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RESUMO 

 

Funk ostentação é a denominação usada para categorizar uma vertente do funk que se dedica a 

cantar sobre festas e consumo. O estilo ficou conhecido nacionalmente quando foi associado 

aos rolezinhos que aconteceram em alguns shoppings centers de São Paulo, e, posteriormente, 

quando um de seus mais famosos representantes, o MC Daleste, foi assassinato no palco, 

enquanto se apresentava. Surgido no estado de São Paulo, em 2008, se diferencia do 

conhecido funk carioca por abordar menos os temas ligados ao sexo e à criminalidade, e se 

voltar para a ostentação de bens de luxo. Tanto os artistas quanto os fãs têm características 

muito marcantes no que diz respeito ao comportamento e à estética. A moda tem extremo 

valor, e as marcas de luxo são sempre citadas nas letras das músicas. A opulência com que os 

funkeiros exibem joias, carros, bebidas e dinheiro nos seus videoclipes faz lembrar as antigas 

cerimônias de potlatch, em que o luxo era exibido e ostentado, dando-nos uma ideia de como 

o luxo era vivenciado em tempos pré-capitalismo.O funk ostentação se caracteriza como uma 

subcultura urbana, e seu estudo é importante para compreender as relações de poder que 

envolvem os funkeiros e os demais membros da sociedade contemporânea. Esse estudo 

procurou investigar as relações entre o luxo e a cultura de massa, tendo como objeto o funk 

ostentação, a fim de demonstrar que luxo e ostentação são elementos constituintes da 

sociedade, determinantes no comportamento dos indivíduos e parte da construção de 

identidade dos jovens funkeiros.  

 

Palavras chave: Funk Ostentação. Luxo. Identidade. Visibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

"Funk ostentação" is the name used to categorize a type funk music dedicated to sing about 

partying and consumption. The style became known nationally when it was associated with 

rolezinhos that happened in some shopping malls of São Paulo, and later, when one of his 

most famous representatives, MC Daleste, was murdered on stage while performing. 

Appeared in the state of São Paulo, in 2008, and differs from the known "funk carioca", witch 

is all about sex and crime, but talks about the display of luxury goods. Both artists and fans 

have very striking features with regard to behavior and aesthetics. Fashion has extreme value 

and luxury brands are always mentioned in the lyrics. The opulence with which funkers 

display jewelry, cars, drinks and money in their video clips reminds ancient ceremonies like 

the potlatch, where luxury was displayed and sported, and it was how luxury was experienced 

in pre-capitalism times. The funk ostentação is characterized as an urban subculture, and their 

study is important to understand the power relations involving funkers and the other members 

of contemporary society. This study sought to investigate the relationship between luxury and 

mass culture, having as object the funk ostentação, in order to demonstrate that luxury and 

ostentation are constituent elements of society, determining the behavior of individuals and 

part of the construction of identity of young funkers. 

 

Key words: Funk Ostentation. Luxury. Identity. Visibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um acontecimento chamou a atenção da mídia e foi amplamente noticiado em 8 de dezembro 

de 2013. Na noite daquele sábado, aproximadamente 6 mil adolescentes e jovens adultos se 

encontraram nos corredores do Shopping Metrô Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, 

andando pelos corredores lotados, entoando versos de músicas do chamado funk ostentação. A 

presença maciça de tantos jovens, a maioria da periferia da cidade, assustou os frequentadores 

do local, que, tomados pelo medo e pelo preconceito, disseram à imprensa ter presenciado um 

arrastão dentro do centro comercial, fato negado pela administração do estabelecimento. Para 

acabar com a confusão, a polícia foi chamada para intervir, e esse shopping acabou fechando 

uma hora e meia mais cedo. Naquela noite, foram realizadas apenas 3 prisões por furto no 

local.
1
 

 

Esse acontecimento ficou conhecido como "rolezinho" e outras versões suas passaram a se 

realizar, com a mesma repercussão. No dia 14 de dezembro, seis dias após o primeiro 

“rolezinho” no Shopping Metrô Itaquera, mais de 2 mil adolescentes marcaram um encontro 

no Shopping Internacional de Guarulhos, com o mesmo resultado: tumulto, correria, medo e 

envolvimento da polícia que, apesar de não ter identificado nenhum ato ilegal, levou 22 

pessoas para averiguação na delegacia. Todos os suspeitos foram liberados. Outros 

“rolezinhos” ainda aconteceram na região da Grande São Paulo nos dias 22 de dezembro de 

2013 e nos dias 04, 11 e 12 de janeiro de 2014.
2
 

 

Antes mesmo de 2013, podemos encontrar a origem dos “rolezinhos” em 2012, quando 

jovens de segmentos populares da sociedade começaram a usar redes sociais como o 

Facebook para marcar encontros com seus "seguidores". Os encontros aconteciam em espaços 

públicos destinados ao lazer, tais como parques e praças, mas começaram a assustar quando 

passaram a ser realizados dentro dos centros comerciais. O objetivo dos jovens era "zoar" com 

os amigos, passear, se divertir, paquerar, beijar e, em meio a tudo isso, alterar um pouco a 

ordem estabelecida nesses espaços. Deslocados para os shoppings, a reação das 

                                                 
1
 Informação de matéria publicada pelo site de notícias G1, disponível em <http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html> 
2
 Idem. 
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administrações foi fechar as lojas com medo de saques, desligar as escadas rolantes, chamar a 

polícia. A então presidente da república, Dilma Roussef, chegou a convocar uma reunião de 

emergência para discutir o assunto.
3
 Por fim, a solução encontrada foi acionar a justiça, 

pedindo liminares que proibissem a entrada de adolescentes desacompanhados nesses 

estabelecimentos. 

 

Os “rolezinhos” acabaram por incitar uma rica discussão sobre diversos temas: preconceito, 

ocupação de espaços públicos, visibilidade, distribuição desigual de renda... Uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Datafolha
4
 com os moradores da cidade de São Paulo mostra que os 

“rolezinhos” são amplamente desaprovados pela população, apresentando uma contradição 

interessante: enquanto 80% dos entrevistados apoiam a proibição judicial dos “rolezinhos” 

nos shoppings, 73% também acreditam que estes estabelecimentos não têm o direito de 

escolher quem pode frequentá-los. 

 

Os “rolezinhos” foram rapidamente associados ao funk ostentação. Especialmente porque essa 

foi muitas vezes a trilha sonora escolhida pelos adolescentes para tais encontros. O estilo 

musical que proclama o esbanjamento de produtos de marcas famosas, carros e festas 

encontra, nos passeios pelos templos do consumo moderno - os Shopping Centers - o espaço 

ideal para compartilhar esse elogio da ostentação. Apesar de os jovens participantes não 

relacionarem o funk ostentação com os “rolezinhos” pelos shoppings,
5
 considerando essas 

formas de encontro muito mais como reivindicações de espaços de lazer do que uma forma de 

protesto contra a discriminação social, fica claro que a reação negativa da sociedade em geral 

se deve à "invasão", por habitantes das periferias das cidades brasileiras, de espaços 

considerados pertencentes apenas à classe média e às elites. Afinal, o consumo, para as 

classes mais favorecidas de nossa sociedade, não é um hábito para todos, especialmente se 

entre esses “todos” estão aqueles que habitam as periferias. Para estes últimos, como nos 

mostra Brum (2013),no artigo "Os novos 'vândalos' do Brasil, publicado no jornal El País:  

                                                 
3
 segundo matérias publicadas pelos sites UOL, disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401561-82-dos-paulistanos-sao-contra-rolezinho-diz-

pesquisa-datafolha.shtml>  e da revista Veja São Paulo, em <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/onda-

de-rolezinhos-deixam-dilma-e-shoppings-em-alerta/>. 

4
 Disponível em < http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2014/01/1401676-82-dos-paulistanos-sao-

contra-rolezinhos-em-shoppings.shtml> 

5
 De acordo com a coluna de Eliane Brum, publicada no site do jornal El País, disponível em 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/23/opinion/1387799473_348730.html> 
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... Os shoppings foram construídos para mantê-los do lado de fora e, de 

repente, eles ousaram superar a margem e entrar. E reivindicando algo 

transgressor para jovens negros e pobres, no imaginário nacional: divertir-se 

fora dos limites do gueto. E desejar objetos de consumo. Não geladeiras e 

TVs de tela plana, símbolos da chamada classe C ou “nova classe média”, 

parcela da população que ascendeu com a ampliação de renda no governo 

Lula, mas marcas de luxo, as grandes grifes internacionais, aqueles que se 

pretendem exclusivas para uma elite, em geral branca. 

 

Esta dissertação, por sua vez, se dedica a estudar as relações entre o luxo e a periferia, por 

meio da análise do uso que o gênero musical conhecido como funk ostentação faz de objetos e 

signos do universo do luxo. A aproximação de mundos muitas vezes considerados distantes 

pode ser percebida claramente no funk ostentação. Nascido na periferia da cidade de São 

Paulo, o funk ostentação trata de temas diferentes do funk carioca. Enquanto no Rio de Janeiro 

podemos perceber como assuntos centrais o sexo e a criminalidade, em São Paulo os  

funkeiros versam sobre marcas famosas e o poder do dinheiro, com uma forte inspiração no 

estilo Bling Bling do hip hop norte-americano. Neste, os rappers, além de exaltar seu poder 

aquisitivo nas letras das músicas, reforçam esse fato visualmente, pelo uso de joias em 

profusão. O nome Bling Bling veio do som que as joias de metal precioso fazem ao baterem 

umas na outras. Assim como o funk carioca, o funk ostentação também se espalhou pelo nosso 

país, e seu principal nome, o MC Guimê, já teve música usada como tema de novela, e fez 

parcerias com ícones populares, como o jogador de futebol Neymar Jr.  

 

O fenômeno da ostentação não se limita ao universo do funk. Ele já está presente em outros 

estilos musicais, caso do "Camaro Amarelo", sucesso do sertanejo universitário, em que a 

dupla Munhoz e Mariano canta as vantagens de se ter um carro luxuoso para o sucesso no 

campo das conquistas amorosas. Uma pesquisa do IBOPE mostra que 28% das músicas mais 

tocadas nas rádios brasileiras tem as festas e o consumo como tema principal.
6
 A influência 

desses artistas populares pode ser percebida na estética adotada pelos jovens das periferias das 

grandes cidades. Mas como essas representações culturais se relacionam com o público? O 

que elas tem a dizer? Existe uma identificação entre consumidor e imagem? O estudo desse 

tipo de fenômeno é importante, pois, como afirma Ribeiro (2008, p. 69), "... a análise dos 

fenômenos culturais implica na elucidação dos contextos de sua produção, transmissão e 

recepção...."  

 

                                                 
6
 Disponível em < http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/tribos_musicais.pdf> 
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O jovem brasileiro é inundado por anúncios e referências às marcas nas músicas, programas 

de televisão e redes sociais de que participa. Entender o que elas querem nos dizer e 

decodificar suas mensagens se torna fundamental para a compreensão da interação entre a 

sociedade e as marcas, bem como é essencial para se entender por que elas têm um lugar 

garantido entre aqueles que, a princípio, não pertencem ao universo de luxo e consumo.  

 

A música é apenas uma das formas como o funk ostentação traduz o conceito de luxo e o seu 

consumo. O contexto social e econômico do país, que viveu uma economia estável nos 

últimos anos, e fez com que uma parcela maior da população tivesse acesso aos bens de 

consumo, reverbera também em como os jovens se comportam, como se vestem e como se 

relacionam com a sociedade. Tematizar como o funk ostentação produz novas identidades 

para a periferia e se relaciona com o restante da sociedade brasileira implica também 

investigar seus desafios políticos. Esta dissertação, então, busca averiguar como o funk 

ostentação se relaciona com o consumo, especialmente com os objetos de consumo de luxo, 

procurando delinear algumas questões que esse tipo de relação implica quanto à produção de 

novas identidades e à inserção sócio-cultural. O luxo e a ostentação, cantados nas músicas do 

funk ostentação, mostrados nos videoclipes e usados nas roupas são a linguagem pela qual 

jovens da periferia brasileira se posicionam perante a sociedade. 

 

O estudo de “subculturas” presentes nas grandes cidades, tal como o funk ostentação, é um 

tema caro aos Estudos Culturais desde o seus primeiras investigações realizadas na Inglaterra. 

A classificação do movimento funk no Brasil como uma “subcultura” se vale da definição 

desse termo desenvolvida por Hebdige (1979), e citada por Godart (2010, p. 33). “Subcultura” 

não deve, portanto, ser entendido como cultura subalterna, ou de menor importância. De 

acordo com estes autores, quando um grupo de indivíduos, dentro de determinada sociedade, 

se diferencia de outro a partir de características representativas claras, como modo de falar, 

vestimentas, gostos musicais e até ideais políticos, forma-se uma subcultura, uma espécie de 

fenômeno social que tem papel importante na construção da identidade de seus membros. Por 

sua vez, segundo Mattelart (2004, p. 62),  as “subculturas” são “um dos terrenos onde os 

pesquisadores do CCCS
7
 se mostraram, ao mesmo tempo, os mais produtivos, os mais 

inventivos, os que mais imediatamente percebiam as dinâmicas sociais". Nesse contexto, as 

classes populares se tornaram, a partir da escola de Birmingham, objetos de análise 

                                                 
7
 Centre for Contemporary Cultural Studies - Centro de pesquisa de pós-graduação da Universidade de 

Birmingham 
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privilegiados para que possamos entender seu papel diante da dominação social e como 

enfrentam o poder que procuram limitá-las, regulá-las, segregá-las.   

 

Por meio do que é apresentado pelo funk ostentação, pretendemos analisar como o luxo e a 

ostentação, nesse viés musical, são utilizados e ressignificados por jovens das periferias 

brasileiras. Outro objetivo desta dissertação é entender as escolhas estéticas e identitárias dos 

artistas do funk: por que uma parcela de um movimento tão popular acabar por escolher como 

referência o luxo? Para responder a tal questão será importante identificar as diferenças entre 

o consumo de bens de luxo por um público mais abastado a que ele originalmente se destina e 

pelas classes populares.  

 

Quanto ao procedimento metodológico, optamos, de início, por uma pesquisa bibliográfica 

sobre os termos pertinentes ao tema aqui investigado: luxo, dispêndio, ostentação, moda e 

identidade. Também foi realizada uma pesquisa exploratória para identificar e selecionar 

alguns exemplos, na música do principal expoente do funk ostentação, o MC Guimê, de 

situações em que o luxo ganha espaço na periferia e o luxo da periferia passa a se difundir 

para além desse espaço segregado muitas vezes social, econômica e culturalmente. A escolha 

pelo MC Guimê se deu por se tratar do artista com maior visibilidade na mídia e nas redes 

sociais, e, consequentemente, o que atinge o maior número de pessoas. Videoclipes de MC 

Guimê disponíveis no Youtube, bem como as letras de suas músicas, serviram-nos como uma 

espécie de “objeto empírico” para  aplicar, explorar e problematizar os referenciais teóricos 

que nos guiaram ao longo desta dissertação.  

 

No primeiro capítulo, apresentaremos, então, uma discussão mais conceitual a respeito do 

luxo e da ostentação, destacando como principais referências teóricas pesquisa de três autores 

franceses: Mauss (1924-25/2013)
8
, sociólogo e antropólogo, por ter investigado a dádiva e os 

processos de troca;  Bataille (1949/2013), escritor que atuou em diversas áreas como a 

sociologia e a antropologia e cujo estudo sobre o dispêndio foi fortemente influenciado pela 

"teoria da dádiva" de Mauss; Lipovetsky (2003/2005), filósofo, por seu trabalho dedicado à 

moda, ao luxo e à cultura. Outra referência importante para esse primeiro capítulo foi a "teoria 

da classe ociosa", de Veblen (1915/1980), sociólogo e economista norte-americano. A partir 

                                                 
8
 A primeira data apresentada nas citações se refere à data de publicação original, enquanto a segunda se 

refere ao ano da edição consultada para o desenvolvimento da dissertação. Esse critério foi utilizado ao longo 
de todo o texto. 
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das propostas desses autores, bem como de outras referências sobre luxo, moda e identidade, 

procuramos situar o lugar do luxo na sociedade contemporânea, para tentar elucidar o que está 

em jogo no funk ostentação. 

A fim de verificar se a ostentação é realmente um fenômeno atual da música popular no 

Brasil, ou se já se fazia presente ao longo de nossa história musical, o capítulo 2 apresenta um 

histórico da black music no século XX e início deste século XXI, investigando as origens do 

funk nos Estados Unidos e sua influência no desenvolvimento do funk brasileiro. Para isso, as 

elaborações do antropólogo Hermano Vianna (1987) sobre "O baile funk carioca" foram 

fundamentais, juntamente com as de Essinger (2013), jornalista  e crítico musical do jornal O 

Globo, que também se dedicou a estudar o funk carioca, desde sua gênese até a atualidade. 

Também para este segundo capítulo contribuíram a tese de doutorado de Rita Ribeiro (2008), 

além de outras referências. Por se tratar de um fenômeno muito recente, a falta de uma 

bibliografia acadêmica maior sobre o  funk ostentação acabou por direcionar o segundo 

capítulo da dissertação também para matérias publicadas em sites e revistas, mas nos valemos 

também dos poucos artigos acadêmicos que conseguimos localizar sobre  nosso tema.  

 

O passo seguinte, no capítulo 3, foi averiguar as questões sociais levantadas pela observação 

da ostentação no funk, no contexto brasileiro e sob a perspectiva de algumas referências caras 

aos chamados Estudos Culturais. A análise de letras e videoclipes de MC Guimê, o principal 

representante do funk ostentação, foi o viés escolhido para investigar questões como 

identidade e visibilidade, tão importantes para a construção das subjetividades 

contemporâneas. Também neste terceiro e último capítulo foi-nos possível articular 

referências utilizados nos capítulos I e II com aquelas mais especificamente relacionadas aos 

Estudos Culturais, sobretudo Hall (1992/2006; 2013/2016) e suas concepções sobre 

identidade e representação, mas também Canclini (1994/1998) e alguns outros autores. 

 

Como demonstraremos ao longo desta dissertação, criações populares como o funk ostentação 

são meios de se disseminar, através da periferia, uma nova maneira de se conceber o luxo, 

inclusive em uma dimensão de massa, mas também de construção de identidade e de 

visibilidade. Nesse percurso, como procuraremos tematizar nos capítulos desta dissertação, 

que o que é invisível socialmente ganha uma visibilidade, mas, nessa visibilidade, os próprios 

agentes e consumidores do funk periferia podem ser tomados por uma ofuscação capaz de 

cegá-los em sua própria construção identitária. Por isso, pareceu-nos pertinente citar, no final 

da Introdução desta dissertação, uma passagem de Bataille (1949/2013, p. 28) que, esperamos, 
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poderá se elucidar com o que pretendemos aqui discernir:"Em torno dos bancos modernos, 

assim como em torno dos mastros totêmicos dos Kwakiult, o mesmo desejo de ofuscar anima 

os indivíduos e os conduz a um sistema de pequenas afetações que os cega, uns aos outros..." 

Almejamos então que, com esta dissertação, possamos lançar, sem ofuscar, alguma luz sobre 

o modo como o luxo da periferia se apresenta e se difunde, através do funk ostentação, 

inclusive para além do espaço marginal onde ele foi produzido e se faz conhecer. Almejamos, 

também, que essa luz incida sobre as contradições socioculturais que ele procura resolver, 

mas que também, sobretudo no que lhe cega, não deixa de criar. 
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1 LUXO E DISPÊNDIO 

 

“Pobre gosta de luxo, quem gosta de lixo é 

intelectual." 

 

(Joãozinho Trinta) 

 

Três amigos conversam ao ar livre sobre a festa do dia anterior. Rapidamente, o assunto passa  

a ser uma garota loira que lá estava. O cenário parece bonito, fim de tarde, algumas 

montanhas ao fundo. Todos de óculos escuros, boné ou chapéu, correntes no pescoço, muitas 

tatuagens. Dois carros esportivos complementam a cena, e os jovens se recostam neles 

durante a conversa. O telefone de um deles toca e é possível ver que é um iPhone. É a garota, 

mas o jovem não a atende. Diz para os outros que, naquele dia, já tinha marcado o "rolé" na 

sua casa, tinha convidado os amigos e algumas "minas" para se divertir, para "tirar onda". A 

batida da música, então, começa. As imagens se revezam entre cenas dos dois carros, uma 

Ferrari preta e um Porsche branco, e o jovem dono do "rolé", num cenário de fundo infinito 

branco, sentado em frente a um piano de cauda branco, todo vestido de branco. Nesse cenário 

asséptico, contrastam as numerosas correntes douradas no pescoço. Outras cenas também são 

inseridas na edição rápida do vídeo: são closes do jovem de figurino branco, que se 

movimenta devagar. A câmera evidencia os piercings, os brincos que parecem ser diamantes, 

as correntes, os anéis cravejados de pedras presentes em vários dedos das duas mãos.  

 

Antes da letra da música propriamente dita começar, o jovem faz seu discurso em frente ao 

piano. Ele ainda não está cantando, o tom é de fala, coloquial, direto. É como um prelúdio, um 

prólogo que prepara o espectador/ouvinte para a música que vai começar: 

 

E olha onde nóis chegô, né mano? 

Os números só aumentando 

As minas mais top ao nosso redor 

Tomando uma vodca da melhor (Ciroc) 

Alto teor de luxo, festa forte 

Elas dizem que nóis é o fluxo 

Só malote de cem, de cinquenta 

Os bico pula alto, 
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 vish! Nem se aguenta,  

mas nóis representa 

E sabe como representar 

Um salve pra minha família,  

pros meus parceiros 

NMNM
9
, assim sempre será 

Aí, de Porsche Panamera 

 

Em seguida, a letra começa e o jovem funkeiro aparece em uma casa, cercado de mulheres 

dançando sensualmente, muitas de biquíni. Ele cita os milhões na conta, enquanto a câmera dá 

um close nos tênis Gucci que usa, e que também são citados no que é cantado, assim como o 

quanto as pessoas em geral falam de sua vida, ele querendo ou não. Como não pode evitar 

isso, é melhor usar o tempo para festejar com uma garrafa de champanhe Chandon na mão. 

Intitulado "Queira ou não queira", esse funk teve seu videoclipe postado no Youtube em 6 de 

maio de 2015. Hoje, pouco mais de um ano depois, conta com mais de 11 milhões de 

visualizações, somente na versão oficial. 

 

O funkeiro de branco ostentando carros e joias é MC
10

 Guimê, o maior nome do funk 

ostentação, expressão musical brasileira a ser tematizada por esta dissertação. Os números 

comprovam: a página de MC Guimê no Facebook tem mais de 9 milhões de likes, e, de 

acordo com seu site oficial, seus vídeos somam mais de 285 milhões de visualizações. Ele 

cobra entre 35 e 50 mil reais por show. Como sua apresentação dura, em geral, 40 minutos, 

faz vários shows em uma mesma noite. Há, também, contratos com marcas conhecidas, como 

New Era e Nike. Guilherme Aparecido Dantas, o Guimê, tem apenas 23 anos e vem de uma 

família humilde, em Osasco, São Paulo. Abandonado pela mãe, criado pelo pai eletricista e a 

madrasta em um bairro pobre, começou a trabalhar aos 12 anos, não porque precisava ajudar a 

família, mas para poder comprar os supérfluos que sempre desejara. Interessou-se 

inicialmente pelo rap, mas viu no funk uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, e de forma 

rápida.
11

 

 

                                                 
9
 A sigla NMNM é a abreviação para "Nem Maior, Nem Melhor", nome da websérie em 12 episódios que 

mostra, em estilo documental, o dia a dia do funkeiro MC Guimê, postada em seu canal no Youtube. 
10

 Master of Ceremony. Mais sobre a sigla MC no capítulo II. 
11

. As informações contidas nesse parágrafo são provenientes de entrevistas e reportagens com o cantor MC 
Guimê publicadas em diversos veículos da imprensa nacional, como, por exemplo, as entrevistas à revista Trip 
(agosto de 2013) e à revista Poder (outubro de 2015), mas também a matéria difundida na revista Veja de (29 
de abril de 2014). Essa publicações estão relacionadas nas Referências Bibliográficas, no final desta dissertação. 
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Números tão expressivos indicam o poder de influência do movimento funk ostentação. As 

músicas, os videoclipes e, mais importante, as mensagens que propagam, atingem milhões de 

pessoas no Brasil, difundindo a concepção de que a posse dos bens de consumo de luxo é o 

caminho para a felicidade. Essa concepção não deixa de se articular ao fato de que "a busca 

por luxo é mais onipresente agora que em qualquer outro momento da história" (SUDJIC, 

2008/2010, p. 92), inclusive porque, na civilização contemporânea, essa busca ultrapassa a 

diferenciação de classes. Nos dias atuais, o gosto pelos produtos de grife, fabricados por 

marcas de renome mundial, evidencia uma relação mais próxima entre o homem, os objetos e 

seus signos. Nesse contexto, como luxo e supérfluo podem ser equivalentes, vivemos um  

momento em que "o 'direito' às coisas supérfluas" é direito de todos (LIPOVETSKY; ROUX, 

2003/2005, p. 16). Mas qual seria a relação do homem com os objetos que o cercam? Mais 

especificamente, qual seria sua relação com os objetos de luxo? Tem se tornado cada vez mais 

frequente que aquilo que possuímos toma um valor que vai além do valor material, pois 

contém um valor que está ligado à nossa própria identidade: os objetos que escolhemos para 

possuir e nos cercar "são o que usamos para nos definir, para sinalizar quem somos, e o que 

não somos" (SUDJIC, 2008/2010, p. 21).  

 

Pode parecer contraditório, à primeira vista, associar algo muitas vezes considerado ainda 

elitista como o luxo a um movimento oriundo de uma subcultura
12

 extremamente popular 

como o funk. Essa é uma das dificuldades para se definir o que é o luxo hoje, inclusive 

também porque a sociedade contemporânea vive um momento em que o luxo se transformou 

em indústria, e, consequentemente, objetos considerados de luxo também são produzidos em 

massa (e não mais apenas “para poucos”)
13

, com um impacto direto sobre a cultura. Assim, 

para investigar como a subcultura do funk ostentação se relaciona com o consumo, 

especialmente com os bens de consumo de luxo, evidenciando as relações entre o luxo, a 

                                                 
12

 Como já foi dito na Introdução desta dissertação, a classificação do movimento funk no Brasil como uma 

“subcultura” se vale da definição desse termo desenvolvida por Hebdige (1979), e citada por Godart (2010, p. 

33). Subcultura não deve, portanto, ser entendido como cultura subalterna, ou de menor importância. De acordo 

com estes autores, quando um grupo de indivíduos, dentro de determinada sociedade, se diferencia de outro a 

partir de características representativas claras, como modo de falar, vestimentas, gostos musicais e até ideais 

políticos, forma-se uma subcultura, uma espécie de fenômeno social que tem papel importante na construção da 

identidade de seus membros. 
13

 Os anos de 1990 marcam o início do processo de financeirização das grandes marcas de luxo, que passam a ser 

controladas por conglomerados financeiros, com capital aberto. Como consequência, a lucratividade dessas 

empresas passa a ser o foco, ao invés da produção de objetos de extrema qualidade, de maneira tradicional. 

Assim, as marcas começam a oferecer produtos mais acessíveis à classe média. Trabalharemos melhor esse tema 

no item 1.3. Para mais informações sobre o mercado atual do luxo ver THOMAS (2008, p. 15-85), e DINIZ 

(2012, p. 15-28) 
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cultura contemporânea e a periferia, é preciso entender como o luxo esteve presente ao longo 

da história do homem.  

 

Luxo, ostentação e dispêndio estão presentes das sociedades antigas às contemporâneas, 

conforme nos mostram autores como Mauss (1924-1925/2013), Bataille (1949/2013) e 

Lipovetsky (2003/2005). A princípio, esses três termos podem ser confundidos como 

sinônimos, mas não o são. Ao longo desta dissertação, eles aparecerão com frequência, e é 

importante, portanto,  diferenciá-los para um bom entendimento do que ela pretende abordar. 

Partindo da definição contida no Dicionário Aurélio, luxo é entendido como qualquer coisa 

supérflua, dispendiosa ou difícil de se obter, que não tem uma função objetiva, satisfazendo os 

caprichos humanos sem nenhuma relação com a utilidade; trata-se, ainda, da suntuosidade, 

podendo também ser entendido como aquilo que é requintado ou bem feito.  

Etimologicamente, a palavra “luxo” não deriva de lux (luz), mas sim de luxus, termo do 

vocabulário agrícola, significando "crescer em excesso". Ao longo do tempo, “luxo” passou a 

significar apenas "excesso", até adquirir o significado que conhecemos hoje: "...no luxo 

contemporâneo há um caráter subjetivo nos símbolos que caracterizam o luxo (raridade, 

exclusividade e de difícil obtenção), gerando uma carga emocional, oriundo da necessidade 

humana, de um significado pessoal." (DINIZ, 2012, p.17). Por sua vez, ostentação, no 

Dicionário Aurélio, significa esbanjamento, exibição vaidosa, vanglória, magnificência, 

pompa. Dispêndio, por fim, considerando por ora apenas o que está dicionarizado sobre esse 

termo, quer dizer despesa, gasto, consumo, e até mesmo perda, ou prejuízo; assim, em geral, é 

necessário um mínimo de dispêndio para se produzir qualquer coisa, seja ela útil ou não. 

Verifica-se que, na sua relação com o que se obtém como supérfluo, dispendioso e sem 

utilidade, já temos uma relação entre luxo, ostentação e dispêndio a ser explorada com maior 

detalhe mais adiante.  

 

 

1.1 O princípio do luxo: o sagrado 

 

 

O luxo, segundo Lipovetsky (2003/2005, p. 22-27), é um fenômeno cultural e social oriundo 

de manifestações culturais inicialmente religiosas. Os povos ditos selvagens, mesmo antes da 

dominação das técnicas de agricultura ou domesticação dos animais, já se valiam, de certa 
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forma, do luxo. Os primeiros bens de luxo foram os objetos dedicados à representação das 

divindades primitivas e, para o homem daquele período, eram objetos de grande valor 

espiritual, de natureza sagrada, dotados de qualidades mágicas. Sua adoração garantia 

proteção, sorte e abundância, além de funcionar como um canal de comunicação com o 

mundo dos deuses. Mas esses objetos não eram a única forma de manifestação do luxo. Por 

exemplo, o homem do Paleolítico não produzia bens de muito valor, mas, quando possível, 

alimentava-se abundantemente, sem se preocupar com o amanhã, assim como enfeitava-se e 

admirava-se em ocasiões de festas e ritos: "Nada de esplendores materiais”, mas havia uma 

“ausência de previdência”, uma “mentalidade de dilapidação” que lhe prescrevia  “consumir 

sem sobra e partilhar objetos e alimentos com os membros da comunidade local" 

(LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 22).  

 

Esse tipo de consumo e partilha implicava ainda um modo não-comercial de relacionamento 

entre alguns dos povos chamados primitivos e entre estes e os objetos. Bens preciosos e não 

utilitários, ou seja, supérfluos, eram considerados dádivas. Dádivas que, muitas vezes, eram 

oferecidas de maneira ritualística, em festas e cerimônias religiosas ligadas à generosidade, 

agradecimento ou conquista de novos territórios, e que exigiam reciprocidade, redistribuindo 

a riqueza. A troca de dádivas funcionava como um elemento de ligação social entre os 

homens, e de ligação espiritual entre o homem e o mundo. O luxo, então, atrelava-se mais 

diretamente ao mundo místico, à eternidade, e não tanto à concentração de riquezas e à 

dominação política. Mauss (1924-25/2013), em "Ensaio sobre a dádiva", desenvolveu um 

importante estudo acerca da dádiva em diversas sociedades então qualificadas como 

primitivas, e o papel social daquilo que Lipovestky (2003/2005, p. 22) chamou de 

"dilapidação" da riqueza. Ao estudar o comportamento de tribos em algumas partes do 

mundo, Mauss (1924-25/2013, p. 13) afirma que os processos de troca de dádivas com usura 

estão intrinsecamente ligados à vida em sociedade: "Jamais parece ter havido, nem até uma 

época bastante próxima de nós, nem nas sociedades muito erroneamente confundidas sob o 

nome de primitivas ou inferiores, algo que se assemelha ao que chamam de Economia 

natural". Ele identificou, ainda, que a troca não deve ser confundida com escambo, pois não 

há nenhum tipo de negociação quanto ao valor da dádiva.  

 

Nessas tribos, as cerimônias de troca acontecem quando há uma mudança na situação social 

dentro daquela sociedade, seja um casamento, um funeral ou iniciação, sempre acompanhada 

de rituais festivos, e acontecem em forma de dádiva, ou como a destruição espetacular de 



21 

 

riqueza, em forma de sacrifício religioso e oferendas aos ancestrais.  A circulação de riquezas 

a partir da troca não se restringe a bens materiais, compreendendo também "amabilidades, 

banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras" (MAUSS, 1924-

25/2013, p.14). Quando um indivíduo oferece um presente em forma de dádiva, ele 

geralmente o faz em nome de seu clã, sua família ou sua tribo. Mas não o faz de maneira 

puramente altruísta, porque, se em um primeiro momento, a oferenda é voluntária, ela é 

também egoísta, interessada: é através dela que se dá a hierarquia dentro da sociedade e, 

assim, "Dar é manifestar superioridade..." (MAUSS, 1924-25/2013, p.126). Em geral, o 

objetivo dessas dádivas oferecidas é desafiar e humilhar um rival, que, ao aceitar a dádiva, 

compromete-se, perante o restante da sociedade, a retribuir com juros a dádiva recebida. 

Dessa maneira, a dádiva deve ser sempre prodigiosa, esperando-se uma retribuição à altura, 

senão maior e, socialmente, "ninguém é livre para recusar um presente" (MAUSS, 1924-

25/2013, p.37). 

 

O trabalho de Mauss (1924-25/2013) influenciou diretamente Bataille (1949/2013, p. 24), 

permitindo-lhe afirmar que, em sociedades consideradas economicamente primitivas, a 

produção e aquisição de bens tem um "caráter secundário" em relação ao dispêndio de 

riquezas por ocasião das relações de troca, pois o dispêndio demarca a ordem e a hierarquia 

nessas sociedades. O gasto espetacular com a oferenda, ou seja, a perda suntuária de um clã 

ou de um indivíduo, não era uma preocupação, visto que todos sabiam que a dádiva deveria 

ser paga, futuramente, com usura. Assim, o resultado do dispêndio é sempre social, pois ele 

estabelece relações de obrigação entre os indivíduos à medida que cada um se compromete a 

dar, receber e retribuir as oferendas, de maneira farta e generosa, sob pena de perder respeito e 

posição social dentro da tribo. As cerimônias que envolviam esse tipo de troca eram rituais 

importantes nas sociedades estudadas por Mauss (1924-1925/2013) e aconteciam sempre de 

maneira grandiosa, envolvidas muitas vezes em um caráter quase religioso. Essa relação entre 

o dispêndio e o sagrado acontece porque tudo que é sagrado é constituído "...de uma operação 

de perda" (BATAILLE, 1949/2013, p. 22). A esse processo de dar e retribuir oferendas como 

forma de conquistar e exibir respeito e posição social, Mauss chamou de Potlatch: 

 

A obrigação de dar é a essência do potlatch. Um chefe deve oferecer vários 

potlatch, por ele mesmo, por seu filho, seu genro ou sua filha. Ele só 

conserva sua autoridade sobre a tribo e sua aldeia, até mesmo sobre sua 

família; só mantém sua posição entre chefes - nacional e internacionalmente 
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- se prova que é visitado com frequência e favorecido pelos espíritos e pela 

fortuna, que é possuído por ela e que a possui; e ele não pode provar essa 

fortuna a não ser gastando-a, distribuindo-a, humilhando com ela os outros, 

colocando-os à sombra de seu nome.(MAUSS, 1924-25/2013, p. 69) 

 

Mauss (1924-25/2013, p.70) afirma ainda que o costume da dádiva, essa obrigação de 

compartilhar o que foi ganho, redistribuir o potlatch com usura como forma de 

reconhecimento, podem ser constatados em todas as sociedades primitivas por ele estudadas, 

e tem alto valor sociológico, pois servem para explicar nossa própria sociedade, tanto 

histórica quanto economicamente. Bataille (1949/2013, p. 25) confirma o pensamento de 

Mauss, destacando que a perda que acontece nessas trocas é muito significativa, levando-o a 

localizar uma "propriedade positiva da perda", pois é dela que deriva "a nobreza, a honra, a 

posição na hierarquia". A riqueza, então, não tem como função primordial a satisfação de 

necessidades. Ela aparece como forma de poder associada à perda. O recebimento de um 

potlatch pode tornar um homem rico, com autoridade dentro de seu círculo social, mas sua 

fortuna fica atrelada à obrigação da retribuição, "no sentido em que esse poder é caracterizado 

como poder de perder" (MAUSS, 1924-25/2013, p. 26). A fortuna, nesse contexto das 

sociedades ditas primitivas, de nada vale se não puder ser gasta, distribuída, pois é através 

dessa perda que se torna possível atingir glória e poder social. É essa a sua utilidade. 

 

Para Veblen (1915/1980, p.18-22), existe ainda outra maneira de o indivíduo viver a 

experiência do luxo, nessas sociedades de "baixo estágio de desenvolvimento", além da troca 

e do dispêndio: a realização de façanhas ou proezas traz ao indivíduo honra, dignidade e 

nobreza. São consideradas proezas quaisquer tarefas realizadas com dignidade, honra e 

nobreza, sem implicar trabalho subserviente ou submisso. A ligação com as tarefas diárias e 

com o trabalho rotineiro destituídos de uma dimensão espetacular é considerada humilhante. 

Aqueles que se dedicam a realizar as tarefas prodigiosas, tais como as relacionadas à guerra 

ou ao espetáculo, são então recompensados com troféus, com a posse de objetos de utilidade 

ou com a disposição de serviços. Nesse contexto, "o conceito de dignidade, valia ou honra, 

quando aplicado a determinados indivíduos ou a determinadas atividades, é de primordial 

importância no desenvolvimento das classes e das diferenças de classe." (VEBLEN, 1915/ 

1980, p.22). Assim, gradualmente, vai surgindo um grupo detentor de vantagens dentro do 
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convívio social e que, mais tarde, toma a forma da "classe ociosa"
14

 definida por esse autor. 

 

Com o aparecimento do Estado, e de sociedades divididas em classes, surge uma nova lógica 

de distribuição de riquezas, mais hierarquizada, e o luxo ganha também o caráter de 

hereditariedade. Direito divino dos reis, o luxo continua mantendo seu caráter sagrado, e só os 

representantes divinos na Terra e seus descendentes podem lhe ter acesso irrestrito, visto que 

não há, ou é mínima, a movimentação entre as classes. Com a sociedade organizada por um 

poder centralizador, a distribuição contínua da riqueza dá lugar ao acúmulo de bens e à 

intensificação da ostentação:  

 

...Reis e senhores dedicam-se a deslumbrar, despendendo à larga butins e 

rendimentos, vivendo com numerosa criadagem, exibindo trajes e adornos 

suntuosos. Têm a obrigação de dar festas ricas e abundantes, de prodigalizar 

benefícios em presença do maior número de beneficiários, não se 

concebendo o luxo sem espetáculo de dilapidação, sem o olhar e a admiração 

do outro (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 33).  

 

Como podemos apreender na citação acima, o olhar do outro, fundamental para a experiência 

do luxo na Antiguidade, também já era evocado pelas formulações desenvolvidas por Mauss 

(1924-25/2013) em "Ensaio sobre a dádiva", permanecendo importante até hoje. Por isso, 

precisamos agora averiguar como esse olhar do outro continua desempenhando um papel 

importante na relação entre o homem e o luxo. 

 

 

1.2 O  luxo mercantil 

 

 

Para Mauss (1924-25/2013, p.139), as sociedades só progrediram quando deixaram de lado as 

armas e estabilizaram suas relações de troca. Podemos afirmar também que desenvolvimento 

da economia a partir da Idade Média transforma a sociedade, intensificando os gastos com o 

luxo e o "dispêndio improdutivo", definido por Bataille (1949/2013, p. 19) como todo aquele 

                                                 
14

 O conceito de classe ociosa definido por Veblen (1915/1980, p. 25) corresponde à classe que, sendo detentora 

de riqueza, não depende do trabalho para sua sobrevivência. Sua origem se dá a partir do surgimento da 

propriedade privada. 
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que não tem como resultado a produção de recursos vitais para a manutenção da vida humana. 

A nobreza, cada vez mais livre de obrigações militares, acaba por se tornar "classe de 

representação e recreio" (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 35), dedicando-se a reforçar 

sua superioridade hierárquica por meio das despesas suntuárias. O potlatch que Mauss 

identificou como um hábito das sociedades economicamente menos evoluídas continua a 

existir, mas na forma de um novo modelo, já que não engloba mais a redistribuição da 

riqueza. Sua função de garantir o status social de um grupo ou indivíduo, contudo, é 

intensificada: "Não há sociedade estatal-hierárquica sem a escalada dos signos faustosos da 

desigualdade social, sem os sobrelanços ruinosos e as rivalidades de prestígio pelos consumos 

improdutivos." (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 34).  

 

O potlatch então permanece presente na vida dos homens por toda parte, sobretudo como 

forma de diferenciação social. É por meio dele que o indivíduo pode conquistar ou reafirmar 

sua posição dentro da hierarquia social. E ele só se faz eficiente quando se gasta aquilo que 

não é exatamente necessário à sobrevivência humana, ou seja, no dispêndio do supérfluo: 

 

Para o homem ocioso, o consumo conspícuo de bens valiosos é um 

instrumento de respeitabilidade. À medida que acumula riqueza, ele é 

incapaz, sozinho, de demonstrar a própria opulência pelo consumo 

conspícuo. Recorre por isso ao auxílio de amigos e concorrentes, dando-lhes 

presentes valiosos e convidando-os para festas e divertimentos dispendiosos. 

É verdade que festas e divertimentos se originaram provavelmente no 

simples sentimento ingênuo de ostentação; bem cedo, todavia, adquiriram 

aquela utilidade de consumo conspícuo, retendo até hoje esse caráter; assim, 

essa utilidade há muito é o fundamento substancial do seu uso. Os 

divertimentos custosos, tais como o potlatch (festa dada em certas tribos de 

índios americanos pelo aspirante à chefia), e o baile, são especialmente 

próprios para tal fim. (VEBLEN, 1915/1980, p. 51) 

 

O mundo passa então a funcionar conforme um modelo de acumulação de bens e riquezas,  a 

noção de propriedade começa a ter mais importância no âmbito social. De acordo com Veblen 

(1915/1980, p.26-28), após o sistema de propriedade de bens se instalar, a riqueza não perde 

sua utilidade "como prova honorífica da prepotência do dono" porque "...o motivo que está na 

base da propriedade é a emulação". A propriedade funciona como um troféu, um  termômetro 

de comparação entre os homens, tornando-se "a base convencional da estima social”, de modo 
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que “nenhuma posição honrosa na comunidade” passa a ser “possível sem ela”: “torna-se 

indispensável adquirir e acumular propriedade a fim de conservar o bom nome." (VEBLEN, 

1915/1980, p.28) 

 

Desse modo, o enriquecimento da burguesia acaba por suplantar a concepção do luxo 

exclusivamente hereditário. De vínculo com o sagrado, o luxo passa a se associar mais 

especificamente à aquisição, à estabilidade, fazendo com que a dimensão da perda, embora 

ainda presente, não tenha o mesmo destaque de antes:   

 

Os processos de troca na economia mercantil têm um sentido aquisitivo (...) 

É somente na medida em que a estabilidade é assegurada, e não pode mais 

ser comprometida por perdas mesmo consideráveis, que elas são submetidas 

ao regime do dispêndio improdutivo. Os componentes elementares do 

potlatch encontram-se, nessas novas condições, sob formas que não são mais 

tão diretamente agonísticas: o dispêndio ainda é destinado a adquirir ou a 

manter a posição, mas em princípio não tem mais como finalidade fazer com 

que um outro perca essa posição. (BATAILLE, 1949/2013, p. 26-27) 

 

Antes do sistema de classes se firmar como o principal modelo de hierarquização da 

sociedade, os processos de troca estabelecidos dentro das sociedades economicamente 

primitivas eram responsáveis pela circulação da riqueza. As relações entre os homens 

passavam pela vontade de humilhar o outro, de rebaixá-lo, para provar, estabelecer ou manter 

sua importância social, através do luxo dispendido na perda suntuária. Ao mesmo tempo, a 

riqueza era, assim, constantemente redistribuída. Mas, com as profundas mudanças 

econômicas e sociais provocadas pelo aparecimento do comércio, a evolução do modelo 

econômico para o capitalismo e a organização do mundo em torno da propriedade privada, a 

acumulação da riqueza, e não mais a troca do tipo potlach, passa a ser privilegiada. Desfaz-se 

o laço da obrigação da retribuição, a humilhação do outro perde importância, dando lugar a 

outro tipo de relação do homem com os bens de luxo, mais individual. 

 

A riqueza se transforma no meio pelo qual o indivíduo avalia a si próprio e ao outro. Assim, 

ele só se satisfaz na busca pelo próximo patamar social, entediando-se rapidamente quando 

atinge o mesmo padrão de vida dos demais membros de seu grupo. O dispêndio, então, é a 

maneira pela qual o indivíduo exibe sua riqueza, pois só assim  será possível aumentar seu 
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respeito e poder perante a sociedade. Consequentemente, quanto mais adquire, mais é 

admirado pelo olhar dos outros, e mais se satisfaz consigo mesmo. (VEBLEN, 1915/1980, p. 

29-33) 

 

Lipovetsky (2003/2005, p.34-35) explica que foi a partir da ascensão da burguesia e da 

possibilidade de mobilidade social, juntamente com o surgimento da moda, que a concepção 

de luxo começou a se transformar: "Com a moda, instala-se a primeira grande figura de um 

luxo absolutamente moderno, superficial e gratuito, móvel, liberto das forças do passado e do 

invisível" (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 40). Avelar (2009, p. 41) concorda que a 

moda "é uma das primeiras áreas a inaugurar esse 'luxo moderno'" e vai além ao afirmar que a 

moda é resultado das mudanças econômicas e a consequente intenção de ostentar. A moda 

funciona como um sistema de signos, no qual os indivíduos "reafirmam constantemente sua 

inclusão em certos grupos sociais, culturais, religiosos, políticos ou ainda profissionais" 

(GODART, 2010, p. 36). As vestimentas são ferramentas de identificação imediatas, visíveis 

por todos como sinais de pertencimento ou não-pertencimento, enfatizando a posição 

hierárquica do indivíduo dentro do cenário social, fazendo da moda o palco perfeito para o 

dispêndio improdutivo e a ostentação.  

 

Para a classe burguesa ascendente, foi por meio da moda que, antes mesmo que politicamente, 

os conflitos com a aristocracia começaram a aparecer. O burguês que podia gastar em 

vestuário, joias e adornos, o fazia imitando os signos da nobreza. Esta, por sua vez, lançava 

mão das mudanças regulares da moda como uma maneira de continuar se diferenciando do 

“novo rico”, somente para ser novamente imitada, num ciclo vicioso de dispêndio e 

ostentação. Portanto, "o princípio fundador da moda é a 'ostentação'... A ostentação é a 

afirmação agonística, fundamentada na luta por posição econômica, status social ou inclusão 

cultural por meio de elementos visíveis e suscetíveis de serem interpretados por todos." 

(GODART, 2010, p.23).  

 

O olhar do outro é fundamental para a moda, assim como para a ostentação. As vestimentas 

não devem ser somente caras, mas, para realizar sua função de ostentação: elas devem 

aparentar seu alto valor, o que faz da moda uma questão "econômica, e não estética" 

(VEBLEN,  1915/1980, p. 188). Além disso, a moda ainda funciona como uma ferramenta de 

inserção do indivíduo na sociedade, ditando a aparência e o comportamento esperados para se 

ser aceito como membro de determinada classe ou de certo grupo social. Esclarece-se, 
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portanto, o entrelaçamento da moda com o luxo e a ostentação: 

 

A lei do dispêndio conspícuo orienta o consumo do vestuário, aliás, como 

em outras coisas, indiretamente, mediante a formação das regras do gosto e 

da decência. Na grande maioria dos casos, o motivo consciente de quem usa 

ou compra vestuário conspicuamente dispendioso é a necessidade de se 

conformar com o uso estabelecido, e de viver à altura do padrão adotado no 

tocante ao gosto e à respeitabilidade. Mas não apenas porque a gente precisa 

se orientar pelo código de propriedade em questão do vestuário a fim de 

evitar a mortificação proveniente de um reparo ou comentário desfavorável; 

mas porque, além disso, a exigência dos gastos supérfluos está tão arraigada 

em nossos hábitos de pensamento no que toca ao vestuário, que qualquer 

outra indumentária que não a dispendiosa nos é instintivamente odiosa. Sem 

reflexão ou análise, sentimos que o barato é indigno. (VEBLEN, 1915/1980, 

p. 98-99) 

 

Um capítulo curioso da história do luxo foram as artimanhas engendradas pela nobreza com o 

objetivo de impedir que os nobres, antes intocáveis e protegidos por seu direito hereditário ao 

luxo, fossem confundidos com os plebeus. A fim de preservar seu lugar de prestígio, a 

aristocracia cria uma série de regulamentações a respeito da moda, garantindo que a elegância 

seria privilégio dos nobres. É certo que as chamadas "leis suntuárias" não se tornaram 

exatamente novidade no mundo mercantil e capitalista. Existiram na China Imperial e na 

Roma Antiga, mas se desenvolveram muito na Europa a partir do Renascimento. Elas 

definiam e regulavam que o "preço mais alto que a mulher de um servo” também poderia ser 

pago “por um véu", assim como definiam o "comprimento máximo do cordão do xale de um 

cidadão comum" (COX; JONES; STAFFORD, 2012/2013, p.81), passando pelas cores que 

cada grupo social poderia utilizar em suas vestimentas, além de controlar também alimentos e 

bebidas. A violação dessas leis suntuárias era severamente punida. Apesar de, no discurso da 

aristocracia, essas leis servirem para garantir os bons costumes morais da sociedade, e terem 

inclusive impacto econômico ao proibir a importação de produtos estrangeiros, a verdadeira 

razão de sua existência era a repressão do avanço de poder da burguesia (GODART, 2010, p. 

28).  

 

Veblen (1915/198) também discorre a respeito da real significação do consumo de bens de 

luxo. Segundo ele, as sociedades, especialmente aquelas organizadas a partir de uma tradição 
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patriarcal, desaprovam qualquer relação entre as classes servis e os objetos de luxo. Assim, a 

princípio, o luxo tem por objetivo a satisfação própria, o prazer do próprio consumidor e é, 

portanto, considerado "atributo do senhor": "Pela própria natureza das coisas, os luxos e os 

confortos da vida pertencem à classe superior." (VEBLEN, 1915/1980, p. 49-51). Nesse viés, 

cabe à parcela menos favorecida da população consumir apenas aquilo que é necessário para 

sua subsistência, e que lhe permita continuar a servir a seus superiores. Além disso, é a 

própria capacidade de consumir que confere ao indivíduo nobreza e honra, por funcionar 

como prova de riqueza. Consequentemente, quem não consome passa a ocupar uma posição 

inferior na hierarquia social. 

 

Desse momento em diante, quando o luxo se torna mercantilizado, uma relação mais pessoal e 

estética com os objetos aparece. É aí que o luxo se associa, também, à arte. Quem tinha 

riqueza, tornava-se mecenas, patrocinando artistas e dando início assim ao produto de luxo 

assinado: as obras de arte que cercavam nobres e burgueses, em busca de uma vida "mais bela 

e mais refinada" (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 36). Com o enfraquecimento de seu 

caráter sagrado, intensifica-se o caráter de inutilidade e futilidade do luxo e do dispêndio. Era 

o luxo puramente estético, não relacionado à religião, mas ligado à moda, à sensualidade e ao 

efêmero. Esse luxo mercantil passa a transforma os objetos de luxo antes associados a 

representações mágicas das divindades em símbolos que davam destaque àqueles envolvidos 

nos processos de troca de mercadorias preciosas.  

 

Nesse contexto em que os objetos passam a ser mercadorias, parece-nos imprescindível citar, 

mesmo que brevemente, a concepção de mercadoria apresentada sobretudo no primeiro 

capítulo de O Capital (MARX, 1867/1983, p. 45-78). Nessa concepção, um objeto se torna 

mercadoria quando é “transferido a quem vai servir como valor de uso”, ou seja, a quem vai 

utilizar suas propriedades, mas essa transferência se dá efetivamente “por meio da troca” 

(MARX, 1867/1983, p. 49): o objeto deixa de servir apenas para consumo exclusivo de seu 

produtor e passa a ser trocado por outro que lhe é equivalente. Por sua vez, essa equivalência 

entre as mercadorias na troca será determinada pela quantidade do trabalho despendido na 

produção de cada mercadoria, ou seja, “dispêndio de trabalho humano” (MARX, 1867/1983, 

p. 51). Desse modo, quanto maior a quantidade de trabalho necessária para se produzir um 

objeto, maior será se valor.  

 

Se aplicamos, portanto, essa concepção marxista do valor das mercadorias aos objetos de 
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luxo, podemos apreender por que, provenientes de um delicado e dispendioso trabalho 

(muitas vezes até artesanal), eles se apresentam com mais valor que produtos similares 

produzidos industrialmente em massa. Mas se, por um lado, os objetos de luxo no mundo 

mercantil sempre estiveram associados a esse tipo de trabalho gasto em sua produção, sendo 

ainda objetos de extrema qualidade e feitos a partir de materiais preciosos que implicam mais 

trabalho para serem encontrados ou criados, por outro lado sua utilidade sempre foi 

questionada. Afinal, qual é a diferença, na prática, de talheres de um metal comum, e talheres 

de prata feitos a mão? Enquanto Marx (1867/1983) responderia a tal questão se pautando pela 

diferença da quantidade de trabalho gasto para produzir esses dois tipos de talheres, Veblen 

(1915/1980, p. 80) propõe que esse tipo de diferença não se restringe à utilidade prática, nem 

à estética desses objetos, ele tem mais relação com o que eles representam ao olhar do outro. 

 

Retomando ainda um pouco mais a concepção marxista da mercadoria, podemos apreender 

que, além de sua “forma natural” como “ferro, linho, trigo, etc”, os objetos passam a ser 

mercadorias “devido à sua duplicidade” – social – como “objetos de uso e simultaneamente 

portadores de valor” (MARX, 1867/1983, p. 53) deduzido do trabalho para produzi-los. 

Assim, a mercadoria ultrapassa a qualidade “natural” de coisa. Nesse ultrapassamento, 

também iremos encontrar o que Marx (1867/1983, p. 70- 78) chama de “caráter fetichista da 

mercadoria” associando-o ao caráter social do trabalho que a produz. Com o termo 

“fetichista”, Marx (1867/1983, p. 71) quis destacar a dimensão “misteriosa”, 

“fantasmagórica” e mesmo “metafísica” da mercadoria porque nela o que é social ganha uma 

forma objetiva que mascara tal característica social: 

 

O misterioso da forma mercadoria consiste... simplesmente no fato de que 

ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como 

características objetivas dos próprios produtos de trabalho... e, por isso, 

também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como 

uma relação social existente fora deles, entre objetos... A forma mercadoria e 

a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, não 

têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as relações 

materiais que daí se originam. Não é mais nada que determinada relação 

social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas.  
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Encontramos nesse “mistério”, nessa “fantasmagoria” e nessa “metafísica” da mercadoria 

uma referência importante para tematizarmos o fascínio que o objetos de luxo passam a 

exercer inclusive porque nem sempre se apresentam como úteis. Por sua vez, a noção de 

“utilidade” como determinante do valor e mesmo da troca também será questionada por 

Bataille (1949/2013, p. 19): "Não existe, com efeito, qualquer meio correto... que permita 

definir o que é útil aos homens". Assim, para Bataille (1949/2013), a vida em sociedade não 

pode ser resumida apenas às atividades que têm como objetivo a conservação da vida e o 

acúmulo de recursos para sua manutenção: ela deve considerar também o consumo daquilo 

que, a princípio, pode ser considerado supérfluo. O consumo, então, aparece para Bataille 

(1949/2013) como parte do sistema social, podendo ser dividido em dois tipos: o primeiro é o 

dispêndio produtivo, que compreende o gasto mínimo necessário para a produção de recursos 

responsáveis pela manutenção da vida; o segundo tipo é o chamado dispêndio improdutivo, 

que pode ser ou não ostensivo, implicado o gasto supérfluo relacionado a atividades que não 

geram conservação ou acúmulo de recursos, mas que fazem parte da vida social – o luxo, os 

jogos, os espetáculos, entre outros. Nas palavras do próprio Bataille (1949/2013, p. 21):  

 

A atividade humana não é inteiramente redutível a processos de reprodução 

e de conservação, e o consumo deve ser dividido em duas partes distintas. A 

primeira, redutível, é representada pelo uso do mínimo necessário, para os 

indivíduos de uma dada sociedade, à conservação da vida e ao 

prosseguimento da atividade produtiva: trata-se, portanto, simplesmente da 

condição fundamental dessa última. A segunda parte é representada pelos 

dispêndios ditos improdutivos:o luxo, os enterros, as guerras, os cultos, as 

construções de monumentos suntuários, os jogos, os espetáculos, as artes, a 

atividade sexual perversa (isto é, desviada da finalidade genital) representam 

atividades que, pelo menos nas condições primitivas, têm em si mesmas seu 

fim 

. 
Bataille (1949/2013, p.20) afirma ainda que o homem se assegura de sua sobrevivência 

apenas para poder vivenciar a experiência do dispêndio. Apesar de a sociedade racionalmente 

excluir esse conceito de dispêndio improdutivo, para Bataille (1949/2013, p. 20) "...essa 

exclusão é superficial..." e, quanto maior a perda, mais valor significativo uma atividade tem. 

Afinal, para Bataille (1949/2013), o consumo é uma função social, parte integrante daquilo 

que rege a vida humana, bem como as funções de produção e aquisição de bens e recursos. 

Mas essas funções "são apenas meios subordinados ao dispêndio." (Bataille, 1949/2013, p. 
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24). Assim, independentemente de todas as mudanças sociais, econômicas ou políticas que 

possam ocorrer ao longo do tempo, mesmo que o luxo e o dispêndio improdutivo tenham 

substituído a humilhação do outro por uma forma menos agonística de representação, a perda 

continua a reger a vida do homem: 

 

De fato, do modo mais universal, isoladamente ou em grupo, os homens se 

encontram constantemente empenhados em processos de dispêndio. A 

variação das formas não acarreta nenhuma alteração das características 

fundamentais desses processos cujo princípio é a perda... (BATAILLE, 

1949/2013, p. 32) 

 

Tal perda, continua ainda Bataille (1940/2013, p. 32),  "...não cessou de dominar a existência 

social” e permanece “impossível empreender algo sem ela”, mesmo quando está 

“condicionada pela prática cega da perda pessoal ou social". Há, sem dúvida, mudança nos 

modos como a sociedade passa a lidar com a riqueza, que, até antes do capitalismo, circulava 

constantemente regida pelos processos de troca dispendiosa, fazendo aparecer um desejo 

individual por lucro e fortuna, um desejo voltado para a acumulação da riqueza, mas, mesmo 

com essa diferença, os elementos do potlatch não deixam de existir. Há uma transformação do 

luxo e de seus objetos no mundo mercantilista, pois sua função deixa de ser baseada na 

coletividade e passa a se basear no indivíduo, em suas "preferências estéticas, (...) paixões e 

gostos particulares" (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p.37). As coisas deveriam refletir a 

busca do homem pelo gozo da vida, com as quais o gasto é perfeitamente justificável: "Luxo 

era a trégua que a humanidade encontrava para si da luta diária pela sobrevivência. Era o 

prazer a ser encontrado na compreensão da qualidade das coisas materiais que eram feitas 

com cuidado e seriedade." (SUDJIC, 2008/2010, p. 91) 

 

 

 1.3 O  luxo e as marcas 

 

 

Ao longo da história, nos diz Bataille (1949/2013, p. 26-28), a preocupação com o dispêndio 

improdutivo sempre teve papel principal nas sociedades, relegando as funções utilitárias a um 

lugar social secundário. Com a ascensão da burguesia e a revolução industrial, os burgueses 

tornaram-se consumidores e detentores da riqueza, disfarçando seu dispêndio improdutivo sob 
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um verniz de sociedade racional e utilitária. Para Bataille (1949/2013), sobretudo quando 

comparada aos chamados povos primitivos, a burguesia é hipócrita, já que está disposta a 

gastar com luxos e extravagâncias apenas dentro da própria classe, dissimulando seus gastos 

aos olhos dos outros e condenando a ostentação dos nobres, antes detentores do poder social. 

Assim, se "desapareceram as formas sociais, grandes e livres, de dispêndio improdutivo...", 

isso não significa que "o próprio princípio do dispêndio deixou de estar situado no termo da 

atividade econômica." (BATAILLE, 1949/2013, p. 27). Quando esse autor tematiza o 

desaparecimento das grandes formas de dispêndio improdutivo, devemos compreender que 

ele se refere especialmente à forma mais agonística, combativa de dispêndio, aquele que tinha 

por objetivo a humilhação do outro. Na sociedade moderna industrial, mesmo com o fim 

desse tipo de dispêndio, a riqueza e o consumo continuam a servir de meio de demonstração 

de poder e posição social. Podemos ver em Veblen (1915/1980, p. 56) a confirmação: 

 

A base sobre a qual a boa reputação em qualquer comunidade industrial 

altamente organizada finalmente repousa é a força pecuniária; e os meios de 

demonstrar força pecuniária e, mercê disso, obter ou conservar o bom nome, 

são o ócio conspícuo e um consumo conspícuo de bens. 

 

O sistema econômico capitalista e o progresso da democracia transformaram a sociedade e 

também as relações entre os homens e o luxo. Este deixou de ser sagrado e hereditário, 

tornando-se mais acessível. O luxo passa então a ser possível na vida de uma parcela maior da 

população. Lipovetsky (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 46) apresenta assim essa 

“nova realidade”: 

Da magia dos ritos e das palavras sagradas não resta mais do que a dos 

preços e das coisas, nova promessa de felicidade das classes médias. Nos 

tempos democráticos, o luxo combina-se com o "barato", o excesso com o 

cálculo econômico, o desperdício com o indispensável, o desvario com as 

excitações e distrações cotidianas do shopping. Não mais o culto nobre do 

dispêndio suntuário, mas o da posição social, do conforto, da felicidade 

privada das damas e dos homens.  

 

A partir da segunda metade do século XIX, conforme podemos ler em Lipovetsky e Roux 
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(2003/2005), a revolução industrial  também vai implicar uma produção maior de produtos de 

luxo, substituindo muitas vezes, também nesse contexto, o processo artesanal pelo processo 

industrial. Temos também nesse período o surgimento da alta-costura de modo de que o 

estilista já não estará mais subordinado às vontades de suas clientes, tornando-se um criador, 

produtor de objetos de desejo assinados. É também nesse contexto que as roupas passaram a 

ter etiquetas, e o nome das marcas passou a ter valor. Tanto valor que, no século XX, marcado 

pelo aparecimento de grande parte das marcas de luxo que conhecemos hoje, surge também 

uma profusão de produtos oferecidos por essas marcas para a classe média, ávida a consumir 

o prestígio e a magia das grifes: são perfumes, acessórios e uma ampla gama de produtos de 

preço menor, dando lugar a uma espécie de "semiluxo" (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, 

p. 45), voltado para as massas.
15

  

 

O desejo que os objetos de luxo desperta passa também pelo fato de que tudo aquilo que é 

supérfluo ou caro carrega consigo um teor dispendioso maior. Por consequência, tudo aquilo 

que é barato é automaticamente considerado indigno ou ignóbil, classificação essa que 

perpassa a sociedade como um todo, como nos mostra Veblen (1915/1980, p. 92): 

 

Tão completamente se arraigou em nosso pensamento esse hábito de 

aprovarmos o caro e desaprovarmos o barato, que adotamos pelo menos 

alguma dose de desperdício em nosso consumo, muito embora tais artigos 

sejam consumidos na mais estrita intimidade e sem a menor ideia de 

ostentação. Todos sentimos, sinceramente e sem possibilidades de engano, 

que estamos mais edificados por haver, mesmo na intimidade do nosso lar, 

comido nossa refeição diária com talheres de prata lavrada a mão, ou em 

porcelana também pintada a mão (frequentemente de valor duvidoso) postos 

em toalha de linho de alto preço. Qualquer retrocesso no padrão de vida que 

                                                 
15

 Avelar (2009, p. 44-50) apresenta a divisão da indústria do luxo a partir do século XX em três segmentos: o 

luxo inacessível, formado por produtos fabricados artesanalmente, de forma exclusiva ou personalizada, com 

materiais nobres e preços muito elevados; o luxo inacessível acessível, ou intermediário, que oferece produtos de 

produção limitada, com materiais nobres, mas com preços menos exorbitantes; e, por último, o luxo acessível, de 

produtos mais baratos, fabricados em série. São estes os maiores responsáveis pelos lucros das empresas de luxo: 

"...tudo isso lhes dá lucros substanciais quando há grande volume de venda." (THOMAS, 2008, p. 9-10).  
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nos habituamos a considerar digno a esse respeito é tido como uma dolorosa 

violação da nossa dignidade humana. 

 

No processo de democratização do luxo,  o sagrado é substituído pelo consumo, as marcas 

deixam de vender apenas objetos para vender também espetáculo. A  publicidade ganha um 

papel fundamental na história do luxo, criando imagens fortes, que fixam na cabeça do 

consumidor comum, e reafirmam o valor identificatório das marcas. O luxo já não se dirige 

apenas às elites, mas à “parte 'elitista de cada um'" (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 

94). As práticas do mercado de luxo, nesse viés, se igualam às do mercado de massa, fazendo 

o luxo emergir como aspiração legítima de massa: "o esnobismo, o desejo de parecer rico, o 

gosto de brilhar, a busca da distinção social pelos signos demonstrativos, tudo isso está longe 

de ter sido enterrado pelos últimos desenvolvimentos da cultura democrática e mercantil" 

(LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 51) 

 

Segundo Lipovetsky (2003/2005, p. 47-60), no mundo contemporâneo, a mercadoria deixa de 

ser o objeto real, físico, e passa a ser imagem, alterando a relação do indivíduo com a 

utilidade das coisas. O individualismo que marca nossas sociedades pós-modernas sublinha a 

importância de se diferenciar da massa, e essa diferenciação acontece principalmente pela 

imagem, não mais atrelada a uma classe, mas agora ligada ao desejo de expressar as 

personalidades dos indivíduos. Num cenário em que o luxo é globalizado, regido por grandes 

corporações financeiras, o que emerge é um luxo emocional, onde a experiência que a marca 

proporciona é mais importante até mesmo que o próprio objeto. O prazer de consumir vale 

mais que aquilo que é consumido. 

 

Roux (2003/2005, p. 127) destaca, por sua vez, que um produto de luxo não é apenas o objeto, 

mas um "conjunto de representações: imagens, conceitos, sensações, que são associados a ele 

pelo consumidor". Assim, as características não-corpóreas desse tipo de produto são mais 

importantes que sua função, porque o sistema do luxo "é uma aura imaterial que se projeta 

acima do ordinário e acima da simples qualidade da vida para ser uma forma de realização e 

de oferenda que se faz a si próprio e aos outros." (LIPOVETSKY; ROUX, 2003/2005, p. 

130).  
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Como já foi afirmado, as marcas de luxo não oferecem mais apenas o produto, o objeto, mas 

também o espetáculo, a aura mágica dos objetos de luxo que no início da humanidade eram 

considerados sagrados. Por isso, depois de perderem essa característica sagrada, ressurgem 

como laicos e, ao mesmo tempo, ressacralizados  por um processo fomentado pelo 

capitalismo. As imagens-signo que esses objetos de luxo corporificam são fetichizadas, 

tornando-se alvo de contemplação e adoração, bem intimamente relacionadas à constituição 

das subjetividades contemporâneas.  

 

Assim, por meio da mercadoria, o consumidor procura completar-se  e diferenciar-se 

imaginariamente e, quando essa mercadoria é de luxo, essa complementação e essa 

diferenciação parecem ainda mais intensas. Consome-se para expressar a individualidade. 

Como existe grande variedade de estilos de vida disponíveis, o consumidor pode se libertar de 

um discurso tradicional e criar o que Crane (2006, p. 37) chama de "auto-identidade 

significativa", na qual o consumo de bens culturais, como roupas da moda, desempenha um 

papel importante na construção da identidade pessoal. No artigo “Muito Além do 

Espetáculo”, Kehl (2005, p. 248-249) fala sobre o caráter mítico da mercadoria na sociedade 

atual: "o que define o mito é seu poder de recortar um aspecto da realidade social de modo 

que lhe seja emprestada uma significação indiscutível. A matéria-prima da mensagem mítica 

pode ser uma foto, uma frase, uma marca."  

 

A demanda pelos objetos do luxo e o apelo que o nome das marcas passa a ter facilita também 

o aparecimento da falsificação, que, para Lipovetsky (2003/2005, p. 45), é "a primeira forma 

de democratização do luxo" Até os anos 1980, a fabricação de produtos falsificados era um 

negócio pequeno, mas, hoje, é um mercado milionário, uma verdadeira "empresa fraudulenta 

global" (THOMAS, 2008, p. 251). Se, na sociedade contemporânea, uma cópia mal feita pode 

ter um efeito contrário ao desejado, colocando o sujeito numa posição de ridículo perante o 

outro, uma cópia bem feita tem praticamente o mesmo efeito social que o objeto verdadeiro. 

Assim, independentemente do produto, e de sua autenticidade, estamos diante de uma 

civilização em que não há "em indústria alguma, mercadorias destituídas, em maior ou menor 

grau, do elemento honorífico." (VEBLEN, 1915/1980, p. 93).  

 

A cópia tem como função se fazer passar pelo original. O fascínio que as marcas exercem 

sobre muitas pessoas acaba por fazer com que elas prefiram consumir uma cópia ou 

falsificação de um produto de grife, em vez de um outro produto similar, com a mesma 
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função, mas de marca de menor prestígio. Para Veblen (1915/1980, p. 55-56), isso se dá 

porque as classes menos favorecidas são compelidas a imitar as classes abastadas no consumo 

e no comportamento, para tentarem não continuar a ser marginalizadas. É como se a posse do 

produto de marca de luxo proporcionasse seu dono o valor do pertencimento e uma 

identidade. No mundo contemporâneo, onde o que está em jogo é a imagem, o homem tenta, 

pela imitação, firmar-se socialmente, e sair do campo da exclusão e da invisibilidade: 

  

...A classe ociosa está no topo da estrutura social em matéria de 

consideração; e seus modos de vida, mais os seus padrões de valor, 

proporcionam à comunidade as normas da boa reputação. A observância 

desses padrões, em certa medida torna-se também incumbência de todas as 

classes inferiores da escala. Nas modernas comunidades civilizadas, as 

linhas de demarcação entre as classes sociais se tornaram vagas e 

transitórias, e onde quer que isso ocorra, a norma da boa reputação imposta 

pela classe superior estende a sua influência coercitiva, com ligeiros 

entraves, por toda a estrutura social, até atingir as camadas mais baixas. O 

resultado é os membros de cada camada aceitarem como ideal de decência o 

esquema de vida em voga na camada mais alta logo acima dela, ou dirigirem 

suas energias a fim de viverem segundo aquele ideal. Sob pena de perder seu 

bom nome e respeito próprio em caso de fracasso, devem eles, pelo menos 

na aparência, conformar-se com o código aceito. (VEBLEN, 1915/1980, p. 

55-56) 

 

Dessa maneira, vemos que, mais uma vez, o luxo sofre transformações na forma como é 

vivenciado. Agora, são muitos os luxos: a produção em massa cria produtos para saciar os 

desejos das classes menos favorecidas, que já não se conformam em assistir de longe as 

maravilhas do universo do luxo. Tomada por aspirações individualistas, a civilização 

contemporânea já não define sua existência a partir de instituições tradicionais como família e 

religião, ela visa também ao luxo. Lipovetsky (2003/2005, p. 60) sustenta que o luxo, então, 

se democratizou pela cultura de massa, se “desinstitucionalizou’’. Temos, então, o seguinte 

paradoxo: ao mesmo tempo em que o luxo encontra-se quase banalizado, seu poder de 

encantamento, de sonho e de atração é cada vez maior. Podemos relacionar essa leitura de 

Lipovetsky (2003/2005) às proposições de Mauss (1924-1925/2013), na medida em que, 

segundo este último, a dádiva e a obrigação dela derivada estão presentes em vários 
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momentos da vida de todos, pelo menos em algumas datas ou situações.  

 

Verificamos que, mesmo a sociedade tendo se organizado em torno do acúmulo de riquezas, 

os objetos de luxo não possuem apenas um valor financeiro, eles têm valor de identidade. 

Continuamos, portanto, repetindo costumes que Mauss (1924-1925/2013) observou nas 

sociedades economicamente primitivas. Assim, nas sociedades contemporâneas, não 

evoluímos para uma organização baseada no valor utilitário das coisas e no descrédito quanto 

ao luxo tomado por supérfluo: mesmo que quando se tem posses ou fortuna, para manter se 

manter na posição dentro da hierarquia social, é ainda preciso dedicar parte dessa fortuna ao 

dispêndio improdutivo e social: festas, jogos, espetáculo... Nos termos de Bataille 

(1949/2013, p. 27) "a perda ostentatória permanece universalmente ligada à riqueza como sua 

função última". As perguntas que Mauss (1924-25/2013, p. 130) faz a esse respeito são 

importantes para esta dissertação: 

 

Quantas necessidades satisfazemos? E quantas tendências satisfazemos que 

não tem por objetivo último a utilidade? O homem rico, por sua vez, quanto 

ele ostenta, quanto pode ostentar de sua riqueza em sua utilidade pessoal? 

Seus gastos com luxo, arte, extravagâncias, servidores, não o fazem 

assemelhar-se aos nobres de outrora ou aos chefes bárbaros cujos costumes 

descrevemos?  (MAUSS, 1924-25/2013, p. 130) 

 

Mas não é só o homem rico que se vê envolvido pelas teias do dispêndio improdutivo no 

mundo contemporâneo. Todos os setores da sociedade são afetados por esse tipo de gasto, e 

não é porque "a necessidade de ganhar a vida é um incentivo poderoso e onipresente para os 

seus membros mais pobres" que estes não se encontram tão imersos nessas práticas quanto as 

classes dominantes. Desde o surgimento da propriedade como "instituição humana", o que 

instiga o homem a buscar fortuna não é a subsistência, mas a distinção social: "nenhum outro 

motivo se lhe sobrepôs em qualquer estágio posterior de desenvolvimento." (VEBLEN, 

1915/1980, p. 27) 

 

No mundo contemporâneo, podemos considerar então que é pela posse dos objetos das 

marcas de luxo – verdadeiros símbolos míticos da sociedade atual – que o jovem da periferia 

se vale e reinterpreta os conceitos de luxo, dispêndio e ostentação. Movimentos populares 

como o funk são meios de disseminação dessa nova maneira de enxergar o luxo, e o 
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surgimento do funk ostentação, uma expressão cultural intimamente ligada ao entendimento 

do conceito de luxo pela periferia no Brasil, traz uma nova possibilidade de interação entre o 

luxo, o dispêndio improdutivo e a massa.  

 

Fica claro que até hoje, mesmo transformados, permanecem na sociedade os preceitos do 

antigo potlatch: na vontade de conseguir uma posição social a partir do dispêndio, sustenta 

Bataille (1949/2013, p. 28),  encontramos "o mesmo desejo de ofuscar” animando os 

indivíduos e os conduzindo “ a um sistema de pequenas afetações que os cega, uns aos 

outros". Não mais em torno dos totens que representavam as divindades antigas, não mais em 

torno da adoração dos reis e rainhas, mas agora é em torno das celebridades e dos objetos de 

luxo que a sociedade contemporânea continua a se comportar como seus ancestrais, buscando 

o olhar de admiração do outro por meio de uma dedicação ao dispêndio improdutivo. No caso 

do funk ostentação – objeto desta dissertação – esse dispêndio  gira em torno de carros, roupas 

de grife e festas regadas à champanhe, whisky e energético. A seguir, portanto, veremos como 

se aplicam os conceitos desenvolvidos neste primeiro capítulo à história do funk e, em 

particular, ao que propõe o funk ostentação. 
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2 O FUNK BRASILEIRO 

 

“É som de preto, de favelado,  

mas quando toca  

ninguém fica parado"  

 

(Amilcka e Chocolate) 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, o luxo, o dispêndio e a ostentação sempre fizeram parte da 

vida do homem, desde o mais remoto dos tempos. Na contemporaneidade, eles parecem 

manifestar-se no mundo midiático de um modo bastante intenso e sem contar necessariamente 

com os parâmetros míticos, religiosos e identificatórios de antes. A televisão, a mídia 

impressa, e hoje também a internet, reforçam a importância da imagem de sucesso, 

materializada pela posse de bens de luxo, pelo dispêndio e pela ostentação de objetos de 

consumo. Se antes o luxo, a ostentação e mesmo a possibilidade de acesso ao consumo do que 

não é considerado “útil” ou “necessário” estavam restritos a grupos sociais bem específicos, 

eles agora  se apresentam como uma espécie desejo de massa: todos procuram fazer valer o 

“direito” a consumir. Assim, a base da relação entre a humanidade, o luxo e a ostentação vai 

se transformando: o sagrado e a proeza deram lugar à hereditariedade que, por sua vez, deu 

lugar à estética que é, enfim, transposta muitas vezes, no mundo atual, pela emoção. Como 

afirma Ferlauto (2007, p. 64), "numa sequência que acompanha os movimentos do dinheiro e 

da tecnologia", o luxo (e, podemos acrescentar, tanto quanto a ostentação) encontra-se agora 

"colado aos barões da agricultura, aos industriais, aos astros do esporte e do show business".  

 

Para Lipovetsky e Serroy (2008/2011, p.81-87), a sociedade pós-moderna vive a 

"estrelomania", uma espécie de fixação na fama e no sucesso. A figura da estrela, criada pela 

indústria cultural do cinema, e depois replicada em todas as atividades humanas, se 

estabeleceu como meta a ser alcançada, fazendo, da busca pela celebridade (mesmo que 

instantânea) e da consequente possibilidade do gozo das vantagens que a fama pode trazer 

uma razão do individualismo extremo em que vivemos. A importância das redes sociais, nas 

quais todo mundo pode parecer “bonito”, “viajado”, “bem sucedido” e “feliz”, é um exemplo 

claro dessa cruzada do homem pós-moderno rumo à celebridade e à valorização crescente da 
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“individualidade”: "A hipervisibilidade das pessoas revela o avanço do imaginário igualitário, 

o culto do sucesso e dos valores individuais, e ao mesmo tempo o poder da cultura 

psicológica que acompanha a dinâmica de hiperindividualização contemporânea." 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2008/2011, p.86). Ribeiro (2008, p. 48) também confirma a 

grande influência dos produtos da mídia na cultura contemporânea:  

 

A disseminação massiva dos produtos midiáticos possibilita o surgimento de 

novas formas de fruição cultural. Novos hábitos se difundem e padrões vão 

se configurando a partir de interesses que se estabelecem pelos produtos 

como a música, o vestir e modos de falar. O desenvolvimento das sociedades 

urbanas permeadas pela mídia vai levar a novas formas de relações, ou 

territorializações. 

 

O avanço da tecnologia e o compartilhamento de conhecimento, informação, imagens e outras 

“ferramentas”, especialmente depois da popularização da internet, tornaram mais intenso o 

sonho de fama e fortuna. No que concerne mais especificamente ao tema desta dissertação, 

podemos dizer que esse avanço e esse compartilhamento fizeram com que jovens originários 

da periferia dos grande centros urbanos, tomando posse dos microfones, cantando o consumo 

de bens de luxo, acabassem por configurar uma subcultura como a do funk ostentação, um 

fenômeno extremamente ligado à juventude. As marcas de objetos luxuosos são citadas com 

frequência nas letras desses funkeiros, sempre num contexto de esbanjamento e ostentação, 

mas, mesmo que alguns consigam atingir a celebridade, a música que produzem ainda é 

considerada de menor valor cultural. Esse tipo de contradição não deixa de evocar-nos, no 

âmbito dos produtos ou dos objetos de consumo considerados “culturais”, o que acontece, 

segundo Lipovetsky e Serroy (2008/2011, p.82), tanto na cultura quanto na sociedade:  "por 

toda parte reforçam-se as desigualdades extremas...".  

 

Se, no capítulo anterior, “luxo”, “ostentação” e “dispêndio” foram abordados em uma 

dimensão mais histórico-conceitual, a proposta deste segundo capítulo é de retomá-los pelo 

viés no qual atravessam a história mais específica do funk, dos Estados Unidos ao Brasil, de 

James Brown a MC Guimê. 
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2.1 Get Up: a origem do funk nos E.U.A. 

 

 

O funk, estilo musical derivado da música negra norte-americana, chegou ao Brasil a partir do 

início dos anos 1970, e foi se transformando ao longo do tempo, "abrasileirando"-se, até se 

tornar o que conhecemos hoje: "um estilo próprio, mutação da mutação da mutação" 

(ESSINGER, 2005, p. 11), bem diferente do funk americano original. No Brasil, ele se tornou 

um gênero totalmente inovador, "criou suas próprias regras econômicas, semióticas, técnicas e 

formais", consagrando-se como a verdadeira "música eletrônica popular brasileira" (SÁ, 2007, 

p. 15). 

 

A chamada black music, ou seja, a música negra norte-americana, tem origem no interior dos 

Estados Unidos, mais precisamente com o blues, no início do século XX. A música feita pelos 

negros daquele período era acústica, muito intensa, cheia de sentimentos e expressava os 

lamentos da vida rural. A partir das décadas de 1930 e 1940, um processo de migração da 

população negra em direção aos grandes centros urbanos transforma não só as cidades, mas 

também a música:  

 

O novo blues urbano refletia, entretanto, os ares de liberdade abandonando 

gradativamente as questões sociais e voltando-se para o amor. Outro traço 

destas composições é o abandono dos versos pornográficos, substituídos por 

metáforas mais prudentes, reflexo da busca de respeitabilidade da classe 

media negra urbana. A configuração musical do blues urbano também sofre 

consideráveis modificações. O solista cede vez ao conjunto. A guitarra, 

agora integrada a amplificadores acústicos e ao piano, as vedetes da época, 

acrescentam-se uma segunda guitarra, o contrabaixo e uma bateria. 

Formava-se a estrutura que abrira o caminho para o blues elétrico do  pós-

guerra. (RIBEIRO, 2008, p. 78) 

 

O blues dá origem, então, ao rhythm and blues, um estilo mais urbano, eletrificado, com uma 

"marcação rítmica mais vigorosa" (ESSINGER, 2005, p. 10). De acordo com Ribeiro (2008, 

p.81), foi a revista Billboard que criou essa expressão, substituindo aquela usada até então: 

race music. O rhythm and blues era diferente, e seu caráter inovador, somado à visibilidade 

conseguida pela sua divulgação nas rádios, agradou aos jovens brancos, que passaram a imitar 

seus novos ídolos negros. Esses jovens brancos trouxeram novos instrumentos para a música 
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negra, como violinos e banjos. Nascia assim o rock, com influências da música country, e que 

viria a ter uma influência importante sobre a indústria cultural e o comportamento jovem 

(VIANNA, 1987, p. 44). A juventude, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, 

passa a ter um valor cada vez destacado na sociedade, e a música é um meio em que podemos 

detectar particularmente esse destaque: 

 

A incorporação dos estilos musicais vindos dos guetos, a crescente indústria 

de consumo de massa cada vez mais voltada para o público jovem e o 

desenvolvimento acelerado dos veículos de comunicação tendo em primeiro 

lugar o rádio e posteriormente a televisão, possibilita a difusão dos gêneros 

musicais e sua assimilação por camadas cada vez maiores de jovens, ávidos 

pela identificação com os novos ídolos que começam a surgir. (RIBEIRO, 

2008, p. 81) 

 

A evolução do rhythm and blues também implicou a absorção de sonoridades advindas do 

gospel, a música protestante das igrejas. O estilo cresce em "apuro melódico" e "esmero 

instrumental" (ESSINGER, 2005, p.10), e passa a ser denominado soul, visando o 

"resgate...de um ritmo autenticamente negro" (RIBEIRO, 2008, p. 95). Artistas como James 

Brown, Smokey Robinson, Aretha Franklin, The Supremes (grupo feminino liderado por 

Diana Ross) e Stevie Wonder aparecem e se tornam grandes nomes nesse período, 

contratados por gravadoras como a Stax, a Atlantic Records e a Motown, que foi responsável 

pelo lançamento de inúmeros artistas negros a partir da cidade de Detroit. A Motown foi 

revolucionária, pois  

 

criou um estilo sofisticado baseado em ritmos fortes, orquestras e um 

cuidado nas apresentações ao vivo, com figurinos luxuosos e coreografias 

estudadas...  investiu na criação de uma aura de glamour em seus interpretes, 

como no caso do trio Supremes,... (RIBEIRO, 2008, p100-101) 

 

O slogan da gravadora, que teve enorme participação no desenvolvimento e divulgação da 

black music, resumia sua importância: the sound of young America
16

. Era a trilha sonora 

perfeita para todas as mudanças sociais que estavam fervilhando, para o movimento de 

direitos civis que ganhava força e para a conscientização dos negros norte-americanos 

                                                 
16

 "O som da América jovem", em tradução livre. 
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(RIBEIRO, 2008, p 95-101; VIANNA, 1987, p. 44-45).  

 

No fim da década de 1960, para muitos artistas, o soul já não representava mais a "pureza 

'revolucionária'" (VIANNA, 1987, p. 45) que um dia representou, até porque, com o sucesso 

dos artistas da Motown, a black music estava na moda, já incorporada à cultura hegemônica, 

passando de expressão cultural de um povo a apenas "mais um rótulo comercial" (VIANNA, 

1987, p. 45). Assim, muitos desses mesmos artistas passaram a buscar um som mais 

condizente com suas origens: 

 

O foco das músicas se desloca para a bateria, que passa a fazer desenhos 

rítmicos cada vez mais sincopados, próximos da raiz africana, e para o baixo 

elétrico, que responde pelo arcabouço melódico - juntos, eles fazem o 

groove, o balanço, a essência do negócio, que vai ser complementado por 

guitarras, metais e vocais agressivos. (ESSINGER, 2005, p. 11) 

 

Um dos principais resultados obtidos com essas  novas experimentações musicais foi o funk, 

que teve "grande força criativa, incorporando elementos do jazz e do rock" (ESSINGER, 

2005, p. 33) nos Estados Unidos, no início da década de 1970. Este termo – funk – , que 

originalmente significa mau-cheiro, foi apropriado pelo movimento negro e se tornou uma 

gíria utilizada com orgulho, perdendo seu viés pejorativo, bem como se adjetivou, passando a 

representar tudo aquilo que poderia ser considerado diferente e “descolado” (VIANNA, 1987, 

p. 45). Muitos artistas se destacaram com seu trabalho no funk, como Isaac Hayes e as bandas 

Kool & The Gang e Funkadelic. Mas o grande nome dessa primeira era do funk é, sem 

dúvidas, James Brown, conhecido, entre inúmeros outros apelidos, como The Godfather of 

Soul, “O Deus-Pai do Soul”. Transitando entre o soul e o funk, dono de inúmeros sucessos, 

entre eles "Get Up", de 1970, seu trabalho influenciou artistas como Michael Jackson, e 

chegou até o Brasil como trilha sonora dos bailes black que aconteciam em algumas cidades 

do país (RIBEIRO, 2008, p. 141) 

 

James Brown costumava fazer rotineiramente em suas performances uma cena
17

 que, para o 

tema desta dissertação, é pertinente destacar. Ele começava a apresentação de uma de suas 

                                                 
17

 Vários vídeos de performances em shows e programas de televisão mostram a cena descrita, como, por 

exemplo, o vídeo da música Please, Please, Please, gravado em uma apresentação para o TAMI - Teenage 

Awads Music International, em 1964, postado em seu canal oficial no Youtube. A biografia no site oficial do 

cantor também cita a presença recorrente das capas no figurino de Brown.  
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canções, e ia, em um crescendo, entregando-se ao som que produzia, de maneira cada vez 

mais entusiasmada, até sucumbir de joelhos à exaustão, antes mesmo do fim da música. Nesse 

momento, um membro da banda aparecia para levantá-lo, enquanto outro o cobria com uma 

capa, amparando o cantor em direção à coxia. De repente, recobrava as forças, desfazia-se da 

capa e continuava o show, com muito mais energia, fazendo a plateia ir ao delírio. As capas se 

tornaram um acessório recorrente nas performances do cantor, que passou a incluí-las em seus 

figurinos já na década de 1960 e, com o passar dos anos, foram ficando cada vez mais 

luxuosas, apresentando bordados e golas de pele. Como nos confirma Ribeiro (2008, p. 146), 

essa combinação de valorização de elementos da cultura negra e "o encerramento de shows 

com um manto sendo jogado em suas costas trouxe aos fãs negros uma identificação de 

sucesso, de afirmação de sua autoestima." De certa forma, James Brown aludia à sua realeza, 

pelo menos musical, ao fazer das capas seus mantos reais. Ao fazer uso desses mantos reais, 

ao exibi-los, ele deixava para trás a infância pobre e as dificuldades vividas para dar lugar à 

nova vida de negro “empoderado”. Podemos dizer que, nessas performances, encontramos a 

representação televisionada, em pleno século XX, do antigo chefe da tribo, bem como algo da 

cerimônia do potlatch.  

 

 

FIGURA 1 - James Brown, durante uma performance, recebendo seu manto.  

Fonte: Disponível em: < http://www.newyorker.com/magazine/2002/07/29/mr-brown>. 

Acesso em: 05 ago. 2016 
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 Como todo produto musical de sucesso, o funk não passou incólume pela indústria cultural. 

Para atingir a massa, seu conteúdo acabou por não deixar tanto espaço para mensagens 

políticas e se vinculou mais à festa, à diversão. Era a segunda metade dos anos de 1970, e o 

que importava era dançar. Surgia assim a discothèque, ou disco. Na música propriamente dita, 

"mantém-se o groove, só que com uma batida mais reta, sem aquelas síncopes tão 

marcadamente negras." (ESSINGER, 2005, p. 42) Saem os metais, entram as cordas. Saem os 

vocais rasgados do soul, entra a suavidade de vocais femininos. A febre disco percorreu o 

mundo, amada por tantos e odiada por tantos outros, e rendeu além dos discos, filmes e até 

novelas no Brasil. Mais uma vez, a cultura hegemônica tomava posse de uma cultura 

periférica. Mas não seria esse o fim do funk. (ESSINGER, 2005, p. 42; RIBEIRO, 2008, p. 

130-131) 

 

 

2.2 My Adidas  

 

 

Enquanto a disco tomava conta do mundo, o distrito do Bronx, em Nova Iorque fervia, 

metafórica e literalmente. Com uma população que se dividia entre negros e imigrantes 

latinos, o Bronx era uma área pobre da cidade, a criminalidade assolava a região, e os 

incêndios criminosos eram uma constante. Os Estados Unidos estavam se recuperando da 

derrota no Vietnã, e ainda viviam a luta pelos direitos civis igualitários, reivindicados não só 

pela população negra em geral, como também por grupos organizados, como os Panteras 

Negras.
18

 Esse cenário acabou por dar à luz a um dos movimentos culturais mais influentes da 

cultura popular no século XX, "um capítulo à parte não só da história da música negra 

americana como também da música e do comportamento mundiais". (ESSINGER, 2005, p. 

55) 

 

 Tudo começou ainda no fim dos anos 1960, um pouco antes da febre disco. Apesar de todos 

os problemas sociais, os moradores do Bronx conseguiam se divertir, organizando festas a céu 

                                                 
18

 Os Panteras Negras foram "um grupo político-social com inspiração marxista, que pedia o armamento dos 

negros, a sua isenção quanto ao alistamento militar, a libertação de todos os prisioneiros negros, e o pagamento 

de compensações aos negros pelos séculos de exploração imputada pelos brancos americanos."  (RIBEIRO, 

2008, p. 92) 

 



46 

 

aberto, nas praças e ruas do lugar. Certa vez, um DJ jamaicano que morava no Bronx, 

conhecido como Kool Herc - seu nome verdadeiro era Clive Campbell - trouxe da Jamaica um 

sound system, aparelho de som potente que reforçava os graves das músicas, e passou a 

utilizá-lo nas festas de rua. Aos poucos, Herc passou a colocar, entre uma música e outra, 

fragmentos instrumentais de discos pouco conhecidos, mas com batidas dançantes, que 

ficariam conhecidos como breaks. A inovação de Kool Herb "inaugurava não só a 

discotecagem autoral, como, mais tarde se veria, uma era de música pós-moderna, feita a 

partir de colagens de pedaços de outras músicas." (ESSINGER, 2005, p. 56). Seu estilo de 

“discotecar” encontrou admiradores rapidamente. Entre eles, estava o DJ Joseph Sadler, que 

ficaria famoso sob a alcunha de Grandmaster Flash. Além de aperfeiçoar as técnicas de 

mixagem desenvolvidas por Kool Herc, Flash é ainda o responsável pela criação do scratch, 

técnica de "arranhar" o vinil ao fazê-lo girar em sentido contrário no toca-discos, criando um 

som diferente sobre as bases de música funk. (VIANNA, 1987, p. 46-47) 

 

Os breaks instrumentais introduzidos nas músicas por Herc eram aproveitados por dançarinos 

para criar passos de dança característicos. Uma dança dura, meio robótica, mas ao mesmo 

tempo cheia de gingado: o breakdancing. Esses dançarinos tinham uma maneira própria de se 

vestir, cobertos da cabeça aos pés com marcas esportivas, como a Nike ou a Adidas.  Ficaram 

conhecidos como b-boys ou b-girls. (ESSINGER, 2005, p. 56; VIANNA, 1987, p. 46-47) 

 

Os breaks também inspiravam outros talentos além da dança. Quem desejasse podia pegar o 

microfone e, ao ritmo da música, "improvisar uns chamados ao público". (ESSINGER, 2005, 

p. 56), geralmente em forma de  rima e essa figura de agitador das massas – também 

importada das festas com sound system da Jamaica – passou a ser conhecida como MC - 

Master of Cerimony (“Mestre de Cerimônia”). De acordo com Vianna (1987, p. 47), foi 

Grandmaster Flash quem primeiro deu oportunidade a seus dançarinos de usar o microfone 

para fazer as rimas. O rhythm and poetry (“ritmo e poesia”), ou simplesmente rap, nascia da 

junção entre a música funk reduzida a seus elementos mais básicos (bateria, scratch, voz) com 

a poesia falada, e viria a se tornar um estrondoso sucesso comercial, com artistas vendendo 

milhões de discos e influenciando a cultura de massa de maneira definitiva.  

 

A essa cultura, popular e espontânea, nascida no Bronx com tempero jamaicano, que abarcava 
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a música, a dança, a moda e também a arte de rua
19

 - deu-se o nome de Hip Hop. Este foi se 

introduzindo na cultura popular dos Estados Unidos, e, em pouco tempo, os rappers 

ganharam visibilidade. Em 1979, o primeiro disco de rap, Rapper's Delight, do grupo 

Sugarhill Gang, pegou o mercado fonográfico de surpresa ao atingir o 4º lugar na parada de 

música negra e o 36º na parada de música pop (ESSINGER, 2005, p. 58). Então, várias 

vertentes do rap surgiram. Alguns de seus representantes se comprometeram a usar o novo 

ritmo como canal de denúncia social, narrando as dificuldades enfrentadas pelos negros 

americanos que viviam nos guetos das grandes cidades, voltando às origens da música negra. 

Esse rap consciente de suas origens negras era como uma crônica urbana que falava muito 

sobre violência, e depois acabou se desenvolvendo para um estilo que ficou conhecido como 

gangsta rap. Marcado pelas disputas de gangues, que não ficavam apenas nas letras das 

músicas, o gangsta rap chegou ao ápice de notoriedade quando, já nos anos 1990, dois de 

seus maiores representantes - os rappers Tupac Shakur, da costa leste americana, e Notorious 

B.I.G., da costa oeste - morreram assassinados. (ESSINGER, 2005, p. 59). 

 

Outra vertente do rap mais próxima ao nosso objeto de estudo surgiu das experimentações de 

Kevin Donovan, um personagem importante não só na história do funk americano, mas 

também para o funk no Brasil (ESSINGER, 2005, p. 60-61). Nascido e criado no Bronx, esse 

DJ era um ativista que já tinha sido líder de gangue e possuía um grande repertório musical. 

Inspirado por seus estudos sobre a história africana, adotou o nome de um chefe zulu do 

século XIX: Africa Bambaataa. Em 1973, ele criou uma ONG, a Zulu Nation, que assistia à 

jovens carentes fazendo com que eles se envolvessem com os elementos básicos do hip hop. 

Musicalmente, o diferencial de Bambaataa era que, até mesmo por causa de seu repertório, ele 

incorporava ao funk elementos de músicas dos mais diversos estilos, como o pop, o rock, e, 

com maior ênfase, a música eletrônica. Inspirado pelo trabalho revolucionário da banda alemã 

Kraftwerk, precursora da música eletrônica, Bambaataa, "com o auxílio do produtor Arthur 

Baker, desenvolveu um estilo de gravar hip hop que abusa dos instrumentos eletrônicos, 

principalmente as 'drum machines'"(VIANNA, 1987, p. 49). As baterias eletrônicas – as tais 

drum machines – acentuam a percussão. Já os sintetizadores criam "climas 'futuristas' ou 

'espaciais'" (VIANNA, 1987, p. 49). A faixa Planet Rock, de 1982, que Bambaataa gravou 

com seu projeto Sonic Soul Force, é um funk de batidas marcadas e efeitos especiais, perfeita 

                                                 
19

 - os guetos da Nova Iorque dos anos 1970 viram nascer também o grafite. Navarro (2016, p. 61), define grafite 

como "Pintura em spray feita em muros e outros locais públicos surgida em Nova York, nos anos de 1970, o 

grafite é um dos elementos da cultura Hip Hop, formada também pelos dois elementos do rap (DJ e MC) e pela 

dança break." 
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para a pista de dança: 

 

Os raps do Soul Sonic Force estavam lá, em "Planet Rock", bem como as 

gordas linhas de baixo, mas também uma gélida linha de teclados, que 

Bambaataa copiou de "Trans-Europe Express" (música do Kraftwerk, de 

1977). Fascinado por seres de outros planetas, ele tinha conseguido criar 

uma espécie de funk espacial, futurista, um salto na evolução musical 

batizado de electro, que influenciou não só o hip hop, mas também toda a 

música eletrônica que começava a ser desenvolvida na América (como o 

techno de Detroit e a house music de Chicago). (ESSINGER, 2005, p.61) 

 

Podemos também encontrar, nos batidões do funk carioca, alguma influência de Bambaaataa 

(ESSINGER, 2005, p. 62). 

 

Nos anos de 1980, "pelo menos em Nova York, o hip hop já era moda" (VIANNA, 1987, p. 

49): assimilado pelas casas noturnas e rádios, ele foi se tornando cada vez mais  apropriado 

pela cultura hegemônica. Em 1986, o disco Licensed to Ill, do trio Beastie Boys, chegou ao 

topo das paradas norte-americanas. O grupo era formado exclusivamente por rappers brancos, 

evidenciando uma repetição do que já havia acontecido na história do rock:  " adolescentes 

brancos copiam os ritmos negros e atingem um sucesso comercial inimaginável para seus 

criadores" (VIANNA, 1987, p. 50). 

 

A estética da cultura hip hop também chama nossa atenção por emular os antigos costumes do 

potlatch. Um exemplo que ilustra como o hip hop acabou por se tornar um exemplo moderno 

da ostentação é o que acontecia nos shows do trio Run DMC. Em 1986, o grupo lançava o seu 

terceiro disco de estúdio, e já tinha alcançado um sucesso considerável. Mas tudo estava 

prestes a se tornar muito grande. "Raising Hell" trazia uma parceria inédita entre os rappers e 

a banda de rock Aerosmith, juntos na música "Walk This Way". A faixa foi um sucesso, e 

"conseguiu...transformar o rap em música comercial" (VIANNA, 1987, p. 50), chegando ao 

quarto lugar na parada de música pop da Billboard. A parceria com o Aerosmith trouxe para o 

grupo – e também para o hip hop – uma abertura sem precedentes em relação ao mercado da 

classe média branca americana, que consome música em massa. Além de "Walk This Way", o 

disco ainda tinha a música que se tornaria a síntese da ostentação no hip hop da década de 

1980: "My Adidas". A letra é uma ode à parceria entre aquele que fez e canta tal música e  seu 
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tênis: juntos, eles caminham pelo mundo. Com versos como I like to sport em that's why I 

bought em (“Gosto de ter eles no agito e, por isso, comprei eles”) e Now the adidas i possess 

for one man is rare / Myself, homeboy, got 50 pair (“Agora, o adidas que tenho para um único 

homem é raro, mano, comprei 50 pares”), os tênis podem ser tomados como equivalentes aos 

objetos mágicos da época do luxo sagrado: deviam ser objetos de adoração. O que acontecia 

nos shows era impressionante. O público, quando ouvia os primeiros versos de "My Adidas", 

tirava seus tênis e os balançava no ar, num misto de êxtase e autoafirmação. Mas veremos que 

essa obsessão do hip hop pelas marcas estava apenas começando. 

 

 

FIGURA 2 - Público nos shows de Run DMC, durante performance da música "My Adidas".  

Fonte: Disponível em: < http://www.swaggamusic.net/2011/05/06/my-adidas-de-run-dmc-

celebra-su-25-aniversario/>. Acesso em: 05 ago. 2016 

 

Outro exemplo que vale a pena ser analisado é a marca de roupas de Dapper Dan, um 

novaiorquino que ficou famoso entre as personalidades do hip hop nos anos 1980. Tema de 

artigos das revistas The New Yorker e Dazzed  nessa segunda década do século XXI, o 

trabalho de Dan também foi apresentado pelo documentário Fresh Dressed, de 2015. O filme 

dá ênfase à estética hip hop, especialmente à moda. Nele, o diretor Sacha Jenkins narra a 

história do hip hop a partir de depoimentos de quem viveu os anos 1970 e 1980 em Nova 

Iorque, e também de quem tem o movimento como referência. No final dos anos 1970, Dan, 

cujo nome verdadeiro é Daniel Day, vendia camisas de seda nas ruas do Harlem, outro 

subúrbio novaiorquino majoritariamente negro e que enfrentava as mesmas dificuldades do 
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Bronx naquela época. Ao perceber que sua comunidade gostava de como se vestia, o 

americano resolveu investir no mercado de moda e abrir sua primeira loja, em 1982. As 

roupas que Dapper Dan fabricava começaram a chamar a atenção dos rappers quando ele 

começou a fazer uma ligação entre a moda das ruas e as tradicionais marcas europeias de 

luxo: “Seu trabalho foi um presságio tanto do surgimento da indústria da moda hip hop 

quanto da reinvenção das marcas de luxo da Europa”  (SANNEH, 2013)
 
.  

 

 

FIGURA 3 - A atleta Diane Dixon, medalhista olímpica, veste jaqueta da marca de Dapper 

Dan, feita em pele e couro das bolsas da marca francesa Louis Vuitton.  

Fonte: Disponível em: <http://www.dazeddigital.com/artsandculture/gallery/ 18381/7/dapper-

dan>. Acesso em: 05 ago. 2016 

 

Dapper Dan desenvolvia suas coleções de roupas de duas maneiras, basicamente. Na primeira, 

ia até as lojas das marcas tradicionais, como Gucci e Louis Vuitton, e comprava produtos 

diversos, que ele então desmontava, para criar novos modelos. A segunda maneira consistia 

em criar estampas com as logomarcas das grifes, e aplicá-las nas peças fabricadas por ele, seja 

por meio de pinturas artesanais, seja pela técnica da serigrafia. Sua loja passou a atender os 
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rappers de sucesso da época, muitas vezes desenvolvendo-lhes figurinos exclusivos. Outras 

personalidades negras bem sucedidas, como o boxeador Mike Tyson, aumentavam a lista de 

clientes satisfeitos. Quem não ficou muito satisfeito com o sucesso de Dan foram as marcas 

de luxo. Por ter suas criações consideradas como meras falsificações, e, portanto, violações 

dos direitos autorais das marcas, Dapper Dan foi processado repetidamente, e teve seu estoque 

apreendido pela polícia mais de uma vez. Com isso, acabou fechando as portas em 1992.
20

   

 

O trabalho de Dapper Dan é reconhecido hoje como visionário, antecipando a cultura do 

remix.
21

Assim como os rappers se apropriavam de refrãos e melodias de outros artistas 

quando “sampleavam”
22

 trechos de músicas em seus raps, com um resultado bem diferente do 

original, Dan se apropriava das marcas e criava um novo visual. O resultado era como se as 

marcas de luxo tivessem se atualizado e desenvolvido produtos para vestir um novo público 

que, pela primeira vez, poderia consumir aquele tipo de mercadoria. O rapper que era bem 

sucedido nos anos 1980 tinha dinheiro, mas não se sentia à vontade para comprar nas lojas de 

grife. Estas, por sua vez, apesar de despertar desejo pelo nome tradicional, não ofereciam 

produtos com uma linguagem que atraísse esse novo consumidor. O que Dan fez foi 

aproximar estes dois mundos: moda de luxo e moda de rua. As peças de Dapper Dan, cheias 

de peles e logotipos famosos, podem ser consideradas como mais um exemplo de potlatch 

contemporâneo, funcionando como uma maneira de se atingir e ostentar uma posição 

hierárquica superior na sociedade: "Tendo tornado-se um recurso essencial para o indivíduo 

sentir-se visto pelos outros, a marca transforma-se em um código de barra identitário. 

Existimos porque estamos com uma roupa Armani ou um vestido Prada." (NAVARRI, 

2008/2010, p. 179-180) 

 

                                                 
20

 Para maiores informações, ver o artigo "Harlem Chic", de Kelefa Sanneh, disponível em 

<http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/25/harlem-chic>, e "Dapper Dan - Natural Born Hustler", de 

Stuart Brumfitt, disponível em <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/21390/1/dapper-dan-natural-born-

hustler> 
21

 O mercado da música foi palco de grandes discussões a respeito da fragmentação e bricolagem musical a partir 

dos anos 2000, quando os remixes passaram a ser alvos de questionamentos a respeito de direitos autorais. Para 

maiores informações ver o documentário RIP! A Remix Manifesto, de Bret Gaylor, 2009.  
22

 De acordo com Essinger (2005, p. 65), samplers são "aparelhos eletrônicos que permitiam a repetição e 

colagem de trechos sonoros". Seu uso é muito comum até hoje, e deu origem, numa tranposição direta do inglês 

para o português, ao verbo “samplear”. 
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FIGURA 4 - Dapper Dan e o jovem rapper LL Cool J, que veste jaqueta produzida por Dan, 

com a apropriação do logotipo da marca italiana de artigos de luxo Gucci.  

Fonte: Disponível em: <http://www.dazeddigital.com/artsandculture/gallery/ 18381/2/dapper-

dan>. Acesso em: 05 ago. 2016 

 

A cultura hip hop e suas vertentes tiveram grande relevância na história da cultura popular 

mundial no final do século XX e início do século XXI. Musicalmente, o  funk brasileiro 

deriva principalmente do electro novaiorquino de Africa Bambaataa e suas batidas 

eletrônicas, e das variações criadas por Tony Butler, ou Pretty Tony, produtor musical da 

Flórida, que "reforçou ainda mais as frequências graves" e "deixou aflorar a sexualidade do 

hip hop" (ESSINGER, 2005, p. 66), criando um estilo que ficou conhecido como miami bass. 

Tony Buttler ou Pretty Tony ainda ajudaria a desenvolver o freestyle, espécie de miami bass 

mais pop, com características de música latina e que, no Brasil, ficou conhecido como funk 

melody. Mas muito rapidamente o funk brasileiro foi adquirindo suas características próprias. 

É o que veremos a seguir.  
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2.3 Eu vou pro baile 

 

 

É difícil falar em uma produção nacional de funk antes da década de 1980. Contudo, os bailes 

dedicados a tocar música negra norte-americana já existiam e foram a gênese do movimento 

funk brasileiro. Diversos artistas da música popular brasileira já tinham bebido da fonte da 

black music, alguns com bastante sucesso, como Tim Maia, Cassiano, Wilson Simonal e Tony 

Tornado. Porém, a presença da black music nas obras e nas carreiras deles e de outros não 

teve incidência sobre os bailes funks brasileiros e, assim, de acordo com Palombini (2009, p. 

47), embora influenciados pelo soul e o funk norte-americanos e com impactos importantes na 

música produzida e difundida no Brasil, "quaisquer que tenham sido as relações destes artistas 

com os bailes, é evidente que os bailes não necessitavam deles."   

 

A história do funk no Brasil começa no início dos anos 1970, no Rio de Janeiro, cidade que 

pode então ser considerada como lugar de nascimento e de proliferação do  funk brasileiro. 

Tudo começou quando o DJ Ademir Lemos e o radialista Newton Duarte, o Big Boy, 

começaram a organizar festas para a juventude carioca. Era o embrião para os bailes funk 

como conhecemos hoje. Big Boy, "misto de dj e proto-MC" (ESSINGER, 2005, p. 17), 

comandava um programa na rádio Mundial, em que tocava os sucessos de James Brown. 

Ademir era um verdadeiro performer, e não se limitava a apenas colocar os discos para tocar, 

mas também dançava e agitava o público. Os "Bailes da Pesada" aconteciam no Canecão, 

grande casa de shows da zona sul da cidade, e chegavam a  reunir 5 mil pessoas. O repertório 

era eclético, e não se limitava à black music, tocando também novidades do rock e do pop. 

Com o tempo, a casa de shows passou a privilegiar atrações mais ligadas à MPB, e os bailes 

acabaram sendo transferidos para o subúrbio, cada vez em um bairro diferente. (RIBEIRO, 

2008, p. 106-107; VIANNA, 1987, p. 50-52). 

 

Aos poucos, foram surgindo também novas equipes de som, que passaram a organizar suas 

próprias festas. O primeiro baile exclusivamente de música black aconteceu, segundo 

Essinger (2005, p. 19), no Astoria Futebol Clube, no bairro de Catumbi, região central do Rio. 

Organizado por Oséas Moura dos Santos, mais tarde conhecido como Mister Funky Santos, 

reuniu cerca de 1500 pessoas dançando ao redor de um equipamento precário para o tamanho 

da festa: dois toca-discos e seis caixas de som. Ao mesmo tempo, o tradicional Clube 

Renascença procurava uma atração para animar a comunidade mais jovem do bairro de 
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Andaraí. Esse Clube tinha sido fundado nos anos de 1950 como um espaço dedicado à 

valorização do negro, e viu no sucesso de Mister Funky Santos a solução para o que 

procurava. Era a oportunidade de criar um baile de sucesso, mas com um diferencial em 

relação ao concorrente – a consciência negra: 

 

O discurso de valorização dos negros já disseminado amplamente a partir do 

Movimento Pelos Direitos Civis, pelo movimento soul e pelo discurso 

radical dos Panteras Negras e Black Power nos Estados Unidos, em nosso 

país começa a circular com intensidade na produção musical e na 

incorporação dos estilos de cabelos e no vestir. Uma perspectiva mais 

politizada toma forma a partir do grupo intitulado Soul Grand Prix, a equipe 

de som responsável pela constituição de um dos mais importantes eventos da 

black music no Rio de Janeiro - a Noite do Shaft, no Renascença Clube, na 

Zona Norte. (RIBEIRO, 2008, p. 115) 

 

Na "Noite do Shaft"
23

, além da música black, eram projetadas cenas de filmes e fotos dos 

frequentadores do baile. (ESSINGER, 2005, p. 16-23).  

 

O sucesso desses bailes impulsionou o surgimento de várias equipes de som, que organizavam 

seus bailes pelos bairros da periferia carioca, reunindo milhares de pessoas: Soul Grand Prix 

(derivada do baile do Clube Renascença e que mantinha seu caráter politizado), Black Power, 

Cashbox, Dynamic Soul, Furacão 2000... Segundo Vianna (1987, p. 54), algumas equipes se 

tornaram tão grandes que faziam bailes "de segunda a domingo, sempre lotados". Elas 

concorriam entre si, e até criaram um mercado negro de discos, já que conseguir LP's 

importados no Brasil dos anos 1970 era muito difícil. O electro, tipo de funk dançante e cheio 

de efeitos, como a música de Africa Bambaataa, foi "rapidamente absorvido pelas principais 

equipes de som do Rio" (ESSINGER, 2005, p. 64), que ainda tocavam os sucessos 

internacionais de miami bass e funk melody. 

 

Essinger (2005, p. 31), Ribeiro (2008, p. 121) e Vianna (1987, p. 56-58)  concordam que a 

matéria que o Jornal do Brasil publicou em julho de 1976, intitulada “Black Rio - O Orgulho 

(importado) de ser negro no Brasil”, foi a primeira a discutir sobre os bailes funk de maneira 

séria.  Escrito por Lena Frias, esse texto associava as festas ao movimento negro, e gerou 

                                                 
23

 Shaft é o nome do personagem protagonista de filme homônimo de 1971, do gênero blaxpotation (filmes de 

ação feitos por e para negros), dirigido por Gordon Parks. 
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discussões sobre as relações entre funk, alienação e colonialismo cultural, iniciando uma visão 

mais intelectualizada sobre os bailes pela sociedade. Na verdade, com exceção da "Noite do 

Shaft", não existia da parte das equipes, e mesmo do público, uma aproximação com os temas 

da cultura negra e sua valorização. Vianna (1987, p. 57)afirma que, com a discussão trazida à 

tona pela matéria do Jornal do Brasil, "O soul perdia suas características de pura diversão, 

'curtição', um fim em si (no discurso das equipes) e passava a ser um meio para atingir um fim 

– a superação do racismo (no discurso do movimento negro)". O movimento dos bailes 

passou a ser chamado pela mídia de Black Rio. Ainda segundo Ribeiro (2008, p. 122) e 

Vianna (1987),  vários dos envolvidos com a cena dos bailes do Rio de Janeiro não se 

sentiram bem retratados pela reportagem, o que criou problemas até com a polícia: em tempos 

de ditadura militar, acreditava-se que as equipes de som escondiam na verdade grupos de 

esquerda.  

 

A essa altura, outras cidades do país, como São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Belo 

Horizonte já faziam suas noites de música black, algumas de maneira tímida, outras com 

milhares de participantes. Logo as gravadoras viram o potencial mercadológico do funk e, em 

meio a questionamentos sobre a legitimidade de um movimento negro brasileiro,  começaram 

a lançar coletâneas das equipes de som carioca, com os sucessos internacionais que tocavam 

nos bailes, seguindo os passos de Ademir Lemos e Big Boy, que já tinham seus LP's. As 

gravadoras começaram também a produzir artistas para cantar soul em português, mas 

rapidamente perderam tal interesse, pois a maioria dos discos lançados não venderam o 

esperado. (VIANNA, 1987, p. 69-71) 

 

Vianna (1987, p. 61) explica que, nos anos 1980, a "Zona Sul" adota o rock nacional como 

principal trilha sonora, deixando para trás a febre das discotecas. O período em que a disco 

music tinha feito sucesso foi um momento raro em que "a Zona Sul e a Zona Norte estavam 

dançando as mesmas músicas".  Viana (1987) está se referindo aqui às duas regiões que 

dividem a cidade do Rio, mas podemos expandir a compreensão dessas denominações, 

entendendo a dicotomia entre Norte/Sul como sendo a mesma entre Periferia/Centro. Nesse 

mesmo período, na periferia carioca, o “charme” – um tipo de funk mais lento e melódico, 

com letras românticas – e o rap continuavam com suas fortes presenças nas rádios e nos 

bailes. Esteticamente, os bailes também foram se transformando, e as melhores camisas, 

coletes e vestidos deram lugar a bermudas e bonés, "nada soul, nada afro, tudo bem distante 

das regras do orgulho negro" (VIANNA, 1987, p. 61-62).  Como destaca Essinger (2005, p. 
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73), havia, na metade da década de 1980, cerca de 700 bailes por semana na cidade do Rio de 

Janeiro, muitos com um público superior a duas mil pessoas, semanalmente, o que evidencia a 

enorme audiência do funk.  

 

Uma figura central para o desenvolvimento e o aumento da visibilidade do funk carioca e, 

consequentemente, do funk brasileiro, é Fernando Luís Mattos da Matta, o DJ Marlboro. 

Como confirma Essinger (2005, p. 52): "O surgimento e a ascensão de Marlboro servem 

como símbolo do começo de uma nova era para os bailes do Rio." Nascido em 1963, no Rio 

de Janeiro, o DJ Malboro descobriu a música black na adolescência, quando começou a testar 

em casa as mixagens que ouvia no rádio e ganhou esse apelido como uma referência à 

distância do bairro onde morava. Sua primeira oportunidade de “discotecar” 

profissionalmente aconteceu em 1980, em um baile pequeno organizado pela Equipe 2001. 

Marlboro se empenhou para aprender todas as técnicas da mixagem, incluindo o scratch, que 

poucos DJs brasileiros conseguiam executar, e foi criando fama, passando a tocar em bailes 

cada vez maiores. Não demorou para que ele conseguisse seu próprio programa de rádio, e 

começasse a criar programações de batidas funk em baterias eletrônicas, que ele testava nos 

bailes. Em 1989, ficou em primeiro lugar no concurso organizado pela Disco Mix Club 

(DMC), uma entidade que reunia 7 mil DJs de 22 países diferentes. Marlboro sempre 

acreditou no potencial do funk, e queria vencer a barreira da periferia, fazer o ritmo ser 

reconhecido nacionalmente. O DJ foi uma fonte fundamental para a escrita de O Mundo Funk 

Carioca, do antropólogo Hermano Vianna, que depois se tornaria referência sobre o assunto. 

(ESSINGER, 2005, p. 49-52, 81-98) 

 

Segundo Essinger (2005, p. 87-93), o DJ Marlboro acabou sendo contratado pela gravadora 

PolyGram e, precisou, então, produzir algumas músicas para compor sua coletânea, passando 

a chamar amigos e personalidades do cenário dos bailes para cantar nas faixas, tal como 

Ademir Lemos, que passava assim de DJ a MC. O disco Funk Brasil, lançado em 1989, é o 

primeiro registro de artistas nacionais de funk, com músicas originais e versões de músicas 

americanas – as “melôs”. Nestas, quando o público não conseguia entender o que estava 

sendo cantado em inglês, acabava criando um significado novo a partir do som das palavras. 

As letras irreverentes, muitas vezes de duplo sentido, eram declamadas, e não exatamente 

cantadas, sobre bases programadas pelo DJ ou , ainda, se serviam de bases conhecidas do 

miami bass americano, dando lugar à chamadas “montagens”. Funk Brasil é o marco inicial 

do funk carioca como conhecemos hoje: foram mais de 250 mil cópias vendidas naquele ano. 
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O sucesso fez a gravadora encomendar mais um álbum, e, no ano seguinte, Marlboro lançou 

Funk Brasil 2. Outro sucesso. Ao todo, foram lançados cinco volumes do Funk Brasil, e com 

o dinheiro dos discos o DJ montou seu estúdio, onde continua a produzir sucessos do funk.  

Mas para o pioneiro DJ Marlboro, como também nos mostra Essinger (2005, p. 49-52, 81-98) 

o funk só deixaria de ser marginalizado quando tivesse seus próprios artistas originais, que 

pudessem se apresentar na televisão. 

 

Segundo Vianna (1987, p. 65), os bailes funk que aconteciam no Rio não podem ser 

considerados representações da cultura hip hop original, pois não compreendiam todos os 

pilares do movimento: os dançarinos não usavam roupas do estilo b-boy e a dança break 

nunca foi popular no Brasil. Assim, o funk brasileiro já começava dando  sinais de suas 

particularidades. Herschmann (2000, p. 23) também se alinha a essa perspectiva:  

 

Pode-se dizer que, cada vez mais, o "local reinterpretava o global"; estava 

em andamento um intenso processo de apropriação da cultura hip-hop por 

parte dos consumidores cariocas que determinou similaridades mas, 

principalmente, diferenças entre o "funk nacional" e o hip-hop em geral, 

ressimbolizado no mundo inteiro. 

 

Algumas vezes, os bailes se tornavam violentos, pois eram neles que aconteciam brigas entre 

as galeras, formadas pelos grupos de bairros diferentes da cidade, um exemplo da violência 

urbana. Ainda de acordo com Essinger (2005, p. 115-132), por causa dessas brigas constantes, 

ao longo dos anos de 1980 e início dos 1990, a imagem do funk e dos funkeiros ficou 

associada cada vez mais à violência. Para a população em geral, os bailes representavam 

perigo, e seus frequentadores eram classificados como “arruaceiros”, “favelados”, ligados à 

facções criminosas organizadas como o Comando Vermelho ou o Terceiro Comando. Assim, 

o funk passou a ser alvo da polícia, da política e da mídia. Uma série de matérias e 

reportagens nos principais noticiários do país começaram a relacionar o funk aos "arrastões" 

que aconteceram na zona sul do Rio de Janeiro entre 1990 e 1992, ou seja, ao modo como 

foram dominados essas ações pelas quais um grande número de jovens realizava assaltos em 

grupo, aproveitando para arrombar e saquear lojas, depredar carros e vandalizar a cidade.  

 

O “arrastão” que ficou mais conhecido aconteceu na praia de Ipanema, em um domingo, 18 

de outubro de 1992. Amplamente noticiado, esse acontecimento fortaleceu um processo de 
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demonização que já vinha ocorrendo – o jovem funkeiro, pobre e negro, acabou sinônimo de 

marginal,  "os arrastões possibilitaram à mídia fazer dos funqueiros bodes expiatórios, como 

uma forma de externalizar o mal e garantir a continuidade de uma determinada 

estrutura/ordem social." (ARRUDA; BARROSO; JAMUR; MELICIO, 2010, p. 410). Para  

Herschmann (2000, p. 95), entretanto, os “arrastões”, na maior parte das vezes, apenas 

encenavam o ritual do embate, e não tinham como propósito o assalto, embora este pudesse 

até acontecer. Nesse contexto, eles não deixam de evocar o que, no primeiro capítulo, graças a 

Mauss (1924-25/2013) e Bataille (1949/2013), apresentados como a cerimônia do potlach. 

Além disso, os “arrastões” não eram acontecimentos inéditos: já aconteciam na periferia e só 

passaram a ser um problema público quando passaram a acontecer no "asfalto". Logo, mais 

uma vez, a cidade aparece, segundo um adjetivo celebrizado por Ventura (1994), “partida”: 

Zona Norte X Zona Sul, Periferia X Centro, Morro X Asfalto. Neste contexto, é importante 

apresentarmos aqui, de um modo mais extenso, as considerações de Herschmann (2000, p. 49-

50): 

 

Pode-se afirmar que o funk, na medida em que alcançou destaque inusitado 

no cenário midiático, foi imediatamente identificado como uma atividade 

criminosa, uma atividade de gangue, que teve nos arrastões e na "biografia 

suspeita" de seus integrantes a "contraprova" que confirmaria este tipo de 

acusação. Ora, mesmo que se levem em conta os conflitos e os delitos 

cometidos efetivamente pelas galeras do funk, seja em maior ou em menor 

intensidade, e até a necessidade de cada grupo de se identificar com 

"protetores locais" do crime organizado, poder-se-ia afirmar que os cenários 

de representação da violência urbana se encontram associados de forma 

reducionista ou determinista a esse grupo social. Os seus integrantes são 

personagens típicos das áreas carentes da Cidade, espaços que compõem o 

cenário tradicionalmente identificado com a criminalidade e com a violência 

e, sendo assim, é muito comum que a mídia acabe produzindo uma imagem 

monolítica desse cenário, no qual todos os personagens aparecem mais ou 

menos envolvidos com a criminalidade.  

 

Assim, segundo Essinger (2005, p. 115-132), o período entre o final dos anos 1980 e os 

primeiros anos de 1990 foi o mais difícil que o funk brasileiro enfrentou: desacreditado como 

expressão cultural e acusado de ligação com a criminalidade, o movimento sofreu grandes 

baques, culminando com a proibição de alguns bailes pelo então prefeito do Rio de Janeiro, 
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Cesar Maia, em 1992, apesar dos esforços de figuras importantes como o DJ Marlboro e o 

próprio Hermano Vianna em separar o que era violência urbana e o que era movimento 

cultural. Para Palombini (2009, p. 48), as proibições do funk, ao atingirem sobretudo os 

negros, os pobres e os menos favorecidos cultural e economicamente nesse processo, devem 

ser compreendidas também como "atos de violência física ou simbólica perpetrados pela 

mídia, os indivíduos, a sociedade civil e o estado contra estas populações e suas 

manifestações culturais." Porém, ao mesmo tempo, tal contexto de violência e demonização 

do funk acabou por direcionar a produção nacional para temas ligados a essas mesmas 

temáticas e, por esse viés,  podemos notar alguma semelhança com o que aconteceu com o hip 

hop: a violência passou a ser um assunto comum para os MCs, assim como acontecia no rap 

norte-americano (ESSINGER, 2005, p. 59). Mas, no Rio, a ênfase não era de incitação da 

violência – os MCs cantavam pela paz nos bailes, como no "Rap do Pirão", do MC D'Eddy, de 

1992, que se tornou um clássico do funk carioca (LUDEMIR, 2013, p. 119): 

 

A violência nos bailes 

Com o funk acabará 

Mais a rapeize não se toca 

Não pára pra pensar 

Pois o funk agora 

É a diversão do povo 

E se a briga não parar 

O baile vai parar de novo 

 

Procuramos transmitir 

Nesse rap a verdade 

Porque hoje é importante 

Termos fraternidade 

Só queremos a paz 

Nós só queremos união 

Transmitimos o recado 

Do Pirá, Boa Vistão 

 

A paz nos bailes podia ser um tema muito recorrente, mas não era o único da produção 

nacional do início dos anos 1990. Assuntos dos mais diversos povoaram os funks brasileiros, 

da feira de Acari - uma espécie de comércio a céu aberto de um bairro da Zona Norte - ao 
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assassinato da atriz de novelas Daniela Perez. Nesse período, a “ostentação” relacionada a 

marcas famosas de produtos de consumo ou outros signos de “luxo” e “ascensão social”, 

surge como mais um assunto importante, tal como podemos constatar no "Rap da Ideia (Eu 

vou pro baile)", dos MCs Big Rap e Luciano:  

 

Eu vou pro baile pra poder zoar 

Boto um chapéu, boto um bermudão 

Eu vou pro baile pra poder zoar 

Boto um Nike Air, boto um cordão 

 

Também o "Rap das Marcas", dos MCs Rogério e Marcelo, cita diversas etiquetas famosas, 

especialmente as esportivas, em sua letra, embora termine enfatizando que a marca de grife 

não é o mais importante: 

 

A onda do funkeiro meu amigo agora é 

De Nike, De Reebok ou de Puma estão no pé 

De bermuda da Cyclone ou então da TCK 

Boné da Hang-Loose, da Chicago ou Quebra-mar 

 

O tênis importado chegou para ficar 

O Nike já é moda, todos gostam de usar 

O estilo americano a moda internacional  

O traje do funkeiro sempre abalou geral 

... 

Venha junto com a gente você vai se amarrar 

Entre para o mundo funk, você não pode faltar 

Não importa a sua etiqueta, o importante é sorrir 

Escute esse rap e venha se divertir 

 

Por toda a cidade do Rio de Janeiro, começaram a surgir festivais organizados pelas equipes, 

em que aconteciam concursos de MCs (ESSINGER, 2005, p. 101). Se, por um lado, esses 

concursos acabavam por incentivar a rivalidade entre as “galeras”, as turmas e os 

agrupamentos, de diferentes bairros cariocas, que disputavam os primeiros lugares e uma 

chance de sucesso, ao mesmo tempo eles foram uma tentativa de amenizar o clima de 

violência e a imagem negativa que o funk tinha naquele momento. Muitos sucessos musicais 
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saíram desses festivais. Os bailes, então, deixaram de ser frequentados apenas pelos 

moradores das “comunidades” e passaram a receber cada vez mais jovens dos bairros mais 

nobres da cidade, em busca de diversão. Para Ribeiro (2008, p. 132), esse tipo de invasão 

descaracteriza um movimento essencialmente negro, pois "A identidade black, que antes 

caracterizava-se inclusive pela ocupação de espaços na cidade, começa a se fragilizar em 

função da entrada de um publico ‘não black’ nos bailes e na criação de concorrência." Ainda 

assim, o funk demonstrava que ainda estava bem vivo. 

 

 

2.4 Só love 

 

 

Os anos 1990 foram importantes para a expansão do funk: de uma expressão tipicamente 

carioca e suburbana ele se torna atração nacional para a classe média e a elite. Afinal, como 

nos diz Essinger (2005, p. 134), "a aproximação da juventude do asfalto com o mundo funk já 

era uma realidade", inclusive porque o funk carioca começou a aparecer em veículos da mídia 

nacional, especialmente na televisão. A partir de junho de 1994, o ritmo tinha espaço em 

todas as tardes de sábado no programa da apresentadora Xuxa Meneguel, na maior emissora 

de televisão do Brasil, a Rede Globo. Marlboro era ali uma atração fixa, e além de 

“discotecar”, levava para o programa da Xuxa atrações que até então não tinham espaço na 

mídia. (ESSINGER, 2005, p. 135-138) 

 

A aproximação entre Xuxa e o funk fez bem ao movimento. Naquela ocasião, Xuxa era uma 

das mais importantes apresentadoras do país, adorada por milhares de pessoas, e, mesmo 

tentando se desvencilhar do público infantil em busca de uma audiência maior, ela continuava 

com a imagem imaculada de "Rainha dos baixinhos", além de “linda”, “loira”, “rica” e 

“inofensiva”, ou seja, exatamente o oposto da visão que a sociedade tinha sobre os funkeiros. 

Considerar, portanto, que a presença semanal do funk nos programas dessa apresentadora 

amenizou a imagem negativa sobre os funkeiros é uma hipótese bastante válida. 

 

As letras dos sucessos do funk nesse mesmo período também contribuíam com essa tentativa 

de melhorar o modo como os funkeiros eram vistos. Um bom exemplo é o "Rap do Silva", do 

MC Bob Rum, lançado em 1995. A música fala sobre as dificuldades da vida na comunidade 
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e o preconceito da sociedade com o funkeiro. Sua letra narra a história de um cidadão comum, 

trabalhador, que acaba morto sem explicação, a caminho do baile. O MC faz da música um 

alerta, um apelo ao fim das brigas. O refrão, que em poucas palavras consegue sintetizar todo 

o conceito da música, ficou famoso:  

 

Era só mais um Silva 

Que a estrela não brilha  

Ele era funkeiro  

mas era pai de família 

 

Uma estrofe em especial, dessa mesma música, explica a importância social do funk:  

 

O funk não é modismo,  

é uma necessidade 

É pra calar os gemidos  

que existem nesta cidade 

 

A música mais emblemática desse momento de positivação e proliferação do funk brasileiro é 

o "Rap da Felicidade", de Cidinho e Doca
24

. Hit incontestável do ano de 1995, a música não 

só conseguiu fazer sucesso na Zona Norte do Rio, como também na Zona Sul e no restante do 

país, quebrando muitas barreiras que separavam morro e asfalto, pelo menos durante seus 

breves 5 minutos de duração, com um verdadeiro hino funkeiro: 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

A partir desse refrão simples e direto, cantado à capela no início da gravação, e com a 

característica daquelas músicas que ficam impregnadas na cabeça de quem as ouvir, Cidinho e 

Doca narram como é, para o cidadão comum, viver nas periferias das grandes cidades 

brasileiras. O refrão reivindica a inclusão do pobre na sociedade, e termina com uma 

mensagem de esperança, tomando a responsabilidade das mãos do governo para as mãos do 

cidadão. 

                                                 
24

O “Rap da Felicidade” ficou famoso nas vozes de Cidinho e Doca, mas  foi composto em 1993 por Kátia e 

Julinho Rasta, amigos da dupla. Para mais informações ver Essinger, 2005, p. 143-144 
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Outras duplas de MCs alcançaram o sucesso, chegando inclusive a lançar discos por grandes 

gravadoras: Amilcka e Chocolate e seu "Som de Preto", Junior e Leonardo, do sucesso 

"Endereço dos Bailes" e William e Duda, com o "Rap do Borel". Mas quem fez sucesso 

mesmo, com carreiras que duram até hoje, tal como nos mostra Essinger (2005) foi Latino e a 

dupla Claudinho e Buchecha.  

 

Roberto de Souza Rocha, o Latino, era um jovem alto, magro, branco, que usava um 

bigodinho que lhe conferia um ar "cafona", e calças no estilo do MC Hammer.
25

 Tinha 

morado nos Estados Unidos na adolescência, quando a mãe se casou com um americano, e lá 

teve contato com o freestyle. De volta ao Brasil, começou a se apresentar como MC Latin, 

cantando em inglês, e se fazendo passar por americano. Foi o DJ Marlboro quem sugeriu a 

troca de nome e o uso do português, ao passar a produzir as músicas do cantor. Embalado por 

sucessos como "Me Leva", "Só Você" e "Não Adianta Chorar", Latino se tornou "o primeiro 

pop star a surgir dos bailes funk" (ESSINGER, 2005, p. 163-173).  

 

Já Claudinho e Buchecha – Cláudio Rodrigues de Mattos e Claucirlei Jovêncio de Souza – 

eram uma dupla de amigos do Morro do Salgueiro, com uma história comum entre os jovens 

das periferias brasileiras: negros, de famílias evangélicas, tiveram que largar os estudos cedo 

para trabalhar. Participavam dos concursos de rap organizados pelas equipes de som do Rio 

de Janeiro, até que um dia uma composição da dupla saiu como vencedora. Era o "Rap do 

Salgueiro", que foi ficando conhecido nos bailes até chamar a atenção de DJ Marlboro, que 

convidou os dois amigos para fazerem juntos uma gravação profissional da música. Logo 

depois, foram contratados pela gravadora MCA. O funk melody de Claudinho e Buchecha era 

romântico, quase inocente. Seus intérpretes eram boa praça e afinados. Com essa fórmula 

simples, seu primeiro disco vendeu 1 milhão e 250 mil cópias. O sucesso continuou e, juntos, 

eles lançaram 6 discos, atingindo uma vendagem de mais de três milhões de cópias. O título 

de um de seus maiores hits, "Só love", presente no terceiro disco da dupla, apesar de se tratar 

de uma canção de amor comum, resume a boa relação entre o funk e a sociedade naquele 

momento. Infelizmente, a trajetória da dupla foi interrompida em julho de 2002, quando 

Claudinho sofreu um acidente de carro ao voltar de um show da dupla e não resistiu. 

(ESSINGER, 2005, p.173-182). 

                                                 
25

 MC Hammer é um rapper norte-americano, conhecido pela música "U Can't Touch This", de 1990, e pelas 

calças largas com que se apresentava. 
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Latino é um dos únicos artistas do funk que conseguiram se manter conhecidos ao longo dos 

anos, mas com uma carreira de altos e baixos. Buchecha, depois da morte do parceiro, 

continuou a carreira, ainda canta e aparece constantemente em programas de TV, embora 

nunca mais tenha tido nenhum sucesso como nos tempos da dupla com Claudinho. Tanto 

Latino quanto Buchecha se distanciaram um pouco do funk e, embora seja possível perceber 

elementos desse gênero musical em seus trabalhos mais atuais, ambos foram caminhando em 

direção à uma música pop onde as características do funk não estão mais muito demarcadas. 

 

 

2.5 Sou feia, mas tô na moda 

 

 

No final da década de 1990, mais um momento difícil para o funk brasileiro: a Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro instaurou uma CPI para investigar a ligação entre a organização 

dos bailes em “comunidades” da periferia e os traficantes de drogas dos morros cariocas: 

Essinger (2005, p. 183-197) relata que as denúncias surgiram não só da imprensa, mas 

também de alguns empresários donos de equipes de som. Assim, a rivalidade entre as equipes, 

especialmente entre as grandes ZZ discos e  Furacão 2000, acabou por prejudicar o 

movimento funk no Brasil.  

 

Essinger (2005, p. 183-197) também mostra que, além dessas denúncias, começaram a 

circular, em 1997, fitas de vídeo com material erótico gravado nos bailes funk. Nelas, era 

possível ver a participação de menores; para piorar ainda mais essa situação, os “bailes de 

corredor” (festas em que os grupos de funkeiros, as chamadas “galeras”, se encontravam para 

brigar fisicamente pelo domínio de território, tal como as “gangues” – estavam se tornando 

uma constante. Mais uma vez, o funk se encontrava em uma posição difícil diante da opinião 

pública. Pelo menos uma tentativa, do ponto de vista jurídico-estatal, para se enfrentar essa 

situação foi apresentada, sob a forma de um projeto de lei destinado à  regulamentação dos 

bailes cariocas e que culminou na determinação da Lei Estadual 3.410, de 29 de maio de 

2000:   todo e qualquer baile funk passaria a precisar de autorização prévia da polícia e esta 

deveria estar presente no local por toda a duração do evento; também estava proibida a 

execução de músicas que pudessem fazer apologia ao crime.  
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Porém, podemos verificar que esse tipo de correlação entre o funk  e a criminalidade tinha 

outro tipo de destino no âmbito do próprio funk, ganhando uma espécie de ressignificação, 

muitas vezes menos socialmente segregacionista, nas músicas e em sua difusão para além das 

periferias brasileiras . Assim, depois das dificuldades enfrentadas no fim dos anos 1990, o 

novo milênio trouxe uma nova leva de artistas que mudariam o cenário do funk no Brasil. A 

começar pelo Bonde do Tigrão. Formado por 4 rapazes da Cidade de Deus, esse grupo 

estourou em 2001, cantando basicamente sobre festas e sexo, com letras de duplo sentido e 

danças sensuais. O termo "Bonde", originalmente se referia aos comboios de traficantes, mas 

foi apropriado pelos jovens da favela, passando a significar "grupos de funk formados por um 

ou mais MCs e um punhado de dançarinos" (ESSINGER, 2005, p. 199-200). As músicas do 

Bonde do Tigrão popularizaram expressões que ultrapassaram os limites do mundo funk 

carioca e entraram para o vocabulário popular brasileiro, inclusive para além do próprio 

universo musical do funk, tal como constatamos, por exemplo, com as palavras "tchutchuca" 

(para se referir à mulher jovem ou "novinha"); "preparada" (designando a mulher experiente, 

sensual; "popozudas" (referentes às garotas de “traseiro” avantajado). 

 

O êxito do Bonde do Tigrão fez nascer uma infinidade de outros "bondes", nenhum com o 

mesmo resultado. Mas outros artistas surgiram embalados pela boa receptividade do funk 

naqueles dias: MC Sapão, Naldo e Lula e Mr. Catra, todos com contratos com grandes 

gravadoras (ESSINGER, 2005, p. 208). 

 

Musicalmente, uma inovação importante para o funk brasileiro a partir do ano 2000 foi o 

"tamborzão", uma variação na batida que lhe acrescentava o som de atabaques e que, segundo 

Laignier (2010, p. 72-73), também era um modo de fazer ouvir:  

 

1) a agressividade dos contextos urbanos marcados pela pobreza e pela 

precariedade, possuindo inclusive certo aspecto marcial, como um tambor de 

guerra; 2) uma batida menos cadenciada do que os gêneros negros tocados 

acusticamente, pois uma característica marcante da música eletrônica é 

enquadrar de modo sistematicamente simétrico a recepção das batidas, que 

só variam de andamento se o DJ quiser (acelerando as BPM); 3) a influência 

de ritmos usados em religiões afrodescendentes, como o candomblé. 

 

 Além disso, o maior acesso à tecnologia fez com que praticamente qualquer um, apenas com 
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um computador conectado à internet, pudesse se transformar em produtor musical. Assim, a 

conjugação entre o “tamborzão” e a generalização da produção musical pela internet, segundo 

Essinger (2005, p. 260), conferiu ao funk brasileiro uma coloração única: 

 

Ninguém sabe dizer quando começou, nem porquê. Mas o fato é que o 

tamborzão tinha virado uma parte inalienável do funk 2002, reforçando seu 

caráter cada vez mais favela (e menos de imitação do pop internacional 

corrente - no máximo, de subversão deste), enchendo de orgulho os 

produtores (que enfim tinham um produto realmente com a linguagem do 

morro)  provocando muita curiosidade nos estrangeiros (que ficavam 

intrigados e muitas vezes seduzidos por aquele tipo de hip-hop selvagem e 

exótico).  

 

No mesmo ano em que essa lei entrou em vigor, Verônica Costa, mais conhecida como "a 

mãe loira do funk", esposa de Rômulo Costa, e donos da  da Furacão 2000, foi eleita 

vereadora pelo Partido Liberal no Rio de Janeiro e podemos considerar, com Essinger (2005, 

p 183-197) que começava, então,  uma nova etapa da história do funk no Brasil e na qual as 

mulheres passaram a ter mais participação no mundo desse gênero musical. (ESSINGER, 

2205, p183-197). Efetivamente, podemos dizer que foram as mulheres que revolucionaram o 

funk no Brasil dos anos 2000. Quem melhor representa essa revolução é Tatiana dos Santos 

Lourenço, a Tati Quebra-Barraco. Desbocada, irreverente e fora dos padrões de beleza 

usualmente impostos às mulheres - a funkeira tem até uma música chamada "Sou feia, mas tô 

na moda" -, Tati nasceu em 1979, e começou a fazer rimas ainda adolescente, até começar a 

se apresentar nos bailes da Cidade de Deus. Aos poucos foi ficando cada vez mais conhecida, 

entre os raps que falavam de sexo de uma maneira nova, se considerarmos que quem estava 

cantando era uma mulher e Tati fala de sexo sem nenhum tipo de amarra, sem qualquer traço 

de submissão. Tati Quebra-Barraco tornou-se uma figura tão marcante, que teve até música na 

trilha sonora de novela da Rede Globo. Para Essinger, "suas letras e sua postura tinham sido 

incorporadas de vez no cenário funk." (ESSINGER, 2005, p. 215-221) 

 

A lista de mulheres funkeiras no início dos anos 2000 conta ainda, entre outras, com MC 

Beth, autora de "Um tapinha não dói"; Deize Tigrona, do hit "Injeção", que foi sampleado 

pelo DJ e produtor musical americano Diplo no sucesso mundial "Bucky Dun Gun", da 

cantora do Sri Lanka M.I.A.; a Gaiola das Popozudas, um "bonde" formado só por mulheres, 
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e do qual saiu Valesca Popozuda, funkeira que, assim como Tati Quebra-Barraco, seria mais 

tarde absorvida pela cultura popular mainstream.  

 

O funk dos anos 2000 exalava sexo: é como  "uma descarga emocional com alto teor de 

sensualidade/sexualidade." (LAIGNIER, 2010, p. 73). A inocência romântica da época de 

Claudinho e Buchecha já não funcionava mais. Nem os cantos de paz como o de Cidinho e 

Doca. Mas não era apenas sexo, mas também realidade. Realidade de favela, de comunidade, 

de periferia. Apareceu nesse momento um funk chamado "neurótico", que buscava retratar 

exatamente essa realidade, e chamava "a atenção para o lado consciente do gênero, de letras 

que falam sem retoques ou correção política da dureza que é a vida na favela" (ESSINGER, 

2005, p. 225).  

 

Surgiu também, nesse mesmo período, uma versão mais extrema, que não estava presente em 

nenhuma gravação oficial, mas circulava pelo Rio de Janeiro em CDs piratas vendidos no 

mercado negro. No "proibidão", as letras eram "histórias em que os traficantes impuseram seu 

poder contra os oponentes (a polícia ou as facções criminosas rivais), e fizeram valer sua lei”, 

estabelecendo que “o silêncio é a norma, e a delação deve ser punida com o assassinato do 

delator." (ESSINGER, 2005, p. 229). Essa foi uma consequência do fechamento dos bailes a 

da perseguição que o funk sofreu por tanto tempo. Obrigado a acontecer cada vez mais dentro 

das favelas, o funk precisou "se sujeitar às autoridades locais" (ESSINGER, 2005, p. 235)   

 

No que concerne à ostentação – termo privilegiado desta dissertação –  podemos dizer que ela 

sempre se fez presente nas letras de funk, mas, em geral, com menor visibilidade. Porém, em 

2001, as marcas de moda  pareceram em canções como "Chatuba de Mesquita", do MC Duda, 

que, de acordo com Essinger (2005, p. 205), ficou conhecida principalmente graças a sites de 

compartilhamento de músicas no formato Mp3. A letra, como muitas desse mesmo período, é 

bem explícita quanto à sexualidade, mas, entre os versos eróticos, sobra algum espaço para 

exaltar as marcas: 

 

Andamos de Redley 

Viemos pegar mulher 

A Chatuba de Mesquita 

Do bonde do Nike Air 
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Nesse mesmo contexto, houve também o hit "Calça da Gang", do DJ Saddam: 

 

Calça da Gang 

Toda mulher quer 

Duzentos reais 

Pra deixar a bunda em pé 

 

Curiosamente, "Calça da Gang" fez tanto sucesso que inspirou outros MCs. Na versão de MC 

Mascote, ele fala de um assunto importante para a verdadeira ostentação: os produtos de 

desejo, para servirem à função de ostentar, devem ser originais: 

 

Calça da Gang 

Tem que ter etiquetinha 

Se tiver etiquetão 

Foi comprada na feirinha 

 

Também é importante observar que os artistas que faziam letras sobre ostentação no início 

dos anos 2000 não foram tão bem sucedidos, não atingiram um público fora do mundo do 

funk carioca ou tiveram longevidade. Mas o cenário do funk no Brasil estava prestes a mudar. 

 

 

2.6 Plaque de 100 

 

 

O funk tinha vivido uma grande onda de popularidade em 2001 e 2002. Por mais que ainda 

existisse bastante preconceito contra o ritmo, e contra os funkeiros, é inegável que o 

movimento tinha cada vez mais adeptos, e estava presente na mídia não apenas nas páginas 

policiais, mas também nos cadernos de cultura dos jornais. Mesmo assim, toda essa 

popularidade acabou diminuindo um pouco, para dar lugar a um novo tipo de moda musical, 

pois assim a indústria cultural funciona. 

 

 Artistas como MC Serginho e o dançarino Lacraia conseguiram fazer sucesso nacionalmente;  

MC Leozinho e o sucesso romântico "Se ela dança eu danço", também.  Outros apareceram, 

com maior ou menor expressão. O funk já tinha sido absorvido pelo mainstream, e passou a 
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ser referência no trabalho de bandas de rock e música eletrônica. DJ Marlboro foi, inclusive, 

atração do TIM Festival, evento que tradicionalmente apresenta um line up de bandas 

alternativas antenadas com o que há de mais atual na música mundial. (ESSINGER, 2005, p. 

245-253/263-264) 

 

Enquanto isso, o estado de São Paulo começava a gerar o que seria a nova revolução do funk, 

uma vertente que se aproveitaria das mídias digitais e redes sociais para atingir um público 

jovem enorme. O funk ostentação versava sobre festas e dinheiro, citando marcas famosas e 

produtos de luxo, com uma imagem importada dos rappers americanos. Dedicava-se  a cantar 

a validação do sujeito como cidadão, por meio do poder de consumo: " em sua essência 

trabalha a partir do desejo, onipresente entre os jovens da periferia dos grandes centros 

urbanos desse Brasil pós-Lula, de parecer patrão na noite que eles frequentam" (LUDEMIR, 

2013, p. 227) 

 

Era a primeira vez que uma variação relevante do funk nascia fora do Rio de Janeiro. 

Tradicionalmente, São Paulo estava distante daquele funk sensual e dançante rotineiro no Rio 

de Janeiro, aproximava-se mais do rap e de seu discurso mais político. Como nos confirma 

Herschmann (2000, p. 197-198): "Tal qual os rappers norte-americanos, os brasileiros se 

caracterizam pela 'verborragia', e os temas de suas composições giram em torno da miséria, da 

violência urbana, do racismo e assim por diante". É o que encontramos, por exemplo, no 

trabalho dos Racionais MCs, grupo que, desde 1988, fala sobre as dificuldades da periferia 

paulistana em suas músicas, produzindo um rap consciente respeitado nacionalmente.  

 

Pereira (2014, p. 5-6) explica assim as diferenças entre o funk carioca e o novo funk paulista: 

 

A primeira delas, é que se tratava agora de um funk não mais produzido por 

cariocas que vinham apresentar-se em São Paulo, mas por paulistas muito 

jovens. Mc Rodolfinho, por exemplo, tinha menos de 18 anos quando 

compôs seu maior sucesso, a música: Como é bom ser vida loka. A segunda 

novidade: a diminuição radical das referências diretas à criminalidade, por 

um lado, e, por outro, a adoção constante e intensa da temática do consumo e 

das marcas. Esse aspecto, aliás, é o que iria dar nome a esse movimento: 

funk ostentação. Por fim, outra característica importante: o uso das novas 

tecnologias e do audiovisual como meio de produção e difusão das criações 
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musicais. Com isso, além de uma rápida e intensa divulgação, muitos dos 

videoclipes de funk ostentação já passaram dos dez milhões de exibições, há 

uma preocupação muito grande com a produção da imagem. Eles não apenas 

cantam os bens de consumo e marcas, mas também os exibem nos 

videoclipes.  

 

Ludemir (2013, p. 227) defende que o funk ostentação de São Paulo "rompeu a inércia em que 

as letras de funk se encontravam desde que Tati Quebra Barraco inaugurou a era da putaria, 

na virada do ano 2000." O primeiro registro do funk tipo ostentação foi gravado em setembro 

de 2008: "Bonde da Juju", dos MCs Backdi e Bio G3, se dedicava a exaltar um objeto de 

desejo bem específico – a "Juju" do título é uma referência ao modelo de óculos escuros 

"Juliet", da marca Oakley, muito desejado entre os jovens desde que foi usado como figurino 

do personagem Ciclope, na trilogia de filmes inspirados nos quadrinhos X-Men. A letra ainda 

cita outros produtos desejados, como os tênis, as roupas e as joias:  

 

Quem não é, não se mete, 

Porra, nóis só porta Oakley 

 É o bonde da Juliet  

Tá de Juliet, Romeo 2 e Double Shox 

18 K no pescoço, de Ecko e Nike Shox 

 

Misturando, entre os versos, trechos de falas que parecem ter sido retiradas da imprensa 

sensacionalista, essa música parece “esfregar na cara do ouvinte” o poder de consumo dos 

MCs:  

 

Eles gostam de desfilar por aí 

com um tênis que custa mais de 500 reais 

óculos que custam mais de 1500 reais 

E correntes de ouro no pescoço. 

Essa pouca vergonha que nós vimos agora. 

É um tapa na cara da sociedade 

 

Embora pioneiros, Backdi e Bio G3 não alcançaram grande expressividade. Eles ainda têm 

uma carreira no funk, mas não conseguiram quebrar a barreira que separa mundo funk do 

universo mainstream, ao contrário de MC Guimê: basta uma busca pelos vídeos mais vistos 
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no Youtube para se deparar com pelo menos um vídeo desse funkeiro-ostentação, como, por 

exemplo, "Plaque de 100" (na gíria dos funkeiros, "plaque" quer dizer nota, cédula de 

dinheiro), que figura nas listas dos mais vistos do ano de 2012
26

 Mas existem outros artistas 

de bastante visibilidade como, por exemplo, MC Rodolfinho, dono do sucesso "Como é bom 

ser vida loka"; MC Menor do Chapa, que, mesmo carioca, foi alcançar o sucesso em São 

Paulo com o funk ostentação "Sou patrão, não funcionário"; MC Boy do Charmes, com "Onde 

eu chego, paro tudo"; MC Lon, com "Novinha vem que tem"; MC Pocahontas, a principal 

representante feminina do funk ostentação, e seu sucesso "Mulher de poder"; e, ainda, MC 

Gui, um jovem de 18 anos que começou no funk aos 10. Conhecido como "o Justin Bieber do 

funk" por sua pouca idade, MC Gui talvez seja o artista do segmento que mais se aproxima de 

MC Guimê em audiência. Seus sucessos começaram com a ostentação, em músicas como 

"Sonhar" e Príncipe da ostentação". Hoje, assim como Guimê, tem um trabalho mais pop, 

claramente voltado para atingir um número maior de ouvintes.
27

 

 

 

FIGURA 5 - MC Guimê em cena do videoclipe "Plaque de 100". O funkeiro aparece sentado 

em um trono, esbanjando notas de dinheiro.  

Fonte: Disponível em: <httphttp://msalx.vejasp.abril.com.br/2013/09/27/1647 /jYQci/mc-

guime-no-clipe-plaque-de-100.jpeg?1380312102>. Acesso em: 21 jun. 2016 

 

                                                 
26

 Como divulgado pelo site da revista Super Interessante, disponível em < 

http://super.abril.com.br/blogs/superlistas/o-melhor-do-ano-os-videos-mais-assistidos-do-youtube/> 
27

 Todas as músicas citadas nesse parágrafo possuem mais de um milhão de visualizações em seus videoclipes 

oficiais no Youtube. 
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Os videoclipes se tornaram o grande veículo de divulgação do funk ostentação. Como muitas 

vezes os artistas do funk não conseguem abertura nos veículos de mídia tradicional, o 

direcionamento para os canais de vídeo online foi natural. Nos anos  2012 e 2013, três dos dez 

vídeos mais vistos por brasileiros no Youtube eram vídeos de artistas desse estilo de funk. O 

primeiro a conseguir visibilidade nacional foi "Megane", do MC Boy do Charmes, postado em 

agosto de 2011. Nele, o MC fala de carros, perfumes, relógios e dinheiro ("Euro, dólar e nota 

de 100"). Fala também das festas com fartura e música. Não bastava cantar sobre os objetos 

de luxo, era preciso exibi-los. Um luxo espetaculoso, dispendioso, improdutivo, consumido 

não só para o gozo pessoal, mas também, e principalmente, para a admiração do outro, 

reafirmando que ainda hoje, nas periferias dos grandes centros urbanos brasileiros, o homem 

ainda se dedica a encenar os rituais de potlatch que um dia os chefes das tribos encenaram.   

 

Quem orquestra visualmente essa encenação nos principais vídeos de funk ostentação hoje são 

os diretores Konrad Dantas, conhecido como Kondzilla, e Washington Rodrigues, o Tom. Os 

dois - o primeiro paulista do Guarujá, o segundo, mineiro de Belo Horizonte - começaram a 

carreira no audiovisual de maneira simples, e hoje são responsáveis, junto com os artistas, 

pela criação das imagens veiculadas nos videoclipes, cada vez mais profissionais. Os vídeos 

de Tom, postados em seu canal no Youtube, somam mais de 900 milhões de visualizações. O 

de Kondzilla chega a impressionantes 2 bilhões de acessos. Essas nos parecem ser provas 

suficientes do alcance do funk ostentação entre os jovens brasileiros. As imagens produzidas 

costumam mostrar carros importados, lanchas e iates, festas e mulheres. Mas nem sempre 

mostram a realidade, já que nem todos os funkeiros da ostentação conseguem arrecadar a tão 

sonhada fortuna: 

 

esse mundo de riqueza e ostentação, apresentado nas letras das músicas e nos 

vídeos exibidos no Youtube, parte muito mais de uma realidade imaginada 

do que uma realidade de riqueza material de fato. Nos videoclipes, por 

exemplo, grande parte dos automóveis exibidos são emprestados ou 

alugados. O mesmo acontece com mansões, iates e mesmo aviões que 

aparecem nos vídeos. Ainda que alguns desses Mcs de funk ostentação em 

São Paulo já façam considerável sucesso no circuito de casas noturnas da 

cidade, realizando mais de três shows por noite de quinta a domingo, 

ganhando cachês que podem ultrapassar os cinco mil reais por cada 

apresentação, e consigam, assim, comprar alguns dos caros carros por eles 

cantados, a origem desses jovens não tem nada de riqueza e ostentação. Em 
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sua maioria, são jovens muito pobres ou no máximo de estratos mais baixos 

de certa classe média. (PEREIRA, 2014, p. 7-8) 

 

Um fato marcante na breve história do funk ostentação foi a morte de Daniel Pedreira Sena 

Pellegrine, o MC Daleste. Um dos nomes mais conhecidos dessa nova geração de funkeiros, 

Daleste se apresentava como MC desde 2009, primeiro cantando "proibidão", e depois, se 

dedicando à ostentação. Em 2013, ao se apresentar em um festival de música na cidade de 

Campinas, ele foi baleado enquanto cantava, por um tiro que veio da plateia. Ainda não se 

sabe quem foi o autor do disparo. Sua morte teve imensa repercussão na mídia, sendo citada 

inclusive pela imprensa internacional. Naquele ano, seu nome se tornaria o mais buscado no 

Google. Mas Daleste não foi o único. De acordo com matéria do site Vice
28

, entre 2010 e 

2013 foram sete os MCs mortos em circunstâncias nebulosas. 

 

Encarnando o marginal ligado à criminalidade que amedronta as elites, a classe média, mas, 

também, o vencedor que conseguiu ascender socialmente, dono dos símbolos de status mais 

desejados pela sociedade do consumo, o jovem funkeiro parece ocupar um lugar ainda muito 

instável dentro da sociedade. Mesmo se ocupando em encenar, ao nosso ver, uma espécie de 

ritual contemporâneo do potlatch, em que o funkeiro parece usar a ostentação de suas riquezas 

dispendidas em cerimônias ritualísticas - no caso, as festas - em busca de uma melhor posição 

na hierarquia social, ele não parece se esquecer de onde veio: 

 

Na cena funk – nos videoclipes, nas músicas, no circuito das casas noturnas 

e dos produtores – percebe-se, ao mesmo tempo, uma dimensão mais 

atrelada ao consumo e ao hedonismo e outra ligada a um projeto de vida, de 

ascensão social e mesmo de reversão de estigmas ou de afirmação de 

orgulho por pertencer a certa condição periférica ou marginal. A relação com 

a origem social pobre, por exemplo, é constantemente destacada pelos 

jovens. (PEREIRA, 2014, p. 8-9) 

 

É importante frisar que, apesar dos bens de luxo aparecerem como objetos centrais nas 

manifestações culturais do funk ostentação, sobretudo nas músicas e nas roupas exibidas por 

quem as cantam e dançam, o que se proclama em tom que não deixa de ser de denúncia é a 

desigualdade social. O MC canta o enriquecimento, mas não deixa de citar sua origem pobre, 

                                                 
28

 Disponível em < http://www.vice.com/pt_br/read/mc-daleste-e-o-setimo-assassinado-do-funk-em-sp> 
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e o fato de ter ascendido socialmente pelo trabalho. Esse processo de empoderamento é 

fundamental na construção da identidade daquele que conseguiu ascender socialmente, e 

exemplo para o jovem que o segue, configurando como uma espécie de retrato da diversidade 

e das contradições que perpassam o Brasil. Entretanto, resta-nos ainda a questão se esse 

empoderamento e essa construção identitária permeada também pelos objetos de consumo 

associados ao luxo e a ostentação efetivamente resultam em uma mudança social efetiva ou se 

apenas ampliam, para as camadas economicamente desfavorecidas, um tipo de funcionamento 

que não é alheio à lógica segregacionista que permeia os processos de globalização no mundo 

contemporâneo.   
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3 FUNK OSTENTAÇÃO: IDENTIDADE E VISIBILIDADE 

 

“Se hoje eu tenho, eu quero dividir 

Ostentar pra esperança levar" 

 

(MC Gui) 

 

Como vimos no capítulo anterior, é possível identificar no gênero musical do funk, da sua 

gênese norte-americana à vertente mais atual brasileira, exemplos claros da presença da 

ostentação como referência do que se canta nas músicas e do que elas acionam e difundem em 

termos do que, no âmbito da moda, diz respeito à “atitude” de cada um no mundo. Cabe 

entender agora, do ponto de vista da cultura, e, ainda mais especificamente, sob a ótica dos 

Estudos Culturais, o que implica tal presença da ostentação nesse gênero musical, sobretudo 

no Brasil, e o que ela mobiliza como identidade e visibilidade. 

 

Vivemos hoje o que Lipovetsky e Serroy (2008/2011, p. 48) chamam de "segunda revolução 

individualista". Essa revolução é caracterizada por um desregulamento econômico, social e 

cultural. Livre das amarras das instituições estabelecidas, sem se preocupar em se enquadrar 

nas definições ditadas pela família, pela Igreja, por seu posicionamento político ou qualquer 

outra imposição coletiva, o homem contemporâneo pode se dedicar exclusivamente à busca 

de sua satisfação. Como resultado, a cultura se torna essencialmente narcisista, hedonista, 

individualista: 

 

Se no longo período que se seguiu à revolução industrial as massas urbanas 

eram convocadas enquanto força de trabalho, das quais se exigia dedicação, 

esforço, sacrifícios e um permanente adiamento das gratificações esperadas - 

o mesmo valendo para o contexto do pós-guerra em que Adorno analisou o 

papel da indústria cultural - nas condições atuais em que os homens valem 

menos como força de trabalho do que como consumidores, os valores que 

condicionam a inclusão se invertem. Não mais o esforço e o sacrifício, mas o 

"direito ao prazer". Não mais o adiamento da gratificação, mas o gozo 

imediato de tudo o que se oferece para esse fim. Não mais a renúncia 

pulsional e a "castração", mas a fantasia narcisista de um eu que se prolonga 

nos seus objetos de satisfação. (KEHL, 2004, p. 58) 
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A organização do mundo contemporâneo passa a se dar também por razões mercadológicas, 

nas quais todos passam a ser considerados e a se colocaram principalmente como 

consumidores, porque hoje "Consome-se em toda parte, em todo lugar e a todo momento...” e 

mesmo “as festas, antes religiosas, tornaram-se convites à fruição, uma espécie de orgias do 

consumo" (LIPOVETSKY; SERROY, 2008/2011, p. 57). Essas transformações acabam por 

influenciar o modo como o homem consome, e, consequentemente, como o luxo e a 

ostentação são vivenciados. A própria cultura do consumo, enfim, se modifica. Se, antes, os 

“objetos de consumo” estavam relacionados a uma perspectiva mais coletiva, que visava 

conforto e status para a família como um todo, agora são os objetos de uso individual, como, 

por exemplo, os smartphones, que se estabelecem como "supérfluos" indispensáveis. Assim, 

trocas mercadológicas dominam nossa existência, uma existência abarrotada de coisas, de 

mercadorias, criando uma espécie de ciclo onde cultura e mercado se retroalimentam: "a 

cultura torna-se mundo de marcas e de consumo e o mundo mercantil torna-se, mais ou 

menos, cultural." (LIPOVETSKY; SERROY, 2008/2011, p. 69) 

 

As mesmas mudanças que deixaram os seres humanos mais livres do que nunca, sem os 

aprisionamentos de limitações impostas pela coletividade, fizeram com que há mais como se 

poder contar com antigas definições para compreender o que se passa com cada um ou mesmo 

com todos, como se processam as identidades. Como nos confirmam Lipovetsky e Serroy 

(2008/2011, p. 52), "a dinâmica de individualização engendrou uma nova forma de 

insegurança identitária baseada na perda das ancoragens comunitárias". Afastado dos papéis 

tradicionais de comportamento, cada um parece cada vez mais contar, ou ser convocado a 

contar, apenas consigo mesmo para construir sua identidade, a partir dos fragmentos e 

referências que encontra ao longo de sua vida. O jovem de hoje "ostenta na testa" um "cartaz 

subjetivo" em que se lê " mais ou menos o seguinte: identidade em obras." (SOARES; MV 

BILL; ATHAYDE, 2005, p. 205) 

 

Canclini (1995/1999, p. 39) também realiza esse tipo de análise do mundo contemporâneo: 

para ele, as identidades hoje dependem do que o indivíduo tem ou pode ter, ou seja, 

"configura-se no consumo". As mudanças sociais, bem como as mudanças nos modos de 

produção dos bens e na sua publicidade, a ampliação do desejo pelos objetos, tudo isso 

diminui a força das instituições, tornando as identidades mais instáveis. Ele afirma ainda que 

o discurso que prega a felicidade sem ambição, o estar contente apenas com o que se tem, é 

mais uma maneira de manter a diferenciação de classes através dos bens de consumo e que, ao 
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mesmo tempo, são os bens de consumo, que se apresentam como  códigos que tentam nos 

unificar: 

 

Vivemos um tempo de fraturas e heterogeneidade, de segmentações dentro 

de cada nação e de comunicações fluidas com as ordens transnacionais da 

informação, da moda e do saber. Em meio a esta heterogeneidade 

encontramos códigos que nos unificam, ou que ao menos permitem que nos 

entendamos. Mas esses códigos compartilhados são cada vez menos os da 

etnia, da classe ou da nação em que nascemos. Essas velhas unidades, à 

medida que subsistem, parecem se reformular como pactos móveis de leitura 

dos bens e das mensagens. (CANCLINI, 1995/1999, p. 85-86) 

 

Mas o que seria exatamente isso a que damos o nome de identidade? Para Hall (1992/2006, p. 

8), o conceito é bastante complexo e ainda precisa ser mais bem compreendido pela ciência 

social contemporânea. Ao mesmo tempo em que pode se referir às qualidades individuais de 

alguém, a suas idiossincrasias, a tudo aquilo que faz uma pessoa única e original, a sua 

personalização, o termo identidade carrega em si a dualidade de também se traduzir em 

identificação, em ligação entre pessoas a partir de suas semelhanças. "Diferenciar-se e 

igualar-se, mirar-se nos outros e apartar-se deles são duas faces da mesma moeda, dois 

momentos complementares do jogo de espelhos em que formamos." (SOARES; MV BILL; 

ATHAYDE, 2005, p. 205)  

 

Assim, vemos que o processo de construção da identidade passa também pela interação com o 

outro. É por meio da identificação com o outro que vamos construindo, por afinidade ou 

negação, aquilo que somos. Para essa interação acontecer, porém, é preciso partir do 

pressuposto que o outro é visível. Ora, se o outro não é visto, como se identificar com ele? 

Infelizmente, só é possível ver "o que a cultura e a sociedade permitem que se veja" 

(SOARES; MV BILL; ATHAYDE, 2005, p. 164), e numa sociedade guiada pelo consumo, o 

subconsumidor "é portador de exclusão, de vergonha de si mesmo, da autoestigmatização." 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2008/2011, p. 61).  

 

O funk ostentação nada mais é, portanto, que uma das manifestações culturais e estéticas que 

refletem essa nova paisagem social, em que o homem contemporâneo se coloca. Dedicaremos 

aqui, neste terceiro capítulo, a analisar dois aspectos que consideramos importantes para 
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abordar as relações entre o luxo, a ostentação e a periferia: a construção de identidade de 

quem não encontra propriamente com que se identificar ou ser identificado e a visibilidade, 

inclusive no cenário social, de quem passa como se fosse invisível.  

 

 

3.1 A noção de identidade hoje 

 

 

O entendimento das ciências sociais a respeito da identidade e de como esta é constituída 

também sofreu mudanças ao longo do tempo, inclusive porque, "sendo a identidade uma 

experiência da relação, que se dá na esfera da intersubjetividade, dos símbolos, das 

linguagens, da cultura, ela é sempre uma experiência histórica e social."(SOARES; MV 

BILL; ATHAYDE, 2005, p. 207).  

 

O homem iluminista, segundo Hall (1992/2006), no século XVIII, era um homem racional, 

que tinha em sua consciência o norte direcionador de suas ações: sua identidade era formada 

por seu "centro essencial", uma espécie de núcleo interior que fazia parte de seu ser, e que 

basicamente permanecia inalterado, do nascimento à morte – um homem de identidade 

autossuficiente. Com um mundo cada vez mais complexo, surge a noção de "sujeito 

sociológico", que interage com o mundo a seu redor relacionando sua identidade a uma 

somatória entre o "eu real" e as modificações que o mundo exterior pode trazer, mas, ainda 

assim,  por algum tempo, tanto a identidade do sujeito quanto os "mundos culturais que eles 

habitam" continuam estáveis. (HALL, 1992/2006, p. 8-12) 

 

Hoje a sociedade se apresenta de maneira a alterar novamente a maneira como é entendido o 

conceito de identidade. Como as sociedades não possuem mais nenhum "princípio articulador 

ou organizador único" (HALL, 1992/2006, p. 12), elas acabam por oferecer uma grande 

fragmentação de papéis nos quais o sujeito pode se encaixar e até modificar, pois seus limites 

muito pouco rígidos. As estruturas fixas de classe, gênero e nacionalidade, entre outras, não 

dão mais conta de definir o sujeito como literalmente um indivíduo social, ou seja, o que não 

é divido ou divisível, o in-divíduo, pois este agora tem sua identidade multiplicada e 

dispersada com as pluralidade de possibilidades que o mundo lhe oferece. A identidade, para 

o sujeito do mundo contemporâneo, então, deixa de ser estável, oriunda de um núcleo 
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primeiro interior ou mesmo estagnada. Torna-se mais claro e mais intenso o quanto cada um 

tenta a construir sua identidade ao longo da vida, nas suas relações com o mundo que o cerca 

e com os outros, procurando ou não “equilibrar” o “eu” concebido como “interioridade” e o 

mundo “exterior” experimentado como diversidade: assume-se ou se é confrontado com 

diversas identidades, dependendo do momento, do lugar e de com quem se encontra. Logo, o 

sujeito contemporâneo vive uma "crise de identidade", que nasce com essa perda da 

estabilidade e gera o que podemos chamar de "deslocamento ou descentração do sujeito". 

(HALL, 1992/2006, p.9-13):  

 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se 

uma "celebração móvel": formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam... A identidade plenamente unificada, completa, 

segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar - 

ao menos temporariamente. (HALL, 1992/2006, p. 12-13) 

 

 

Esse grande supermercado de ofertas deu fim ao homem de identidade única que ainda se fez 

mais presente até a Modernidade. Os interesses que moviam a humanidade se diversificaram a 

ponto de impedir que uma única identidade pudesse "basear uma política" (HALL, 

1992/2006, p. 21), ou guiar a vida em sociedade de qualquer forma, organizando o 

comportamento das pessoas, como nos confirmam Lipovetsky e Serroy (2008/2011, p. 52), 

para quem "...A identificação dos indivíduos afirma-se cada vez menos pela adesão a 

princípios políticos gerais e cada vez mais por referenciais dependentes da história, da cultura, 

do religioso, da etnicidade", mas com esse referências tomados mais como diversidades que 

como elementos de unificação. Para Canclini (1995/1999, p. 59-63), as identidades na 

contemporaneidade são "transterritoriais e multilinguísticas", e constituídas de maneira 

fragmentada por diversos "minipapéis" encarnados por cada um ao longo da vida. 

 

Hall (1992/2006, p. 34-46) apresenta, entre os grandes responsáveis pelo descentramento do 

sujeito, as análises do pensamento marxista realizadas no século XX, a teoria do inconsciente 
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formulado por Freud, os estudos linguísticos de Saussure, o conceito de "poder disciplinar" 

desenvolvido por Foucault e o impacto do feminismo. Neste trabalho, vamos procurar nos 

ater, ainda que de modo breve, no que esse autor apresenta sobre o inconsciente e suas leituras 

posteriores feitas por Lacan.  

 

A teoria de Freud definiu que as identidades são formadas por processos psíquicos e 

simbólicos do inconsciente. Essa construção da identidade, da imagem do "eu", começa na 

infância, e não nasce com ela, mas é formada pela sua relação com o mundo e com os outros. 

Sua origem é contraditória porque, apesar de a imagem no espelho ser a primeira percepção 

de si como ser a princípio completo, cada vez mais o sujeito se percebe como um ser 

"dividido" pelo que lhe afeta o corpo.  Pode-se, então, fantasia a completude de uma 

identidade, mas a experiência efetiva é de que ela é sempre incompleta, está sempre "em 

processo", “em obras”.  O reflexo no espelho é uma referência para o que se considera como o 

próprio "eu", e parece ser imaginariamente completo, mas como esse reflexo não deixa de ser 

dado a cada um a partir do que ele não inclui e se encontra fora do referencial especular, a 

imagem de si é "...algo que nos completa”, mas há ainda o que se encontra “fora de nós”, o 

que “sempre nos falta" (HALL, 2013/2016, p. 159) e, assim, nos descompleta. Por 

conseguinte, "A formação do eu no 'olhar' do Outro, de acordo com Lacan, inicia a relação da 

criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma e é, assim, o momento da sua entrada 

nos vários sistemas de representação simbólica" (HALL, 1992/2006, p. 37-38). Dessa forma, 

o reconhecimento por esse olhar do Outro (como campo simbólico radicalmente exterior à 

imagem de si, ao “eu”) e a própria percepção de si por meio do outro (como o que é o 

próximo, o semelhante serão determinantes para todas as práticas sociais nas quais cada um se 

vê inserido ou procura se inserir, pois "... a visão do semelhante (especular ou não) constitui e 

transforma a realidade" (LAIA, 2001, p. 93) e a realidade do mundo não se esgota na soma ou 

no conjunto de vários outros ou semelhantes, ela sofre determinações dessa alteridade radical 

e transindividual que Lacan localizou como lugar do Outro (HALL, 1992/2006, p. 36-40; 

HALL, 2013/2016, p. 159; LAIA, 2001, p. 89-93). 

 

Como, por princípio e não só hoje em dia, a identidade é incompleta, cada um passa a vida 

recolhendo referências que poderiam lhe servir para a construção de sua identidade. Pouco a 

pouco, apreende-se  alguma identidade não só quando se interage com os outros ou se vale 

dos referenciais encontrados no Outro, mas também quando apenas se observa o outro e, 

dessa observação, toma-se para si aquilo que se considera relevante. Assim, a identidade pode 
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ser constituída, segundo a psicanálise, por identificação a traços provenientes dos outros e 

encontrados no Outro, quanto pela rejeição desses mesmos traços. Portanto, podemos 

depreender que o processo de construção da identidade é "...necessariamente social...", já que 

depende das relações criadas pelo coletivo, pelo que o Outro regula em termos de imagem e 

de outros tipos referências, sempre articuladas a um determinado contexto histórico e cultural:  

"A identidade só existe no espelho e esse espelho é o olhar dos outros, é o reconhecimento 

dos outros" (SOARES; MV BILL; ATHAYDE, 2005, p. 206) 

 

O olhar do outro, já abordado no primeiro capítulo quando tratamos do potlatch e da utilidade 

do dispêndio improdutivo, aparece novamente como elemento determinante para a 

constituição de identidades. O jovem da periferia, que sonha em consumir os produtos das 

marcas de luxo, não o faz apenas pelo desejo de desfrutar as qualidades objetivas desses 

objetos. Até porque, muitas vezes, é preciso que esse mesmo jovem abra mão de consumir 

outros produtos, talvez até considerados de necessidade mais urgente. Assim, se ele se 

compromete com o consumo desses objetos de luxo ou que não fazem parte diretamente da 

sua chamada “realidade social”, é porque neles estão encarnados valores simbólicos e de 

identidade que vão muito além da necessidade. Como nos mostra Canclini (1995/1999, p. 45), 

"...quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos 

publicamente valioso, bem como os modos com que nos integramos e nos distinguimos na 

sociedade, com que combinamos o pragmático e o aprazível". Nesse mesmo viés, 

 

o interesse por uma camisa de marca, pelo tênis de marca, corresponde a um 

esforço para ser diferente e para ser igual, para ser diferente-igual-aos-

outros, isto é, igual àqueles que merecem a admiração das meninas (e da 

sociedade ou dos segmentos sociais que mais importam aos jovens - o que 

também varia, é claro). Roupas, posturas e imagens compõe uma linguagem 

simbólica inseparável de valores. Aquilo que na cultura hip-hop se chama 

atitude talvez seja a síntese de uma estética e de uma ética, que se combinam 

de modo muito próprio na construção da pessoa. (SOARES; BILL; 

ATHAYDE, 2005, p. 206) 

 

Os jovens da periferia consomem, ao mesmo tempo, para saciar seus anseios por uma 

individualidade e para serem aceitos no grupo. Canclini (1995/1999, p. 79-80) afirma que 

esses signos de status dentro do grupo social seguem uma lógica originada na luta pela 
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distinção simbólica quanto ao que se encontra dentro e fora do grupo, organizando o campo 

social com o que pertence a determinado grupo e com o que não lhe pertence: "A lógica que 

rege a apropriação dos bens enquanto objetos de distinção não é a da satisfação de 

necessidades, mas sim a da escassez desses bens e da impossibilidade de que outros os 

possuam" (CANCLINI, 1995/1999, p. 79-80). O homem, por ser "animal mimético por 

excelência" (LAIA, 2001, p. 94), mesmo almejando sua “individualização”, sua 

“personalidade”, ainda assim deseja fazer parte do grupo, ser assimilado pelo meio, a ponto de 

muitas vezes, para fazer valer o que almeja, também acaba sendo “consumido” pelo meio do 

qual quer ao mesmo tempo diferenciar-se e ser reconhecido. Nesse contexto, o sujeito  pode 

acabar aprisionado, para ter alguma identidade, nos códigos que comandam o consumo 

(LAIA, 2001, p. 94-96). 

 

 

3.2 Ser visível ou invisível  

 

 

A realidade do jovem da periferia, na maioria dos casos, não permite, contudo, que ele se 

transforme no consumidor efetivamente integrado à sociedade contemporânea bastante 

marcada pelo consumo. Essa sociedade híbrida, fragmentada, longe das estruturas fixas e 

estáveis que serviam antes  de base para a formação de identidade tem no consumo um dos 

pilares que sustentam o que nela é situado como “desejável”, passível de “ser mostrado”, 

“visível”. Barbalho (2007, p. 102), por exemplo, afirma que "o consumo desenha 

pertencimentos". Sendo assim, se o jovem pobre não pode consumir, ele não pertence à 

sociedade do consumo em que vivemos, sendo relegado a um lugar menor, à margem e, se 

não pertence, ele não existe, não é visto, torna-se (paradoxalmente com relação ao devir 

implicado nesse verbo) ninguém: 

 

Na modernidade, e de modo particularmente drástico nas sociedades de 

massa, o sujeito desgarrado de referências comunitárias, de um lugar seguro 

conferido pela tradição, de um reconhecimento pessoal entre o pequeno 

grupo de pessoas que o viram nascer e crescer, corre permanentemente o 

risco de viver a vida toda sem ser "ninguém". (KEHL, 2004, p. 152)  

 

Esse ser ninguém é duro, doloroso, pois nega a esse jovem a participação em tudo aquilo que 
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diz respeito à vida social:  

 

Quando não se é visto e se vê, o mundo oferece o horizonte mas furta a 

presença, aquela presença verdadeira que depende da interação, da troca, do 

reconhecimento, da relação humana. Tudo aparece apenas à visão, não ao 

toque ou à troca: o mundo da vida social fecha-se à participação. (SOARES; 

MV BILL; ATHAYDE, 2005, p. 167) 

 

As relações humanas contam com a existência de reconhecimento entre os indivíduos: só se 

pode ser reconhecido como "alguém" quando o outro assim o faz, quando o outro nos vê ou 

quando se encontra algum lugar nesse campo de alteridade radical que é o Outro. Assim, se 

"Existir é, antes de mais nada, apresentar a própria imagem para o Outro" (KEHL, 2004, p. 

150), é problemático quando o Outro se recusa a enxergar. Assim, no caso do jovem da 

periferia, há recusa de ver porque ou ele sequer tem lugar mesmo no campo reconhecido 

oficialmente como social ou porque sua imagem, neste campo, já está carregada de estigmas e 

preconceitos que só lhe conferem um lugar literalmente “marginal” ou de “desfavorecido”, 

“incapacitado”.    

 

Esse tipo de imagem, forte e estável em um mundo onde tudo parece ser cada vez mais 

instável, carrega em si valores, significados e afetos que, ao serem acessados, direcionam 

nossas tomadas de decisão, fazem com que interpretemos os fatos de acordo com o que tal 

tipo de imagem enquadra. Do mesmo modo, o preconceito originado a partir de crenças ou de 

imagens como essa aprofunda as desigualdades sociais, acaba dando lugar à invisibilidade, 

anulando o alvo do preconceito por sua circunscrição em uma imagem estigmatizada, 

associada a características que não lhe dão qualquer complexidade ou viabilidade: "O estigma 

dissolve a identidade do outro e a substitui pelo retrato estereotipado e a classificação que lhe 

impomos." (SOARES; MV BILL; ATHAYDE, 2005, p. 175-176, 183-184) 

 

Hall (2013/2016) também se dedicou a estudar esse tipo de crença, presente na cultura e que 

pode levar à estigmatização do que é diferente ou parece ser diferente. Segundo ele, a cultura 

está em toda e qualquer prática e, assim, os significados que carrega "organizam e regulam 

práticas sociais, influenciam nossa conduta e consequentemente geram efeitos reais e 

práticos" (HALL, 2013/2016, p. 53-54). Por intermédio da linguagem, segundo Hall 

(2013/2016), esses significados ou sentidos se apresentam sob a forma de representação. Se, 
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por um lado, os sistemas de representação formados na cultura nos ajudam a lidar com o 

mundo e adotar certas identidades, por outro lado  eles nos fazem rejeitar e estigmatizar outras 

tantas. Assim, “O sentido é que nos permite cultivar a noção de nossa própria identidade, de 

quem somos e a quem ‘pertencemos’”, mas, ao fazê-lo, ele também implica “questões sobre 

como a cultura é usada para restringir ou manter a identidade dentro do grupo e sobre a 

diferença entre os grupos” (HALL, 2013/2016, p. 20-21) 

 

Essa diferença aludida por Hall (2013/2016) está relacionada ao modo como vemos o outro: 

ao olhar para alguém, as informações visuais que nos são apresentadas pela sua aparência ou 

comportamento nos fazem acessar um repertório de informações que vamos construindo por 

toda a vida. Com base nessa espécie de arquivo imaginário, fazemos considerações ou 

especulações a respeito de quem aquela pessoa é, mas sem termos todas as informações 

necessárias para chegar a tal conclusão. Assim, é comum reduzirmos as características das 

pessoas a traços "exagerados e simplificados", fixando a diferença, classificando 

comportamentos como aceitáveis e excluindo os inaceitáveis, dando lugar a uma 

estereotipagem que separa as pessoas dentro do espaço social, dividindo-as de forma binária: 

Nós X Eles, Brancos X Negros, Masculino X Feminino, Ricos X Pobres, Morro X Asfalto.  

(HALL, 2013/2016, p. 145-155, 190-193) 

 

A estereotipagem "é parte da manutenção da ordem social" (HALL, 2013/2016, p. 192). 

Porém, a relação entre os grupos formados por separações binárias que acontecem a partir da 

estereotipagem não é igualitária, existe uma relação de poder entre as partes divididas por 

estereótipos. Quanto maior a diferença entre a quantidade de poder entre os grupos, maior a 

estereotipagem e a estigmatização daquele que não faz parte do grupo hegemônico. A visão 

de mundo do grupo dominante, então, predomina sobre toda a sociedade, disfarçada de 

"ordem natural das coisas" ou de “normalidade”: 

 

O estabelecimento da normalidade (ou seja, o que é aceito como "normal") 

através de tipos sociais e estereótipos é um aspecto do hábito de grupos de 

decisão (...) que tentam moldar toda a sociedade de acordo com sua própria 

visão de mundo, sistema de valores, sensibilidades e ideologia. Essa 

concepção de mundo está tão clara para esses grupos, que fazem com que ela 

pareça (como realmente parece para eles) " natural" e "inevitável" para todos 

e, na medida em que têm sucesso nessa empreitada, eles estabelecem sua 
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hegemonia (DYER, 1977: 30) (HALL, 2013/2016, p. 193) 

 

No Brasil, "o estigma tem cara, cor, idade, gênero, endereço e classe social (SOARES; MV 

BILL; ATHAYDE, 2005, p. 182). Os jovens negros das classes sociais mais baixas estão 

entre os que mais são estigmatizados. São eles também que escutam muito funk e frequentam 

os “rolezinhos” a que aludimos na Introdução desta dissertação. Condenados e, muitas vezes, 

até habituados à invisibilidade desde a infância, eles vivem a vida "sob o acúmulo de 

manifestações sucessivas de abandono, desprezo e indiferença”, o que aumenta ainda mais 

sua “estigmatização." (SOARES; MV BILL; ATHAYDE, 2005, p. 208). Nesse contexto, “O 

fato é que há indiferença e ela, assim como o preconceito, encobre, sob um manto 

imperceptível, meninos e meninas pobres, especialmente negros” (SOARES; MV BILL; 

ATHAYDE, 2005, p. 205). Se “Indiferença gera invisibilidade”, fazendo com que sobretudo 

jovens pobres e negros transitem “invisíveis pelas grandes cidades”, é decisivo, para não 

reforçarmos ainda mais este desaparecimento, aprofundar a investigação da seguinte pergunta: 

“O que significa para um adolescente este desaparecimento, este não reconhecimento, esta 

recusa de acolhimento por parte de quem olha e não vê?”(SOARES; MV BILL; ATHAYDE, 

2005, p. 205) 

 

A discrepante desigualdade social no Brasil impede a participação do jovem pobre na 

sociedade, rouba-lhe a cidadania e lhe faz invisível. Ao mesmo tempo e, porque quase nunca 

ele tem efetivamente recursos para “consumir” o que poderia lhe dar visibilidade, na 

sociedade contemporânea, tende a ser buscada paradoxalmente "no ato do consumo, e não na 

ação política..." (KEHL, 2004, p. 158). Afinal, o consumo dá o tom da cultura contemporânea 

inclusive porque, como nos ensinam Lipovetsky e Serroy (2008/2011, p. 72), "O que as 

indústrias culturais inventam não é nada mais que uma cultura transformada em artigos de 

consumo de massa".  

 

Ao nosso ver, o funk ostentação, como manifestação musical e cultural, reflete essa sociedade 

baseada no individualismo, no hedonismo e no gosto pelo consumo, e pode mesmo favorecer 

uma "rendição absoluta ao brilho não exatamente dos objetos, mas da imagem dos objetos” e, 

mais ainda, uma “rendição ao brilho da imagem de algumas personagens públicas 

identificadas ao gozo que os objetos deveriam proporcionar." (KEHL, 2004, p. 65). A 

ostentação de produtos de grife, cantada aos quatro ventos pelos MCs do funk ostentação, 

nada mais é que a tentativa de um sujeito, antes excluído e invisível, de ser visto, ser notado 
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por meio da exibição dos objetos de luxo, por uma sociedade que parece se esforçar em não o 

ver.  

 

Logo, mesmo se a sociedade em geral insiste em não enxergar os pobres e negros segregando-

os para a margem, eles não deixam de também tentar descobrir um meio de se fazerem vistos 

encontrando, pelo consumo, um modo de forçar tal visibilidade. Tentaremos, a partir da 

análise das músicas de MC Guimê, comprovar esse argumento, e problematizar se realmente a 

ostentação resulta em visibilidade. 

 

 

3.3 MC Guimê 

 

 

Todo meio de representação do mundo, de acordo com Lipovetsky e Serroy (2008/2011, p. 

70-71), como a escrita, o desenho ou, no caso do nosso objeto de estudo, a música, é 

influenciado diretamente pelo contexto histórico e geográfico em que está inserido. A 

representação das identidades construídas, pelo menos em parte, pelo funk ostentação, tem a 

ver com a realidade social brasileira contemporânea. Trata-se de evidenciar a realidade de 

desigualdade social, mas na qual, ao mesmo tempo,  e não só para os “marginalizados” e 

invisíveis, há busca pelo sucesso a qualquer custo, pela exposição pessoal e culto às 

celebridades. Assim, os MC do funk ostentação não deixam de reiterar o que Lipovetsky e 

Serroy (2008/201, p. 86) descrevem com relação à sociedade contemporânea:   "o interesse 

dirigido às celebridades é o sinal manifesto" de uma "expansão do domínio do consumível e 

da moda, com seu quinhão de sonho e de evasão individualista."  

 

A história de MC Guimê se confunde com a história do funk ostentação
29

. Ela nos parece 

emblemática porque é uma história bem sucedida, que reflete uma sintonia efetiva entre o que 

é cantado e o que esse MC realmente vive e que representa o sonho de milhares de jovens que 

o admiram e acompanham sua carreira musical. Nascido no município de Osasco, zona oeste 

da região metropolitana de São Paulo, em 10 de novembro de 1992, Guilherme Aparecido 

Dantas, o Guimê, é hoje o retrato do garoto da periferia que conseguiu vencer na vida. 

                                                 
29

 As informações aqui apresentadas sobre o MC Guimê são provenientes de entrevistas e matérias com ele em 

diversos veículos da imprensa brasileira. Relacionamos este material entre as referências bibliográficas ao final 

desta dissertação. 
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Abandonado pela mãe aos 6 meses de idade, foi criado pelo pai eletricista e a madrasta, a 

quem chama de segunda mãe, em um bairro pobre dessa cidade. Começou a trabalhar aos 12 

anos como ajudante em quitandas e lava-rápidos, não necessariamente porque precisava 

ajudar a família, mas para poder comprar os supérfluos que sempre desejara: bonés, camisetas 

e tênis de marca. Fã dos rappers norte-americanos, e de grupos nacionais como os Racionais 

MCs e SNJ (Somos Nós a Justiça), interessou-se, já na adolescência, pelas rimas. 

 

Inicialmente, o maior interesse de quem ainda iria se tornar MC Guimê era pelo rap, mas ele 

viu no funk uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, e de forma rápida. Começou, então, a 

frequentar os shows dos MCs que começavam o movimento do funk ostentação. De tanto 

insistir, acabou ganhando uma chance com MC Lon, que lhe deu a primeira oportunidade nos 

palcos, e acabou se tornando seu amigo. Gostou da experiência, e começou a se dedicar a 

fazer rimas que falavam das festas e dos objetos de luxo que sempre desejou.  

 

Em 2011, gravou o videoclipe da música "Tá Patrão". Apesar de não poder pagar pela 

gravação, Guimê conseguiu que o conhecido diretor Kondzilla acreditasse em seu trabalho e 

fizesse o videoclipe mesmo assim. Foi um sucesso. Hoje com mais de 31 milhões de 

visualizações, o próprio título da música, "Tá Patrão", reforça um "lugar comum no 

imaginário do brasileiro médio, para o qual a perspectiva de trabalho dificilmente está 

associada ao prazer." (LUDEMIR, 2013, p. 217). No videoclipe, Guimê distribui notas de 

dinheiro, dirige um Camaro, aparece cercado de mulheres e cumprimenta as pessoas na rua. 

Esteticamente é muito fácil perceber que esse é um dos primeiros videoclipes do funk 

ostentação. Hoje, eles são muito mais elaborados, e visualmente mais bem acabados, em 

termos de fotografia e edição, por exemplo. Na letra, um grande foco para os modelos de 

"nave" (como são chamados os carros e motos), assim como para algumas marcas de moda 

que despertam o desejo dos jovens. Essas marcas não são exatamente as grandes do universo 

do luxo mundial, mas que representam para eles um avanço na possibilidade de consumo: 

 

Quando dá uma hora da manhã 

É que o bonde se prepara pra vibe 

Abotoa a pólo listrada 

Da um nó no cardaço, no tênis da Nike 

Joga o cabelo pra cima 
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Ou põe o boné que combina com a roupa 

A picadilha pode ser de boy 

Mas não vale esquecer que somos vida loca 

As mais top vem do nosso lado 

Ficam surpresas, ganha mó moral 

Se o paparazzi chega nesse baile 

Amanha seu pai vê sua foto no jornal 

Portando o kit de nave do ano 

Essa é a nossa condição 

Olha só como que o bonde tá 

Tapa, tapa, tá patrão 

Tapa, tapa, tá patrão 

Tênis Nike Shox, Bermuda da Oakley 

Camisa da Oakley, olha a situação 

... 

Quando ouviu o barulho do motor 

Era nós passando pela sua quebrada 

Levantou e foi ver na janela 

Na hora que viu ficou impressionada. 

De Hornet ou de R1 

Se só foder, de moto eu paro 

Eu vou até minha garagem 

Buscar meu Veloster, Sonata ou Camaro 

 

As marcas citadas nas letras e discursos do funk ostentação representam muito mais que 

apenas os objetos de grife. Elas estão carregadas de valores identitários que nos são 

transmitidos o tempo todo, pela mídia, pela publicidade e pelas celebridades. Logo, são 

consideradas tão valiosas porque, como nos traz Canclini (1995/1999, p. 82-83), ao citar Mary 

Douglas e Baron Isherwood, quanto maior for o valor dos bens utilizados nos rituais sociais, 
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maior é o "investimento afetivo e a ritualização que fixa os significados a eles associados". O 

resultado, na sociedade hiperconsumista contemporânea, é que essa função identitária das 

marcas acaba por criar "uma cultura de marcas presente em todo o globo, em todo lugar e em 

todo momento." (LIPOVETSKY; SERROY, 2008/2011, p. 95-98). Considerando, ainda, a 

precariedade das identidades no mundo contemporâneo, 

 

É sobre a erosão das organizações e das culturas de classe que as marcas 

triunfam, conferindo referências, segurança, autovalorização aos indivíduos. 

E por vezes uma identidade "tribal", sentimento de inclusão num grupo, 

como é o caso, em particular, entre adolescentes e pós-adolescentes. Nike ou 

Converse, para aqueles que os usam, são mais que simples calçados; são 

realmente elementos de definição de si próprio e de inclusão em um grupo 

que partilha os mesmos valores. Essa identificação coletiva mostra-se mais 

forte quanto mais planetárias as maiores marcas se tornam...(LIPOVETSKY; 

SERROY, 2008/2011, p. 100) 

 

Essa cultura da marcas não deixa de atingir também as classes menos favorecidas, que 

também procura se valer de objetos de consumo para a construção de sua própria identidade e 

criar seu senso de pertencimento. A escolha dos objetos de consumo por parte dos jovens 

marginalizados não é, portanto, apenas baseada na estética ou na experiência da compra: ela 

também funciona como um modo de posicionamento social, em que se tenta definir sua 

inserção no grupo social. Trata-se de se valer da posse desses objetos para adquirir status 

entre os membros do próprio grupo sociocultural a que pertencem. Novamente, vemos aí se 

repetir os antigos usos do que, sobretudo no primeiro capítulo desta dissertação, apoiando-nos 

em Bataille (1949/2013) tematizamos como “dispêndio improdutivo”: o gasto e o gosto pelo 

“supérfluo” em prol da ocupação de um lugar específico na hierarquia social.  

 

Bergamo (2007, p. 115-116) afirma que a escolha de objetos de consumo realizadas hoje - 

especialmente de roupas - é um tipo de enlaçamento que se expressa por meio da ostentação: 

ostentam-se os "símbolos que rodeiam e constroem um universo de privilégios ao redor do 

indivíduo", mesmo que isso não afete a segregação político-social desse mesmo indivíduo em 

um universo social maior; busca-se, com esse tipo de consumo, encontrar o "traço distintivo 

de uma posição privilegiada, a possibilidade de ser emblemática de um certo conjunto de 

atribuições ou de um estilo."  Ao escolher ostentar tais objetos, o consumidor, além de se 
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imbuir do que eles caracterizam, reforça o poder que têm, contribuindo para manter a aura 

mágica das marcas. O interesse do indivíduo em se associar às características identitárias dos 

bens de consumo que ele escolhe consumir não se restringe à simples posse, ele inclui 

também a proximidade, e isso, inclusive, explica os fenômenos dos chamados “rolezinhos”. 

Trata-se da 

 

designação de proximidade com "qualidades" de nível superior. Há, 

portanto, um sentido indicando qual direção as escolhas devem tomar. Ao 

expressar os símbolos de tais conjuntos, reafirma-se sua designação de 

importância, reafirma-se que se tratam de modelos a serem seguidos. 

Renovar o guarda-roupa, transitar pelos shopping centers, circular por entre 

lojas de grifes famosas ou por lugares "cultos" e consagrados 

independentemente de serem ou não locais de compra, são estratégias que 

permitem dar provas públicas de que se é parte indissociável de um suposto 

modelo de qualidade. (BERGAMO, 2007, p. 115-116) 

 

Retomando nossas considerações sobre a vida e a carreira de MC Guimê, destacamos que, em 

2012, "Plaque de 100" se torna seu maior sucesso musical, chegando a figurar na lista dos 

videoclipes mais vistos desse ano no Youtube. Desde então, ele não parou mais e muitos 

outros sucessos surgiram, tal como "Na Pista Eu Arraso", "País do Futebol" (parceria com o 

jogador da seleção brasileira de futebol Neymar Jr, e música de abertura da novela Geração 

Brasil, da Rede Globo), "Eu Vim Pra Ficar", "Relaxa". Também passou a fazer parcerias com 

artistas dos mais diversos, como a dupla sertaneja Henrique e Diego, Claudia Leitte, Emicida 

e Anitta. Sua participação na mídia também cresceu muito: hoje ele chega a ocupa um lugar 

destinado a poucos funkeiros-ostentação, participando de programas de televisão e rompendo 

os limites que comprimem, muitas vezes, o universo do funk ao gueto.  

 

Com todo esse sucesso, MC Guimê tem feito do patamar de fama também uma grande 

realização financeira. Chega a ganhar 1 milhão de reais por mês, e mora numa casa no bairro 

Cidade Jardim, em São Paulo, que comprou, em 2016, por 2 milhões de reais. As marcas que 

cita também mudaram. Menos foco nas "naves", substituídas pelas festas e marcas de luxo 

verdadeiro. Hoje não são mais Nike e Oakley, mas Gucci, Versace, Armani e Louis Vuitton, 

como podemos ver  na letra de "Relaxa": 
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Relaxa, é de graça 

Nome forte na praça 

Mais de cem mil no bolso 

Eu de Armani, ela de Prada 

Ou, ainda, em "Eu Vim Pra Ficar": 

 

Garrafas na minha mesa 

LV na cinta 

E quanto mais eu bebo 

Ela fica mais linda 

... 

Dinheiro pros parceiros 

E mais felicidade 

Umas jóias da Versace 

E o que era sonho hoje é realidade 

 

O luxo e, consequentemente, as marcas que o produzem, além de exercer um grande fascínio 

hoje em dia, refletem o dispêndio improdutivo e a ostentação que, como já vimos, não se 

restringem aos dias atuais. Quanto maior o acesso aos bens de luxo, maior os símbolos de 

ostentação, porque como nos confirma Veblen (1915/1980, p. 29), "Nem bem, todavia, 

adquire o indivíduo maior riqueza e com ela se acostuma, o seu novo padrão cessa de lhe dar 

maior satisfação que o padrão anterior". Dessa forma, marcas como a Nike já não são 

consideradas boas o bastante para atingir o objetivo do dispêndio e este avança, nas músicas 

de MC Guimê, para um novo patamar de consumo. Afinal, o que "... o hiperconsumidor 

compra em primeiro lugar é a marca, e com ela um suplemento de alma, de sonho e de 

identidade: num limite extremo, para o consumidor globalizado que importância tem o 

perfume desde que tenha a embriaguez de um frasco Chanel?" (LIPOVETSKY; SERROY, 

2008/2011, p. 95) 

 

MC Guimê, em entrevista para a revista Poder (2015), disse o seguinte a respeito da exibição 

dos bens de luxo em suas músicas e videoclipes: “Minha ostentação é mostrar onde cheguei, 
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minha superação de chegar e ter vindo até aqui, e esse lance de ostentar a vida e seus bens 

materiais, é como se fosse um grito de liberdade, nada além de ter chegado onde queria e 

olhar pra frente querendo ainda mais”. Embora MC Guimê continue a ostentar roupas de 

grife, joias e carros, os temas de suas músicas não se resumem a naves do ano e tênis da 

moda. Como podemos ver nos versos de "Sonho Difícil", lançada em 2011, ele também 

aborda a dura realidade enfrentada pela parcela mais carente da população brasileira. Nesse 

funk, a ostentação é ressaltada como fuga da realidade e busca por melhoria de vida: 

 

Eu prefiro sonhar e ficar feliz 

Do que ficar triste no mundo real 

Verdadeiramente a falta de dinheiro 

É a raiz de todo esse mal 

É tá difícil, é tá difícil 

Eu sonho pra esquecer a realidade 

Prefiro pensar que tudo é possível 

Difícil está, difícil está 

Eu vou chegar aonde eu quero 

Se demorar, espero, mas estarei lá (Tá ligado!) 

A visão dos funkeiros-ostentação sobre o que acontece na sociedade é muito clara: o excluído, 

marginalizado, só se consegue respeito por meio da ascensão social. Por isso, fantasia-se com 

o dia em que será possível ter uma vida de luxo e riqueza para que, finalmente, se possa ser 

reconhecido como cidadão. O funk "Você Vale O Que Tem 3", também de 2011,  trata desse 

assunto de maneira exemplar dessa tensão invisibilidade-consumo-visibilidade-cidadania. 

Nele, MC Guimê canta que é fundamental ter humildade e se lembrar de suas origens e que 

realmente se deve valorizar é o indivíduo, e não suas posses mas, se por um breve momento 

ele ostente o que consome e possui (como na citação ao champanhe Chandon), as posses são 

apenas o que indica que melhorou de vida:  

 

É nóis que manda mandando, na rima sou chapa quente 

Dj solta o tambozão que lá vem mais uma pra entrar na sua mente 

Você vale o que tem 3 e nóis veio te explicar 

Desde pequeno eu tive o ensinamento de ter que respeitar 

Nois que tá na situação e a realidade é dita na rima 
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Se você não tá sabendo, vem com nóis, que nóis te ensina 

Vai criando, improvisando, quem canta o mal espanta 

Vai rimando e inovando, tirando os nó da garganta 

A humildade é a base de tudo que fortalece nóis 

A voz do povo é a voz de Deus, a voz de Deus é a nossa voz 

Tem que saber agir, tem que saber chegar 

Tem que saber sair pra não se prejudicar 

A vida é uma escola, estuda senão sofre com as consequências 

A humildade, além de tudo, é a visão da sobrevivência 

O Lon que me disse isso e nóis manda consciente 

To firmão, de cabeça erguida, cantando meu funk, sigo em frente 

Cola com nóis, então chega, que aqui só tem sangue bom 

Sinceramente, quem detona é HitsPower.com 

Chega aí com nóis, mas chega se for pra somar 

Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará 

Coloca o Chandon na taça pra rapa toda, pra mim e pra tu 

Um brinde para os guerreiro e manda a inveja tomar no meio 

Pras nóis não importa o que tu seja, não importa o que tu tem 

Um cofre só com moeda de 5 

Ou um malote no elástico com as nota de 100 

Nós somos todos iguais, a sociedade que diferencia 

Valoriza quem já tem e esquece da periferia 

Infelizmente na sociedade você vale o que tem 

Se tá de Hornet é tudo, se tá de a pé num é ninguém 

Você vale o que tem 3, quem não tem medo, não se esconde 

Essa é a nova que detona no ano de 2011 

A nova de 2011 

Você vale o que tem 3 

Na sociedade, você tá ligado, que ninguém é mais que ninguém 

Mas na sociedade você vale o que tem 

  

A formação da identidade desse jovem da periferia que sonha com o sucesso e com os bens de 

luxo fica então dividida entre suas precárias condições de vida e o sonho, entre a 
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invisibilidade vivida e a visibilidade almejada: 

 

É preciso levar em conta, para que se possa compreender quais são os 

mecanismos de construção dessa identidade, qual a posição que eles ocupam 

e quais as pressões sociais que sobre eles se exercem. Só então podemos 

entender que essa identidade é, antes de mais nada, a resposta a uma pressão 

social específica, na qual a posição na estrutura social é, para a maioria 

esmagadora das pessoas, uma contingência. Não há porque celebrar a 

pressão social sofrida. Celebra-se, ao contrário, tudo aquilo que possa se 

sobressair a essa pressão, tudo aquilo que possa dissimular uma identidade 

que nada mais seria senão o resultado de uma contingência, o resultado da 

exclusão dos meios, por excelência, de promoção social. (BERGAMO, 

2007, p. 143-144) 

 

O que Bergamo (2007, p. 143-144) chama de “pressões sociais” tem a ver com os estereótipos 

e modelos de representação vigentes na sociedade contemporânea. Esses modelos direcionam 

como deve ser o comportamento e a aparência esperada, idealizada, de cada um, e qualquer 

alteração nesses modelos é rechaçada. Como muitas vezes ele não consegue se colocar à 

altura dessa imagem almejada e que lhe é forçada pelo Outro social e mesmo por suas 

próprias aspirações, o jovem da periferia visa no consumo uma maneira de se integrar, se 

afirmar, e até se impor perante a sociedade. Esse tipo de aspiração, entretanto, não é 

específica de sua condição social precária porque uma das características do consumidor é 

exatamente a "possibilidade – real, plausível – de se 'impor' à ordem de mundo onde tais 

traços simbólicos estão inscritos" (BERGAMO, 2007, p. 116).  
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FIGURA 6 - MC Guimê no videoclipe de "Não roba minha bri$a".  

Fonte:Disponível em:  <https://www.facebook.com/mcguimeoficial/photos/a.2027887530999 

11.57841.202788579766595/1175425139169596/?type=3&theater>. Acesso em: 23 out. 2016 

 

 

3.4 Funk Ostentação e política 

 

 

A estabilidade financeira e o aumento dos limites de crédito que o Brasil experimentou nos 

últimos anos fizeram com que a capacidade de consumo das classes menos favorecidas 

aumentasse. Realizou-se o que nos mostra Canclini (1995/1999, p. 78) com relação às 

sociedades contemporâneas em geral: "o consumo é pensado desde os setores populares." De 

repente, uma fatia maior da população podia pagar pelos supérfluos que sempre almejou, 

mesmo que o pagamento fosse parcelado. Assim, o garoto que vivia na periferia começou a 

notar algo diferente a seu redor. Podemos verificá-lo no depoimento de MC Dedé para o 

documentário "Funk Ostentação - O Filme": "...e o luxo tava dentro da periferia e a gente não 

sabia, várias moto, vários carro, pessoal colando de BMW, de R1 na quebrada, nóis, porra véi, 
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o bagulho é 1000 grau". Lançado  no ano de 2012 diretamente no Youtube, esse documentário 

dirigido por Renato Barreiros e Konrad Dantas (o Kondzilla) é um média-metragem que 

mostra a origem da vertente mais exibicionista do funk, e o que ele significa para os artistas 

que escolheram incluir a ostentação como estilo no âmbito do funk. Feito a partir de 

depoimentos dos MCs, esse documentário levanta questões importantes sobre o papel do funk 

ostentação na vida do funkeiro que mora na periferia. 

 

Relembrando os versos de "Rap do Silva" ("o funk não é modismo/ é uma necessidade/ é pra 

calar os gemidos/ que existem nessa cidade"), os funkeiros discorrem sobre como o funk lhes 

oferece muito mais que o lazer. É ele que sustenta suas famílias, faz com que sejam 

respeitados dentro e fora da comunidade, ajuda a compreender onde o indivíduo se encaixa 

dentro da sociedade e seus direitos no amplo contexto da cidadania. A fala de MC Menor do 

Chapa reflete a questão:  

 

Pra mim, isso é o funk: a auto estima... é o funk que valoriza a comunidade, 

porque na comunidade o cara também pode andar de carrão, sem ser 

bandido, sem ser ladrão, com certeza, pô, pode fazer uma faculdade, tá 

entendendo? Porque você falar “eu sou patrão, não funcionário”, você falar 

isso, te faz bem. 

 

O entendimento de que hoje existe a possibilidade de tentar quebrar com o estigma que o 

morador da periferia carrega e desfrutar de uma vida mais confortável, recheada com os bens 

e serviços que antes somente a elite podia comprar, “empodera” esse indivíduo de tal forma 

que ele começa a entender a si próprio de maneira diferente. Através dos exemplos que ele vê 

dentro de sua comunidade, ele começa a se colocar no mundo de maneira menos subalterna, 

menos passiva, e começa a exigir os direitos que, a princípio, deveriam ser iguais para todos 

os cidadãos. As manifestações culturais acabam por refletir isso, tal como mostra a fala de 

Renato Meireles, sócio-diretor do DataPopular, Instituto de Pesquisas especializado nas 

classes C, D e E, ainda no documentário sobre o funk ostentação:  

 

Quando você vivia numa sociedade em que, é..., era ruim ser das classes C e 

D, e que você não arranjava emprego se você morasse na favela... o grosso 

da manifestação cultural produzida nessas comunidades tinha como interesse 

o protesto, a reivindicação que, na verdade, refletia a indignação pela 
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sociedade desigual em que eles ‘tavam’ vivendo. Quando a vida das pessoas 

começa a melhorar, o discurso da denúncia perde força para o discurso da 

celebração. Não que ainda não tenham coisas que precisam ser denunciadas, 

e muitas vezes são, mas o sentimento de melhora de qualidade de vida é 

muito maior do que era há 10 anos atrás. Portanto, ... o protestar por 

protestar perde força nas expressões culturais dessa nova classe média 

brasileira. Nos últimos 10 anos, o aumento real do salário mínimo, a 

expansão da classe C, se tornou um fato irreversível, algo que veio pra ficar. 

De 2007, 2008 pra cá, isso se estendeu muito, fortemente impactado pela 

expansão do crédito somado à expansão da renda. Quando a pessoa passa a 

ter direito a consumir, ela fica feliz. Ela fica feliz porque ela sente que todo 

aquele esforço dela tá valendo a pena. Tá valendo a pena pra se vestir 

melhor, tá valendo a pena pra se apresentar melhor pra sociedade, de uma 

forma mais bacana, e isso tem um impacto direto na sua autoestima, e 

também tem um impacto direto no próprio mercado de trabalho. Afinal de 

contas, quem foi que disse que quem é das classes C e D só tem que tomar 

pinga, não pode tomar whisky? Quem acha isso é a elite, não é a classe C. A 

classe C consegue ter acesso a esses produtos, consegue ter acesso a esses 

serviços, e começa a cantar isso nas suas músicas, começa a cantar isso no 

funk, começa a cantar isso em todas as suas manifestações culturais, e não 

tem nada de errado com isso. É o momento, de fato, de celebração dessa 

melhora que o nosso país teve, nos últimos anos. E o brasileiro gosta de 

celebrar cantando. O brasileiro gosta de celebrar dançando.  

 

 

Apoiados nessa longa citação de Renato Meireles e no que averiguamos aqui investigando 

sobre o funk ostentação, podemos dizer que os que em geral são excluídos do consumo não 

consomem, efetivamente, apenas aquilo que a sociedade em geral acredita que eles devam 

consumir. Ao mesmo tempo, também não consomem objetos aos quais passam a ter acesso 

puramente para imitar as classes dominantes. O consumo, por parte dos economicamente 

menos favorecidos, é resignificado, particularmente nos últimos anos, pois se faz ser 

carregado de novos sentidos.  A camisa polo que o garoto da periferia compra, mesmo que 

seja da mesma marca que a camisa comprada pelo "playboy", não significa a mesma coisa 

para os dois indivíduos e, mais ainda, não é vista pelos olhos de quem os observa como tendo 

o mesmo significado.  
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Infelizmente, também precisamos considerar que a ascensão econômico-social e, sobretudo, 

de enriquecimento por meio do funk ostentação é uma realidade efetiva apenas para poucos. 

Primeiro, porque nem todos tem o talento necessário para criar as rimas, ou o carisma de 

artista, ou, ainda melhor, a combinação das duas coisas; segundo, porque não há espaço na 

mídia para todos os que se dispõe a trabalhar como MC e casos como o de MC Guimê são 

raros, apesar de inspiradores; terceiro, porque, mesmo que consiga por algum tempo viver de 

suas rimas e shows de funk ostentação, a maioria logo cai no ostracismo, sendo obrigada a 

voltar para uma vida – nas próprias palavras do funk ostentação – "de funcionário". Ainda 

assim, muitos perseguem o sonho de enriquecer com o funk, não só pelo desejo de uma vida 

confortável, mas também porque ser artista parece ser o sonho mais comum, e 

independentemente de classe social, no mundo hipermidiatizado e hiperindividualista em que 

vivemos. O artista vive uma vida de glória e reconhecimento e que, particularmente no caso 

dos jovens pobres que se destacam ou que simplesmente consomem o funk ostentação,  é a 

antítese da invisibilidade à qual sua condição de classe muitas vezes os condenam. Como 

afirma Bergamo (2007, p. 145):  

 

Não é por acaso que as novelas, a música e os esportes são as referências de 

caráter mais geral. O ator, o músico e o desportista são figuras que, 

supostamente, ganharam o reconhecimento social – e isso é uma crença 

compartilhada pelo conjunto da sociedade, independentemente da classe 

social – graças ao talento que habita cada um deles, graças ao seu mérito 

individual. Os sentimentos adquirem expressão simbólica na projeção de 

ideais pessoais, de ideais de conquistas. Esse é o sentido expresso tanto na 

identificação com os artistas, as personagens de novelas, os ídolos da música 

e do esporte quanto no uso individualizado de termos como atitude e estilo. 

Está expresso no valor simbólico das peças de roupa, na ênfase às qualidades 

individuais que elas podem realçar. E está expresso, também, nos nomes 

desconcertantes pelos quais os office boys chamam as criações de vanguarda 

ou em letras do rap que falam do sofrimento e do valor individual de cada 

um deles.  

 

Temos também de considerar que, mesmo ganhando dinheiro, aparecendo na televisão, 

ostentando os símbolos de luxo que sempre sonhou, o funkeiro continua, do ponto de vista 

conservador de grande parte da sociedade, sendo apenas o funkeiro. Além disso, na maioria 

dos casos, tanto MCs como os consumidores de funk provenientes das classes populares 



99 

 

continuam marginalizados socialmente, não têm espaço na mídia, e nem sempre o que cantam 

e dançam têm valor como manifestação considerada efetivamente “cultural”. Não importa, 

nesse viés, se o que o funkeiro canta é um retrato dos sonhos e dificuldades da vida dos mais 

carentes nos grandes centros urbanos e esse tipo de situação nos faz evocar  o que Veblen 

(1915/1980, p. 187-188) afirma sobre o que aparece como diferente e recente em uma cultura: 

"Aquela cultura, cujo conteúdo consiste num conhecimento implacável de homens e de coisas 

mais recentes é, comparativamente, 'mais baixa', 'mais vil' e 'mais ignóbil'." Nesse contexto, 

será preciso também considerar que, mesmo com a visibilidade promovida, por exemplo, pelo 

funk ostentação no âmbito da sociedade brasileira em geral nos últimos anos,  muitas vezes ao 

funkeiro cabe mais o lugar de entertainer, já que ele não é considerado, de modo geral, um 

artista e à sua “arte” é atribuída um menor valor. Assim, não podemos deixar de assinalar que 

lhe é concedido mais uma função dos antigos “bobos da corte” que, no seu caso, faria, sem 

lhe ser permitido grandes pretensões, apenas a música de fundo para o playboy dançar quando 

está na balada.  

 

Vítima da roda implacável que faz girar o mercado da indústria cultural no mundo capitalista 

atual hipermediatizado e hiperindividualista, o jovem funkeiro pode também muitas vezes se 

ver aprisionado na própria imagem criada dele e também por ele no funk ostentação. Afinal, 

essa imagem vende o luxo e o sucesso, o “empodera”, mas não deixa de ser, ela mesma, o que 

Kehl (2004, p. 82) chama de “mercadoria da indústria cultural”. Hall (2013/2016, p. 197) 

também nos permite evocar essa  circularidade capciosa e característica do funcionamento da 

indústria cultural dos nossos dias na qual tanto quem tem quanto quem não tem poder estão 

condenados, ao mesmo tempo, a repetir os sistemas de representação vigentes dentro de seu 

contexto cultural. Sem dúvida, constatamos muitas vezes que esse aprisionamento é mais 

confortável para quem detém poder social. De todo modo, no que concerne àqueles que, 

oriundos das classes economicamente mais desfavorecidas, promovem e consomem, como 

MCs, ouvintes, “baladeiros” e pessoal técnico vinculados direta ou indiretamente ao funk 

ostentação, podemos dizer que sua participação nesse gênero musical produzido no Brasil 

enfrenta, mas não sem muitas vezes reiterá-las, as contradições que caracterizam a sociedade 

brasileira e o mundo em geral do consumo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os objetos de consumo que nos rodeiam são muito mais que meros objetos ou coisas 

inanimadas, que podem ou não ter utilidade prática. Se vamos escolhendo, pelo consumo, os 

objetos que nos cercam, eles também adquirem um sentido maior, colocando-se também 

como meios de expressar quem somos para o mundo e para nós mesmos, formas de satisfação 

que também, paradoxalmente, atiçam nossa insatisfação. Vivemos, de fato, em uma sociedade 

de consumo e não precisamos tomá-la, necessariamente, como "uma invenção social artificial 

e catastrófica” porque ela tem “suas próprias propriedades sistemáticas” e, no que nos 

concerne, “não somos bestas devoradoras pactuadas com o diabo”, mas “criaturas 

dependentes dos significados contidos no mundo material" (McCRACKEN, 2005/2012, p. 

16). 

 

Quanto ao tema desta dissertação e ao modo como nos aproximamos dele,  ressaltaríamos, 

nesta conclusão, que o fascínio exercido pelas marcas de luxo nas pessoas sempre foi um 

assunto que nos despertou a curiosidade. Percebíamos, de um modo ou de outro, que as 

relações entre as pessoas e as coisas que consumiam ou, pela via do luxo, almejam consumir, 

ultrapassam a necessidade e a compra, envolvem sentidos muito além do consumo 

propriamente dito. Outro grande interesse nosso é pelas manifestações culturais mais 

populares, muitas vezes consideradas de "menor valor artístico", normalmente por 

preconceito. Portanto, pareceu-nos muito claro propor e realizar uma pesquisa no campo dos 

Estudos Culturais, e buscar entender melhor quais as relações possíveis entre luxo, consumo e 

algum tipo de manifestação cultural popular. Coincidimos, assim, com as proposições de 

Canclini (1995/1999, p. 28), para quem a pesquisa em Estudos Culturais deve não apenas 

"representar a voz dos silenciados", mas também entender  de onde surgem os conflitos que 

podem se dar a partir da convivência entre os "silenciados" e aqueles que têm voz, para que 

possam ser reconhecidos. 

 

Ao longo desta dissertação, vimos que o luxo sempre esteve presente na história da 

humanidade e que ele foi sendo compreendido e utilizado de diferentes formas, segundo o 

contexto histórico-cultural de cada época. Vimos também que os seres humanos, além de se 

encantarem pelos objetos de luxo, dedicam-se ainda a exibi-los, seja por meio da troca e das 
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cerimônias de potlatch, seja por meio da ostentação midiática de suas posses. 

 

Para entender como a ostentação foi se inserir no funk, foi preciso revisitar a história desse 

estilo musical e, assim, vimos, por meio de alguns exemplos, que a ostentação não é um 

fenômeno atual na música eletrônica popular do Brasil: ela esteve presente em vários 

momentos, desde que James Brown começou a usar seu "manto real" nas performances que 

fazia a partir dos anos de 1960. Nas nossas terras tupiniquins, o consumo de produtos de 

marca sempre apareceram nas letras dos funks, mesmo que de maneira mais tímida, até ganhar 

maior visibilidade no fim da primeira década dos anos 2000, quando o funk feito no estado de 

São Paulo – justamente o estado mais capitalista e consumidor entre os estados brasileiros –  

se tornou a vertente de maior visibilidade do funk através do fenômeno musical celebrizado, 

ainda hoje, como funk ostentação. 

 

No que diz respeito à visibilidade, este é um dos aspectos mais relevantes  para o funk 

ostentação. O funkeiro desse gênero musical se enche de joias e cordões de ouro para ser 

visto, já que, sem elas, provavelmente, ele deixa de ser quem almeja ser. Ele demanda essa 

atenção. Num mundo complexo, sem o senso de pertencimento a uma comunidade única, o 

sujeito que não se insere no universo do consumo – realidade de uma grande maioria no 

Brasil e que tende a aumentar com o ainda recente retrocesso político-social –  está fadado à 

invisibilidade. Sendo assim, como construir sua própria identidade, se para isso é preciso o 

olhar do outro e seu reconhecimento? Uma via surge, então, talvez inclusive por se realizar de 

modo mais direto que no campo propriamente político, através do consumo e das relações 

com as subculturas com as quais se envolve. Como afirma Hall (1992/2006, p. 74) "Foi a 

difusão do consumismo, seja como realidade seja como sonho, que contribuiu para esse efeito 

de 'supermercado cultural'" que permite a formação de identidades híbridas. 

 

Consideramos, no final desta dissertação, que ainda poderíamos problematizar melhor o funk 

ostentação quanto às suas consequências político-sociais e à constituição de identidades 

efetivamente libertárias, mas também estimamos que, ao longo dela, foi possível demonstrar o 

quanto o funkeiro encontra-se em um lugar paradoxal. Por um lado, ele questiona seu lugar no 

mundo, ao exibir os objetos de consumo aos quais não tinha acesso e aos quais muitos de seus 

ouvintes estão ainda mais distantes, procurando se impor perante uma sociedade que o 

considera marginal ou mesmo, até então, invisível. Temos, nesse questionamento e nessa 

“exibição”, um ato político, mesmo que não seja premeditado efetivamente como tal e, nesse 
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sentido, como afirma Godart (2010, p. 24),  é “mais apropriado substituir o termo 'ostentação' 

pela palavra 'afirmação'". Por outro lado, o funkeiro também acaba por reforçar os 

estereótipos de representação nos quais é enquadrado, porque, mesmo que tenha posses, ele 

nunca é completamente aceito pelas classes dominantes, nem a expansão generalizada do 

consumo implicaria, necessariamente, mudanças sócio-políticas mais consistentes. Dessa 

forma, o funkeiro-ostentação é, hoje, ao mesmo tempo, fruto de uma sociedade de consumo, 

afirmador de uma diferença e perpetuador – paradoxal – de seu funcionamento. Ele é, ao 

mesmo tempo, porta-voz e exemplo do que quer afirmar, criticar ou mesmo negar. 

 

Desse modo, com base nas observações e elaborações realizadas até aqui, acreditamos que o 

objetivo principal de nosso projeto de dissertação, que era compreender o fenômeno da 

ostentação em uma manifestação cultural popular contemporânea, por meio da observação do 

fenômeno musical do funk ostentação, foi atingido. Pudemos ver, pela associação entre os 

conceitos de potlatch, dispêndio improdutivo e ostentação, como a periferia lida com luxo, 

como o entende e como se apropria dele. Acreditamos que, a partir desses conceitos e de sua 

aplicação, contribuímos para esclarecer o porquê da eleição dos objetos de luxo como 

símbolos do funk ostentação. Outro objetivo que consideramos ter contemplado, ainda que 

possa ser também mais explorado futuramente, foi o de investigar qual o papel do consumo na 

construção da identidade dos jovens que participam do movimento funk ostentação, e como 

essa subcultura influencia o comportamento dos jovens na periferia. Esses jovens, inseridos 

numa sociedade fragmentada, híbrida e distante daquela antes fortemente edificada sobre 

pilares muito estáveis, tiram de sua relação com o consumo as ferramentas para entender a si 

mesmos e se apresentar para o mundo como sujeitos, como “visíveis”.  

 

Se isso é realmente possível neste nosso mundo contemporâneo onde tudo muda a todo 

tempo, o funk já provou que veio para ficar. Sua história, que oscila entre momentos de glória 

e de demonização, altos e baixos comprova isso por sua própria instabilidade permanente. É 

um expressão cultural feita por e para os membros da periferia, mas que cada vez mais não se 

restringe apenas aos limites das comunidades onde ele foi criado e é, em grande parte, 

produzido. Ele visa se firmar como uma manifestação legítima, cantando uma mistura entre 

sonho e realidade, entre os anseios por uma vida mais confortável e as dificuldades do dia-a-

dia. O funk ostentação, por sua vez, só poderia nascer em nossa sociedade contemporânea e, 

no caso do Brasil, no estado de São Paulo pelo alto grau de desenvolvimento econômico e de 

contradição político-social que este último “ostenta” na federação brasileira. Resta saber se 
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essa vertente específica desse estilo musical maior sobreviverá, ou se será substituída por 

alguma outra novidade. Sabemos, porém – e o que desenvolvemos nesta dissertação nos 

permite fundamentar mais claramente tal perspectiva – que, caso o funk ostentação se 

enfraqueça como movimento musical e se dissolva no tempo, o gosto pelos objetos de luxo e 

a ostentação continuarão a fazer parte da vida do que é humano. 
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