pois é uma forma 

de contribuir para uma melhor compreensão sobre o funk como um estilo 

musical que representa parte da nossa sociedade, buscando fazer com que 

alguns preconceitos sejam combatidos, sem deixar de fazer uma análise critica 

sobre o lado negativo desse tipo de comportamento ostensivo.  
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É significativo ainda, pois é importante que o discurso veiculado pelas 

artes também seja discutido e questionado criticamente com o olhar da 

academia, especialmente quando se trata de um tema que circula por meio da 

música, uma forma de expressão que está inserida na nossa vida diariamente 

e presente em todos os lugares.  

Utilizar a análise do discurso para estudar a construção dessas músicas 

e a produção de sentido faz com que este trabalho contribua para este campo 

teórico-metodológico e para a comunidade interessada por esta área e também 

para aqueles que se interessam por música. Abordando um tema atual e que 

está em constante modificação, esperamos fazer com que o ato de consumir 

seja (re)pensado e questionado pelos sujeitos, para que estes não sejam 

apenas passivos diante dos discursos veiculado pelos meios de comunicação. 

Seja por meio da música, da publicidade ou das redes sociais, é importante 

que se desvele os discursos que dessas esferas emergem, pois dessa forma 

poderemos nos subjetivar, tomar atitudes conscientes e resistir ao que se 

impõe pelo poder da mídia. 

A partir da reflexão sobre a nossa sociedade, pensamos o tema e 

levantamos como nosso objetivo principal analisar como o discurso contribui 

para a compreensão do funk ostentação como uma materialidade de sentidos 

por sujeitos históricos. Para isso, elegemos os seguintes objetivos específicos: 

- Descrever os itens de consumo mais recorrentes nas letras das músicas; - 

Identificar como se constrói o discurso que expressa a necessidade do 

consumo exagerado nas letras das músicas; - Investigar a interferência do 

consumo na construção das identidades. 

A base teórico-metodológica que fundamenta o nosso estudo é 

constituída principalmente pelos pressupostos da Análise do Discurso de linha 

francesa, sendo nosso alicerce os estudos de Foucault (2008, 2010) e também 

de autores como Orlandi (1999), Gregolin (1995), Pêcheux (1983), entre outros. 

Para falar sobre o consumo, utilizamos como principal fonte os estudos teóricos 

de Bauman (2008) e Lipovetsky (2009, 2015) e, discutindo sobre o funk, os 

autores Vianna (1997) e Lopes (2010).  

O trabalho é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Neste tipo de 

pesquisa, o pesquisador constrói e analisa os dados, e uma de suas 

características é, segundo Rossman e Rallis (1998 apud GIL, 2007, p.186), ser 
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uma pesquisa fundamentalmente interpretativa, isto é, “o pesquisador faz uma 

interpretação dos dados” ou tira conclusões sobre seu significado. Não 

podemos deixar de citar que a escolha da teoria reflete diretamente no tipo de 

abordagem, já que trabalhamos com a análise do discurso, que necessita da 

interpretação do pesquisador, o estudo não poderia deixar de ser qualitativo.  

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa utilizaremos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

- Estudos da bibliografia especializada que poderá ser composta por 

teses e dissertações, além de livros e artigos que compõem o acervo 

bibliográfico; 

- Interpretação de letras de músicas a fim de identificar como a 

necessidade de consumo se apresenta e dos subsídios audiovisuais, a análise 

dos videoclipes, em suas construções discursivas;  

- Identificação dos elementos mais recorrentes nas letras da música, 

compreender o que se vende a partir destas composições.  

Assim, com a pesquisa qualitativa, e o uso dos procedimentos acima 

descritos e a utilização dos diversos livros e outros trabalhos já realizados que 

tratam do tema que aqui será estudado, pretendemos construir os dados 

necessários para a análise do nosso corpus e responder a questão central 

colocada para essa investigação.  

Dessa forma, nossa dissertação privilegiará as expressões culturais do 

funk ostentação para que possamos refletir sobre as questões sociais do 

consumo.  A partir disso, nossas análises serão voltadas para os dispositivos 

de análise: Consumo, identidade, sujeito, estilo de vida. Para entender melhor 

tal acontecimento, utilizamos músicas que marcaram o começo dessa vertente 

do funk, mas também música atual, para que pudesse ser feito um paralelo 

entre os dias atuais e a visão que se tinha anos atrás. 

Como mencionamos, o nosso corpus é composto por 4 músicas de funk 

ostentação e os respectivos videoclipes, a fim de analisar também alguns 

elementos audiovisuais que fazem com que o discurso representado nas 

músicas seja ainda mais convincente e atraente ao público.  As quatro músicas 

são: Plaque de 100; Saindo do gueto; Nunca Foi $orte e Amor ou Dinheiro. A 

escolha se deu levando em consideração a época de lançamento, sendo duas 

do início do movimento cultural e duas mais recentes, também a relevância dos 
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artistas e a notoriedade das canções e videoclipes, que ultrapassam a casa 

dos milhões em visualizações. A opção de utilizar também os clipes se deu 

devido a aparição de elementos como roupas, bebidas e automóveis de marca 

serem, muitas vezes, apenas imagética, não se expressando linguisticamente 

nas letras das músicas.  

Com esse corpus, pretendemos problematizar e compreender qual a 

relação entre Consumo e Identidade, e analisar como esse tipo de expressão 

cultural propaga a necessidade do consumo.  Partindo dessa premissa, 

percebemos esse tipo de expressão cultural como uma fonte real para se 

pensar em como o discurso veiculado pela sociedade contemporânea pode e 

afeta a vida dos cidadãos, mudando muitas vezes suas identidades, o seu 

modo de viver, o seu estilo de vida. 

A dissertação se divide em cinco partes. Primeiro, fizemos esta breve 

introdução sobre a metodologia utilizada, o que pretendemos com a pesquisa, 

quais são os objetivos e como ela foi desenvolvida.  

No primeiro capítulo abordamos o consumo e o consumismo, falando 

sobre sua História desde a Revolução Industrial até os dias atuais, sobre o 

consumo em si, trazendo alguns conceitos importantes e sobre o consumo no 

Brasil. Em nosso trabalho, o principal autor utilizado sobre este tema é 

Zygmunt Bauman. Utilizamos a obra “Vida para consumo – A transformação 

das pessoas em mercadoria”, foi de fundamental importância as obras do autor 

Gilles Lipovetsky, como “O império do Efêmero – A moda e seu destino na 

sociedade moderna”, entre outros trabalhos.Tratamos ainda sobre a relação 

entre Consumo – Identidade – Estilo de vida, e ainda, sobre a importância da 

internet para a disseminação dessas novas formas de interação, para isso, 

utilizamos a obra “A identidade cultural na pós-modernidade” de Stuart Hall, 

além de “Sociedade de Consumo” de Lívia Barbosa e “Cultura da 

Convergência” de Henry Jenkins. 

No segundo capítulo tratamos sobre o Funk, falando sobre a história 

deste ritmo musical, como ele chegou ao Brasil, quais são as vertentes do funk, 

sua explosão nos dias atuais e sobre as leis que se relacionam a esse tipo de 

expressão cultural. Utilizamos as obras “O mundo funk carioca” de Hermano 

Vianna e “Funk-se quem quiser” de Adriana Lopes, e os documentários como 

“Funk Ostentação – O sonho”, matéria de TV como “Verdadeira História do 
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Funk Ostentação”, entre outros materiais, como entrevistas e outros estudos 

realizados sobre essa temática. 

Já o terceiro capítulo trata sobre a Análise do Discurso. Nele 

explanamos sobre a história da Análise do Discurso Francesa, seus principais 

representantes e os conceitos fundamentais para esta área de estudo. 

Utilizamos Michel Foucault e sua “Arqueologia do saber” e “A ordem do 

discurso” e trabalhamos também com nomes como Michel Pêcheux, Maria do 

Rosário Gregolin e Eni Orlandi.  

Em seguida, no quarto capítulo, fizemos a análise dos dados e, para 

isso, dialogamos diretamente com as músicas e seus videoclipes, a fim de 

identificar: Como o discurso contribui para a compreensão do funk 

ostentação como uma materialidade de sentidos por sujeitos históricos? 

Por fim, concluímos a pesquisa com um apanhado geral do que foi visto 

durante o trabalho e quais as conclusões que chegamos após analisar as letras 

das músicas e os clipes de cada uma delas. Apresentamos ainda algumas 

sugestões para pesquisas futuras. 
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1. O QUE É CONSUMO? 

 

Para entendermos a Ostentação, é necessário que primeiro se entenda 

o consumo e como ele atua nos dias atuais, por qual motivo somos 

considerada uma ‘sociedade de consumo’, entre outros questionamentos que 

rodeiam essa temática e para isso, neste capítulo, trouxemos alguns conceitos 

fundamentais para essa compreensão. A esse respeito, Bauman (2008) 

defende que precisamos entender como a substância das nossas vontades, 

desejos e anseios estão mudando no curso e em consequência da passagem 

ao consumismo.  A seguir trazemos algumas considerações que nos guiam a 

pensar sobre o tema. 

 

1.1 O cenário da globalização da economia 

  

Foi na Europa que o Capitalismo teve seu início como processo, quando 

ainda não recebia esse nome, na fase do mercantilismo. As grandes potências 

como Portugal, França e Espanha, entre outros, comercializavam escravos e 

metais com o objetivo de lucrar e expandir seus domínios. Com o Feudalismo, 

ainda na Idade Média, já se começava a aparecer algumas características de 

um novo tipo de sistema econômico, este que hoje chamamos de Capitalismo. 

No Feudalismo, eram chamados de feudos os pedaços de terras onde os 

camponeses trabalhavam para os nobres. 

Foi com o declínio do Feudalismo, quando as terras começaram a ser 

arrendadas e a mão de obra a ser remunerada, que surgiu uma nova categoria: 

os artesãos, que começavam a comercializar seus produtos e também o 

excedente de produtos de outros artesãos. Esse grupo de trabalhadores 

passou a ser chamado de burgueses, pois habitava os “burgos”, que não 

faziam parte do domínio feudal. Com isso, ocorre um deslocamento da vida 

econômica, social e política, que, nesse momento da História, sai dos feudos e 

vai para as cidades. Dessa forma, os burgueses passam a ter importância 

política e econômica, por serem detentores de grandes riquezas (CATANI, 

1984). 

Com o surgimento da classe dos burgueses, surgem também os 

banqueiros e os cambistas, cujas atividades dependiam também do dinheiro 
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que circulava na época, em um período que o desenvolvimento da economia 

estava a todo o vapor. Todos esses trabalhadores tinham o objetivo de lucrar, 

acumular riquezas, expandir seus negócios e controlar os sistemas de 

produção, ideias estas que podem ser consideradas as ‘sementes’ do sistema 

Capitalista.   

Mas “Maurice Dobb afirma [...] que foi lento e complexo o processo pelo 

qual o capitalismo se desenvolveu a partir de uma forma anterior da sociedade 

de classes (feudalismo medieval) [...]. E as etapas de transição não foram, de 

forma alguma, nítidas” (CATANI, 1984, p.49). Essas pequenas transformações 

já eram, de certa forma, um aperfeiçoamento do que viria a ser o Capitalismo, 

antes mesmo da Revolução Industrial, e que foram também modificando as 

relações políticas, tanto no sentido das classes, como do Estado.  

Os comerciantes começavam a se organizar e a ter como objetivo a 

busca pelo lucro e a circulação dos bens de consumo, criando as feiras, que se 

diferenciavam do escambo. Antes, o valor das mercadorias era marcado pela 

sua necessidade (valor de uso), com as mudanças que aconteceram, o valor 

das coisas passou a ser mensurado por quantias em dinheiro (valor de troca), 

estipulado por aqueles que detinham os meios de produção, inicialmente os 

burgueses e, atualmente, os patrões e industriais. Este é, inclusive, um dos 

conceitos do capitalismo,  

 
Maurice Dobb, [...] afirma que ele é um sistema em que os 
utensílios e as ferramentas, edifícios e matérias-primas com 
que é obtida a produção – capital, em uma palavra – são 
predominantemente de propriedade privada ou individual. Em 
linguagem um pouco mais técnica, Karl Marx o havia definido 
como um modo de produção cujos meios estão nas mãos dos 
capitalistas, que constituem uma classe distinta da sociedade 
(CATANI, 1984, p.19). 

 
 

Dessa forma, pode-se dizer que esse tipo de relação é violenta com o 

trabalhador, pois para que as classes mais altas acumulem capital e se 

mantenham no topo da ‘pirâmide’, é preciso que a base seja explorada. Se, 

atualmente, a exploração do trabalhador ainda é algo que existe na nossa 

sociedade, pode-se dizer que essa forma de acumular capital deixa suas 

marcas até hoje. 
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O capitalismo é um sistema socioeconômico que de certa forma dita 

regras, ele se divide basicamente entre meios de produção e bens de 

consumo, que estão nas mãos de alguns.  As formas de funcionamento podem 

variar de acordo com cada país. O que há de comum em todos eles são três 

fundamentos que servem de base para o capitalismo – a busca pelo lucro, a 

propriedade privada e a divisão de classes (CATANI, 1984). 

Ao longo dos séculos, por muitas vezes acreditou-se que o capitalismo 

chegaria ao seu fim devido às crises pelas quais ele passou, mas o que 

aconteceu foi que esse sistema ia se modificando e se remodelando através 

delas, e também junto com as mudanças tecnológicas, formas de interação 

social, política e econômica. Durante os séculos XIV-XVIII, por exemplo, o 

capitalismo era comercial e o lucro se dava através das trocas comerciais, do 

acúmulo de capitais, de metais preciosos (época do metalismo). 

Como sabemos, a Revolução Industrial provocou muitas mudanças, 

começando na Inglaterra, no século XVIII, mas as consequências dela se 

espalharam em todo o mundo durante os séculos seguintes, com mudanças 

tanto na economia, quanto na sociedade.  Com essa revolução, chegava  

 
 
uma série de inovações técnicas que submetiam a potência 
mecânica – primeiro, a energia hidráulica, depois o vapor – à 
produção transformou o processo de produção, transferindo-o 
da casa ou da oficina artesanal para a fábrica, tornando-o 
processo coletivo de dezenas e, mais tarde, de centenas de 
trabalhadores (CATANI, 1984, p. 52).  
 
 

Alguns autores defendem que as grandes inovações tecnológicas 

ocorreram tempos depois da explosão do consumo que se associa a 

Revolução Industrial, não tendo sido essa modernização o fato que fez com 

que as pessoas consumissem mais, pois elas já consumiam bastante. Mas, 

historicamente, foi a partir desse período que o capitalismo adquiriu sua forma 

moderna e naquele momento começava a surgir não só uma sociedade de 

produção, mas também uma sociedade que passava a consumir aquilo que era 

produzido. Para Bauman (2008), essa transformação de produtor para 

consumidor começou a acontecer por volta da década de 1920. Nas palavras 

de Barbosa (2014, p.16, grifo nosso): 
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O lado econômico desse debate entre produtivistas e os que 
advogam a anterioridade de uma revolução de consumo e 
comercial precedendo a Revolução Industrial assume ou que 
as pessoas são, por definição, insaciáveis, ou que existe 
uma propensão natural a consumir, que faz com que 
qualquer aumento de renda ou salário seja alocado sempre 
no consumo de mais bens e mercadorias.  
 
 

Entre os séculos XVIII e XIX, o capitalismo começou a se expandir e a 

organização da sociedade europeia começou a mudar. Nessa nova forma de 

disposição social que vinha surgindo, o trabalho deixava de ser empregado 

pela coerção física, diferente de como era realizado nas sociedades 

tradicionais, e passa a ser empregado através de um salário, como é até os 

dias atuais, o trabalhador então passa a vender sua força de trabalho, no 

sistema capitalista, portanto, a força de trabalho humano é uma mercadoria 

(CATANI, 1984), mas que não pode ser considerada um produto. Vejamos, 

Bauman (2008, p. 22) argumenta que 

 

a ‘capacidade de trabalho’ não pode ser comprada nem 
vendida em separado dos seus portadores. De maneira distinta 
de outras mercadorias, os compradores não podem levar sua 
compra para casa. O que eles compraram não se torna sua 
propriedade exclusiva e incondicional [...] 

 

Como sabemos, atualmente, esse sistema é organizado para que haja 

lucro total, muitas vezes burlando as leis trabalhistas e explorando os 

trabalhadores. Segundo a interpretação de Weber (apud CATANI, 1984, p 19), 

“o objetivo do capitalismo é, sempre e em todo lugar, aumentar a riqueza 

alcançada, aumentar o capital”. O fato é que se propagou a ideia de que é 

através do trabalho que se consegue êxito na vida, e independente das 

condições, valoriza-se que o cidadão tenha um emprego. E sem a classe dos 

trabalhadores não tem como o capitalismo se manter, pois eles são os 

produtores de tudo aquilo que será consumido. 

Na teoria de Veblen, conhecida como A Teoria da Classe Ociosa (The 

Theory of the Leisure Classe), “o ‘consumo ostensivo’ portava um significado 

bem distinto do atual: consistia na exibição pública de riqueza com ênfase em 

sua solidez e durabilidade” (BAUMAN, 2008, p.43). Atualmente, com a 

valorização da rapidez e da agilidade temos o oposto disso, o consumo 
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ostensivo é marcado agora pela troca e descarte de produtos, existe um modo 

de consumir que se privilegia a exibição de riqueza e consome-se menos o 

objeto em si que o status social ao qual o objeto oferece ao dono.  

Essa teoria explica ainda que as classes mais altas encontravam no 

consumo a forma de se diferenciar, as classes mais baixas então, em uma 

busca por status, tendiam a imitar os modos de se vestir daquelas pessoas. A 

moda passava a ter uma função simbólica de diferenciar e indicar as classes 

sociais, as roupas deixam de ter a única função de agasalhar e as classes mais 

altas começavam a ditar o que era ‘bom gosto’ para as classes mais baixas. 

Como em um ciclo repetitivo, os nobres logo aderiam a uma nova moda 

para que a distinção continuasse a existir. Lipovetsky (2009), em concordância 

com Veblen, acredita que as classes mais altas consomem de forma diferente, 

estando mais voltados para o esbanjamento, à ostentação, exibindo sua 

riqueza com a finalidade de atraírem atenção para si. O produto e sua utilidade 

ficariam em segundo plano, sendo mais importante mostrar que o possui do 

que fazer o uso real do mesmo. 

Na sociedade de produtores, as principais motivações dos desejos e 

anseios estavam baseadas na apropriação e posse de bens que garantissem 

conforto e respeito, se buscava muito mais uma forma de estabilidade e 

segurança para o futuro, o pensamento era a longo prazo. “Nessa era, amplos 

volumes de bens espaçosos, pesados, obstinados e imóveis auguravam um 

futuro seguro.” (BAUMAN, 2008, p. 42) Eles se preocupavam ainda com a 

proteção dos bens contra as depreciações, os bens duráveis geravam 

prestígio. Mas, se “as sociedades modernas são, por definição, sociedades de 

mudança constante, rápida e permanente. Essa é a principal distinção entre as 

sociedades ‘tradicionais’ e as ‘modernas’.” (HALL, 2011, p. 15), como já 

mencionamos, agora a troca constante é mais valorizada.   

Devemos lembrar ainda que o capitalismo não tem uma forma única, 

não é homogêneo, ele se diferencia nos diversos países que nesse tipo de 

sistema estão inseridos, cada um tem suas formas de capitalismo que se 

adaptam a realidade de cada um deles.  
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 1.2 Entendendo o consumo  

 

Como sabemos, o consumo está presente em nas sociedades humanas 

por ser um ato necessário de sobrevivência. Diariamente, consumimos os bens 

básicos para o bem-estar pessoal e coletivo, como: moradia, alimentação, 

saúde, educação, etc. Segundo Bauman (2008, p.37): 

 

O consumo é uma condição e um aspecto permanente e 
irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento 
inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos 
compartilhamos com todos os outros seres organismos. 

 

Já para Canclini (2010, p. 60), o consumo é 

 
o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos. Essa caracterização ajuda 
a enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais 
que um simples exercício de gostos, caprichos e compras 
irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas ou atitudes 
individuais tal como costumam ser explorados pela pesquisa de 
mercado.  

 

Dessa forma, o consumo tem um sentido positivo e não teríamos 

motivos para questioná-lo. No entanto, não temos apenas esse tipo de 

consumo na sociedade, e é aí onde vamos encontrar as dúvidas e as 

problemáticas que rodam esse tipo de ação, o ato de consumir.  Ao romper a 

fronteira do básico, do necessário, entramos em uma nova esfera do consumo, 

aquela que se enquadra no supérfluo. Mas essa relação com o consumo não é 

coisa nova, segundo Barbosa (2014, p. 19): a partir do século XVI já  

 
registra-se o aparecimento de todo um conjunto de novas 
mercadorias no cotidiano dos diversos segmentos sociais, fruto 
da expansão ocidental para o oriente. Esse conjunto de novas 
mercadorias, constatados pelos próprios observadores da 
época, dificilmente poderia ser considerado de necessidade, 
pois incluía itens como alfinetes, botões, brinquedos, rendas, 
fitas, veludos [...]. 

 
 

Então, devemos perceber que há muito tempo já se consome produtos 

que não tem a utilidade apenas de satisfação da necessidade humana, ao 

longo do tempo, os bens de consumo sempre tiveram funções simbólicas na 
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sociedade, as roupas, por exemplo, para diferenciar os nobres das pessoas de 

renda mais baixa, etc. Por esse motivo, não devemos fazer críticas à sociedade 

atual, como sendo um período em que os cidadãos têm relações problemáticas 

com o consumo, quando na verdade esse tipo de relação já existe há bastante 

tempo.  

Para Barbosa (2014, p.13), o interesse sociológico pelo estudo do 

consumo se deu pelo reconhecimento de que “o consumo é central no 

processo de reprodução social de qualquer sociedade, ou seja: todo e qualquer 

ato de consumo é essencialmente cultural” e pela “caracterização da sociedade 

moderna contemporânea como uma sociedade de consumo.” (Idem, p. 14) 

Esses estudos foram de fundamental importância para a compreensão da 

nossa sociedade atual, visto que o consumo assumiu um papel maior do que a 

simples satisfação das necessidades. 

Se desde o começo da história da humanidade o consumo já esteve 

presente, por qual motivo, só agora, passou-se a chamar a nossa sociedade de 

“sociedade de consumo”? Isso acontece, justamente, pela quebra dessa 

fronteira, pelo motivo de que na sociedade moderna, o consumo deixa de servir 

apenas para a satisfação das necessidades básicas e passa a ser o centro das 

relações humanas, influenciando outros aspectos da vida. A sociedade passa a 

se basear no mercado, e consequentemente, no consumo, fazendo surgir o 

que chamamos de sociedade de consumo, ou sociedade de consumidores.  

 

Ao contrário de termos como sociedade pós-moderna, pós-
industrial e pós-iluminista – que sinalizam para o fim ou 
ultrapassagem de uma época – sociedade de consumo [...] 
remete o leitor para uma determinada dimensão, percebida 
como específica e, portanto, definidora, para alguns, das 
sociedades contemporâneas (BARBOSA, 2014, p.7). 
 
 

Apesar de ser muito utilizado, existem algumas polêmicas que rodeiam o 

termo, pois ele pode variar entre autores. Além disso, quase sempre também 

se associa a outros conceitos e chega a ser usado como sinônimo de termos 

como cultura de consumidores, sociedade de consumidores, etc. Para alguns 

autores 
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a sociedade de consumo é aquela que pode ser definida por 
um tipo específico de consumo, o consumo de signo ou 
commodity sign [...]. Para outros a sociedade de consumo 
englobaria características sociológicas para além do 
commodity sign, como consumo de massas e para as massas, 
alta taxa de consumo e de descarte de mercadorias per capita, 
presença da moda, sociedade de mercado, sentimento 
permanente de insaciabilidade e o consumidor como um de 
seus principais personagens (BARBOSA, 2014, p.8). 

 

Não podemos negar que todos esses termos são muito próximos, não se 

tem como falar de um sem entrar no outro. De forma rápida e clara, podemos 

dizer que a sociedade de consumo ou de consumidores tem suas relações 

sociais baseadas no consumo, tendo influência fundamental não só na 

construção das identidades, mas também nas relações entre elas.  

A respeito disso, Lipovetsky (2009, p.184) nos alerta para algumas 

características desse tipo de sociedade, dizendo que esta “pode-se caracterizar 

empiricamente a ‘sociedade de consumo’ por diferentes traços: elevação do 

nível de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e 

dos lazeres, moral hedonista e materialista etc.” Devemos nos atentar para 

essa abundância das mercadorias e dos serviços, pois, ela só é possível por 

existir um público para consumi-la, as indústrias que sempre buscam as 

maiores vendas possíveis e produz de acordo com a capacidade de consumo 

dos sujeitos. Sobre o culto dos lazeres, podemos considerar que os atos de 

compra são disseminadas como uma forma de lazer, os shoppings centers, por 

exemplo, são os lugares de prazer contemporâneos, lembrando que desde os 

tempos medievais as feiras já cumpriam esse papel.  

O consumo moderno se caracteriza pela moda, que “se expande para 

todas as esferas da vida cotidiana e grupos da sociedade moderna.” 

(BARBOSA, 2014, p.26) Mas essa moda não é aquela que se liga apenas às 

roupas, como foi inicialmente, com os grupos da aristocracia, mas sim uma 

moda que se relacionada a tudo que se pode consumir, por isso sempre 

ouvimos a famosa frase de que algo ‘está na moda’.  

Ao pensar sobre o consumo, devemos levar em consideração ainda as 

práticas culturais, que muitas vezes interferem no direito de escolha do 

indivíduo, por isso, é importante que se pense no modo de consumir também 

levando em consideração as diferentes culturas da sociedade, pois em muitas 
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delas o sujeito está condicionado a certas formas de consumo que podem ser 

ditadas pelas instituições, como no caso da Índia, onde a instituição religiosa 

proíbe o consumo de certos alimentos, já em outros países onde o Estado 

permite o consumo da maconha, que é proibida no Brasil, entre outros 

exemplos que poderiam ser citados. 

Ainda considerando as questões culturais, devemos pensar sobre outro 

tipo de publicidade que depende da cultura de cada lugar. Como bem 

sabemos, desde muito cedo somos incentivados a consumir, e percebemos 

com facilidade que existe um mercado gigantesco voltado para as crianças. 

Estas, desde muito cedo já começam a ser considerada um sujeito autônomo, 

sendo o principal foco desse mercado infantil (OROFINO, 2014).  

O debate acerca desse tema é complexo e profundo, em alguns países 

como a Suécia, por exemplo, a publicidade infantil é proibida, e já há outros 

como a “Alemanha, a Inglaterra e o Chile, que adotam medidas restritivas à 

publicidade dirigida à criança, como as que estão em trâmite no Brasil” (idem, 

p.71). Se por um lado a proibição da publicidade infantil é uma forma de 

‘proteger’ a criança das influências mercadológicas, por outro, essas medidas 

são criticadas e tidas como uma forma de censura. 

Para compreendermos melhor sobe esse tema, a seguir, buscaremos 

falar especificamente de algumas informações sobre o consumo no nosso país, 

dessa forma, teremos em mente quem são esses sujeitos consumidores, de 

onde eles vem, como consomem, sempre em relação ao Brasil. 

 

1.3 Consumo no Brasil 

 

Como o funk ostentação é um estilo musical brasileiro e está 

diretamente ligado ao consumo, é importante que se tenha em mente algumas 

informações sobre o cosumo no Brasil. Então, neste tópico, abordamos 

algumas questões fundamentais para a compreensão desses atos de consumo 

em nosso país, para assim entender também o funk ostentação. 

Começaremos então, explicando que no Brasil, a maior classe social é a 

classe média, também conhecida como classe C, que é formada por mais de 

50% da população (TONDATO, 2014). Por consequência, essa é também a 

principal classe consumidora do funk ostentação, Dj Malboro (FUNK..., 2014) 



30 
 

 
 

explica que os funkeiros inicialmente eram pertencentes às classes D e E, e 

que a maioria deles passou a compor a classe C, e consequentemente a 

consumir mais, a comprar, a vestir, a comer, etc.  

O fato é que o aumento da classe C trouxe diversas transformações 

para a sociedade brasileira, não só do comércio, mas também da mídia, da 

publicidade, etc. Com isso, as agências publicitárias passaram a ver esses 

sujeitos como grandes consumidores, passando a utilizar o funk até mesmo 

para compor suas propagandas. Dessa forma, o sujeito passa a se identificar 

mais com a marca e pode vir a se tornar um cliente, objetivo principal dos 

comerciais, mas essas estratégias de conquista, destinadas a um público alvo 

não são recentes,  

 

O fato é que no século XIX uma sociedade de consumo 
estabelecida com tipos de consumidores claramente 
diferenciados e novas modalidades de comercialização e 
técnicas de marketing já era uma realidade tanto na Inglaterra, 
como na França e Estados Unidos (BARBOSA, 2014, p.27). 

 

 

Isso mostra que as estratégias para atrair o consumidor não são tão recentes, 

sendo algumas delas utilizadas desde o século XIX até os dias atuais. Mas, 

com o avanço dos estudos da publicidade, as táticas para a sedução do cliente 

também foram avançando, se tornando cada vez mais sutis, criando no 

espectador necessidades falsas. 

 Devemos lembrar ainda que a classe C tem um papel fundamental em 

relação ao comércio brasileiro, isso pelo motivo de que ela atua como um 

‘termômetro’, já que 

 
Nos cenários positivos, a classe média é o primeiro parâmetro 
de aferição do sucesso das políticas econômicas, 
transformações financeiras. Uma situação que se repete 
também em épocas de crise quando também é esse grupo o 
que primeiro sofre, ou que sofre mais impacto, do desemprego, 
da inflação, da recessão (TONDATO, 2014, p.108). 

 

  É importante resaltar que a classe média é a maior por existir uma 

diferença alarmante entre os valores que fazem um cidadão ser considerado 

parte desta, por isso, o maior número de brasileiros está inserido nessa 
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categoria, “especificamente falando da classe C/média, os valores de 

referência vão de R$ 600,00 a R$ 9.330,00, ou seja, uma variação de mais de 

1000%.” (TONDATO, 2014, p. 110). Com isso, entendemos a diversidade 

desse ‘grupo’ da sociedade, que se torna mais vulnerável às estratégias 

mercadológicas, por ser um grupo maior e mais diversificado, sendo alcançado 

com mais facilidade.  

 Fala-se muito sobre o ‘novo consumidor’,  

 
A mídia regularmente traz o perfil do ‘novo’ consumidor, da 
‘nova’ classe C, salientando as mudanças nos hábitos de 
consumo, listando entre os novos desejos e aquisições a 
variedade de alimentação, o lazer diferenciado, os cuidados 
estéticos, a preocupação com a educação. (TONDATO, 2014, 
p. 109)  

 

Isso, mostrando e, de certa forma, comemorando o aumento da classe C, bem 

como da D e E, mas sem deixar que as classes A e B percam suas posições 

de destaque e diferenciação das demais. Mas, o fato é que não houve uma 

‘mudança de perfil’ do consumidor, pois, ele continua o mesmo, o que mudou 

foi o perfil de consumo devido a mudança financeira, agora esses sujeitos-

consumidores também buscam por uma melhor qualidade de vida. 

Mas nem tudo é tão positivo como parece ser nesse novo cenário, onde 

o acesso ao consumo é ampliado.  

 
Pesquisadores, analistas, estudiosos acadêmicos por vezes 
questionam a ‘legitimidade’ dessa (eventual) ‘conquista’, com 
base nos seus princípios, a saber, os incentivos 
governamentais e a facilitação do crédito (TONDATO, 2014, 
p.111)  

 
 

Isso, pois, em muitos casos são geradas dívidas, o que faz com que um grande 

número de consumidores fique mais próximo da classe D do que da B.  

 Outra característica do consumo no Brasil é que apenas 28% da 

população consome de forma consciente, em pesquisa divulgada pelo Instituto 

Akatu em 20182, apesar de ter crescido, o número de consumidores 

conscientes ainda é muito pequeno. Isso se dá, pois o consumo adquiriu uma 

função de facilitação da vida, e a dificuldade do consumo de produtos 

                                                           
2
 https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf 
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sustentáveis seria uma das razões desse número ser tão reduzido, as pessoas 

consomem aquilo que está mais fácil. 

As empresas, em contrapartida, fabricam suas mercadorias de acordo 

com a demanda de mercado, pois elas são produzidas com a finalidade de 

serem vendidos, os produtores identificam as necessidades e desejos dos 

consumidores e assim age de forma a ter lucro e agradar àqueles que irão 

consumir. 

 

1.4 Consumo, identidade e estilo de vida 

 

Entender a relação entre o consumo, estilo de vida e construção da 

identidade, ou das identidades, torna-se fundamental para o debate acerca do 

nosso trabalho, já que tratamos de compreender o fenômeno “funk ostentação” 

como um construtor de identidades, principalmente juvenis. Nesta sessão, 

falaremos sobre o conceito de identidades como um movimento de produção 

de sentidos, considerando que o funk tem uma positividade oferecida pela 

cultura, pelo social e também sobre o estilo de vida representado nesses 

videoclipes. Falamos ainda da importância da internet e das redes sociais para 

esse processo de divulgação e interação do/com o funk ostentação. 

 

 

1.4.1 Internet e convergência 

 

De acordo com Bauman (2008), a vida social se transformou em vida 

eletrônica ou cibervida, agora temos confessionários eletrônicos portáteis onde 

as pessoas revelam suas vidas pessoais. As pessoas passam mais tempo ao 

lado de celulares e computadores do que ao lado das pessoas, dos seres de 

carne e osso.  

Como já mencionamos, a explosão do funk brasileiro é um 

acontecimento histórico, entendendo que “[...] o acontecimento se dará em um 

momento singular do tempo; mas a essência do ato se encontrará para sempre 

na própria estrutura do objeto que o representará (a emissão televisionada, por 

exemplo)” (DAVALLON, p.26, 2007), e a influência da internet e das redes 

sociais para a expansão do estilo musical, até mesmo a nível internacional, é 

incontestável. Seja pelas plataformas de streaming ou pelos videoclipes com 
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milhões de acessos, não se pode negar que sem a participação ativa dos 

fãs/consumidores do estilo através das novas mídias o alcance seria 

consideravelmente menor. 

Com o auxílio das novas formas de se consumir música, com 

plataformas como Spotify, Deezer, Tidal, Youtube, entre outros, o ouvinte está 

sempre com as músicas na palma da mão. Esses aplicativos ainda podem ser 

acessados pelo celular, que é o mais comum, ou pelos computadores e até 

mesmo pelas smartvs. É bem provável que muitos desses artistas do funk não 

tenham seus álbuns físicos, os CD’s, e ainda assim lotem as casas de shows e 

os bailes, isso porque conseguiram através das novas tecnologias e da 

internet, espalhar o seu trabalho para um grande público. É o sucesso nas 

redes transformado em sucesso de público real. Se “a convergência também 

ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias.” (JENKINS, 2009, 

p. 45), ela impacta também o modo de como consumimos esses meios. Agora 

os relacionamentos, trabalhos, diversão, tudo pode ser feito através das 

plataformas digitais. 

Com o avanço da mídia, ocorreu também uma mudança relacionada ao 

individualismo e à diversidade, desmontando a ideia preexistente de uma 

cultura una, agora, se apresentam diferentes visões sobre os mais variados 

temas. O fato é que a inserção dos meios digitais na vida cotidiana é uma 

realidade crescente nos últimos anos, de modo que quase tudo pode ser 

realizado por intermédio das tecnologias. No Brasil a realidade não é diferente, 

seguimos essa tendência global, se pararmos para analisar os dados oficiais 

percebemos com mais facilidade essa crescente.  

Por exemplo, o acesso à internet no nosso país, de acordo com os 

últimos dados do IBGE, e com as políticas de distribuição de renda dos 

governos populares, os dados nos mostram que: o percentual de pessoas de 

10 anos ou mais de idade que acessaram a Internet passou de 20,9% (31,9 

milhões) em 2005 para 46,5% (77,7 milhões) em 2011. Atualmente, esse 

número é ainda maior, em 2017 chegou a 74,9% (181,1 milhões), sendo o 

celular o meio de acesso à internet mais comum entre os usuários (97,0%) 

(OROFINO, 2014, p.67). Com o avanço do uso do celular e do acesso a 

internet, surge também o sujeito das redes sociais. Esta já é uma realidade da 

cultura da convergência (JENKINS, 2009). 
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“Convergência” é um conceito antigo que vem assumindo novos 

significados, ela consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do 

que está falando. Pode-se dizer que a Convergência é o fluxo de conteúdo 

através de múltiplas plataformas de mídia, como por exemplo a série Game of 

Thrones e muitas outras, que possuem livros, filmes e jogos diferentes. São os 

diferentes meios proporcionando e promovendo diferentes experiências 

(JENKINS, 2009). Os meios de comunicação foram se modificando com o 

passar do tempo, ou melhor, se adaptando às mudanças e necessidades da 

sociedade. “Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios 

emergentes.” (idem, p. 41), isto é, novos e velhos meios passam a se 

complementar e não a se anular, e nesse processo os celulares se tornaram 

fundamentais por ser a forma de se acessar a internet mais utilizada. 

Para entender melhor a importância da internet e dos meios de 

comunicação na relação com o nosso corpus de estudo, que são também os 

videoclipes de funk ostentação, precisamos conhecer melhor a plataforma onde 

eles estão inseridos, o Youtube. Criado em 2005, e sua versão brasileira em 

2007, o Youtube se consagrou como a maior plataforma de vídeos do mundo. 

Com seu nome formado pelas palavras do inglês “you” + “tube”, que remete à 

“você” + “tubo/canal/TV”, dá a ideia de um espaço onde se pode publicar 

independentemente. A rede 

 

emergiu como um site fundamentalmente para a produção e 
distribuição da mídia alternativa – o marco zero, por assim 
dizer, da ruptura nas operações das mídias de massa 
comerciais, causada pelo surgimento de novas formas da 
cultura participativa (JENKINS, 2009, p. 348). 

 

Por esse motivo e por dar autonomia aos seus usuários, o Youtube foi e 

é um meio fundamental para a disseminação de novos artistas e consagração 

daqueles que já tem seu público fiel. É lá onde a maioria dos videoclipes são 

publicados, tanto que todos os vídeo selecionados para análise foram retirados 

dessa plataforma. Essa é ainda uma rede social onde pode existir um 

comércio, já que alguns vídeos são monetizados, isto é, o usuário que publica 

um vídeo pode ganhar dinheiro a partir dele, pode se gerar renda através 

dessa plataforma, através de anúncios dentro dos próprios vídeos. Como 
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sabemos, os vídeos publicados no Youtube são de fácil compartilhamento, 

podendo ser postados em outras redes sociais, como Facebook, Whatsapp 

Twitter, Instagram, etc. Devido a isso, Jenkins (2009) caracteriza o conteúdo do 

Youtube como uma ‘mídia espalhável’, o que é fundamental para um maior 

número de visualizações, como no caso dos videoclipes de funk.  

Atualmente, a quantidade de telespectadores nessa plataforma mostra o 

grande alcance do funk. Kondzilla foi um dos primeiros a apostar no 

crescimento da vertente da ostentação, atualmente é um dos, se não o maior 

produtor e diretor dos já renomados e também dos novos MC’s. Os vídeos em 

seu canal ultrapassam a casa dos 25 bilhões de visualizações, sendo o maior 

canal da America Latina e o 5º maior do mundo. Mas o produtor explica que o 

estilo musical também sofreu preconceito por parte das gravadoras de 

videoclipes. Durante o início desse tipo de manifestação artística, existia uma 

dificuldade para que se conseguisse ter os vídeos gravados, as pessoas que 

possuíam capacidade técnica e equipamentos adequados tinham um grande 

preconceito com o funk. Os artistas então começaram a perceber que se não 

tivessem videoclipes eles ficariam para trás, pois o público já começava a 

cobrar  (FUNK... 2012, grifo nosso). Mc Guimê concorda que os vídeos são 

essenciais, e acredita que é importante sempre ter novos clipes, mostrando 

uma nova imagem. Isso por que “no mundo da convergência das mídias, toda 

história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é 

cortejado por múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2009, p. 29, grifo 

nosso). O novo consumidor é ativo e barulhento, se ele começa a cobrar e ele 

mesmo é o alvo das mídias, os artistas e produtores precisam atendê-los, ou 

serão trocados por quem o faça.  

Os videoclipes do funk ostentação são superproduzidos, a preocupação 

estética é evidente, as produções brasileiras passam a ter o alto nível e 

qualidade dos grandes cantores internacionais, o que faz com os clipes tenham 

milhões de acessos, existindo aí um consumo de ideias-imagem.  

 
As imagens são puros estímulos visuais (cor, movimento, 
ritmo), e mesmo quando podem ser reconhecíveis enquanto 
referências miméticas, o que importa nelas é a massa, a 
metamorfose das cores e texturas ao longo do tempo. 
(MACHADO, 2000, p. 179).  
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Com isso, os videoclipes alcançam milhões de visualizações, e as marcas 

encontram aí uma forma de se promover e divulgar os seus produtos, devido 

ao grande número de views e da influência que os artistas podem ter mediante 

os seus fãs e admiradores, colocar o seu artigo de venda como parte dos 

vídeos, é sem dúvidas uma forma de publicidade que ganha bastante 

visibilidade. 

 

1.4.2 Identidade 

 

Com o avanço do estilo musical Funk e o aparecimento das novas 

vertentes, como é o caso do funk ostentação, que é o nosso foco, apesar de 

muitas críticas negativas, podemos perceber a influência dessa expressão 

cultural na sociedade. O tema principal do estilo, que é a hipervalorização das 

marcas e dos produtos, não se distancia da nossa realidade atual. As músicas, 

então, mais do que uma apologia ao consumo, seriam apenas uma forma de 

expressar aquilo que já faz parte do nosso dia-a-dia.  

A identidade visual dos funkeiros é marcante, trazendo algumas 

características e elementos originários do hip-hop, de onde também se adquiriu 

influência musical. Independe da vertente, os bonés são um dos elementos que 

marcam o estilo dos funkeiros brasileiros, o modo de se vestir dos MC’s é de 

fácil identificação. Nos bailes, muitas vezes fazem shows sem camisa, usam 

calções baixos com cuecas à mostra, os cordões e anéis são peças chaves 

para arrematar o look. Já sobre as mulheres que frequentam os bailes, Vianna 

(1997) comenta que, 

 
O estilo feminino, à primeira vista, não parece ter uma 
característica marcante. Mas um olhar um pouco mais atento 
consegue perceber certos temas que sempre se repetem. As 
saias, muito curtas, e calças compridas são justíssimas, 
realçando as formas do corpo da dançarina. Existe também 
uma preferência por bustiês colantes e camisas curtas que 
deixem a barriga de fora. 
 
 

Ao longo do tempo, segundo Hall (2011), a identidade passou por três 

concepções. A concepção de identidade do sujeito do Iluminismo, quando se 

acreditava em uma centralidade do sujeito, que ele permanecia essencialmente 

o mesmo ao longo da sua existência, desde o seu nascimento até a sua morte. 
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A concepção de identidade do sujeito sociológico, onde se defendia que o 

núcleo interior era construído pela relação com outras pessoas, que mediavam 

a cultura, não sendo autônomo e autossuficiente, com a identidade formada da 

relação entre o eu e o outro, a sociedade. E, por fim, a concepção de 

identidade do sujeito pós-moderno, o que nos interessa agora, que é tido como 

aquele que não tem uma identidade fixa ou permanente, mas que se modifica. 

Para entender melhor essas transformações, devemos ter em mente que 

no século XX começou a surgir “a figura do individuo isolado, exilado ou 

alienado, colocado contra o pano de fundo da multidão ou da metrópole 

anônima e impessoal” (HALL, 2011, p. 33). Ainda no final do século XX, com as 

mudanças maciças que ocorreram em todo o mundo, nossas identidades 

pessoais também foram transformadas, abalando os pensamentos que temos 

de nós próprios como sujeitos integrados. 

Com o passar do tempo, já durante o período da modernidade tardia, a 

teoria social e as ciências humanas passaram por grandes avanços, que 

resultaram no descentramento final do sujeito cartesiano (HALL, 2011). Esse 

mesmo autor elenca cinco contribuições fundamentais para essa mudança, são 

elas: 

- A reinterpretação dos estudos de Marx, agora considerando que os 

indivíduos dependiam de condições históricas (criadas por outros indivíduos) 

para agir, não podendo ser os autores ou os agentes da história, 

- As descobertas de Freud sobre o inconsciente, onde nossas 

identidades, sexualidade e desejos seriam formados, com bases em processos 

psíquicos e simbólicos do mesmo, sendo nossa subjetividade o produto desses 

processos, 

- Os estudos de Saussure, ao afirmar que não somos ‘donos’ ou autores 

das afirmações que fazemos, pelo fato da língua ser um sistema social e não 

individual e por preexistir a nós, 

- Os estudos de Foucault sobre o sujeito moderno, 

- Os impactos provocados pelo movimento feminista, como crítica teórica 

e como movimento social. 

Numa sociedade marcada pelo temporário, a questão identitária não 

foge a essa característica. Nos moldes atuais, pode-se dizer que as 

identidades são fluídas, híbridas. “As velhas identidades, que por tanto tempo 
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estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o individuo moderno, até aqui visto como um 

sujeito unificado” (HALL, 2011, p. 7). Sem dúvidas, o contexto ao qual estamos 

inseridos vai ter forte impacto e influência sobre a construção das identidades, 

dessa forma, se nós fazemos parte da sociedade de consumo, nossa 

identidade também será ‘afetada’ pelas características da mesma.  

Assim como a sociedade, “o próprio processo de identificação, através 

do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático” (HALL, 2011, p. 12-13). A concepção de 

identidade única ou instável fica no passado, hoje elas se constroem 

continuamente, num processo de quebras e resignificações, se moldando de 

acordo com as necessidades da sociedade e, principalmente, dos indivíduos. 

Com essa fragmentação da identidade fixa, que passa a ser plural, se falando 

agora nas múltiplas identidades, elas também passaram a ser contraditórias e 

não resolvidas para o próprio sujeito.  

No funk ostentação, a diferença no estilo se dá pelo valor dos produtos 

utilizados, os cordões e anéis de ouro, os calções, camisas e cuecas de marca 

de grife, o celular e os tênis sempre os mais modernos e caros. Usar a marca 

mais cara, mesmo que sejam réplicas, gera status, a diferenciação se dá pelo 

valor monetário e simbólico daquilo que eles consomem. 

Para Bauman (2008), a lógica da mercadoria se expande para a 

formação da identidade e da personalidade, para os aspectos da vida pessoal. 

As pessoas passam então a desenvolver suas habilidades, gostos, estilo de 

vida e de se vestir ou de se portar em público, como mercadorias que precisam 

ser vendidas. O autor acredita que, na sociedade de consumo, os sujeitos só 

desenvolvem sua identidade consumindo e sendo consumidos. Pois 

 
 

ao explorarem o mercado à procura de bens de consumo, (os 
membros da sociedade de consumidores) são atraídos para as 
lojas sob a perspectiva de encontrar ferramentas e matérias-
primas que podem (e devem) usar para se fazerem ‘aptos a 
serem consumidos’ – e, assim, valiosos para o mercado. 
(BAUMAN, 2008, p.82) 
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Essa transformação determinante do consumidor em mercadoria traz 

inúmeras consequências para a formação da identidade de cada sujeito e, 

consequentemente, da sociedade, já que todos nós fazemos parte dela.  As 

relações com os outros e consigo mesmo passam a ser menos estáveis, as 

identidades mais maleáveis, transformadas com mais facilidade. 

O consumo serve ainda como um promotor da própria imagem, a 

ostentação, então, é usada como meio de promoção da imagem de si, já que 

passa uma imagem que se baseia naquilo que se consome. Uma pessoa pode 

passar a imagem ou modificar sua identidade pelos produtos que usa, podendo 

ser considerada uma hippie, uma roqueira, uma nerd, etc., se fizer uso dos 

produtos destinados a esse tipo de personalidade. Levando em consideração 

que perceber “a identidade como plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia” (HALL, 2011, p. 13), entendemos que essas 

mudanças vão depender do consumo dos produtos certos, para fazer a 

propaganda que se deseja de si mesmo.   

Além disso, atualmente, para participar do mercado em uma posição 

melhor ou ter um melhor salário, o sujeito é estimulado a entrar em uma 

competição, a agregar valores a si mesmo e a sua força de trabalho, por meio 

de cursos, faculdades, diplomas, certificados, etc. Essas são formas de se 

tornar mais atraente aos olhos dos empregadores, o nosso currículo seria uma 

forma de publicidade de nós mesmos. 

Existe uma visão que acredita que um dos efeitos da sociedade de 

consumo é a desconstrução da identidade, defende-se que esta se modifica de 

acordo com as necessidades, e por se basear na aparência e no consumo, 

pode precisar se adaptar de acordo com o contexto em que o sujeito está 

inserido. 

Podemos construir a imagem que desejamos por termos a liberdade 

para escolher o que queremos consumir. Diferente de períodos anteriores, 

onde vigoravam leis santuárias, hoje “não existem regras e/ou restrições sobre 

aquilo que podemos consumir. [...] O critério para a aquisição de qualquer coisa 

passa a ser a minha escolha. É o império da ética do self” (BARBOSA, 2014, 

p.22). 

Atualmente, a maior vitrine de pessoas são as redes sociais, que, para 

Bauman (2008) possuem sintomas da lógica da mercadoria nas sociedades 
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líquido-modernas, as postagens são, de certa forma, o marketing de nós 

mesmos. Este é um dos motivos pelo qual o autor defende a teoria de que 

também nos tornamos mercadorias. 

A publicidade, com suas estratégias bem pensadas, faz com que o 

consumidor sinta o prazer no uso de determinados produtos e marcas, mostra 

um estilo de vida que se associa aos produtos. Ao falar sobre a importância da 

imagem, Davallon (2007, p.28) diz que a publicidade  

 
 
utiliza a imagem em complementaridade com o enunciado 
linguístico para apresentar – tornar presentes – as qualidades 
de um produto e conduzir assim o leitor a se recordar de suas 
qualidades, mas também a fazê-lo se posicionar em meio ao 
grupo social dos consumidores desse produto; a se situar, a se 
representar esse lugar. 

 
 

Ao consumir esses produtos, o indivíduo passa a se reconhecer como 

parte de determinado grupo. As redes de produção alternativas, ao produzirem 

réplicas das grandes marcas, busca satisfazer a necessidade que os 

consumidores passam a ter da obtenção dos produtos originais de marcas que 

estão fora do alcance da renda da maior parte da população. 

 

Entretanto, independentemente da carência material de 
determinados segmentos sociais e sociedades o fato é que 
consumir e utilizar elementos da cultura material como 
elemento de construção e afirmação de identidades, 
diferenciação e exclusão social são universais (BARBOSA, 
2014, p. 12). 

 

 Essa é uma das formas que esse sujeito consumidor encontra para se 

aproximar das classes mais altas, mais privilegiadas. É uma forma de consumir 

aquilo que está na mídia, um desejo de ascensão social que se materializa 

através do consumo de bens materiais. 

Outro conceito que nos ajuda a compreender as condições de produção 

do funk ostentação e para o reconhecimento do funk como um fenômeno que 

remete à práticas discursivas e sociais é o conceito de comunidades de 

sentido. Estas comunidades 
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[...] são determinadas agregações de indivíduos que partilham 
interesses comuns, vivenciam determinados valores, gostos e 
afetos, privilegiam determinadas praticas de consumo, enfim, 
manifestam-se obedecendo a determinadas produções de 
sentido em espaços desterritorializados, por meio de processo 
midiáticos que utilizam referências globais da cultura atual. É a 
vivência desses sentidos, por meio do consumo de 
determinados objetos culturais que permite a um individuo 
reconhecer os seus pares [...], independentemente do território 
em que esses sentidos se manifestam (JANOTTI JR, 2005. p. 
119). 
 
 

Dessa forma, o sujeito se sente pertencente a um grupo, ele se identifica com o 

que ali é vivido, e essa representatividade é parte fundamental da vida dos 

indivíduos, a partir disso, ele constrói relações com os outros e consigo 

mesmo, desenvolvendo sua autonomia, criando sua própria moda, construindo 

e também desconstruindo sua identidade, se constituindo como um sujeito 

histórico. 

  

1.4.3 Estilo de vida  

 

Para falar sobre o estilo de vida, compreendemos que ele também passa 

por mudanças ao longo do tempo. Nas sociedades tradicionais, por exemplo, a 

sociedade era  

 
 
composta por grupos de status. Grupos com estilos de vida 
previamente definidos e manifestos na escolha de roupas, 
atividades de lazer, padrões alimentares, bens de consumo e 
comportamento em relação aos quais as escolhas individuais 
encontravam-se subordinadas e condicionadas [...] em parte, 
pelas leis santuárias. (BARBOSA, 2014, p. 20) 
 

 
Essas regras não possibilitavam ao sujeito da época a expressar sua 

individualidade, a sua identidade. Essas leis existiam, pois, era preciso 

demarcar as posições sociais e existia uma preocupação moral com o luxo. 

Nesse período, havia uma relação de dependência entre status e estilo de vida 

que independia da renda. (BARBOSA, 2014) Isso é quebrado na sociedade 

contemporânea, que passa a dar vez aos sujeitos, dando-lhes a liberdade de 

escolha e autonomia. 
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Já no caso dos bailes funk, como nos explica Vianna (1997), “os vários 

elementos que compõem o estilo de vida dos dançarinos só se integram 

totalmente por ocasião da festa. Depois, podem juntar-se com outros 

elementos e formar outro estilo de vida, e assim por diante.” Isso mostra essa 

nova visão que se tem a respeito das identidades e dos estilos de vida, que são 

modificáveis, podendo ser alterados e adaptados para as diferentes situações 

de vida. 

O funk ostentação é produto da cultura de massa, cultura esta que  

 

[...] desde os anos 1920 e 1930, funcionou como agente de 
aceleração do declínio dos valores tradicionalistas e rigoristas, 
desagregou as formas de comportamento herdadas do 
passado propondo novos ideais, novos estilos de vida 
fundados na realização íntima, no divertimento, no consumo, 
no amor” (LIPOVETSKY, 2009, p. 258).  

 

Mas, a partir dos anos 60, ela começou a reproduzir e não a propor novos 

valores, e atualmente só reforça o que se já se tem na sociedade. Para esse 

mesmo autor, a cultura de massa produz uma pseudindividualidade, que 

funciona mais no imaginário do que no real. Essa afirmação é paradoxal, pois 

ao mesmo tempo, a cultura de massa também impulsiona a autonomia 

subjetiva dos sujeitos. 

Para os adeptos do estilo de vida consumista, como vemos nas canções 

de funk ostentação, é através do consumo, principalmente das marcas 

renomadas, que essas pessoas se sentem mais interessantes e atraentes. 

Esse tipo de visão tem tornado as relações sociais cada vez mais fracas e 

distantes, já que é basicamente nos espaços online, mais especificamente nas 

redes sociais, onde se busca essa ‘aceitação’ e se pode ser o que quiser, 

muitas vezes sendo mostrado algo que não condiz com a realidade fora desses 

espaços. Isso se dá pelo fato de que  

 
 
Estilo de vida e identidade tornaram-se opcionais. 
Independentemente da minha posição social, idade e renda 
posso ser quem eu escolher. Mais ainda, tornaram-se não só 
uma questão de opção individual, mas também uma situação 
transitória (BARBOSA, 2014, p.22). 
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Além das canções, os artistas encontram ainda nas redes sociais, 

principalmente em seus perfis do Instagram, uma forma de promoverem um 

estilo de vida. Em seus perfis, os diferentes MC’s exibem carros, mansões, 

acessórios de ouro, entre outros itens de luxo, todos esses objetos e 

mercadorias “são utilizados como signos culturais de forma livre pelas pessoas 

para produzirem efeitos expressivos em um determinado contexto” (BARBOSA, 

2014, p.23). Com isso, um mesmo tipo de conteúdo passa a circular por 

diferentes meios e de diferentes formas, alcançando um número de pessoas 

cada vez maior.  

Podemos dizer que existe uma grande diferença entre consumo e 

consumismo, pois o primeiro é uma ação necessária a todos, uma atividade 

indispensável ao ser humano, é algo natural. Já o segundo está voltado para o 

exagero, o supérfluo, a compra do que não necessitamos. Para Bauman 

(2008), esse tipo de ação atua como uma fonte de segregação social. O 

consumismo é um efeito do capitalismo, da mídia e das grandes marcas, que 

criam nos telespectadores/consumidores a necessidade da obtenção dos 

produtos que por eles são divulgados e altamente valorizados. Os adeptos 

desse estilo de vida facilmente ficam insatisfeitos com os produtos que 

possuem e se torna uma necessidade possuir sempre os bens mais modernos, 

os últimos lançamentos, aquele produto que está em alta, ou na moda, mesmo 

que por pouco tempo. Devemos lembrara ainda que os 

 
 

consumidores plenos não ficam melindrados por destinarem 
algo para o lixo [...]. Como regra, aceitam a vida curta das 
coisas e sua morte predeterminada com equanimidade, muitas 
vezes com um prazer disfarçado, mas às vezes com a alegria 
incontida da comemoração de uma vitória. Os mais capazes e 
sagazes adeptos da arte consumista sabem que se livrar de 
coisas que ultrapassaram sua data de vencimento (leia-se: 
desfrutabilidade) é um evento a se regozijar (BAUMAN, 2008, 
p.113). 

 
 

Mesmo que o sujeito tenha um bem que sirva para os mesmos fins e 

estes ainda estejam em bom estado de funcionamento, trocar o que 

rapidamente se tornou velho pelo mais novo é um discurso que circula pelas 

estratégias da publicidade e que, na maioria das vezes, facilmente convence e 
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influencia àqueles que recebem esse tipo de mensagem. Ou seja, é um ciclo 

interminável. 

A busca constante pela inovação faz com que sejam realizadas 

mudanças sutis nos produtos e a obsolescência é programada, como no caso 

dos smartphones, por exemplo, que passam a se diferenciar pelo 

aperfeiçoamento dos pequenos detalhes ou deixam de funcionar com 

determinado tempo de uso. Dessa forma, as empresas dão um UP nos seus 

próprios produtos, tornando-os mais atraentes ao público que deseja alcançar e 

buscam também ultrapassar a qualidade dos seus concorrentes, adquirindo 

cada vez mais clientes. Para Lipovetsky (2009, p. 185), isso acontece pelo fato 

de que “a oferta e a procura funcionam pelo Novo; nosso sistema econômico é 

arrastado numa espiral onde a inovação grande ou pequena é rainha, onde o 

desuso se acelera”. O que se vive atualmente é um consumo marcado pela 

sedução do consumidor e pelo desuso acelerado e descarte dos produtos. 

Buscando se distinguir dos outros, como uma forma de se individualizar, 

o consumidor está em busca do diferente, do inédito, então quando um bem 

passa a ser consumido por grande parte da população, outro mais moderno 

logo é lançado, assim, ao adquirir o mais atual, pode-se conseguir a desejada 

distinção dos demais consumidores, tudo acontece de forma muito acelerada. 

Isso por que “[...] são instâncias burocráticas especializadas que definem os 

objetos e as necessidades; por toda parte impõe-se a lógica da renovação 

precipitada, da diversificação e da estilização dos modelos.” (LIPOVETSKY, 

2009, p.184) Pelo fato do consumo gerar um entusiasmo momentâneo, essa é 

uma ação que interfere em outras esferas da vida, como por exemplo nas 

sensações emocionais, essa troca acelerada faz com esse sentimento seja 

renovado constantemente, com isso, as sensações de prazer adquiridas 

através das compras passam a ser mais constantes, gerando no consumidor a 

sensação de bem-estar e de euforia. 

Pode-se dizer que nos moldes atuais da nossa sociedade, estamos 

fadados ao excesso, à extravagância e consequentemente ao desperdício 

(BAUMAN, 2008), fazemos parte de uma sociedade em que os produtos 

teoricamente não perecíveis, são intencionalmente fabricados com a finalidade 

de parar de funcionar, assim, até mesmo os consumidores não consumistas 

são obrigados a buscar por um novo produto.  
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Quanto às músicas que fazem apologia a nomes de marcas de valor 

elevado, sejam bebidas, roupas ou automóveis, como tema principal em suas 

letras, é importante questionarmos a quem tal discurso favorece e a quem 

prejudica. Isso nos faz pensar que estamos em uma disputa constante, a fim de 

mostrar quem possui mais. A esse respeito, Bauman (2008, p.105), afirma: “É 

basicamente sua capacidade como consumidor, não como produtor, que define 

o status do cidadão.” De certa forma, podemos dizer que atualmente somos 

avaliados pelo que possuímos e não pelo que somos, onde o ter vale mais do 

que o ser. 

Então, precisamos repensar como se constrói a identidade dos sujeitos 

atualmente, já que outro aspecto que tem ganhado destaque é a necessidade 

que estes sentem de ter muitas curtidas em suas fotos e postagens em geral, 

tornando esse novo hábito uma espécie valor social. Assim, ao se fazer algo ou 

ao adquirirmos algum objeto considerado socialmente como de valor cultural ou 

econômico, torna-se quase uma regra o compartilhamento da nova conquista, 

para a mais ampla divulgação nas redes sociais. Dessa forma, numa 

concorrência velada ou explícita, todos passam a saber da mais nova 

aquisição, pois, geralmente, a ostentação gera muitos likes, o que completa 

uma espécie de pacote da felicidade. 

O consumismo é um fenômeno mundial que vem crescendo cada vez 

mais e sua disseminação ocorre por vários meios, e a música é um deles. As 

músicas do estilo funk ostentação brasileiro são exemplos que representam 

esse fenômeno. Atualmente esse ritmo musical tem um alto grau de 

reprodução; está presente na internet, nas rádios e na televisão, e suas 

músicas são divulgadas e difundidas em todo território nacional, não se 

limitando aos morros e às regiões de periferia, como poderia se imaginar há 

alguns anos. Hoje, o funk em suas variadas vertentes, é também consumido 

pelas classes sociais mais altas.  
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2  COMPREENDENDO O FUNK 

 

Neste capítulo, trabalhamos a história do funk, fazendo uma breve explicação 

da diferença entre o Funk Americano e o Funk Brasileiro, contando a história 

deste ritmo musical no Brasil, onde era mais ouvido, por quais classes sociais e 

mostrando também suas diferentes vertentes. Falamos também sobre a explosão 

do estilo musical nos últimos anos e sobre a tentativa de criminalização do 

mesmo. 

 

2.1 A história do funk 

 

O funk tem sua origem nos Estados Unidos, com batidas lentas é um ritmo 

parecido com o soul, jazz e blues, podemos citar James Brown como um dos 

mais conhecidos nomes do funk americano. Lá, o funk surgiu após algumas 

variações de ritmos que vinham sendo desenvolvidos anteriormente, sendo os 

primeiros o blues, inicialmente era tipicamente rural, ganhou admiradores e 

passou por modificações, dando origem ao rock americano e em seguida o soul. 

Foi então que algumas modificações foram realizadas, as batidas ficaram mais  

marcadas e pesadas, os arranjos mais agressivos, surgindo assim o funk 

americano, como uma forma de se diferenciar do soul que já começava a agradar 

a maioria dos ‘brancos’ (VIANNA, 1997). Com isso, percebemos que o funk teve 

várias influências, e com o estilo musical brasileiro não foi diferente. Facina (2010, 

p.1-2), explica que 

 
A história do funk carioca tem origem na junção de tradições 
musicais afrodescendentes brasileiras e estadunidenses. Não 
se trata, portanto, de uma importação de um ritmo estrangeiro, 
mas sim de uma releitura de um tipo de música ligado à 
diáspora africana. Desde seu início, mesmo cantado em inglês, 
o funk foi lido entre nós como música negra, mais próxima ao 
samba e aos batuques nacionais do que a um fenômeno 
musical alienígena. 

 

O fato é que houve a influência da música negra dos Estados Unidos, 

principalmente pelos afro-americanos, que foi somada a algo que já vinha sendo 

desenvolvido no Brasil. Lopes (2010, p. 20, grifo nosso) explica que “nos 

subúrbios e nas favelas do Rio de Janeiro, a diáspora africana ganha novos 
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contornos e significados. Nas periferias da cidade, o hip hop da Flórida receberá 

o nome de funk carioca.” A autora explica ainda que essa influência Africana 

estaria mais voltada para o princípio estético e político, que permeia diferentes 

práticas musicais negras, cada uma adaptada à sua realidade.  Essas seriam 

então, as primeiras manifestações do nosso funk brasileiro, com influências 

exteriores, mas também com suas características próprias. 

Em nosso país, o surgimento do fenômeno funk se deu por volta do final 

dos anos 1980, com o lançamento do disco “Funk Brasil”, lançado pelo DJ 

Malboro. Mas devemos lembrar que  

 

Nos primeiros anos de existência do funk no Rio de Janeiro, 
havia poucos MCs de funk carioca. Os MCs entrarão em cena 
somente nos anos 1990, produzindo músicas em português. 
Assim, dois foram os sujeitos que adquiriram visibilidade nos 
anos 1980: os DJs e os dançarinos dos bailes funk. (LOPES, 
2014, p. 31) 

 
 

Como mencionado anteriormente, foi apenas a partir dos anos 1990 que 

começaram a surgir os funks com letras que falavam sobre a comunidade, 

período em que a expressão cultural se popularizou, e apesar das composições 

possuírem um teor social, para Lopes (2014, p. 233), o estilo musical era “visto e 

ouvido como um ritmo maldito pela mídia e pelos setores da classe média e elites, 

o funk foi frequentemente tratado no ordenamento jurídico como um caso de 

polícia ou uma questão de segurança pública.” Com o aumento da popularização, 

o estilo passou a ter mais visibilidade e como consequência viu também o 

aumento do preconceito musical. Isso fica mais evidente quando o estilo passa a 

ser alvo de projetos e leis que tentam criminalizá-lo, mas essa questão será 

tratada em um outro tópico, a seguir. 

Assim como o samba, o funk sofreu e ainda sofre certa rejeição por parte 

da sociedade. Por serem advindos inicialmente das periferias, ambos os ritmos 

musicais já passaram por perseguições. Mas hoje podemos dizer que o 

preconceito contra o samba já foi vencido, e com relação ao funk vem diminuindo 

cada vez mais. Apesar de ser um estilo que teve sua origem nas favelas, o funk 

sai desses espaços e se encontra presente na internet, nas rádios e na televisão, 

suas músicas são divulgadas e difundidas em todo território nacional, não se 

limitando, portanto, aos morros e às regiões de periferia, como poderia se 
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imaginar a alguns anos atrás.  Atualmente, esse ritmo musical tem um alto grau 

de reprodução e é também consumido pelas classes sociais mais altas.  

 Podemos dizer que o funk ganhou espaço não só nacionalmente, mas 

também em outros países. Um exemplo disso é a cantora Anitta, que surgiu como 

uma funkeira e quebrou barreiras, hoje é sucesso no Brasil e no exterior, 

cantando não só em português, mas também em inglês e espanhol. A cantora, 

que é uma importante voz de defesa do funk, tem trabalhado com artistas 

internacionais como Iggy Azalea, Maluma, Poo Bear, J Balvin e, no ano de 2019, 

com a maior cantora do pop mundial, Madonna, sendo essa parceria uma das 

canções mais reproduzidas nas plataformas digitais3.  

Outro exemplo da explosão do funk brasileiro foi quando, em 2018, a 

cantora Madonna publicou um vídeo em uma de suas redes sociais que viralizou 

na internet. No vídeo, a renomada cantora pop mostra suas filhas mais novas 

ouvindo a música “Olha a explosão”, de MC Kevinho. Na legenda, Madonna diz 

que elas estão praticando o português. Esses são apenas alguns dos inúmeros 

exemplos que poderíamos citar que comprovam a popularização do funk em todo 

o país, e já chegando a diversos artistas internacionais.  

Mas apesar do grande crescimento e alcance do estilo musical que surgiu 

nas periferias, é preciso falar também da falta de opção de lazer nessas 

comunidades, principalmente de espaços públicos, já que a maioria dos bailes 

são privados.  Isso vem mudando lentamente, como é o caso da favela do Vidigal, 

onde acontece gravação de DVD de artistas, eventos de arte, sedia ONGs 

esportivas, etc.. O fato é que os bailes funks ainda são o principal espaço de 

diversão dos que vivem nas periferias, atraindo milhares de jovens por noite. 

Lopes (2014, p.250) comenta que “o funk traz à tona as vozes, que podem 

parecer rudes, incivilizadas e agressivas para determinada elite, mas que 

constituem uma realidade social de modo único, que não vemos nos jornais ou 

nos livros.” Como já mencionado, o público alvo dessas festas são esses 

adolescentes que têm poucas opções de lazer, e que ao frequentarem os bailes, 

se sentem pertencentes a um determinado grupo e se identificam com aquele tipo 

de música.  

                                                           
3
 Música “Faz gostoso”, mais de 19 milhões de reproduções no Spotify e mais de 7 milhões no 

Youtube. 
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Foi no Rio de Janeiro que o funk brasileiro nasceu. Há cerca de 40 anos, o 

estilo começava a ter suas primeiras manifestações. Mas foi em São Paulo (SP), 

anos depois, que ele cresceu e lançou para o Brasil os grandes hits e artistas do 

funk ostentação, como MC Bin Laden e MC Guimê, que ganharam não só o 

território nacional, mas também ultrapassaram fronteiras e se tornaram 

conhecidos em outros países. Com a alta popularização do que estava saindo de 

SP, o funk ostentação se tornou Mainstream, a tendência da vez, o que dominava 

as pistas.  

Apesar de todo esse crescimento, é importante lembrar que esse estilo 

musical, independente de qual vertente ele siga, desde o seu surgimento foi uma 

forma de expressão cultural desprezada pela grande massa e pela mídia. 

Cercada de preconceitos por ser um estilo vindo das periferias, dos morros e ser 

interpretada principalmente por artistas de baixa renda, nos seus anos iniciais o 

funk se tornou, então, o tipo de som a ser rejeitado e julgado por grande parte da 

sociedade. 

O fato é que hoje, o funk é um dos maiores estilos musicais do Brasil. 

Como exemplo, podemos citar uma nova tendência que vem surgindo e pode ser 

um dos destaques do ano. Já sendo bastante conhecido nos bailes desde 2017, 

começa a aparecer para todo o Brasil uma nova vertente do funk, o 150 BPM, um 

ritmo de batida mais acelerada. Para os que estão mais inseridos no cenário 

musical carioca, o novo estilo que já se consolidou no Rio, vem crescendo pouco 

a pouco e já “chegou ao status que ostenta hoje: o de som que pode embalar o 

Brasil em 2019.” (VICE, 2018), já sendo tocado nas rádios e também na televisão.  

Existe ainda outra questão importante relacionada ao funk, que é os bailes 

e a geração de emprego. Em documentário da VICE (2018), o DJ Brunno diz que 

para o baile da Nova Holanda, no Rio de Janeiro, acontecer, são necessárias 

cerca de 300 pessoas trabalhando, desde o DJ às pessoas que vendem comidas 

e bebidas, os montadores do palco, etc., o que gera uma economia local a partir 

dos bailes. Segundo o DJ Rennan da Penha (VICE, 2018), o público dos bailes 

varia de 6 a 7 mil pessoas em dias normais, e chega a 15 mil pessoas em dias de 

evento maior.  

A participação nos bailes é enorme, talvez pelo fato de que esses são, na 

maioria das vezes, a única forma de lazer que esses jovens e adultos encontram 

no lugar onde moram. Cercados de dificuldades sociais como a violência, a falta 
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de saneamento e outros serviços básicos, entre outros tantos problemas que 

fazem parte da vida cotidiana das comunidades periféricas, é nesse espaço que 

os moradores encontram seu momento para se divertir.  

No início, as pessoas que começavam a se interessar pela carreira no 

funk não buscavam a fama, pois não existia esse tipo de visão exatamente pelo 

fato do estilo não ser difundido fora das comunidades e sofrer forte preconceito 

fora dela. A dificuldade era bem maior do que nos dias atuais, então os MCs e 

DJs entravam nesse ramo por gostar ou por buscarem ganhar algum dinheiro, 

mesmo que não fosse muito.  

Atualmente, com o avanço e a popularização desse estilo musical, 

dentro e fora do Brasil, muitas pessoas se interessam por esse ramo ou 

querem ser DJs e MCs já pensando em se tornarem famosos, buscando o 

estrelato. O avanço da tecnologia também ajuda aos que chegam agora, visto 

que elas “reduziram os custos de produção e distribuição, expandiram o raio da 

ação dos canais de distribuições disponíveis” (JENKINS, 2009, p. 45), 

auxiliando aqueles que não possuem as melhores condições para iniciarem os 

seus trabalhos em estúdios. Dessa forma, seja pelo fácil acesso às redes 

sociais, um espaço democrático onde todos podem participar, tendo a 

oportunidade de construir e divulgar suas produções, seja pelos aplicativos que 

muitas vezes são a porta de entrada para começar a produzir as primeiras 

batidas, tudo isso com pouquíssimo ou nenhum tipo de investimento inicial, os 

MC’s encontram nesses novos meios uma forma de darem início a produção 

de seus conteúdos. 

 Além de o próprio ritmo ter crescido e gerar interesse nas pessoas, 

existe também o fato da glamourização, que é algo muito forte, principalmente 

para os cantores de funk ostentação. Além das suas músicas, a imagem dos 

MCs é também a sua principal fonte de divulgação, muito pelo fato de vivermos 

em uma sociedade imagética, os artistas mais conhecidos se tornam também 

uma marca. Sobre a importância das imagens, em matéria sobre o funk na 

VICE, Eiras (2018, grifo nosso) diz que 

 
 
O gênero em São Paulo, encarnado na figura do produtor 
Kondzilla, é uma indústria audiovisual. Os clipes são 
nababescos: cenários com cores fortes, ambientados em 
mansões com carros importados e dançarinas embaladas 
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por uma batida lenta, sensual e, acima de tudo, chiclete. 
Kondzilla é uma espécie Rei Midas de boné para trás. Os MCs 
Kekel, Kevinho e Livinho são apenas alguns dos hitmakers 
impulsionados por suas produções, cujos clipes 
frequentemente batem a casa das 200 milhões de 
visualizações — mais de um Brasil de acesso. 

 
 

Por vivermos em uma sociedade imagética a imagem se torna parte 

fundamental do sucesso do funk ostentação, cada uma delas é pensada 

detalhadamente, com um objetivo e uma função, elas ativam memórias, 

reforçam discursos, constroem identidades visuais, seu poder é incontestável e 

ela é parte do funk, independente da vertente. Esse estilo, de forma geral, é um 

dos mais complexos, por isso, é importante que ele seja compreendido por 

suas diferentes vertentes. A seguir, falaremos um pouco sobre cada 

subdivisão, suas características, o que as tornam diferentes, etc.  

 

 

2.2 Vertentes do funk 
 

 O funk, assim como diversos estilos musicais, possui suas vertentes. Se 

no forró temos as divisões do forró pé-de-serra, forró eletrônico, forró 

universitário, bem como o sertanejo com suas subdivisões de sertanejo raiz, 

sertanejo romântico e universitário e os mais diversos estilos que atualmente 

se expandem cada vez mais com suas mais variadas características, com o 

funk não é diferente.  Como já foi mencionado, no Brasil, esse tipo de 

expressão cultural também possui suas várias vertentes. Entre elas, estão as 

principais: Funk consciente, o Funk proibidão (ou carioca) e o Funk ostentação. 

Apesar de todos serem conhecidos popularmente e de forma geral como 

‘Funk’, existem algumas características que as diferenciam. Primeiro iremos 

falar sobre o funk consciente.  

 

2.2.1 Funk Consciente 

 

 Foi por volta do final dos anos 1990 que as músicas com letras sobre o 

dia-a-dia na favela surgiram. A música “Rap da Cidade de Deus” dos MCs 

Cidinho e Doca, por exemplo, trazem esse tipo de temática. Nessa 
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composição, os cantores pedem paz entre as favelas, cantando versos como 

“Venho pedindo nesse rap então; Liberdade, paz e amor no coração” e 

continuam “Vamos lá, galera, parem de brigar; Por favor, amigos, parem pra 

pensar; Paz, justiça, liberdade, muita fé em Deus; Esse é o Rap da Cidade de 

Deus”. 

 As músicas do Funk consciente tem um alto teor de compromisso social, 

fazem denúncias das injustiças e dos problemas sociais, mostrando como é a 

realidade da periferia. Esse tipo de expressão serve ainda para alertar e fazer 

refletir sobre essa problemática. O funk consciente, muitas vezes, é 

mencionado pelos seus admiradores como o “funk raiz”, mas apesar de não ser 

tão divulgado e conhecido como as outras vertentes que iremos abordar em 

seguida, ele ainda existe e é criado nos dias atuais, tratando dos problemas 

que fazem parte da sociedade. 

 Um dos novos nomes do funk consciente é o Lucas Rocha, mais 

conhecido como MC Garden, utilizando o estilo musical para criticar outras 

vertentes do mesmo estilo e as atitudes de outros MCs, que fazem apologias a 

drogas ou ao crime, o cantor de apenas 24 anos transmite mensagens através 

de sua música que buscam fazer as pessoas se questionarem sobre vários 

problemas da nossa sociedade. Na música “Isso é Brasil”, uma das mais 

conhecidas do artista, percebemos críticas aos políticos, às igrejas que 

manipulam seus fieis, ao próprio povo Brasileiro, entre outras.  

Em versos como “Olha lá nossos governadores, não investem na 

educação, para não ter uma geração de pensadores” ou em outros como 

“Violência policial (é melhor nem tocar nesse assunto, porque daqui a pouco 

vão excluir esse vídeo e se eu falar muito vão me excluir junto). Agora olha 

nossos busão que é 7 da manhã e não cabe mais ninguém, logo mais aumenta 

condução e vocês vão achar que está tudo bem.” Percebemos que o artista 

traz assuntos atuais e relevantes, como Educação, Cidadania, Direitos, entre 

outros, temas que precisam ser refletidos por toda a sociedade. 

Em entrevista para o Catraca Livre, o jovem artista comentou sobre o 

funk ostentação. Na ocasião, MC Garden explicou que se preocupa com essa 

vertente, pois,  
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os MCs falarem que os meninos tem que ter o Plaquê de 100, 
mas não falam como ele tem que fazer pra ter, não fala que o 
menino tem que estudar, tem que trabalhar, isso acaba 
alienando um pouco o jovem, que acaba partindo pro lado mais 
fácil pra ter isso, por que antigamente o menino ia pro baile 
funk de chinelo, ele era feliz, hoje ele tem que ter o tênis de 
900 reais pra socializar [sic] (CATRACA LIVRE, 2014) 

  

Atualmente, muitas cantoras que não fazem parte do funk consciente utilizam 

suas músicas para tratar de temáticas atuais, como por exemplo, para falar 

sobre o feminismo ou denunciar o machismo. Como é o exemplo das cantoras 

Valesca Popozuda, MC Carol, MC Pocahontas, entre outras. Mas, apesar de 

também cantarem esse tipo de música, que incita o debate de diversos temas 

atuais, essas artistas não fazem parte do funk consciente pois esse não é o 

principal foco de suas músicas. As cantoras citadas possuem mais 

características do funk melody, ou funk pop. 

 

2.2.2 Funk Proibidão ou Funk Carioca 

 

 O funk proibidão tem o Rio de Janeiro como principal eixo de produção, 

por isso pode ser chamado também de funk carioca, e surgiu por volta dos 

anos 90. Trazendo temáticas totalmente opostas ao que foi citado 

anteriormente, se assemelhando apenas pela questão sonora das batidas e o 

ritmo acelerado, o funk proibidão prioriza o uso de expressões pejorativas, o 

uso de palavras de baixo calão, bem como a exaltação da violência, do tráfico 

de drogas e da rejeição à polícia. Essa ligação à temática citada se dá, pois, 

 
inspirados em jovens de facções cariocas do tráfico de drogas, 
os grupos locais utilizam as letras das músicas para reforçar 
ódios e desavenças fomentados nos bailes. Gritos de guerra, 
ameaças explícitas, apologia ao crime fazem parte de um 
repertório que encontra eco no cotidiano destes meninos. 
(SANTOS et al, 2007, p. 69) 

 

 

 Para seus defensores, as músicas apenas relatam a realidade das 

favelas cariocas. Verdade ou não, o fato é que esse tipo de música não é muito 

conhecido, por não serem divulgadas devido ao seu conteúdo. Esas músicas 

ficam mais restritas aos locais em que são produzidas, geralmente nas 
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comunidades e, atualmente, com o advento da democratização do acesso a 

internet, algumas cruzam as fronteiras das comunidades e ganham alguns 

acessos a mais pelas redes sociais. Esse tipo de música surgiu quando 

 

um pequeno segmento de funkeiros passou a produzir funks 
clandestinos dentro das comunidades, cujas letras exaltam 
traficantes locais e ridicularizam a corporação policial. 
Conhecidos como 'raps de contexto', eles têm autoria sempre 
clandestina e só tocam dentro dos chamados bailes de 
comunidade. Não demorou até que a imprensa tomasse 
conhecimento desse filão e o apelidasse de ‘proibidão’ 
(MEDEIROS, 2006, p. 69-70). 

 

 Por tratar de temas que abordam a criminalidade, esse tipo de música é 

a mais polêmica do funk. As discussões acerca desse tipo de composição são 

variadas, para os que são contra esse tipo de música, elas fazem apologia ao 

crime e incitam a violência. Já para os que defendem, as músicas não passam 

de uma expressão da realidade. Além disso, a proibição desse tipo de música 

chega a outro debate, que é o da liberdade de expressão x censura, mas este 

não é o nosso foco aqui. 

 Existe ainda uma associação do funk com a violência, isso ocorre pois, 

como nos relata Vianna (1997), esse é um tema, uma preocupação e uma 

realidade constante em todos os momentos do baile. Por ter passado mais de 

um ano visitando os bailes para construir seu trabalho, ele conta ainda que 

“existe toda uma organização (a revista na porta, os seguranças que observam 

a pista de dança, a habilidade do DJ etc.) que tenta evitar o aparecimento da 

violência, mas é raro um baile que não tenha pelo menos uma briga.” Mas 

completa que essa realidade mudou com o passar do tempo, depois de 

algumas mudanças realizadas pela organização dos bailes.  

  

2.2.3 Funk Ostentação 

 

 O funk ostentação, foco da nossa pesquisa, surgiu anos depois do funk 

carioca, por volta dos anos 2000, sendo considerada uma das vertentes mais 

recentes. Ao contrário das mencionadas anteriormente, esse tipo de expressão 

cultural teve como principal ponto de partida o estado de São Paulo, mais 
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especificamente primeiro em Santos e, em seguida, começou a se espalhar 

mais para a capital, pela Zona Leste.  

 Assim como outros estilos musicais, mas com influência principalmente 

do RAP americano e do Hip-Hop ostentação, o tema principal é a exaltação de 

marcas e bens de consumo. Os elementos mais recorrentes nas músicas são 

bens como carros e motos, além de bebidas, roupas e mulheres. Em algumas 

canções, o discurso sobre o consumo vem atrelado ao discurso de superação 

das dificuldades ou da conquista de sonhos.  

 A maioria dos artistas que cantam o funk ostentação são sujeitos que 

nasceram e cresceram nas favelas, onde as condições eram difíceis e, 

consequentemente, o consumo de qualquer tipo de mercadoria, até mesmo de 

alimentação, era muito limitado, como é o caso do Mc Lon. Em matéria exibida 

pelo programa Câmera Record (2014) sobre a verdadeira história do funk 

ostentação, o funkeiro conta que pedia comida nas feiras e também contava 

com a ajuda dos vizinhos, além de ter sido abandonado pelo pai durante um 

certo período e ter trabalhado com flanelinha e cabeleireiro.   

 Ao falar sobre a ostentação e a sensação de andar em carros de luxo, o 

cantor diz que “É fenomenal, mano, poder andar num carro assim, ser 

comparado a uma pessoa de nível muito alto de vida, entendeu? (sic)” 

(CÂMERA..., 2014, grifo nosso), os relatos são semelhantes. Para o Mc Menor 

do Charme, a ostentação é algo necessário, ele diz que “para o conforto não 

pode economizar, tem que ser tudo do bom e do melhor mesmo, a gente já 

veio do sofrimento, agora que a vida melhorou a gente tem que procurar 

ostentar. (sic)” (ibidem).  Essa é outra característica desses sujeitos do funk 

ostentação. Para a maioria deles, a ascensão social se dá por meio do 

consumo, muito graças ao valor simbólico que as marcas e os bens materiais 

adquirem.  

Questionado como entrou para o mundo da ostentação, Mc Dede conta 

que começou a fazer esse tipo de funk após começar a frequentar os bailes, 

inicialmente o artista usava calçados simples, até mesmo rasgados, e via 

outros rapazes usarem os ‘kits’, com óculos e acessórios de marca. Ele explica 

que  
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a gente sempre teve vontade também de ter uma coisinha, 
então o que aconteceu velho, eu comecei a escrever música de 
ostentação, que foi uma música que eu fiz chamada ‘Kit 1’ [...], 
então a galera começou a curtir, tanto que a gente começou a 
colar em muitas periferias e a gente até que ficou meio 
surpreso, a molecada, as vezes, que não tinha uma condição e 
tal, comprava aquele Omega 024, tudo réplica, eu tinha uma 
réplica também, e virou febre, febre mesmo nas periferias (sic). 
(FUNK..., 2017) 

 

Tomando como exemplo o relato acima, devemos considerar que esse tipo de 

atitude ocorre e é comum, pois, 

 

Mesmo a renda funciona como uma barreira limitada. Os 
produtos similares e ‘piratas’ permitem que estilos de vida 
sejam construídos e desconstruídos e lançados ao mercado e 
utilizados por pessoas cujas rendas certamente não são 
compatíveis com o uso de muitos deles nas suas respectivas 
versões originais. (BARBOSA, 2014, p.22 - 23) 

 

 Para a professora e Doutora em Ciências Políticas, Denilde Oliveira 

(FUNK..., 2014), as músicas de funk ostentação refletem uma mudança na 

sociedade, representando não só a ostentação em si, mas apresentando o que 

é o sonho dessas novas comunidades, como ter um carro novo, objetos de 

marca. Para a estudiosa, esse é um reflexo da mudança da classe média 

brasileira com a ampliação do consumo estimulada pelo governo e pela mídia, 

o que fez com que as pessoas incorporassem isso nos seus discursos, nas 

músicas.  

 Para os que levantam a bandeira em defesa desse tipo de manifestação, 

se defende que o estilo musical possui uma positividade. Para DJ Malboro 

(ibidem), o funk ostentação é positivo, pois, “as pessoas estão falando dos 

seus desejos e anseios, daquilo que elas pretendem [...], a ambição desmedida 

é ruim, mas a ambição de você querer ter uma vida melhor, eu acho isso muito 

legal [...]”. Esse mesmo tipo de pensamento é compartilhado pelos cantores do 

funk ostentação, que se veem como uma inspiração para crianças e 

adolescentes que buscam um futuro melhor, como um caminho para não cair 

na criminalidade. 

                                                           
4
  Omega é uma marca suíça de relógios de luxo, os lançamentos podem passar dos 20 mil 

reais. 
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Para o sociólogo Rodrigo Brando (CÂMERA..., 2014) a explicação para 

o sucesso do funk ostentação é que neles os sujeitos encontram um discurso 

onde os artistas mostram que ‘venceram’, com isso, os admiradores e fãs do 

estilo musical se encontram, se identificam, seja por serem pessoas que 

também ‘venceram’, apesar das adversidades da vida, seja por se espelharem 

nesses ídolos para construir uma história de vida parecida, para buscarem os 

sonhos e conseguir uma vida melhor, mesmo que essa ‘melhora’ esteja 

baseada apenas no ato de consumir mais. O professor Dr. em Ciências 

Sociais, Luiz Gabriel (FUNK..., 2014), explica que isso se dá pelo motivo que “a 

juventude encontrou nessa manifestação do funk ostentação, sem dúvida 

nenhuma, uma forma de expressar o seu anseio, o seu desejo de ascensão 

social.”  

 Compreender as condições de possibilidade do funk ostentação, que 

surgiu por volta dos anos 2000, é importante, pois o contexto dessa época foi 

determinante para que a vertente conseguisse se manter ativa, o cenário de 

crescimento econômico Brasileiro aparece como um acontecimento 

fundamental para que tais discursos surgissem e se sustentassem. 

 

2.3 Criminalização do funk 

 

O funk possui várias vertentes, mas quando falamos apenas de “Funk” 

compreendemos ser um estilo musical com características próprias, e quando a 

legalidade desse movimento cultural é colocado em questão, as diferenças e 

discordâncias que permeiam as diferentes vertentes são esquecidas e todas 

elas unem forças para a defesa do movimento como um só.   

Isso aconteceu justamente quando começou a se debater sobre a 

criminalização do funk. Mas por qual motivo uma expressão cultural, como 

tantas outras que se destacam nas páginas culturais e artísticas deveria ser 

considerado um crime? Aos que defendem que o estilo musical seja 

criminalizado, os argumentos são que esse movimento é caso de ‘saúde 

pública’, devido ao número de gravidez na adolescência de jovens das 

periferias, outros argumentam que o estilo incita à violência, entre outros 

discursos que deslegitimam o movimento cultural. 
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A proposta de criminalização foi enviada por um cidadão comum, 

Marcelo Alonso, em Maio de 20175, e conseguiu virar projeto de lei por ter 

obtido mais de 21 mil assinaturas, ultrapassando até o exigido para que tal 

ação seja possível, que são 20 mil assinaturas de apoio. A proposta busca 

enquadrar o funk como um ‘crime de saúde pública’, de modo que o estilo é 

denominado ainda como uma ‘falsa cultura’. Apenas pela última afirmação, 

poderiam ser feitos inúmeros debates à respeito do que é cultura, mas essa 

temática fica para outra oportunidade. Mas, a partir desse discurso, já 

demonstra certo preconceito por parte do ‘denunciante’ e retoma ao que já foi 

debatido aqui sobre essa questão. 

A proposição de se criminalizar o funk é polêmica. Em matéria divulgada 

pelo portal G16, da Globo, essa seria uma repetição do que já aconteceu com o 

samba, o rap e a capoeira, não coincidentemente todos com sua maioria de 

artistas negros e periféricos. 

Para os debatedores da Comissão de Direitos Humanos7, a ação seria 

uma forma de discriminar a juventude das periferias, e mais, uma ofensa às 

liberdades individuais. Acabar com o funk, se é que isso é possível, ou 

criminalizá-lo, traria consigo muitas consequências, pois, seria o fim do lazer de 

jovens da periferia e a geração de empregos proporcionadas pelos eventos de 

funk, além do impacto negativo para  milhares de carreias e sonhos de novos e 

futuros MC’s, que buscam na música uma alternativa para não caírem no 

mundo do crime, realidade que rodeia a vida da maioria deles. 

O funk é, sem dúvidas, um dos ritmos musicais mais populares no Brasil, 

sua criminalização teria impacto profundo em diversos meios e mais ainda na 

vida dos jovens e adolescentes que estão inseridos em diversas atividades 

relacionadas a ele. De acordo com um dos criadores da Liga Funk de São 

Paulo, Bruno Ramos, “mais de 20 milhões de jovens em todo o país integram 

movimentos ligados ao funk, que neles encontram referências de inclusão 

social e cultural, num país marcado por processos de segregação e violência.”8 

                                                           
5
 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129233 Acesso em: 02/05/2019 

6
  https://g1.globo.com/musica/noticia/projeto-de-lei-de-criminalizacao-do-funk-repete-historia-

do-samba-da-capoeira-e-do-rap.ghtml Acesso em: 02/05/2019 
7
 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/13/criminalizar-funk-e-discriminar-

juventude-das-periferias-avaliam-debatedores-na-cdh Acesso em: 02/05/2019 
8
 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/13/criminalizar-funk-e-discriminar-

juventude-das-periferias-avaliam-debatedores-na-cdh Acesso em: 02/05/2019 

https://g1.globo.com/musica/noticia/projeto-de-lei-de-criminalizacao-do-funk-repete-historia-do-samba-da-capoeira-e-do-rap.ghtml
https://g1.globo.com/musica/noticia/projeto-de-lei-de-criminalizacao-do-funk-repete-historia-do-samba-da-capoeira-e-do-rap.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/13/criminalizar-funk-e-discriminar-juventude-das-periferias-avaliam-debatedores-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/13/criminalizar-funk-e-discriminar-juventude-das-periferias-avaliam-debatedores-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/13/criminalizar-funk-e-discriminar-juventude-das-periferias-avaliam-debatedores-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/13/criminalizar-funk-e-discriminar-juventude-das-periferias-avaliam-debatedores-na-cdh
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Mas essa tentativa de criminalização não é recente, para Lopes (2010, 

p. 34), já nos anos 1990, o funk começava  

 

a ocupar, principalmente, os cadernos policiais desses mesmos 
jornais.[...] Um acontecimento foi crucial para que tal imagem 
dos funkeiros ganhasse força: os chamados “arrastões” . Vale 
destacar que esse termo foi o nome dado pela mídia para uma 
suposta “invasão” de uma das praias mais famosas do Rio de 
Janeiro por centenas de jovens funkeiros, habitantes de 
favelas, que, segundo os jornais, só estavam lá para saquear 
os banhistas de classe média. 

 

A partir desse evento, o funk teria ficado marcado e estigmatizado como 

algo relacionado ao crime. Nos anos seguintes, várias perseguições aos bailes 

foram realizadas, sempre sob o argumento de que seria um espaço de 

violência, tráfico de drogas, exploração sexual, etc.  

Recentemente, já no ano de 2019, o assunto voltou aos holofotes da 

mídia e da população após a prisão do DJ Rennan da Penha, um dos 

responsáveis pela divulgação e popularização do funk 150 bpm e idealizador 

do Baile da Gaiola, um dos maiores do Rio de Janeiro, que foi condenado por 

associação com o tráfico de drogas. O fato dividiu opiniões, muitos 

concordando com a medida e muitos saindo em defesa do DJ, argumentando 

que as provas são insuficientes e a ação teria um teor racista e preconceituoso.  

 Após a prisão do DJ, no dia 25/04/2019 foi realizada uma audiência 

pública pela Comissão de Cultura em Brasília, para discutir sobre o tema, onde 

participaram não só funkeiros, mas também antropólogos, pesquisadores, 

produtores culturais, entre outros. Com isso, percebemos que o debate 

continua ativo, na busca pela quebra dos preconceito e do reconhecimento do 

funk como cultura e expressão popular. 
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3   INTRODUÇÃO A ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA 

 

Neste capítulo abordamos sobre a Análise do Discurso de linha 

Francesa. Aqui, o principal autor utilizado é Foucault (2008, 2010), mas 

trabalhamos também com Pêcheux (1983), Orlandi (1999), Gregolin (1995) e 

outros autores fundamentais para este campo teórico. Deter-nos-emos aqui 

nos conceitos fundamentais para a compreensão dessa teoria, como por 

exemplo, Sujeito, Formação Discursiva, Interdiscurso e outros.  

 

 

3.1 A história da análise do discurso francesa 

 

A Análise do Discurso (AD) surgiu nos anos 60, na França, e como o 

nome deixa claro, o seu objeto de estudo é o discurso. Durante esse período, o 

cenário da política francesa estava em efervescência, as disciplinas teóricas 

estavam desestabilizadas e como resultado desse momento conturbado é que 

surge a Análise do Discurso Francesa, quando o filósofo Michel Pêcheux, 

influenciado pelos estudos de Althusser, pensa em uma teoria de Análise do 

Discurso. 

 A AD promoveu uma quebra no que vinha sendo proposto naquela 

época, tanto política como linguisticamente. O que se tinha até aquele 

momento eram os estudos estruturalistas e a gramática gerativa, que não 

levavam em conta a exterioridade do texto e nem o sujeito que enunciava, 

esses estudos eram focados apenas na frase, naquilo que estava posto. Se por 

um lado, o Historiador deixava de lado o significante, a materialidade, por outro 

o linguista não trazia o sujeito e a história como elementos fundamentais para o 

estudo. É com a Análise do Discurso que acontece o encontro entre o 

linguístico e o histórico. 

A AD passa então a ser concebida como o momento inaugural de uma 

revolução epistemológica, de renovação teórica, trocas interdisciplinares e 

elaborações originais (COURTINE, 2006). O interesse por uma compreensão 

mais completa dos textos, além daquilo que está posto, tem crescido nos 

últimos anos, consequentemente a Análise do discurso passa a ser também 

uma área de interesse, não só da Linguística, mas de outros campos que 
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estudam o discurso, como a Comunicação, a mero modo de exemplificação. O 

fato é que os discursos passam a ser fonte de interesse por parte dos 

estudiosos, o que faz com que sua conceituação passe por dificuldades, sendo 

confundido muitas vezes com a oratória. No texto, o discurso se reduz ao 

lexical e ao sintático, que não é o foco da AD.  

 
 

A análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata 
da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas 
lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de 
correr por, de movimento. O discurso é assim a palavra em 
movimento, prática de linguagem: como estudo do discurso 
observa-se o homem falando. (ORLANDI, 1999, p. 15) 
 
 

Inicialmente, o discurso político era a maior preocupação dos analistas, 

apesar de não ser seu único objeto. Outro fato que gerou certo tipo de 

‘obsessão discursiva’ (COURTINE, 2006), foi a revolta estudantil que 

aconteceu em maio de 1968, a primeira a ser midiatizada, o que acabou dando 

mais destaque e gerando mais interesse por parte dos analistas. 

 Precisamos entender que, em AD, o discurso é exterior ao texto, mas é 

neste que ele que se materializa. É no texto onde estão concentrados os 

aspectos linguísticos, já o discurso é onde acontece a construção de sentido 

entre os interlocutores, o que existe é uma relação entre a língua e sua 

exterioridade, quando o social e o histórico se fazem presentes. Sobre isso, 

Gregolin (1995, p.20) afirma que 

 
 

Empreender a análise do discurso significa tentar entender e 
explicar como se constrói o sentido de um texto e como esse 
texto se articula com a história e a sociedade que o produziu. O 
discurso é um objeto, ao mesmo tempo, lingüístico e histórico; 
entendê-lo requer a análise desses dois elementos 
simultaneamente. 

 
 
Para analisar um discurso, devemos considerar as condições de 

produção que o origina, sendo de fundamental importância a participação dos 

interlocutores. Um discurso, após sua produção, é direcionado a indivíduos que 

o interpretam e constroem seu sentido, essa construção de sentido que cada 
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sujeito atribui vai depender da posição que cada um deles ocupa na formação 

discursiva que faz parte, conceitos que veremos mais adiante neste capítulo.  

Maingueneau (1997) nos diz que o analista do discurso supõe que um 

sentido oculto deve ser captado, e que sem o uso das técnicas apropriadas 

este permanece inacessível. É com a finalidade de perceber esses sentidos 

que surge a AD, construindo procedimentos que dão aos interlocutores a 

oportunidade de enxergar também aquilo que os sujeitos deixam opaco no 

texto.  

Para esse campo teórico, foram e ainda são de suma importância 

também os subsídios de outras áreas, que servem de base para a Análise do 

Discurso, como o Marxismo, a Psicanálise e a já mencionada Linguística, 

alicerce este que ficou conhecido como ‘a tríplice aliança’ (PÊCHEUX, 1997). 

Essa interdisciplinaridade que dá origem à AD serviu também para que não só 

a linguagem fosse alvo de reflexões, mas abriu portas para a melhor 

compreensão da noção de discurso, que surge a partir daí. As referências 

fundadoras da análise do discurso, segundo Gregolin (2003), se dividem em 

três pilares, sendo o primeiro: Louis Althusser; o segundo: Michel Foucault; e o 

terceiro: Mikhail Bakhtin.  

A Análise do Discurso passou por diversas mudanças teóricas desde o 

seu início até os dias atuais. Para entender melhor essas mudanças, 

precisamos falar sobre as três fases da AD, elencadas por Pêcheux (1983). A 

primeira fase ficou conhecida por propor levar em conta a exterioridade da 

língua, mas se restringir a enunciados fechados e relacionados entre si, a 

discursos estabilizados onde o sentido tinha pouca ou nenhuma variação, 

existia a ideia de que uma mesma estrutura gerava discursos semelhantes; 

surge assim a noção de máquina discursiva, era o que se chamava de Análise 

Automática do Discurso (AAD).  

Durante esse período, era de interesse da AD os discursos que 

estivessem em sintonia com a posição de seus interlocutores, já os que 

fugissem dessa homogeneidade e atingissem também um público de visão 

diferente ou os discursos que pudessem gerar algum tipo de conflito, aqueles 

produzidos por diferentes máquinas discursivas, não se encaixavam nas 

finalidades da AD durante essa primeira fase, pois estes eram considerados 

polêmicos e nesse período existia um silenciamento do outro. Com isso, essa 
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teoria recebe críticas e começa a passar por algumas mudanças, que dão 

início a segunda fase. 

A máquina discursiva foi um dispositivo teórico criado na primeira fase 

da análise do discurso que restringia a análise ao aspecto linguístico, sem levar 

em conta os contextos sociais, culturais, políticos, etc, fazendo com que tais 

análises se tornassem descontextualizadas e superficiais.  

Durante o período da segunda fase, alguns deslocamentos são feitos a 

fim de preencher as lacunas da fase anterior, a ideia de máquina discursiva 

começa a se desfazer e então passa a ser utilizado o conceito de Formação 

Discursiva (FD), de Foucault. Com isso, o campo de análise se amplia, uma 

variedade de discursos passa a ser de interesse da AD, pois aqueles fechados 

em si já não são suficientes. A FD, que passa a ser utilizada nesse período, 

segundo Foucault (2008, p.50) 

 
 

[...] se define (pelo menos quanto a seus objetos) se se puder 
estabelecer um conjunto semelhante; se se puder mostrar 
como qualquer objeto do discurso em questão aí encontra seu 
lugar e sua lei de aparecimento; se se puder mostrar que ele 
pode dar origem, simultânea ou sucessivamente, a objetos que 
se excluem, sem que ele próprio tenha de se modificar.  

 
 

É a formação discursiva quem vai determinar quem pode enunciar certos 

discursos e o que pode ou deve ser dito em determinados lugares sociais. Para 

exemplificar, podemos citar os médicos, os padres e os juízes quando estão 

exercendo suas funções, eles possuem ‘poderes’ que lhes dão permissão de 

tomarem posse de enunciados específicos que não teriam a mesma validade 

caso enunciado por outros sujeitos, em outras palavras, eles tem autoridade 

para proferirem tais discursos. Pêcheux afirma que a relação entre as 

‘Máquinas’ é desigual e que isso “resulta que o sujeito do discurso continua 

sendo concebido como puro efeito de assujeitamento a maquinaria da FD com 

a qual ele se identifica” (PÊCHEUX, 1983, p. 314).  É na segunda fase que a 

validade do dispositivo de análise começa a ser questionada e um 

apontamento para a reavaliação do tema do sujeito e sentido é sugerida.  

Depois de avaliações e desconstruções das teorias anteriores, é na 

terceira fase que a ideia de maquina discursiva perde de vez o seu espaço e o 
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‘Outro’ ganha destaque, passando a ser não só considerado fundamental para 

a construção do discurso, mas também a ser visto como alguém que tem efeito 

sobre aquele que fala. Nessa etapa dos estudos da Análise do Discurso, o 

sujeito deixa de ser centrado em si e sua identidade é também composta por 

esse ‘outro’; passa-se a ter uma visão heterogênea tanto do sujeito como do 

discurso. Por isso, surge e torna-se importante a noção de 

Interdiscurso/Interdiscursividade, que para Orlandi (1999) é um dos conceitos 

fundamentais na Análise do Discurso.  

De acordo com Pêcheux (1990, p.53), “todo enunciado, toda sequência 

de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-

sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a 

interpretação.” Então, ao analisar qualquer discurso, é fundamental lembrar 

que a construção de sentido depende da formação discursiva de cada sujeito. 

E é por isso que surge a Análise do Discurso, com o objetivo de somar esses 

aspectos exteriores aos estudos da linguagem. Além dos enunciados, tenta-se 

encontrar também, de acordo com Foucault (2008, p.30), 

 

a intenção do sujeito falante, sua atividade consciente, o que 
ele quis dizer, ou ainda o jogo inconsciente que emergiu 
involuntariamente do que disse ou da quase imperceptível 
fratura de suas palavras manifestas.  

 

 

Na Análise do Discurso, o sentido de uma palavra vai além de seu 

significado, ela pode passar por uma resignificação, então é preciso entender o 

contexto no qual ela se encontra e por qual sujeito (ideológico) foi utilizada, 

lembrando ainda que o sentido do texto depende do ponto de vista, não só do 

autor, mas também e principalmente daquele que lê. É por esse motivo que 

“levamos em conta tanto a constituição dos sujeitos como dos sentidos 

afetados pela ideologia (e pelo inconsciente)” (ORLANDI, 1994, p.58). A 

Análise do Discurso, como já mencionado, une o sujeito e a história aos 

aspectos linguísticos, buscando compreender como os discursos são 

construídos e qual(is) sentido(s) ele possui em determinado contexto e 

momento da história. A AD  
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não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas 
com a língua no mundo, com maneira de significar, com 
homens falando, considerando a produção de sentidos 
enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos seja 
enquanto membros de uma determinada forma de sociedade. 
(ORLANDI, 1999, p.16). 

 
 

Esse campo de estudo busca entender como e em que condições um 

determinado texto foi produzido, por qual sujeito, com qual intenção e em qual 

contexto ele vai fazer sentido. É através do discurso que o sujeito se constrói, 

se desfaz e se reconstrói constantemente, tendo o seu entorno transformado 

pela linguagem e a linguagem se modificando por influência dos fatores 

externos, em um movimento circular onde o linguístico e o histórico são 

dependentes um do outro. 

  

   

3.2  Conceitos fundamentais para a análise do discurso 

 

Após essa apresentação da Análise do Discurso, iremos agora adentrar os 

estudos nessa área, a fim de tornar mais transparente esse campo teórico, 

trazendo separadamente, para uma melhor organização já que dependem uns 

dos outros, alguns conceitos fundamentais para a análise dos discursos.  

 

3.2.1 Discurso  

 

Primeiro, trabalharemos o conceito de discurso, já que este dá nome a 

este campo teórico. Para Foucault (2008) o foco da análise deve se dar na 

dispersão e não na linearidade, ou na continuidade, de compreensão dos 

discursos. É pela descontinuidade que compreendemos a emergência de 

determinados enunciados.  

 Como já foi mencionado anteriormente, o objeto da Análise do Discurso 

é o próprio discurso, na medida em que fazem parte de formações discursivas. 

Por isso, Maingueneau (1997, p.14, grifo do autor) diz que “os objetos que 

interessam à AD, consequentemente, correspondem, de forma bastante 

satisfatória, ao que se chama, com frequência, de formações discursivas”. O 

autor coloca que o objeto são as formações discursivas pois, os discursos de 
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interesse dessa área não são aleatórios, como uma conversa de bar, exemplo 

que ele mesmo dá, mas tem uma carga ideológica. 

 É por objetos que “manifestam, de forma mais ou menos oblíqua, as 

preocupações que atravessam esta ou aquela coletividade em uma conjuntura 

dada” (MAINGUENEAU, 1997, p.17) que a AD vai se debruçar. Relacionando 

com a nossa investigação, podemos situar que no momento atual, fazendo 

parte de um sistema capitalista, é de interesse não só do analista, mas da 

população como um todo, buscar compreender como o discurso capitalista 

afeta na nossa vida, as nossas relações interpessoais.    

Nesse tipo de pesquisa busca-se estudar o sentido da língua em 

determinadas situações, a linguagem em seu uso real. O fato é que não existe 

concepção ou teoria única, mas é comum que por discurso se tenha a 

compreensão de que “O DISCURSO é um suporte abstrato que sustenta os 

vários TEXTOS (concretos) que circulam em uma sociedade.” (GREGOLIN, 

1995, p.17). É nele onde estão concentrados os aspectos extralinguísticos. Em 

outra definição para esse termo, Foucault aponta que 

 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na 
medida em que se apoiem na mesma formação discursiva; [...] 
é constituído de um número limitado de enunciados para os 
quais podemos definir um conjunto de condições de existência. 
(FOUCAULT, 2008, p.132-133) 
 
 

Portanto, o discurso, na visão de Foucault, não é apenas aquilo que está 

posto, não é a ordenação das palavras, não é o que se materializa no papel, 

mas se constrói também pelo contexto histórico-social, modos de pensar, ou 

resumindo, por fatores exteriores. Nesse campo teórico, os fatores 

extralinguísticos são tão importantes para a construção do sentido, quanto os 

fatores linguísticos. 

Foucault (2010) acredita que em toda sociedade a produção do discurso 

é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

certo número de procedimentos. Para a AD, os discursos são construções que 

refletem a visão de mundo tanto daqueles que enunciam quanto da sociedade 

a qual esses sujeitos fazem parte, pode-se dizer que os discursos são 

construções sociais. Podemos citar alguns exemplos comuns no dia a dia, 
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como os discursos machistas, os discursos políticos de direita ou de esquerda, 

o discurso racista, entre outros, que revelam o modo de pensar daqueles 

sujeitos que, consciente ou inconscientemente, revelam através do seu 

discurso o seu ponto de vista. 

 É assim que Foucault (2008, p. 30) procura entender e achar respostas 

para a questão “[...] como apareceu um determinado enunciado, e não outro 

em seu lugar?”.  É através da análise daquele discurso enunciado pelo sujeito 

que poderá se compreender as condições de produção e os possíveis sentidos 

de seu discurso. O fato é que aquilo que o sujeito está habilitado a dizer e o 

sentido que ele dá para as palavras, certamente estão ligados a Formação 

Discursiva e a posição sujeito que ele faz parte. Por isso, trataremos sobre 

esse conceito a seguir. 

 

3.2.2 Formação Discursiva 

 

Como já comentamos, as palavras podem adquirir sentidos diferentes 

dependendo de por quem ela tenha sido utilizada. Para Foucault (2008, p.43),  

 
 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em 
que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 
escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma 
ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma 
formação discursiva. 

 
 
Essas formações discursivas, então, são produzidas por regras e pelos 

elementos mencionados acima. O que interessa para Foucault, é o discurso 

enquanto um conjunto de enunciados que estão submetidos a determinadas 

regras que são descritas pelas formações discursivas, dando possibilidade 

para o surgimento de enunciados naquele espaço específico, o que pode ser 

dito em determinado lugar.  

Isso acontece pelo motivo de que os discursos, ao se constituírem como 

parte de uma formação discursiva, devem ter algo em comum entre eles, dito 

de outra forma, é necessário que exista certa semelhança, mesmo que para 
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distanciar ou mostrar diferenças entre os objetos, é preciso também considerar 

a heterogeneidade dos enunciados.  

Para Orlandi (1999), é a formação discursiva quem nos permite 

compreender o processo de produção de sentido. As FDs se relacionam com o 

sentido, pois é na formação discursiva de cada sujeito que as palavras vão ter 

significação. O lugar onde os sujeitos se encontram também vai definir o 

sentido dos enunciados. Como sabemos, o sentido de uma palavra vai além do 

seu significado, é preciso entender o contexto no qual ela se encontra e por 

qual sujeito foi utilizada.  

Quando um sujeito enuncia algo, aquilo significa uma coisa e não outra, 

justamente devido o sujeito estar inscrito em uma formação discursiva e não 

outra. Por essa razão, Foucault (2008, p.132) afirma que “um enunciado 

pertence a uma formação discursiva, como uma frase pertence a um texto, e 

uma proposição a um conjunto dedutivo”. Aquele enunciado específico, 

proferido pelo sujeito, é atravessado pela ideologia, que determina os sentidos, 

são as formações discursivas que “representam no discurso as formações 

ideológicas”, podendo se afirmar que não existem discursos neutros. Esse 

‘peso’ de sentido não está nas palavras, já que elas não são preestabelecidas, 

e sim na forma como a visão de mundo se materializa nos discursos.   

Uma FD se relaciona com outras FDs, por esse motivo, elas não são 

fechadas, como eram as máquinas discursivas durante a primeira fase da 

Análise do Discurso, essa abertura fez com que a AD expandisse suas análises 

a partir da segunda fase. 

  

3.2.3 Sujeito 

 

Outro conceito fundamental para a AD é o de sujeito, que aqui se 

diferencia do de indivíduo, e que pode ser confundido por aqueles que não se 

atentam para a importância dessa diferenciação. O conceito de sujeito não 

sofreu alteração durante a mudança das fases da Análise do Discurso, desde o 

surgimento da AD essa distinção já existia. Neste campo teórico,  

 
 

O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real 
da língua e também pelo real da história, não tendo o controle 



69 
 

 
 

sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que 
o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia 
(ORLANDI, 1999, p. 20). 

 
 
É por esse motivo que se diz que o sujeito não é dono do seu dizer, isso 

porque o dizer do sujeito é produzido ideologicamente, em outras palavras, o 

sujeito é interpelado pela ideologia e esta mascara seu efeito sobre o sentido. 

Além disso, não se pode falar em UM sentido do discurso, mas sim nos 

sentidos, na heterogeneidade de sentidos que dialogam com os demais 

discursos que estão em circulação na coletividade.  

Na visão da Análise do Discurso, o sujeito é inacabado e está sempre se 

reconstruindo e é também sujeito heterogêneo, isso pelo motivo que o sujeito 

quando tem seu discurso atravessado por outras vozes é considerado um ser 

social, que se constrói nas interações sociais. Ele é um sujeito dividido, pois é 

ao mesmo tempo particularizado e coletivo. Quando é um sujeito falante, é 

aquele sujeito individualizado, que utiliza a língua de acordo com seu contexto 

sociocultural. Já o sujeito falando, é o sujeito coletivo, que fala a partir de um 

conjunto de vozes sociais.  

O conceito de sujeito e de formação discursiva torna-se de extrema 

relevância em nossa pesquisa, pois ao trabalhar com a análise do discurso, 

precisamos compreender quem é o sujeito que enuncia, de qual a formação 

discursiva ele faz parte, quais condições de produção geraram tais discursos, 

precisamos estudar onde esse sujeito se encontra, qual a posição que ele 

ocupa em determinada formação discursiva e o que faz com que ele profira tais 

discursos.  

 

3.2.4 Ideologia 

 

Atualmente, ao falar sobre ideologia, é comum que se atribua um sentido 

negativo ao termo. Isto por que, ao longo dos anos, o modo de se entender 

essa expressão passou por várias transformações, sendo em algumas épocas, 

utilizada de modo pejorativo. Mas foi com os estudos de Marx que a ideologia 

passou a ser objeto de estudo e reflexão. 



70 
 

 
 

Antes de trazer a visão de Foucault e como a Análise do Discurso faz 

uso desse termo, falaremos brevemente sobre como ele é tratado na visão 

Marxista. Para essa vertente de estudos, a ideologia está relacionada às 

classes sociais, fazendo com que os sujeitos se submetam a situações de 

exploração, sem perceberem seu protagonismo.  

Foucault então se coloca contra essa visão Marxista sobre a ideologia. 

Para esse autor, a ideologia não se define como algo que vai contra o poder, 

até por que ele não enxerga o poder como algo repressivo ou como algo que 

está na mão de uma classe social, na visão do escritor o poder é considerado 

algo produtivo. 

A ideologia aparece muito mais relacionada com a noção de verdade, 

pois para Foucault, os regimes de verdade excluem outros saberes, fazendo 

com que uma vontade de verdade seja dominante em determinadas épocas. 

Além disso, essa noção de verdade vai identificar os discursos não como 

verdadeiros ou falsos, mas como verdadeiro em um nível político. Para 

compreendermos melhor como isso se relaciona com a ideologia, podemos 

citar como exemplo o nosso objeto de estudo.  

Ao falar sobre o consumismo, por exemplo, que é consequência do 

capitalismo, que é a ideologia dominante atual, percebemos que outras formas 

de crítica a esse estilo de vida não tem força para se sobrepor como 

verdadeiro, pois estão fora da ordem do discurso. Isso significa dizer que existe 

um regime de verdade que torna legítimo alguns saberes e outros não. Mas 

ainda assim, existem grupos que se opõem a essa posição, isto é, possuem 

outra ideologia, que não vê como verdadeira essas manifestações, para eles 

essa verdade não faz sentido.  

Para Orlandi (1999) não existe discurso sem sujeito, assim como não 

existe sujeito sem ideologia. É por meio do discurso, onde também estão 

presentes as relações de poder, que conseguimos identificar as ideologias dos 

sujeitos, pois, ao fazerem parte de um determinado ‘grupo’, acabam produzindo 

discursos semelhantes. Como exemplo, podemos citar o discurso político de 

sujeitos que seguem as ideias de direita ou de esquerda, de sujeitos religiosos, 

etc., estes são os chamados aparelhos ideológicos. As ideologias buscam 

atuar em determinadas conjunturas, seja para manter ou modificar, e ainda 
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justificam e explicam estilos de vida. São nesses discursos que a ideologia se 

materializa, 

 
 

A "ideologia" é um conjunto de representações dominantes em 
uma determinada classe dentro da sociedade. Como existem 
várias classes, várias ideologias estão permanentemente em 
confronto na sociedade. A ideologia é, pois, a visão de mundo 
de determinada classe, a maneira como ela representa a 
ordem social. (GREGOLIN, 1995, p.17) 

 
 

O discurso só terá sentido, no que se refere a validade do que se diz, 

para o sujeito que o identifica como fazendo parte de certa formação 

discursiva, quando essa assimilação não é estabelecida, pode acontecer de o 

texto perder o sentido, gerando a não identificação por parte do leitor/receptor 

com o discurso.  

Trazendo as músicas que serão analisadas na nossa pesquisa, 

resaltamos o fato de que estas não são composições neutras, ao contrário, 

elas estão repletas de sentidos, significados e opiniões que refletem a posição 

ideológica daqueles que produzem e reproduzem tais discursos, seja cantado 

ou discursivizado em conversas cotidianas.  

O discurso sobre o consumo é, sem dúvidas, ideológico, e marca um 

determinado espaço social, de valores pessoais e coletivo. Isso significa dizer 

que esse tipo de música, mais que uma simples forma de entretenimento, 

reflete por meio de suas letras, o que está presente na sociedade: os temas, as 

visões de mundo, os estilos de vida. Ao fazer uso da metodologia da Análise do 

Discurso, buscamos compreender como os enunciados das músicas de funk 

ostentação estão relacionados com as condições de produção do seu 

aparecimento, além de identificar quais memórias são retomadas e aparecem 

nessa enunciação.  Por isso, os conceitos que aqui serão estudados 

fundamentam a nossa análise. 

 

3.2.5  Enunciado 

 

Ao falar sobre as práticas discursivas, em sua Arqueologia do Saber, 

Foucault (2008) traz como peça importante os conceitos de acontecimento e 
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enunciado, que atuam também como categorias de análise dos discursos. Ao 

trabalhar o conceito de enunciado, diferentemente dos outros conceitos já 

estudados, vamos começar elencando o que ele não é.  

Para Foucault (2008), o enunciado não é uma proposição, não é uma 

frase e também não é um ato de fala, mas é o que dá possibilidade dessas três 

unidades existirem. Utilizando os exemplos do autor, ele defende que alguns 

enunciados não são frases, e cita o caso de uma série de palavras em uma 

gramática latina, que não podem ser consideradas uma frase, mas sim um 

enunciado das flexões pessoais de um verbo; o autor diz ainda que uma prece, 

por exemplo, assim como tantos outros atos de fala, se constitui de mais de um 

ato e também de vários enunciados. Então, conclui-se que o caráter do 

enunciado não tem uma forma fixa, ele pode variar e suas definições são 

múltiplas, é por isso que 

 
encontramos enunciados sem estrutura proposicional legítima; 
encontramos enunciados onde não se pode reconhecer 
nenhuma frase; encontramos mais enunciados do que os 
speech acts que podemos isolar, como se o enunciado fosse 
mais tênue, menos carregado de determinações, menos 
fortemente estruturado, mais onipresente, também, que todas 
essas figuras (FOUCAULT, 2008, p. 95). 

 
 

Precisamos compreender ainda, que o enunciado não é imutável. Para 

Foucault (2008), o limite do enunciado é o limite do signo. Dessa forma, pode-

se afirmar que o enunciado está diretamente relacionado ao signo. O que 

devemos manter em mente é que o enunciado tem uma função de existência, é 

ele quem possibilita a existência dessas outras categorias/unidades citadas 

anteriormente, as proposições, frases e atos de fala.  

Assim como nas Formações Discursivas, existem algumas regras que 

condicionam o surgimento dos enunciados, para que ele possa emergir, é 

necessário que encontre uma base de ‘sustentação’ ao atravessar os signos, 

isto significa dizer que ele precisa encontrar uma unidade que ele possa 

representar.  

Além disso, os enunciados dependem uns dos outros, pois “não há 

enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno 

de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma 

distribuição de funções e de papéis” (FOUCAULT, 2008, p. 112). Isso significa 
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dizer que os enunciados se apoiam e se completam uns nos outros, e essa 

interação entre os enunciados, mesmo que não proposital, podemos chamar de 

interdiscurso.  

 

3.2.6 Interdiscurso 

 

O conceito de interdiscurso é de suma importância para a Análise do 

Discurso e gera grandes reflexões, pois tem-se que  

 

O interdiscurso é todo conjunto de formulações feitas e já 
esquecidas que determinam o que dizemos. Para que minhas 
palavras tenham sentido é preciso que elas já façam sentido. E 
isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por 
um sujeito específico, em um momento particular se apague na 
memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer 
sentindo em “minhas” palavras (ORLANDI, 1999, p.33–34). 

 
 

Isso pelo motivo de que os discursos já estão circulando no mundo 

desde quando nascemos, então nós não somos os primeiros, nem os últimos 

que iremos enunciar esses discursos que já se encontram presentes na 

sociedade. Pode-se dizer que não existe um discurso primeiro, ou que não se 

sabe que discurso é esse, o que dizemos está estreitamente relacionado e 

ligado ao que já foi dito em um momento anterior. 

 Para Courtine (1999, p. 18), o interdiscurso é compreendido como 

“séries de formulações, marcando cada uma, enunciações distintas e 

dispersas, articulando-se entre elas formas linguísticas determinadas (citando-

se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se).” É 

por causa do interdiscurso que as formações não são homogêneas, já que todo 

texto se relacionam com outros textos e outros enunciados que estão para 

além daquele campo – essas retomadas se dão pela memória, sejam para 

repetir, reformular, transformar ou resignificar outros discursos anteriores. 

Um conceito que tem contribuição significativa quando se fala em 

interdiscurso, é o conceito de esquecimento, porém não iremos detalhá-lo aqui. 

Sua importância se dá pelo fato de que é o esquecimento quem distingue o 

interdiscurso do intertexto. O interdiscurso está muito mais relacionado ao 
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saber discursivo, afetado pelo esquecimento e o intertexto voltado para a 

relação dos textos entre si. (ORLANDI, 1999)  

O sujeito que enuncia, assim como aquele que recebe a mensagem, 

busca no interdiscurso uma sustentação para aquilo que diz ou ouve, é o 

interdiscurso quem reforça o presente, já que “(...) só uma parte do dizível é 

acessível ao sujeito pois mesmo o que ele não diz (e que muitas vezes ele 

desconhece) significa em suas palavras” (ORLANDI, 1999, p. 34).  

Para a autora, o interdiscurso pode ser chamado também de memória 

discursiva. O interdiscurso é a influência do já-dito naquilo que se diz agora, 

desta forma, pode-se dizer que o interdiscurso faz parte de todos os discursos. 

Isso acontece, pois, “nossas afirmações são baseadas em proposições e 

premissas das quais nós não temos consciência, mas que são, por assim dizer, 

conduzidas na corrente sanguínea de nossa língua” (HALL, 2011, p. 41). O que 

se diz agora já foi dito em outro momento e, conscientemente ou não, aparece 

na fala atual, pois já está na memória do sujeito. Da mesma forma que o não-

dito também compõe os discursos dos sujeitos. 

 

 

3.2.7  Memória 

 

Outro conceito de fundamental importância para a compreensão do 

nosso tema é o de memória. Como já falamos sobre o interdiscurso, não tem 

como não falar da memória, já que os dois conceitos são interligados, e para 

que exista interdiscurso, é necessário que exista memória, já que o primeiro 

depende dos ditos anteriores. A memória que aqui tratamos não se trata de 

uma memória individual, de cada sujeito separadamente, ao contrário, estamos 

nos referindo a um tipo de memória que é construído socialmente, nos 

referimos aos “sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social 

inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” (DAVALLON, 

p.50, 2007), é uma memória produtora de sentido.  

Dito isto, percebemos que esse tipo de memória não pode ser 

considerada algo uniforme ou totalizável, na verdade ela é polêmica, está 

inserida no campo do contra-discurso. Sobre isso, (PÊCHEUX, p.56, 2007) nos 

diz que 
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[...] uma memória não poderia ser concebida como uma esfera 
plena, cujas bordas seriam transcendentais históricos e cujo 
conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado ao modo de 
um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de 
divisões, de disjunções, de deslocamentos e retomadas, de 
conflitos de regularização [...] 
 

 

A memória possui esse caráter heterogêneo, pois pode ainda ser 

tomada de diferentes pontos de vista, uma memória coletiva, por exemplo, 

pode variar entre os sujeitos que compartilham dela.  

 Isso pode ser notado em nosso trabalho, pois ao analisarmos o 

linguístico e o imagético estamos tratando a memória em sua materialidade 

complexa, podendo ser considerada ainda mais heterogênea. A partir dessa 

perspectiva, podemos dizer que estaremos estudando e refletindo o nosso 

objeto de estudo sob uma tríade: discurso – imagem – mídia. 

A imagem também tem papel relevante quando falamos sobre a 

memória, já que “com efeito, aquele que observa uma imagem desenvolve uma 

atividade de produção de significação; esta não lhe é transmitida ou entregue 

toda pronta” (DAVALLON, p.28, 2007). Pode-se dizer, então, que a imagem 

muitas vezes aparece como uma operadora da memória coletiva, já que a partir 

dela o sujeito pode significar ou resignificar aquilo que se vê. Principalmente na 

nossa sociedade, que é também imagética, “restaria, estão e enfim, considerar 

como a imagem intervém concretamente no estabelecimento de uma forma de 

memória societal própria à nossa época e à nossa sociedade;” (Ibidem, p.37), 

sem esquecer-se do poder da imagem de representar e produzir sentidos. 

Como bem sabemos, os meios de comunicação trouxeram 

transformações profundas para a nossa sociedade, um exemplo disso é a 

produção da subjetividade contemporânea por meio da mídia digital. Além 

disso, com o advento dos meios e da mídia, para Jean Davallon, a memória 

coletiva, que antes estava na cabeça das pessoas, passa a se encontrar na 

mídia (NUNES, 2007) e está presente em outros espaços, como nos arquivos 

das mídias. 

Ao longo da história, podemos perceber que em alguns momentos, 

existe a retomada de uma memória discursiva que apesar das condições de 

produção serem diferentes, a intenção final é a mesma, a mensagem maior 
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atende a um mesmo propósito. Algumas expressões deixam de ser apenas um 

enunciado e se tornam um acontecimento histórico. Então, 

 
 

[...] para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou 
o saber registrado saia da indiferença, que ele deixe o domínio 
da insignificância. É preciso que ele conserve uma força a fim 
de poder posteriormente fazer impressão. Porque é essa 
possibilidade de fazer impressão que o termo ‘lembrança’ 
evoca na linguagem corrente. (DAVALLON, p.25, 2007) 
 
 

Dito isto, precisamos lembrar que em alguns casos, nem mesmo as 

situações que se tornam acontecimentos são ‘memorizados’, isso por que eles 

podem ser ou são esquecidos, no sentido de não se inscreverem na memória 

coletiva, muitas vezes, devido a processos histórico-políticos que os silenciam, 

faz com que estes sejam apagados, como se não tivessem acontecido 

(NUNES, p.10, 2007). Quando esse tipo de silenciamento acontece, pode-se 

ter uma influência significativa no curso da história, afetando de diversas 

formas o presente e o futuro.   

Ao falarmos sobre a memória, lembramos que para que uma nova seja 

criada ou produzida, é necessário que já se tenha uma referência, em outras 

palavras, uma memória já existente. Isso por que a memória é reconstruída na 

enunciação e “[...] o passado, mesmo que realmente memorizado, só pode 

trabalhar mediando as reformulações que permitem enquadrá-lo no 

discurso concreto face ao qual nos encontramos” (ACHARD, p.14, 2007, 

grifo nosso).  Aos serem reformulados, os discursos que retomam 

dizeres/discursos prévios passam a ter um sentido diferente daquele que 

possuía quando foi enunciado inicialmente, ele é ressignificado para que tenha 

valor no momento presente em que é enunciado. 

 

3.2.8  Acontecimento 

 

Um dos conceitos que Foucault (2008) trabalha com profundidade em 

sua Arqueologia do Saber é o acontecimento. O acontecimento não é o fato em 

si, mas sim quando um fato toma proporções gigantescas, passando a ter 

diversos efeitos de sentido, é também atravessado por interpretações e a partir 
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disso acaba por se tornar um acontecimento, pois fica gravado na memória 

coletiva, podendo ser mencionado e relembrado por um povo. 

 Pêcheux (1990) diz que um acontecimento é o ponto de encontro entre 

uma atualidade e uma memória, então podemos dizer que o acontecimento é 

algo relevante e se expressa na atualidade por meios de enunciados que 

retomam algo passado. Na visão de Foucault, todo acontecimento é único, o 

que não significa que seja fechado em si, ao contrário,  

 

está aberto à repetição, à transformação, à reativação; 
finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o 
provocam, e a consequências por ele ocasionadas, mas, ao 
mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente 
diferente, a enunciados que o precedem e o seguem 
(FOUCAULT, 2008, p.32). 

 

 

O acontecimento, por exemplo, pode ser assunto em livros de história, 

mas para que um fato seja considerado um acontecimento histórico, alguns 

critérios são necessários, como, por exemplo, a análise e seleção de um 

historiador, por isso nem todo acontecimento é histórico, mas pode vir a se 

tornar, já outros acontecimentos que não se tornam históricos, acabam se 

perdendo, sendo esquecidos com o passar do tempo. Vale ser ressaltado que, 

os acontecimentos que caem na rede do esquecimento dependem também da 

interpretação do historiador, já que é ele quem seleciona o que será 

considerado acontecimento histórico.  Quando falamos sobre esse tipo de 

acontecimento, devemos estar atentos em compreendê-lo como um fato 

histórico, que depende de interpretações, e não simplesmente como um 

evento. Acontecimento histórico, acontecimento discursivo e acontecimento 

linguístico são conceitos que se entrelaçam na Análise do Discurso. Para 

Foucault (2008, p.30), 

 

o campo dos acontecimentos discursivos [...] é o conjunto 
sempre finito e efetivamente limitado das únicas sequências 
linguísticas que tenham sido formuladas: elas bem podem ser 
inumeráveis e podem, por sua massa, ultrapassar toda 
capacidade de registro, de memória, ou de leitura: elas 
constituem, entretanto, um conjunto finito.  
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Um acontecimento histórico pode dar origem aos acontecimentos 

discursivos, este é, por vezes, uma consequência dos primeiros; os 

acontecimentos discursivos surgem quando certo enunciado passa a ser usado 

com sentidos diferentes daquele que ele teve inicialmente, podendo se dizer 

que houve um deslocamento ou uma resignificação do seu sentido, ele quebra 

uma estabilidade que já existia. O que os acontecimentos possuem em comum 

é que em todos eles existe produção de sentido e transformação de sentidos já 

existentes. Podemos então concluir que todo dizer atual se entrelaça com um 

já-dito e 

 
Por mais banal que seja, por menos importante que o 
imaginemos em suas consequências, por mais facilmente 
esquecido que possa ser após sua aparição, por menos 
entendido ou mal decifrado que o suponhamos, um enunciado 
é sempre um acontecimento que nem a língua nem o 
sentido podem esgotar inteiramente (FOUCAULT, 2008, 
p.31, grifo nosso). 
 

 

Para o autor citado, o acontecimento passa a existir quando alguém 

enuncia algo em determinado momento e lugar, pois para que essa enunciação 

seja possível existem condições de produção que precisam ser seguidas, isto é 

perceber o discurso como acontecimento e esse enunciado, depois que 

proferido, não se apaga permanentemente.  

O consumo exacerbado, e a explosão do ritmo funk são acontecimentos 

relativamente recentes e por isso a compreensão desse conceito é 

fundamental para a nossa pesquisa, já que estaremos sempre tratando esses 

eventos como acontecimentos. 
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4 DISCURSO E CONSUMO NAS LETRAS DE MÚSICA DE FUNK 

OSTENTAÇÃO  

 

As músicas e videoclipes foram escolhidos levando em consideração o 

ano de surgimento do fenômeno funk ostentação, a partir disso, optamos pela 

escolha de duas músicas  que foram lançadas no início dessa vertente, são 

elas: Plaque de 100 – Mc Guimê, de 2012, e que foi escolhida também por ser 

o maior sucesso do principal representante do estilo; e Amor ou Dinheiro – Mc 

Boy do Charmes, de 2013. Trouxemos também duas músicas mais recentes, já 

que um dos nossos objetivos é obsevar os elementos/objetos mais recorrentes 

que não deixaram de aparecer nas canções ao longo dos anos. As músicas 

escolhidas foram: Saindo do Gueto – Mc Ruzika, de 2018, e Nunca foi $orte – 

Mc Rodolfinho part. Mc Guimê, de 2019, sendo esta a música que encontramos 

como sendo a mais recente a ser lançada. 

 

4.1 Plaque de 100 – MC Guimê 

 

Tido como um dos, se não o maior representante do funk ostentação, 

MC Guimê acumula vídeo clipes com mais de 75 milhões de visualizações, 

como é o caso da música “Plaquê de 100”, que iremos analisar. Só no 

Youtube, o vídeo publicado em 2012 já bate a incrível marca de 78,967,080 

views9.  

Seis anos depois, o cantor continua com seu estilo ostentação. No ano 

de 2018 lançou a música “Muito Dinheiro Nunca É Demais” e em quatro meses 

já passava dos 3 milhões de visualizações, o que mostra que essa vertente do 

funk ainda segue firme. O poder imagético é muito forte nos videoclipes, por 

esse motivo, também utilizamos frames10 que nos ajudam a fazer uma análise 

mais abrangente do sentido do conjunto, música e vídeo. 

No dicionário, o significado da palavra “Ostentar” está ligada à exibição, 

é o ato de “exibir-se com ostentação; mostrar-se de maneira exibicionista ou 

com aparato; alardear; tornar público e/ou evidente; mostrar ou exibir; expor 

                                                           
9
 Acesso em 02/06/2019 

10
  O frame é uma imagem fixa extraída de um trabalho de audiovisual, no nosso caso o 

videoclipe da música, a partir de uma captura de tela. 
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(alguma coisa a alguém) demonstrando certa presunção intencional; vangloriar” 

(AURÉLIO, 2019).  

Esse tipo de atitude não está presente apenas no estilo musical que 

carrega o nome em sua classificação, pelo contrário, quando paramos para 

analisar, esse tipo de atitude ocorre diariamente ao nosso redor e as redes 

sociais se tornaram o maior palco para esse tipo de ação.  

Percebe-se que o ritmo musical aqui apontado reflete um estilo de vida, 

é um modo de se expressar que revela a busca por aceitação e de certa forma, 

uma busca por destaque e reconhecimento. As músicas ditam regras que 

devem ser seguidas para se ter uma ‘vida de sucesso’ e a maioria delas 

garantem que o ‘sucesso com as mulheres’ é conquistado através dos bens de 

consumo. 

 

Imagem 1 - Frames do videoclipe Plaque de 100 

      
Fonte: Youtube (2019) 

 

Podemos perceber isso na música “Plaque de 100” quando em um 

enunciado se diz que é  

 

Contando os plaque de 100, dentro de um Citroën 

Ai nóis convida, porque sabe que elas vêm. 

 

Na imagem abaixo, notamos que além de serem retratadas como aquela 

que só tem interesse no homem por ele ter muito dinheiro e bens materiais, no 

clipe percebemos ainda que existe uma sexualização da imagem feminina.  
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Imagem 2 - Frame do videoclipe Plaque de 100 

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

 

Representadas seminuas, as mulheres fazem danças provocantes, elas 

não tem outra função a não ser exibirem seus corpos ou enaltecerem a figura 

masculina e de destaque, que é o próprio cantor, como podemos ver na 

imagem abaixo. A letra da música continua reforçando esse estereótipo ao 

dizer que  

 

De Sonata, de Azzera, as mais gata sempre pira 

Com os brilho da jóias no corpo de longe elas mira. 

 

 Imagem 3 - Frame do videoclipe Plaque de 100 

 

Fonte: Youtube (2019) 
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Ao proferir tais enunciados, o sujeito marca sua posição, as relações de 

saber/poder, faz com que seja reproduzido um já dito e reforça os modos de 

pensar da sociedade, que é patriarcal e machista. Como sabemos, vivemos em 

uma sociedade misógina e no ambiente musical e artístico não é diferente. 

Apesar do grande número de mulheres se fazerem presentes nos bailes e nas 

festas de funk, encontrá-las em posições de destaque nesse meio ainda é 

difícil. Se comparado com a quantidade de homens, neste ramo são poucas as 

mulheres que são MCs e cantam nos bailes e pouquíssimas mulheres são 

produtoras. 

Apesar das letras não possuírem conotação sexual, que em sua maioria 

difamam ou caluniam a imagem feminina, como as músicas do funk carioca, 

podemos perceber que a representação da mulher existe e, mais que isso, ela 

é colocada como objeto, seminua e estereotipada como aquela que está ali 

para satisfazer o homem e que tem como maior interesse os bens que estes 

possuem.  

Em outro trecho da composição podemos perceber a forma como as 

mulheres são tratadas, ao cantar que: 

 

     É desse jeitim que é, seleciona as mais top, 

     Tem 3 porta, 3 lugares pra 3 minas no Veloster. 

 

 A partir desse enunciado, entendemos que como em um cardápio, 

muitas mulheres estão a disposição para serem ‘escolhidas’ e apenas ‘as 

melhores’ são selecionadas. Levando em consideração que “o que se 

descreveu sob o nome formação discursiva constitui, em sentido estrito, grupos 

de enunciados” (FOUCAULT, 2008, p. 130-131), entendemos que a recorrência 

desse tipo de discurso desmoralizante e desrespeitoso com as mulheres revela 

uma uniformidade, isto significa dizer que fazem parte de uma mesma 

formação discursiva, devido à presença de uma regularidade enunciativa. 

Além disso, outra questão importante merece ser pontuada, a 

hipervalorização dada aos carros e motos, ou como são chamados pelos seus 

donos e admiradores, as “naves”.  
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Nos trechos já citados, aparecem as marcas Citroën, Sonata e Azzera, 

mas essas não são as únicas. A música fala ainda sobre Hornet, Veloster, 

Kawasaky, Bandit, etc.. Isso mostra que há uma exaltação dos transportes 

durante toda a música e videoclipe, pois a todo o momento se repete o nome 

das marcas. A escolha dessas marcas mostra a relação de consumo e poder, 

causando um efeito de sentido de hipervalorização dos modelos mencionados.  

 

Imagem 4 - Frame do videoclipe Plaque de 100 

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

Essa exaltação, inclusive mostrando as imagens durante o videoclipe, 

faz com que seja reafirmado o poder da marca, fazendo com que esses sejam 

considerados os automóveis do momento, aqueles que podem te trazer o 

sucesso, e as mulheres, como se faz acreditar na música.  

Por qual motivo se mostra e se canta sobre o Citroën ou o Veloster, da 

marca Hyunday, e não um carro popular, como um Fiat UNO ou um Fusca? 

Tudo isso se dá devido ao valor simbólico que é agregado aos produtos, que é 

associado ao poder e ao status social. Para Bauman (2008, p.71) 

 

[...] a sociedade de consumidores representa um conjunto 
peculiar de condições existenciais em que é elevada a 
probabilidade de que a maioria dos homens e das mulheres 
venha a abraçar a cultura consumista em vez de qualquer 
outra, e de que na maior parte do tempo obedeçam aos 
preceitos dela com máxima dedicação. 
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Esse pode ser um dos motivos pela expressão da cobiça pelo consumo 

nas letras das musicas, pois essa é a realidade vivida pela nossa sociedade 

atual. O fato é que nos dias de hoje, a hipervalorização pelos bens materiais é, 

de forma geral, algo muito comum e visível em publicidades, músicas, novelas, 

entre outros meios de expressão.  

 

Imagem 5 - Frame do videoclipe Plaque de 100 

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

É importante se pensar o motivo de tanto sucesso dessa vertente do 

funk, já que as pessoas que podem adquirir os bens que são citados nas 

canções são uma minoria. Muitas vezes, a posição dos sujeitos que admiram e 

se inspiram nessa forma de expressão é a mesma que os seus ídolos ocupam 

hoje. Há quem admire as músicas por se identificar com o estilo de vida que ali 

é representado, as pessoas que possuem boas condições financeiras, como é 

o caso de algumas celebridades e jogadores de futebol. 

Por outro lado, existe também um público formado por muitas crianças e 

jovens que são da periferia, dos morros e favelas. Muitas vezes os cantores 

são tidos como um exemplo de vida e, de certa forma, se tem ali uma projeção 

daquilo que os telespectadores gostariam ou pretendem se tornar, já que a 

maioria dos artistas vem das camadas populares.  

Em outro trecho da música, percebemos que o próprio sujeito se coloca 

como objeto, ao enunciar que 
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Só comentam e critica, fala mal da picadilha 

     Não sabe que somos sonho de consumo da tua filha. 

 

temos a ideia de que assim como os produtos, o ser humano passa a ser 

sonho de consumo de outros, a esse respeito Bauman (2008, p.20) pontua 

que “na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 

primeiro virar mercadoria [...]” e mais que isso, precisa “[...] num esforço sem 

fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável.” 

Isso pode ser fruto da sociedade moderna, mas devemos pensar em 

uma crítica não sobre o sistema no qual estamos inseridos, pois existem muitos 

países capitalistas bem sucedidos e com ótima qualidade de vida, como a 

Holanda ou a Suécia, por exemplo. O foco e a crítica devem recair sobre o 

excesso, o exagero, o supérfluo, que aparece nas músicas como algo 

necessário. Devemos pensar sobre a maneira de se consumir ou a ideia de 

que apenas os produtos de determinada marca ou grife são úteis.  

Esse estilo de vida que se vende no funk ostentação é insustentável 

para uma pessoa comum, que é quem geralmente consome esse tipo de 

música, a importância que se dá aos produtos em si ou as pessoas que os 

possuem, sendo considerados “patrões” gera o desejo de consumo de tais 

itens, mas são poucos que possuem o capital para ostentar, muitas vezes 

recorrendo a outros meios para a realização dessa aspiração.  

Ao falar de viagens e festas, e mencionar as marcas mais caras, de 

roupas, acessórios, motos e carros, os sujeitos acabam tendo atitudes 

ostensivas, apontando para um consumismo direcionado. Esse tipo de 

comportamento é uma forma de se obter status, o que no fundo os indivíduos 

mais comuns também almejam alcançar. Nas redes sociais, por exemplo, 

pouco se vê a divulgação do que mais comum no nosso dia a dia, fotos de um 

jantar simples ou de um PF de boteco, de um celular ultrapassado não são 

mostradas, mas caso se adquira o de último lançamento ou esteja em um 

restaurante legal, a postagem é quase garantia certa de comentários e 

aclamação. 

O fato é que em grande parte, todos querem consumir o mais caro que 

sua condição financeira possa pagar, ou até mesmo o que muitas vezes 
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ultrapassa essa condição e o funk ostentação de certa forma, mostra aquilo 

que tanto criticamos, a futilidade e a superficialidade no modo de consumir, o 

problema aparece quando se faz isso como algo positivo ou que traz vantagens 

para a vida das pessoas. A apologia ao consumo é desenfreada, para os 

sujeitos que enunciam, se defende que essa é uma forma de dizer que as 

pessoas podem conseguir realizar suas metas.  

A sociedade moderna está cada vez mais ligada aos produtos, 

associando sensações de prazer e bem estar ao consumo ou até aos produtos 

em si. O ato de ostentar gera a falsa sensação de poder e pertencimento, 

gerando em outras pessoas o desejo de possuir tais bens.  

 

4.2 Saindo do gueto – Mc Ruzika 

 

Já na música Saindo do Gueto, de Mc Ruzika, também com milhões de 

visualizações no Youtube, 6,037,576 de views até o momento do último acesso 

para ser mais exato, em 04/04/2019. Percebemos uma canção que fala sobre 

um sujeito “vencedor”, como a própria letra diz. O videoclipe tem início 

mostrando a vida de um jovem de classe baixa, morador de uma residência 

simples, que acorda cedo e faz uso do transporte coletivo para chegar até o 

seu local de trabalho, como podemos ver nas imagens abaixo. 
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Imagem 6 - Frames do videoclipe Saindo do gueto 

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

Na materialidade discursiva abaixo, podemos perceber como esse 

sujeito-vencedor é construído, ao enunciar que 

  

Tô saindo do gueto, adeus pro sofrimento 

               Rindo da cara de quem desacreditou 

           Vêm da lama do beco, venceu o preconceito 

             Provou que favelado também é vencedor. 

 

Ao demarcar suas origens, o enunciador constrói um discurso de superação 

das dificuldades vividas, isso “significa que queremos ser analisados dentro da 

lógica do ‘eu e as minhas circunstâncias’. O que eu fui capaz de fazer dentro 

do contexto social em que operei” (BARBOSA, 1996, p. 87-88). Dessa forma, 

percebemos que sair do gueto, da periferia, foi fator essencial para esse efeito 

de sentido. Lembrando ainda que o consumo muda a forma como as pessoas 

se veem e como elas se apresentam/projetam sua imagem para os outros, 

essa imagem positiva que o sujeito-consumidor passa a ter, não é uma visão 

pessoal dele, mas também dos outros. A materialidade discursiva abaixo 

mostra essa valorização por parte de outras pessoas. 
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Antes nós passava e geral ria 

Hoje nós passa e geral grita brabo. 

 

Com isso, o sujeito desconstrói sua identidade anterior e cria uma nova, de 

uma pessoa bem sucedida, 

  

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do 
tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, 
existente na consciência no momento do nascimento. Existe 
sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 
permanece sempre incompleta, está sempre ‘ em processo’, 
sempre ‘sendo formada’  (HALL, 2011, p. 38-39). 
 

 

Por isso, não devemos tratá-la como algo acabado, por ser um processo que 

está sempre em andamento, é um sujeito inacabado que se constrói ao longo 

do tempo e das relações e experiências, consigo e com os outros.  

Para Marangoni (2011), a ascensão dessa classe se dá pelo consumo e 

pelo crédito. Para esses sujeitos, a forma de “chegar lá” ou ser um vencedor, 

como vemos na letra da música, se dá pelo consumo, deixando de lado os 

aspectos reais de inclusão, como a participação política e econômica, o acesso 

a educação, lazer e cultura, conhecimento, etc.  

 Durante vários momentos da música, percebemos que o que o 

enunciador busca é sair da favela, durante as primeiras frases cantadas o 

sujeito afirma estar saindo de uma zona periférica para uma mais elitizada, e 

acrescenta que está consumindo bebidas caras, como o uísque, e cita a marca 

Red Bull, mostrando a frequente associação com as marcas. 

 

Da Leste vou sentido a Zona Sul 

Só bebendo uísque e Red Bull 

Gps, endereço adaptado 

Elas vão estar no horário marcado. 

 

Podemos notar ainda que a presença de várias mulheres é algo para se 

comemorar, sendo estas, mais uma vez, representadas como um acessório 
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para o sujeito bem sucedido financeiramente. Ainda sobre o desejo de sair de 

um espaço de periferia, o enunciador deixa subentendido que ali é o “lixo”, e os 

outros lugares onde se conseguiu chegar, como a praia ou a Zona Sul são o 

“luxo”.  

 

Na beira da praia ou dentro da favela 

Do lixo ao luxo, nós estamos aí. 

 

De acordo com Vianna (1997), essa relação com a Zona Sul vai além, 

ele explica que “o jovem suburbano carioca, frequentador de qualquer baile 

funk, também tenta vestir-se como os jovens de elite (no caso, os surfistas) da 

Zona Sul”, algo parecido como o que já abordamos aqui, na teoria de Veblen, 

onde em épocas passadas as pessoas de renda mais baixa tinham aqueles de 

mais poder aquisitivo como modelo de ‘moda’ a ser seguido. 

Nas imagens seguintes, ao sonhar com óculos, relógios e cordões de 

ouro, acessórios já citados em nossa pesquisa como constituintes do visual dos 

funkeiros, percebemos que as principais ambições do jovem são materiais, 

mas existe também uma preocupação com o bem-estar próprio e de seus 

familiares. Isso se dá, pois, para esses consumidores, a “[...] mobilidade social 

é também psicológica e está diretamente ligada à capacidade de consumo” 

(TONDATO, 2014, p.104) Como vimos, nas letras das músicas não se fala em 

direitos humanos ou sociais, mas em uma ascensão social alcançada pelo 

consumo de bens, considerando que essa é a principal forma de se obter 

cidadania. 
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Imagem 7 - Frames do videoclipe Saindo do gueto  

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

 É com a conquista desse bens materiais que o sujeito se apresenta 

agora como alguém que venceu na vida. Antes como usuário do transporte 

coletivo, agora o personagem aparece com seu próprio carro de luxo e as 

pulseiras, cordões e relógio de ouro passam a compor o visual. Boné, roupa e 

tênis de marca surgem chamando a atenção.  

 

Imagem 8 - Frames do videoclipe Saindo do gueto 

 
Fonte: Youtube (2019) 
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A letra da música geralmente serve como um guia para o que é 

mostrado no vídeo, mas o videoclipe possui muito mais informação, mais 

produtos do que aqueles que são mencionados na composição, como no caso 

da roupa utilizada, na qual conseguimos identificar as logomarcas das grifes 

Louis Vuitton e Supreme. Agora, “o visual não é mais um elemento decorativo, 

é constitutivo do posicionamento, da originalidade dos grupos, e sem dúvida 

ganhará cada vez mais importância com o desenvolvimento dos videoclipes.” 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 251) As imagens são mais sedutoras, chamativas e 

captam a atenção do telespectador com mais facilidade, fazendo com que, 

para alguns, o desejo de se obter aqueles bens materiais seja ainda mais forte.  

 

Imagem 9 - Frames do videoclipe Saindo do gueto 

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

No inicio do vídeo, temos um sujeito humilde, trabalhador, que não 

consegue conquistar a garota amada, que usa transporte coletivo e que a partir 

da sua narrativa constrói um discurso de superação. É o mesmo indivíduo que 

depois, ao exibir os bens de consumo, tem sua realidade transformada. Isso 

pelo fato de que “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” 

(HALL, 2011, p. 13). Através do consumo, o sujeito constrói uma nova imagem 

de si, acontecem mudanças tanto na identidade como no estilo de vida. Agora 

rodeado de mulheres, o sujeito tem sua identidade modificada, agora se 

constrói uma figura de conquistador e com seu carro próprio passa a transmitir 

a ideia de independência financeira. 

Outro trecho que chama atenção é quando se enuncia  
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A mais gata no banco do carona 

        As amigas atrás fazendo a zona 

          Tira selfie, faz vídeo no Instagram 

          Hoje que nós só volta amanhã. 

 

Como já mencionamos, as redes sociais tem papel fundamental na questão da 

ostentação, já que o ato de ostentar está diretamente ligado ao ato da 

divulgação, de exibir para os outros. No trecho, percebemos que esse tipo de 

ação é realizado pelas mulheres, as acompanhantes do sujeito de destaque.  

Nessa composição, percebemos que o sujeito busca muito mais 

construir uma narrativa de superação das dificuldades vividas nas favelas, 

conseguindo sair daquele local e indo para zonas de classes mais altas, 

através do consumo e dos bens materiais, construindo uma identidade de 

vencedor, conquistador e bem sucedido.  

 

 

4.3 Nunca Foi $orte - Mc Rodolfinho 

 

A música que iremos analisar agora foi escolhida por ser uma das 

lançadas mais recentemente e até o momento da análise ter um sucesso 

considerável, o seu clipe foi postado em 14/06/2019 e em cinco dias já 

alcançava a marca de 1,630,341 visualizações.   

A canção “Nunca foi $orte” faz uma alusão ao dinheiro logo em seu 

título, ao ter a letra ‘S’ substituída pelo símbolo do cifrão, já podemos fazer uma 

breve leitura sobre o teor de seu conteúdo. Ao entrar em contato com a 

memória discursiva, percebemos que existe uma interdiscursividade no título 

da música, por existir uma expressão popular que diz “Nunca foi sorte, sempre 

foi Deus”, percebe-se que houve uma retomada discursiva, agora na letra da 

música adquirindo novos sentidos, por fazer parte de outra condição de 

produção.  

A canção continua com outros elementos do discurso religioso como 

base, ao enunciar  

 

https://www.letras.com.br/mc-rodolfinho
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Mente blindada, corpo lacrado 

Cada rabisco é tipo uma passagem 

Fé no pai segue sempre maciça 

Não me julgue pelas tatuagens. 

 

 

É evidente que existe um interdiscurso, e como é conhecido, existe na 

memória coletiva uma ideia de que pessoas religiosas ou crentes (que 

acreditam em Deus) não podem ou não devem possuir tatuagens, baseados 

em discursos bíblicos, muitas pessoas condenam ou subjulgam estas como 

pessoas que não tem fé. Baseado nos discursos tradicionais, o enunciador 

entende que existe um deslocamento que 

 
diz respeito fundamentalmente à referência tradicional da 
tatuagem como dissidência e negatividade social, o que a cada 
dia vem cedendo espaço para a configuração de experiências 
individualizantes, estetizantes e prazerosas (CAMPBELL, 2006, 
p. 140).  
 
 

As tatuagens podem ser vistas como uma forma de expressão pessoal, com 

isto, o artista faz uma associação do significado das tatuagens com passagens 

bíblicas e momentos por ele vividos. Os elementos de teor religioso também 

aparecem no vídeo, ao trazer um cordão de ouro com um pingente da imagem 

de Cristo e também quando ambos os artistas, Mc Rodolfinho e Mc Guimê, 

apontam para o céu como forma de agradecimento. 

 

Imagem 10 - Frames do videoclipe Nunca foi $orte 

      
Fonte: Youtube (2019) 
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Muitos dos comentários no vídeo mostram a influência dos artistas sobre 

seus fãs, com discursos de esperança, sonhos e até mesmo discursos 

religiosos, os sujeitos declaram que “Esse tipo de som é aquele que faz o 

favelado acreditar na vitoria. Obrigado Guimê e Rodolfinho!!!”, “Da favela pro 

mundo! Muito obrigado por esse trampo vindo por esses dois monstros!”, e 

mais “Glória a Deus. Eu tbm vou chegar”, “Muito obrigado por vocês sempre 

lembrarem a gente que é possível na letra das suas músicas”, entre outras 

mensagens de agradecimento destinada aos artistas. Com isso, percebemos 

que os artistas tem um papel de influência forte sobre seus fãs e ouvintes, as 

pessoas estão ali se identificando com as histórias de vida e sonhando 

conseguirem também chegar a um nível de condição financeira melhor. 

O vínculo emocional criado com os produtos culturais que consumimos 

faz com que os sujeitos se tornem fãs, influenciando outros a fazerem o 

mesmo. Isso se dá, pois, 

 

Segundo a lógica da economia afetiva, o consumidor ideal é 
ativo, comprometido emocionalmente e parte de uma rede 
social. Ver o anúncio ou comprar o produto já não basta; a 
empresa convida o público para entrar na comunidade da 
marca (JENKINS, 2009, p. 48-49). 

  

 Isso muito ainda pelo fato de que “quase todas as formas de consumo e 

produção midiática estão evoluindo. Novos níveis de participação dos fãs estão 

sendo atingidos para formar laços mais fortes com os conteúdos” (WARSHAW, 

2008, p. 10), a comercialização dos produtos relacionados ao eixo principal, um 

artista, filme, banda ou série, fazem com que cada mercadoria deixe de ter seu 

fim por ela mesma.  

O fato é que as experiências são individuais, cada sujeito vai ter uma 

relação com as suas bandas e artistas favoritos, mas devemos nos atentar as 

estratégias utilizadas sobre eles, pois são regras comuns. Isso ocorre porque 

“a convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em 

suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). Nessas novas 

formas de interação, o fã ganha um papel fundamental, por serem tidos agora 

como consumidores em potencial, eles passam a ter uma participação ativa no 

consumo dos bens, isso fez os “[...] fãs saírem das margens invisíveis da 
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cultura popular e irem para o centro das reflexões atuais sobre produção e 

consumo de mídia.” (idem, p. 40) 

No vídeo, existe ainda uma mistura de gêneros, além das imagens que 

acompanham a música, em alguns momentos, dentro do clipe, existe uma 

pausa para que sejam apresentados relatos de ‘sujeitos-vencedores’ que 

superaram as dificuldades e conseguiram atingir seus objetivos e “melhorar de 

vida” ao persistirem nos seus sonhos. E canta que essa também foi a forma 

como eles conseguiram prosperar, ao enunciar 

 

E da boca pra fora eu não falei 

 Se o sonho era meu, então, eu busquei 

 

É comum que a conquista alcançada seja tida como o resultado final do esforço 

próprio, é mérito de cada um que trabalhou e se esforçou para que tal 

realização fosse possível, como isso, os sujeitos se veem como 

empreendedores de si mesmo. 

Ao trazer relatos sobre a história de vida de outros indivíduos, pode-se 

dizer que este se torna um gênero híbrido, para Santaella (2014, p. 209), esses 

são gêneros que se relaciona com as  

 

manifestações que ocorrem nas redes sociais digitais, 
batizando esse gênero de híbrido, dado o fato de que, nas 
redes, a discursividade estritamente verbal vaza as fronteiras 
não só da linearidade típica do verbo, no hipertexto, quanto 
também da exclusividade do discurso verbal nas misturas que 
este estabelece com todas as formas das imagens fixas e em 
movimento e com as linguagens sonoras, do ruído, à oralidade 
e à música, na multimídia. 
 
 

Nas imagens abaixo, podemos ver que o artista traz para o seu vídeo 

outros testemunhos, de sujeitos que também abordam a temática da 

superação, tanto o vendedor quanto a lutadora reforçam o discurso da 

conquista pelo esforço próprio, trazendo para si mesmos a responsabilidade de 

ascensão, social e econômica, com um discurso meritocrático.  
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Imagem 11 - Frames do videoclipe Nunca foi $orte 

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

Lembra dos plaque de cem 

Que um dia eu cantei sem ter 

Eu meio que profetizei 

Prazer, MC Guimê. 

 

No trecho acima, o artista faz com que os ouvintes ativem a memória, ao 

questionar se os indivíduos se lembram da canção Plaque de 100, que aqui 

também foi analisada, e se apresenta como o cantor da canção, que foi de 

grande sucesso. Dessa forma, fazendo uma retomada à música, o enunciador 

traz a tona um discurso de conquista, que conseguiu adquirir tudo aquilo que 

antes não tinha, mas que almejava. A ostentação é também uma forma que os 

sujeitos encontram de expressar e valorizar suas conquistas. 

 

 

4.4 Amor ou Dinheiro – Mc Boy do Charmes 

 

Para finalizar, analisamos uma música do Mc Boy do Charmes. Com 

uma canção um pouco mais antiga, de 2013, a fim de observar os elementos 
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visuais e enunciativos e compará-la com as mais atuais que aqui também 

foram analisadas.  

Logo no começo da música, o sujeito enuncia que “Você vale aquilo que 

tu tem'' e termina a canção com a mesma afirmação, como já se comentou no 

início da nossa pesquisa, a sociedade capitalista atual dá ao consumo e aos 

bens materiais um lugar de destaque, o consumo encontra agora seu espaço 

de aceitação e valorização. Ao afirmar que nós valemos o que possuímos, o 

enunciador coloca em foco a questão que 

 

na sociedade de consumidores, a dualidade sujeito-objeto 
tende a ser incluída sob a dualidade consumidor-mercadoria. 
Nas relações humanas, a soberania do sujeito é, portanto, 
reclassificada e representada como a soberania do 
consumidor. (BAUMAN, 2008, p. 30) 

 

Percebemos ainda que em todas as músicas existe o uso de gírias e 

expressões, é predominante o uso da linguagem informal. Na música em 

questão podemos ver passagens como  

 

Nós não mede esforço e nem mede consequência 

Nós ostenta mesmo, nós não vive de aparência. 

 

A linguagem, como bem sabemos, pode e demarca um tipo de cultura, uma 

localidade, uma faixa etária, uma época da história. A partir dos enunciados, 

temos diversas “pistas” de quem fala e de onde fala, podemos identificar os 

sujeitos pela sua linguagem. No caso das músicas de funk, não sendo diferente 

no funk ostentação, a linguagem utilizada se aproxima do modo de falar nas 

comunidades. 

A opção pelo uso da linguagem informal faz com que os sujeitos que 

ouvem as músicas se sintam mais próximos daquilo que se enuncia, já que 

muitas vezes, o estilo de vida e os bens que ali são mencionados os distanciam 

dos artistas que cantam. A aproximação então se dá por meio da linguagem, 

das gírias, do modo de falar. 
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Imagem 12 - Frames do videoclipe Amor ou Dinheiro 

    

 
Fonte: Youtube (2019) 

 

Nas imagens acima, vemos as notas, que se assemelham com o dólar, 

na música, o artista canta que  

 

 

Minha cota de felicidade eu quero em dólar 

 

Já que, para Foucault (2008), o que se busca é encontrar a intenção do 

sujeito falante, ou ainda, o jogo inconsciente que emergiu involuntariamente do 

que disse, compreendemos a partir do trecho citado o simbolismo da citação da 

moeda americana. 

O dólar é a moeda oficial de vários países, entre eles um dos mais 

desenvolvidos do globo e também o que abraça o capitalismo com maior fervor 

e tem uns dos comércios mais ativos, os Estados Unidos, e é ainda a moeda 

que guia a economia mundial, se dizer que quer a cota de felicidade em dólar 

tem um simbolismo gigantesco. Querer a felicidade em dólar gera um efeito de 

sentido de querer esse sentimento de forma ainda mais intensificada, esse 

sentimento seria ainda mais valioso, geraria mais status ao seu portador.  

Podemos dizer que existe uma influência da potência econômica que é 

os Estados Unidos no enunciado pelo sujeito e o valor simbólico do dólar seria 

um dos motivos da escolha desta moeda para ser citada, e não outra em seu 
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lugar, mesmo que em termos de valor financeiro existam moedas mais 

valiosas. Para compreensão de tal enunciado, é necessário que a memória 

seja ativada, já que  “a memória – o interdiscurso, como definimos na análise 

de discurso – é o saber discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas 

palavras façam sentido. Ela se constitui pelo já-dito que possibilita todo 

dizer.” (ORLANDI, 2007, p.64, grifo nosso) Isso se dá pois a memória é 

reconstruída na enunciação, na materialidade discursiva em questão, ativamos 

a memória de tudo aquilo que o dólar representa, através de uma memória 

coletiva se conecta uma teia de significados.  

 

Imagem 13 - Frames do videoclipe Amor ou Dinheiro 

  
Fonte: Youtube (2019) 

 

Os automóveis, principalmente motos e carros, utilizados pelos sujeitos-

consumidores de destaque nos vídeos, majoritariamente homens, funcionam 

como um elemento de afirmação e enfatização da masculinidade, sendo 

também associado à conquista de parceiras. Dessa forma,  

 
embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia 
sua própria identidade como se ela estivesse reunida e 
‘resolvida’, ou unificada, como resultado da fantasia de si 
mesmo como uma ‘pessoa’ unificada que ele formou na fase 
do espelho (HALL, 2011, p. 38). 

 

Imagem 14 - Frames do videoclipe Amor ou Dinheiro 

 
Fonte: Youtube (2019) 
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 A canção traz vários dos temas que aqui já foram citados, como por 

exemplo, a questão dos shoppings centers como espaço de lazer, o discurso 

da felicidade associada ao dinheiro, o machismo enraizado na nossa cultura 

patriarcal, associando a conquista de mulheres aos bens materiais, além de 

citar as relações extraconjugais como algo natural.  

Essa é ainda uma música marcada por um discurso conflitante, pois ao 

mesmo tempo em que o sujeito, de forma geral, exalta o dinheiro, colocando-o 

em um nível prioritário, em alguns trechos, ao criticar tais atitudes, mostra-se a 

faceta ambivalente do sujeito, como por exemplo, quando canta “Mas o 

dinheiro, corrompeu mais que a metade”. Percebemos ainda outra 

contradição nos trechos “Nós ostenta mesmo / Nós não vive de aparência”, 

dessa forma, poderíamos compreender que a crítica do enunciador seria 

voltada para as pessoas que ostentam sem possuir condições adequadas para 

isso, mostrando ser algo que não se é, enquanto ele se colocaria fora dessa 

crítica, pois, ostentaria ‘de verdade’ sem precisar criar uma falsa impressão. No 

entanto, em trechos seguintes, o mesmo afirma que “se o dinheiro não cobrir 

nossa farra desse dia / Meu cordão de ouro vai ficar de garantia”, 

demonstrando que nem sempre sua condição financeira é suficiente para 

garantir as atitudes ostensivas que realiza, o estilo de vida por ele adotado, de 

manter um padrão alto não ‘cabe no bolso’.  

Atualmente, essa vida de aparência se tornou ainda mais fácil e as redes 

sociais funcionam como palco principal, se cria com facilidade uma imagem 

que nem sempre é verdadeira, uma realidade ilusória. O fácil acesso ao crédito 

dá aos indivíduos a chance de adquirir aquilo que deseja, antecipando a 

realização das aspirações, sem que necessariamente se tenha as condições 

financeiras para sustentar tal estilo de vida.  

 De forma geral, percebemos que as letras das canções de funk 

ostentação o discurso da meritocracia é muito forte.  Nas músicas analisadas, a 

única que não apresenta esse tipo de mensagem é “Plaque de 100”, bem como 

também não menciona uma história de vida ou superação de dificuldades, isso 

pode ser justificado pelo fato de que, no período em que a música foi lançada, 

o artista cantava a ostentação como um sonho, como é mencionado por ele na 
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música “Nunca foi $orte”, quando ele relembra desse período, “Lembra dos 

plaque de cem / Que um dia eu cantei sem ter”.  

Mas nas outras três composições musicais analisadas, percebemos a 

recorrência do discurso meritocrático em trechos como “Foquei na mente só 

vou progredir” (Anexo 2), o que é reforçado pelo videoclipe, onde o jovem 

aparece acordando cedo, indo ao trabalho de transporte público até que 

consegue conquistar seus bens. Já em outra canção temos “E da boca pra fora 

eu não falei / Se o sonho era meu, então, eu busquei” (Anexo 3) e ainda 

“Nós não mede esforço e nem mede consequência”, “Cada um tá no seu 

corre, pra fortalecer quem ama” (Anexo 4), os trechos destacados mostram 

que, para os enunciadores, tudo que eles conseguiram foi graças ao trabalho e 

esforço que cada um deles exerceu, que eles merecem e podem ostentar por 

terem ‘corrido atrás’ do que possuem hoje.  

A meritocracia pode ser entendida, de acordo com Barbosa (2008, p. 

22), “como um conjunto de valores que postula que as condições dos 

indivíduos na sociedade devem ser consequência do mérito de cada um. Ou 

seja, do reconhecimento público da qualidade das realizações individuais”. 

Esse tipo de discurso faz com que os sujeitos acreditem que as desigualdades 

sociais são naturais e são, de certa forma, uma condenação aos sujeitos que 

permanecem nessa situação durante a vida, acreditando que cada um deles é 

o único responsável para a reversão de tal papel.  

Com isso, ao conseguir alcançar o que se deseja, os sujeitos passam a 

ser uma exceção a algo que estava estabelecido como certo, por isso, vemos 

enunciados como “Provou que favelado também é vencedor” (Anexo 2), onde o 

sujeito faz questão de dizer de onde veio e que assim como outros, ele pode 

ser um ‘vencedor’, mas precisa também provar que isso foi possível. Em outra 

música percebemos trechos com o mesmo teor, ao cantar “Mas eu vim de 

baixo, sei exatamente o meu lugar” (Anexo 4) o enunciador deixa claro suas 

raízes, de origem pobre. Em outro trecho (Anexo 1), essa quebra de condição 

que se tem como pré-estabelecida é vista como absurda, “Nós mantém a 

humildade / Mas faz sempre parar tudo / E os zé povinho que olha, de longe 

diz: que absurdo”.  

Os indivíduos fazem questão de ‘provar’ algo, pois, nas letras das 

músicas percebemos que existe um forte discurso da dúvida e do 
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questionamento das capacidades dos sujeitos por parte do outro, como no 

trecho “Rindo da cara de quem desacreditou” (Anexo 2). Em outros trechos 

como “Invejoso se pergunta tão maluco o que que é isso” (Anexo 1) “Antes nós 

passava e geral ria” (Anexo 2) “Recalque tá tipo paparazzi / No lugar dos flash 

só vejo maldade / De olho na nossa boa fase” (Anexo 3), os sujeitos se 

mostram como pessoas que agora são invejadas, há uma mudança na visão 

sobre o mesmo, que deixa de ser visto como incapaz, deixa de ser 

menosprezado e passa a ser exaltado após ascender na pirâmide social. 

 Percebemos também que algumas composições soam conflitantes, já 

que ao mesmo tempo em que os sujeitos se autodeclaram pessoas invejáveis, 

afirmam ser pessoas humildes, como vemos nos trechos “Nós mantém a 

humildade / Mas faz sempre parar tudo” (Anexo 1), “Não é pá, e nem 

querendo me exibir” (Anexo 2), “Hoje eu tô bonito na Mercedes Bens / E o 

melhor sem pisar em ninguém” (Anexo 3) e “Mas eu vim de baixo, sei 

exatamente o meu lugar” (Anexo 4). Uma das razões para que esse tipo de 

discurso seja constante é que a humildade mencionada pelos artistas estaria 

mais relacionada ao reconhecimento do seu local de origem e ao não 

tratamento das pessoas de níveis mais baixos como incapazes ou com atitudes 

degradantes, justamente por conhecerem a realidade e já terem sido parte dela 

e menos ligada à humildade como algo modesto, simples ou moderado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudar sobre o consumo e as identidades, compreendemos que o 

funk ostentação é um estilo musical que reflete as características da sociedade 

atual, que é pautada pelo consumo de bens e supérfluos. Acompanhando as 

mudanças pelas quais passou a identidade, o movimento artístico atua ainda 

como um auxiliador na construção das identidades dos sujeitos, mesmo que 

estas sejam temporárias ou modificadas com o passar do tempo, visto que a 

ideia de identidade fixa ficou no passado, atualmente, tem-se um movimento 

das identidades e da sociedade em mudanças constantes. É importante 

ressaltar ainda que, principalmente durante o período da adolescência, essa 

identificação com um artista faz com que os indivíduos se sintam parte de um 

grupo e criem um sentimento de autonomia.  

Dessa forma, compreendemos a heterogeneidade dos sujeitos da 

ostentação, já que estes demonstram através de seus discursos adquirirem 

posições/formas diversificadas ao longo do tempo, isto significa dizer que esse 

sujeito é moldado através das práticas e dos discursos, como nos diz Foucault, 

ele não é dado a priori. O discurso presente nas várias composições nos revela 

quem são esses sujeitos que exaltam o discurso do consumo e entender de 

onde eles vêm foi de fundamental importância para essa compreensão, e 

também para saber para quem eles enunciam.  

A expressão artística aqui analisada mostra que existe uma identificação 

por parte dos ouvintes e fãs, seja pelas histórias de vida, da vida difícil para a 

maioria deles ou seja por poderem ostentar o que ali é cantado. Aos que fazem 

parte de uma realidade difícil, o que existe é uma busca pelo bem-estar, muitas 

vezes esses sujeitos são moradores de favelas, morros e periferias, não tendo 

acesso aos recursos mais básicos. O funk ostentação atua, então, como um 

incentivador à busca dos sonhos, à ascensão social adquirida através da 

conquista de bens de consumo.  

Notou-se, ainda, que o discurso da ostentação dialoga com outros 

discursos presentes na nossa sociedade, podendo dizer que possui um caráter 

interdiscursivo, já que se apoia em outros já ditos. Alguns deles são retomados 

nas músicas e fazem sentido para os sujeitos, pois se ativa uma memória 

discursiva que dá suporte para que isso seja possível, como exemplo podemos 
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citar o discurso da felicidade adquirida através do dinheiro, discurso este que é 

amplamente difundido pelos diversos meios de comunicação de massa. As 

composições que expressam a necessidade do consumo excessivo traz como 

‘argumento’ que é através da compra e do dinheiro que os sujeitos se tornam 

bem sucedidos, conquistadores e ainda uma forma de se obter felicidade e 

prestígio social.  

Através da análise de diferentes composições e videoclipes, com a 

linguagem visual e linguagem verbal se complementando, sendo as imagens 

fundamentais por representarem e produzirem sentido, percebemos que nas 

canções há uma regularidade discursiva, o que mostra que os sujeitos fazem 

parte de formações discursivas semelhantes, e pudemos compreender que 

existem elementos comuns nas composições de ostentação. 

Seja nas músicas mais atuais como “Saindo do Gueto” de 2018 e 

“Nunca foi $orte” de 2019, ou nas mais antigas, como “Plaquê de 100” de 2012 

e “Amor ou dinheiro” de 2013, percebemos que os elementos da ostentação 

seguem um padrão, os principais deles são: automóveis, principalmente carros 

e motos; bebidas de alto valor; acessórios luxuosos como cordões e anéis de 

ouro, além de bonés e óculos de marcas; e a presença de mulheres, que 

aparecem com seus corpos objetificados, como um item que pode ser 

adquirido ou conquistado através do dinheiro, o que reforça o discurso 

machista presente nas composições. Essa seria ainda um dos principais 

objetivos e motivações da ostentação, a conquista de mulheres aparece muitas 

vezes como um dos alvos a ser alcançado.   

Notamos ainda que o consumo é tratado pelos sujeitos como uma forma 

que determinados grupos e indivíduos encontram para se autoafirmar, 

encontrando no coletivo e nas interações sociais elementos que auxiliam na 

construção das identidades e estilos de vida. 

 Por fim, consideramos que a expressão artística e cultural do funk 

ostentação tem sua positividade, no que tange à construção da identidade dos 

sujeitos históricos e, principalmente, periféricos, além de ser um meio onde 

muitos jovens buscam se inserir, na busca por uma vida melhor, financeira e 

socialmente.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1-  

Plaque de 100 

MC Guimê 

 

Contando os plaque de 100, dentro de um Citroën 

Ai nós convida, porque sabe que elas vêm 

De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100 

Kawasaky, tem Bandit, RR tem também 

Contando os plaque de 100, dentro de um Citroën 

Ai nós convida, porque sabe que elas vêm 

De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100 

Kawasaky, tem Bandit, RR tem também 

A noite chegou e nós partiu pro Baile funk 

E como de costume toca a nave no rasante 

De Sonata, de Azzera, as mais gata sempre pira 

Com os brilho da jóias no corpo de longe elas mira 

Da até piripaque do chaves onde nós por perto passa 

Onde tem fervo tem nós, onde tem fogo há fumaça 

É desse jeitinho que é, seleciona as mais top 

Tem 3 porta, 3 lugares pra 3 minas no Veloster 

Se quiser se envolver, chega junto, vamo além 

Nós é os pika de verdade, hoje não tem pra ninguém 

Contando os plaque de 100, dentro de um Citroën 

Ai nós convida, porque sabe que elas vêm 

De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100 

Kawasaky tem Bandit, RR tem também 

Nós mantém a humildade 

Mas faz sempre parar tudo 

https://www.letras.mus.br/mc-guime/
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E os zé povinho que olha, de longe diz: que absurdo 

Invejoso se pergunta tão maluco o que que é isso 

Mas se pergunta pra nós, nós vai responder: churiço 

Só comentam e critica, fala mal da picadilha 

Não sabe que somos sonho de consumo da tua filha 

Então não se assuste não, quando a notícia vier à tona 

Ou se trombar ela na sua casa, em cima do meu colo, na sua poltrona 

Contando os plaque de 100, dentro de um Citroën 

Ai nós convida, porque sabe que elas vêm 

De transporte nois tá bem, de Hornet ou 1100 

Kawasaky tem Bandit, RR tem também 
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Anexo 2 –  

Saindo do Gueto 

Mc Ruzika 

 

Da Leste vou sentido a Zona Sul 

Só bebendo uísque e Red Bull 

Gps, endereço adaptado 

Elas vão tá no horário marcado 

 

A mais gata no banco do carona 

As amiga atrás fazendo a zona 

Tira selfie, faz vídeo no Instagram 

Hoje que nós só volta amanhã 

 

Narguilé, vários drinks, baseado 

Fatos mudados de um tal passado 

Antes nós passava e geral ria 

Hoje nós passa e geral grita brabo 

 

E a vida sorriu pra quem passou sufoco 

Foquei na mente só vou progredir 

A coroa tá bem e eu tô contando o troco 

Não é pá, e nem querendo me exibir 

 

E pra quem não bebe tem água de coco 

Churras na brasa, taça de açaí 

Na beira da praia ou dentro da favela 

Do lixo ao luxo, nós tamo aí 

 

Tô saindo do gueto, adeus pro sofrimento 

Rindo da cara de quem desacreditou 

Vem da lama do beco, venceu o preconceito 

Provou que favelado também é vencedor 

 

https://www.vagalume.com.br/mc-ruzika/
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Anexo 3 –  

Nunca Foi $orte  

Mc Rodolfinho 

 

Se eu quiser ostentar qual o problema? 

Nosso ouro é poema 

Ao recitar o brilho, faz as dama gamar 

Roubar os corações e a cena 

É o crime que compensa 

Só moleque problema que vem pra ficar 

 

Lembra dos plaque de cem 

Que um dia eu cantei sem ter 

Eu meio que profetizei 

Prazer, MC Guimê 

 

E da boca pra fora eu não falei 

Se o sonho era meu, então, eu busquei 

 

Hoje eu tô bonito na Mercedes Bens 

E o melhor sem pisar em ninguém 

 

Chegamos mais liso que o Neymar 

Recalque tá tipo paparazzi 

No lugar dos flash só vejo maldade 

De olho na nossa boa fase 

 

Mente blindada, corpo lacrado 

Cada rabisco é tipo uma passagem 

Fé no pai segue sempre maciça 

Não me julgue pelas tatuagens 

 

As ruas de terra me fizeram forte 

Hoje a BM brinca no asfalto 

https://www.letras.com.br/mc-rodolfinho
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E aquele que um dia falou que era sorte 

Hoje no baile joga a mão pro alto 

 

Se eu quiser ostentar qual o problema? 

Nosso ouro é poema 

Ao recitar o brilho faz as dama gamar 

Roubar os corações e a cena 

É o crime que compensa 

Só moleque problema que vem pra ficar 
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Anexo 4 –  

Amor Ou Dinheiro 

MC Boy do Charmes  

 

''Você vale aquilo que tu tem'' 

Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar 

Mas eu vim de baixo, sei exatamente o meu lugar 

Nós não mede esforço e nem mede consequência 

Nós ostenta mesmo, nós não vive de aparência 

 

1000 Cilindradas de potência mete febre 

O meu vício em grana já virou bola de neve 

Carro liga leve é tão gostoso de se conduzir 

Eu persigo o sonho pra riqueza vir me perseguir 

 

Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade 

Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade 

Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola 

Minha cota de felicidade eu quero em dólar 

 

Porque muitos matam, muitos morrem 

Tudo por causa de grana, cada um tá no seu corre 

Pra fortalecer quem ama, final de semana nós vai 

Pra balada, dar uma relaxada que a gente merece 

Principalmente a gente que vive no epicentro do stress 

 

E se o dinheiro não cobrir nossa farra desse dia 

Meu cordão de ouro vai ficar de garantia 

Depois da balada vou pra Love Story  

Arrasta a mais top pra minha mansão 

Com a fiel dou um rolé no shopping  

Depois almoço na Fogo de Chão, boa fragrância, boa impressão 

Ostentação é questão de poder, a correria traz a condição 

A condição proporciona o lazer, é 

https://www.letras.mus.br/mc-boy-do-charmes/
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Amor ou dinheiro, o amor é unanimidade 

Mas o dinheiro, corrompeu mais que a metade 

Quanta falsidade, quanta hipocrisia rola 

Minha cota de felicidade eu quero em dólar 

 

''Você vale aquilo que tu tem'' 
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file:///C:/Users/marci/Downloads/O%20som%20do%20verão%20é%20o%20150%20BPM,%20e%20nós%20podemos%20provar.%20%20https:/www.vice.com/pt_br/article/kzvggn/assista-ao-nosso-documentario-por-dentro-do-funk-150-bpm
file:///C:/Users/marci/Downloads/O%20som%20do%20verão%20é%20o%20150%20BPM,%20e%20nós%20podemos%20provar.%20%20https:/www.vice.com/pt_br/article/kzvggn/assista-ao-nosso-documentario-por-dentro-do-funk-150-bpm
file:///C:/Users/marci/Downloads/O%20som%20do%20verão%20é%20o%20150%20BPM,%20e%20nós%20podemos%20provar.%20%20https:/www.vice.com/pt_br/article/kzvggn/assista-ao-nosso-documentario-por-dentro-do-funk-150-bpm
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VIDEOCLIPES 

 

CHARMES, Mc Boy do. Amor ou Dinheiro. Direção: Tom Produções. 

Videoclipe, 3’02’’. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pDiP3uCH5zg  

 
GUIMÊ, MC. Plaque de 100. Direção: Kondzilla. Videoclipe, 2’54’’. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=gyXkaO0DxB8 
 
RODOLFINHO, Mc. Nunca foi $orte. Direção: Kondzilla. Videoclipe, 3’53’’. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PdhZz00JJJY 

 

RUZIKA, Mc. Saindo do gueto. Direção: Kondzilla. Videoclipe, 3’45’’. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GMjFH9d6DkM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDiP3uCH5zg
https://www.youtube.com/watch?v=gyXkaO0DxB8
https://www.youtube.com/watch?v=PdhZz00JJJY
https://www.youtube.com/watch?v=GMjFH9d6DkM
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DOCUMENTÁRIOS 

 

CÂMERA Record – Verdadeira História do Funk Ostentação. Produção: 

Rede Record, 56’24’’, 2014. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rTPVeNmD51E 

 

FUNK Ostentação – O sonho. Produção: Bendita Filmes, 23’43’’, 2014. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QjrGVmKEF3Y  

 

FUNK Ostentação – O filme. Produção: Kondzilla,  25’49’’, 2012. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Totomlgo1mI  

https://www.youtube.com/watch?v=QjrGVmKEF3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Totomlgo1mI

