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Resumo 

 

O presente artigo procurou identificar de que maneira a mulher é representada, através 

de músicas, no programa Bonde da Eldorado, da Rádio Eldorado, um espaço aberto para 

o funk nessa emissora de Porto Alegre. Para alcançar esse objetivo, utilizou-se a 

entrevista realizada com o apresentador Walmyr Filho, além de uma seleção de músicas 

que tocam durante o programa, com abordagem qualitativa para o material, usando 

como referencial a coleta bibliográfica de dados, a análise de conteúdo, entrevista 

científica e fenomenologia. A pesquisa indica que o programa é machista e que isso é 

uma característica da nossa sociedade, mas que também poderia ajudar na construção de 

uma sociedade mais igualitária. 

 

Palavras-chave : Funk; Rádio;  Bonde da Eldorado; Mulheres funkeiras.  

 

Introdução 

 

O programa Bonde da Eldorado, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, tem 

duração de duas horas e apresentam apenas músicas funk, ritmo que surgiu a partir do 

Hip Hop, por volta da década de 1960. Herschmann (2012) afirma que na década de 90, 

o Rio de Janeiro é invadido por DJs e Mcs, que buscavam uma identidade única para o 

som que produziam. As músicas procuravam expressar a realidade de favelas e seus 

moradores, os principais consumidores do estilo naquela época. No entanto, o funk 

ganhou popularidade e significância cultural com o passar dos anos. 

O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra estadunidense no 

final da década de 1960. Conforme Herschmann (2000), o funk se originou a partir da 

soul music, tendo uma batida mais pronunciada e algumas influências do R&B (rhythm 

and blues) misturado com gospel, rock e música psicodélica. Os músicos negros dos 

Estados Unidos chamavam, em um primeiro momento, de funk a música com um ritmo 
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mais suave. O termo funk, ou 'funky', como era chamado primeiramente, surgiu em 

meados dos anos 1950 e início dos 60, quando o sentido passou a ser o orgulho negro. 

Segundo Herschmann (2000), muitos músicos, na época, engajaram-se à causa e a 

música acabou tendo uma identidade revolucionária. O autor afirma, ainda, que é por 

volta de 1975 que o funk passa a ser conhecido internacionalmente. Os artistas 

responsáveis por essa divulgação teriam sido os integrantes da banda Earth, Wind and 

Fire, que apresentavam um lado mais alegre do estilo.  

Dentro desse contexto, entende-se ser importante destacar o que o ritmo funk é 

música popular. Para Neder (2010), música popular é aquela que vem do povo. Seria 

uma categoria inventada por essa classe, sendo as músicas oriundas do povo 

extremamente importantes no cenário musical. Elas expõem, em algum momento, as 

condições de existência dessa classe, em outros, expressam o mundo que eles gostariam 

de viver. 

No final dos anos 1970, as primeiras manifestações do gênero chegam ao Brasil, 

com equipes de som no Rio de Janeiro, como Big Boy e Ademir Lemos, promovendo os 

primeiros bailes. Bonfim (2015) afirma que, em 2001, o funk, que havia sofrido 

algumas restrições por conta da violência registrada nos bailes, volta à tona com letras 

mais sensuais, chamada por alguns como pornofunk. A autora salienta, ainda, que 

durante muito tempo os frequentadores dos bailes foram acusados de promover orgias e 

exploração sexual de menores. Contudo, é também nessa época que a indústria da 

música passa a mostrar a sexualidade feminina na perspectiva de mulheres.  

Nessa mesma época, de acordo com Bonfim (2015), acontece o surgimento da 

voz feminina no funk. As funkeiras, como são conhecidas, passam a ter espaço no 

mercado fonográfico, mas com a mesma visão dos homens, isto é, usavam a mesma 

linguagem que eles, de vocabulário chulo, vulgar e que falava apenas sobre sexo. 

Figuras como Tati Quebra-Barraco e Deize Tigrona, além do grupo Gaiola das 

Popozudas, são alguns dos nomes representantes do pioneirismo feminino dentro do 

mundo do funk brasileiro. Elas compunham suas próprias músicas, representando as 

demais mulheres, expondo o lado sexual feminino, até então inexistente nas músicas 

funk.  

 De acordo com Ferreira, Aragão e Arruda (2010), essas músicas manifestam o 

desejo feminino, assumindo uma liberdade de expressão frente ao sexo até então só 
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permitida aos homens. Mesmo que elas ainda reproduzam a lógica da mulher como 

objeto sexual, há uma escolha em se comportar da maneira que mais lhe dá prazer.  

  Bonfim (2015, p. 74) afirma que algumas cantoras concentram a sua atividade 

no corpo e na voz, sendo que o corpo geralmente faz a performance do que diz nas 

letras das músicas. “Por seu apelo sexual, essas mulheres conquistam rapidamente a 

mídia e o mercado fonográfico e dão continuidade ao sucesso do funk executado por 

mulheres”.  

Quanto à posição das mulheres no funk, elas estão começando a ter visões 

diferentes sobre si mesmas, não aceitando mais  tudo o que lhes é  imposto, firmando, 

assim, a sua voz e suas vontades, mesmo que para isso precisassem falar “como 

homens”, como afirma MCClintock (apud MORENO, 2011, p. 11), que também 

observa que, em determinados contextos, a mulher faz da feminilidade um "disfarce 

necessário." O autor defende que faz parte da sobrevivência as mulheres incorporarem a 

heterossexualidade e que, além disso, as mulheres devem apropriar-se do papel imposto 

a elas, mas fazer isso para "converter uma forma de subordinação numa afirmação.” 

(MCCLINTOCK apud MORENO, 2011, p. 11). 

Atualmente, as cantoras de funk mudaram seus estilos, mas não sua principal 

característica, ou seja, estão mais sensuais, só que menos vulgares nas letras e na forma 

de se vestir. No entanto, não pararam de se reportar aos homens. Uma observação 

preliminar indica que as funkeiras, na maioria, estão procurando o lado pop ou a vida de 

estrela. 

Um dos meios para a divulgação de todo esse trabalho foi o rádio, considerado 

um meio de comunicação de massa por sua grande abrangência e fácil acesso. De início, 

as rádios buscavam ouvintes de gostos variados, tendo uma programação ampla para 

que agradasse a todos. Contudo, por volta dos anos 80, esta prática começa a ser 

substituída por programações mais segmentadas. Em Porto Alegre, por exemplo, 

conforme Ferrareto (2007), a rádio Liberdade FM atendia a região metropolitana, 

focando no tradicionalismo gaúcho. Para o autor, se não fosse por essa busca de 

identificação com o público, a emissora não teria feito sucesso junto ao público. 

Para Barbosa Filho (2009), o público em geral consegue assimilar, sentir 

emoção, perceber e aprender através do som, ou seja, da música. Os elementos sonoros, 

além das palavras, segundo o autor, conseguem formar opiniões sem fazer oposição de 

quantidade e qualidade do conteúdo. Para Herschmann (2012), as manifestações 
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musicais são como uma forma de acesso à realidade social. De acordo com Barbosa 

Filho (2009), a linguagem sonora foi uma das primeiras manifestações em busca da 

comunicação, e que essa é a principal relação do rádio com o ouvinte. 

Pelas características do rádio, esse veículo pode ser entendido como o principal 

meio para explorar e divulgar a mudança ocorrida com o funk, afinal, a música fala 

muito sobre a sociedade Então, foi identificado um programa que apresenta apenas 

músicas funk (Bonde da Eldorado) para verificar se é apenas uma utopia ou se a música 

continua plantando desigualdade na população. Mas não era suficiente apenas analisar o 

programa e as músicas. Foi entendido ser necessário fazer uma entrevista com o 

apresentador do programa Bonde da Eldorado, uma vez que é ele quem determina o que 

vai ou não no ar e o tipo de seleção que é feita. Era importante entender se há, por parte 

dele, a preocupação em mostrar a mulher não apenas como um objeto sexual, mas como 

um ser humano que merece respeito. 

 

Metodologia 
 

A abordagem desenvolvida na pesquisa foi qualitativa, sendo exploratória para 

melhor analisar o espaço que o programa Bonde da Eldorado abre para a mulher através 

das músicas que vão ao ar. De acordo com Bardin (2011), a pesquisa qualitativa é válida 

na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento ou uma variável de 

conclusão precisa, e não em deduções gerais. Por outro lado, segundo Gil (2002), esse 

tipo de pesquisa tem o objetivo de aproximar o problema com a intenção de deixá-lo 

mais explícito ou construir hipóteses.  

Também foi realizado um trabalho exploratório e bibliográfico, além de 

entrevistas com locutores da Rádio Eldorado. A respeito da pesquisa Bibliográfica, 

Bardin (2011) ressalta que a principal vantagem dessa pesquisa está no fato de permitir 

ao investigador a cobertura de fenômenos variados, o que não seria possível realizar 

pessoalmente. 

A amostragem é não probabilística por intencionalidade, com a análise sendo 

realizada no espaço chamado de Bonde da Eldorado, da Rádio Eldorado, que vai ao ar 

de segunda a sexta, das 13h às 15h, e das 20h às 21h. Pela duração do programa -  duas 

horas - , e para dar conta da pesquisa, foi construído um objeto a partir de um programa 

apenas, o que foi ao ar no dia 7 de outubro de 2016, às 13h. Tal definição ocorreu, 

basicamente, em função do dia da semana – uma sexta-feira, que, teoricamente, seria 
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um espaço preparatório para as festas do final de semana. A proposta da análise foi 

verificar se há e qual espaço o programa dá para as cantoras de Funk. Além disso, foi 

procurado identificar, na seleção de músicas que vão ao ar, de que maneira a mulher é 

tratada. A análise buscou, ainda, verificar qual a mensagem que o Bonde da Eldorado 

passa através dessas músicas. 

É necessário salientar que a definição da rádio Eldorado como a mídia a ser 

analisada, em especial Bonde da Eldorado, ocorreu por conta da emissora atrair o 

público popular, sendo ouvida principalmente por jovens. Além disso, foi identificado 

que tal rádio é uma das únicas que abre espaço para muitas horas de sua programação, 

mais de 15 horas por semana, para músicas de ritmo funk. 

Quanto ao método, foi utilizada a análise de conteúdo, que, segundo Bardin 

(2011), tem dois objetivos. O primeiro seria se o que julgamos estar na mensagem está 

lá efetivamente, e se a leitura realizada é válida para todo mundo, podendo ser 

generalizada. O segundo é que o objeto, ao ser olhado pela primeira vez, já possibilita 

uma análise, mas, ao ser promovida uma leitura mais aprofundada, é possível aumentar 

a produtividade e pertinência. Na análise de conteúdo, segundo Fonseca Júnior (2006), 

existe a inferência, método que utilizado na pesquisa. Inferência é uma ação, cujo 

objetivo é adquirir os conhecimentos subentendidos nas mensagens analisadas, ou seja, 

inferir, interpretar, é usar o raciocínio e ficar atento a pequenos detalhes, para saber 

mais sobre o emissor e o destinatário da informação.  

Para melhor trabalhar com os dados obtidos na pesquisa, foi realizada uma 

categorização de informações, que Fonseca Júnior (2006) define como sendo a 

classificação e reagrupamento de registros. As categorias servem, de acordo com 

Fonseca Júnior (2006, p. 301), para “desmembrar o texto em unidades”, e que, a partir 

daí, possibilitar uma organização para a análise das informações obtidas através de 

pesquisas e entrevistas, conseguindo, no final de tudo, chegar a um denominador 

comum, ou seja, por qualquer caminho que a análise partir, será possível formar uma 

única conclusão sobre o conteúdo estudado. 

Esta pesquisa usou também a análise de enunciação, que Fonseca Júnior (2009) 

aponta como tendo o objetivo de analisar a atitude do apresentador durante o programa. 

Esta análise é indicada para entrevistas espontâneas, pois considera a produção da 

palavra um processo. Outra técnica utilizada neste trabalho foi a Entrevista Científica, 

que, para Boni e Quaresma (2005), é uma interação entre duas pessoas, cujo objetivo é 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

conseguir informações através do entrevistado. Por meio da entrevista, é possível 

conseguir dados subjetivos, que, de acordo com os autores “se relacionam com os 

valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados.” (BONI; QUARESMA, 

2005, p. 72). 

A entrevista foi semiestruturada, com a combinação de perguntas abertas e 

fechadas. A intenção foi que o entrevistado conseguisse discorrer sobre os temas 

abordados no trabalho, mas sempre de maneira que a entrevista ficasse muito parecida 

com uma conversa informal. 

Para uma análise mais pessoal, foi utilizado o método de fenomenologia, que é 

definido por Gil (2008, p. 15), como a interferência do consciente, do instinto do 

pesquisador. O autor defende que por ser um método que não possui técnicas, “não há 

como deixar de admitir o peso da subjetividade na interpretação dos dados.” (GIL, 

2008, p. 15). 

Em relação às categorias, foram trabalhados seis elementos, uma vez que houve 

entendimento de que tal movimento seria fundamental para que o problema de pesquisa 

fosse respondido. As categorias em questão são Walmyr e as Mulheres, Homens no 

Bonde, Mulheres no Bonde, Mulheres vistas pelos Homens, Homens Vistos pelas 

Mulheres e Mulheres Vistas por Mulheres.  

 

Walmyr e as Mulheres - Posicionamento do apresentador sobre as mulheres funkeiras 

Durante a entrevista, o apresentador responde a várias perguntas, como “O 

enfoque do meu trabalho é analisar o espaço que o programa abre para as mulheres 

funkeiras e qual a mensagem que passa, como a mulher é retratada dentro das músicas, 

como tu vê isso dentro do Bonde?” Walmyr reconhece o lado ruim do funk, mas 

defende o ritmo pelo seu lado bom e por ser muito mais que música, por ser um 

movimento social. No entanto, não respondeu diretamente à pergunta feita, justificando 

seu ponto de vista, ao afirmar que o Bonde da Eldorado é um reflexo de uma sociedade 

machista que desvaloriza a mulher. Pode-se dizer que o programa acaba sendo um 

reflexo dessa situação, pois não deixa de tocar as músicas que depreciam e desvalorizam 

o feminino, como ele mesmo diz: “Sobre a mulher, sempre vai ter aquela que é vulgar, 

aquela que vai se desvalorizar, que vai em troca de mídia vai se vender, mas em qual 

setor da vida isso não acontece?”. 
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Uma outra pergunta foi “Tu acha que é por causa disso que os MCs homens 

fazem mais sucesso que MCs mulheres, tu acha que é por causa do machismo? Porque 

no Bonde também tem mais músicas de homens do que mulheres, tu acha que é por essa 

questão social?”. O apresentador diz que o motivo de Anitta e Ludmilla fazerem 

sucesso, por exemplo, deve ser justamente por serem mulheres e minoria. Acredita-se 

que Walmyr Filho comparou-as com um produto, uma mercadoria especial que só serve 

para explorar o corpo e a beleza que tem. Como lembra Bonfim (2015), a nudez e o 

erotismo geram lucros no mercado. De qualquer maneira, o apresentador não explica 

porque Anitta não tem talento, que só fazem sucesso porque exploram beleza. 

Após essa entrevista é possível pensar que o apresentador é machista ao escolher 

as músicas que tocam no programa, como ele mesmo diz “eu estou sempre observando 

e aí eu vejo o que a galera está pedindo, vira e mexe tem um pedido diferente que passa 

despercebido, aquela música que a gente não toca há muito tempo e a pessoa pede ali. A 

gente procura atender o ouvinte.” Então, essa escolha é feita para agradar o público do 

programa. Além disso, Walmyr Filho afirma que há, sim, a desvalorização, e que as 

músicas de funk falam disso, pois o preconceito está presente em "todos os setores da 

vida.” Entende que, sim, é preciso agradar o público-alvo, mas também é importante 

abrir espaço para outras manifestações dentro do estilo. Inclusive, trabalhar essa questão 

do preconceito, ajudando para que não seja tão presente. 

Para que seja possível representar as demais categorias, já que este artigo teve 

como base o trabalho de conclusão de curso, serão apresentadas as letras de duas 

músicas, uma com a visão feminina e outra com a visão masculina, identificadas como 

as mais tocadas em bailes e em rádios; em função das letras.  É importante destacar 

agora, para que não seja necessário fazer tal comentário em todas as letras, a 

despreocupação em utilizar corretamente o português por parte do autor. 

  

Homens no Bonde - músicas interpretadas por homens que fazem parte do programa 

2 - Homens no Bonde 

Cantor (a) / Música Letra Análise Observação 

MC Loos feat MC 

G15 - Tapa na Cara  

 

Se prepara mulher 

que eu to chegando, e 

coloca o nosso som, 

Se prepara mulher 

que eu to chegando, e 

fica cheia de tesão. 

Coloca aquela 

lingerie, que me faz 

Homem canta sobre as 

preliminares antes do 

ato sexual. Ele fala 

para a mulher preparar 

a música que será 

tocada, colocar a 

lingerie que ele gosta, 

que o deixa 

Uso do Feat, no lugar 

do E, é uma herança de 

sua origem 

estadunidense. 

Feat é uma abreviação 

da palavra "featuring", 

que equivale a 

“participação de”, é 
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sorrir e me deixa 

galudão, ela que pede 

pra mim, eu não vou 

resistir, me deixa 

cheio de tesão. É isso 

que cê quer? Então 

toma, vai! É só tapa 

na cara, é tapa na 

bunda, dessa 

vagabunda 

(repete3x) 

Aqui em Porto 

Alegre nós somos 

chefe das puta. 

Repete refrão.  

“galudão”, ou seja, 

excitado.  

No trecho: “ela que 

pede pra mim, eu não 

vou resistir, me deixa 

cheio de tesão.”, a 

pesquisadora entende 

que a mulher pediu 

para o homem dar 

tapas no rosto e nas 

nádegas durante o 

sexo. O que se 

confirma no próximo 

trecho: “É isso que cê 

quer? Então toma, 

vai! É só tapa na cara, 

é tapa na bunda, dessa 

vagabunda.”  

Aqui, o ato não é visto 

como violência, tendo 

em vista que está 

explícito na letra que 

a mulher pediu por 

tapas, mas há o 

desrespeito por parte 

do homem que chama 

a mulher de 

vagabunda, 

menosprezando-a.  

No trecho: “Aqui em 

Porto Alegre nós 

somos chefe das 

puta.”, mais uma vez 

a mulher é vista como 

puta, que está 

disponível para o ato 

sexual, serve apenas 

para isso. E o homem 

é quem comanda.  

usada no sentido de 

uma participação 

especial de cantores.  

Não tem clipe no site 

Youtube.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em primeiro lugar, a própria palavra ‘Funk’, de acordo com Hershmann (2000), 

era associada, no início (e ainda hoje), ao ato sexual. Então, quando pensamos ou 

ouvimos funk, é mais do que esperado que as letras expressem um teor sexual. A 

música "Tapa na Cara", de Mc Loos, com participação de Mc G15, é mais uma que 

retrata muito bem isso, quando o intérprete diz para a mulher usando a lingerie que o 

deixa excitado.  

Após um período conturbado do funk, Bonfim diz que, em 2001, o estilo se 

exalta no viés, chamado por alguns de “pornofunk”, cuja letra acima pode ser um 
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exemplo. Nessa música temos o fator mulher desvalorizada novamente. O homem é 

quem mantém a voz de comando e a mulher é tratada como objeto sexual, além de que, 

quando se referem a ela, é por nomes pejorativos, uma situação que, segundo Neder 

(2010), ocorre quando expõe a situação que as pessoas vivem ou gostariam de viver, 

uma característica presente na música popular, neste caso, o funk. Ou seja, essa música 

relata basicamente as relações que seu intérprete mantém. Percebe-se, com isso, que, em 

muitos lugares, a mulher ainda é vista apenas para ser que irá satisfazer o homem. 

As demais músicas estão em um mesmo contexto, mas algumas falam mais 

sobre a dança das mulheres, outras sobre armas, poder e ostentação e a vida na favela.  

 

Mulheres no Bonde - músicas interpretadas por mulheres que fazem parte do programa 

3 - Mulheres no Bonde 

Cantor (a) / 

Música 

Letra Análise Observação 

Bonde das 

Maravilhas - 

Macetinho 

O bonde das maravilhas vem 

mostrar que é capaz, elas tem 

um macetinho que nenhuma 

mulher faz,  

Vamo mostrar, vamos mostrar, 

vamo mostrar como é que faz 

Ela agacha, agacha, agacha, 

relaxa, encaixa e vai, Ela 

agacha, agacha, agacha, relaxa, 

encaixa e vai 

(Voz masculina que diz “vai 

desce empinando a bunda, vai 

sobe empinando a bunda”). 

Repete refrão  

Subindo ela joga, descendo ela 

joga, subindo ela joga, 

descendo ela joga, de um lado 

pro outro, pra frente e pra trás.  

O Bonde das 

Maravilhas fala sobre 

elas terem um 

“macetinho”, um 

artifício que só elas 

têm. Esta pesquisadora 

acredita que elas estão 

se referindo ao ato 

sexual, principalmente 

pelo refrão.  

É importante lembrar 

que há uma voz 

masculina que dá uma 

ordem: “vai desce 

empinando a bunda, vai 

sobe empinando a 

bunda.” Fica claro que 

a letra é direcionada 

para mulheres, mas que 

o plano de fundo é a 

satisfação delas em 

conseguir agradar o 

homem.  

O grupo é muito 

lembrado por suas 

coreografias, uma 

característica da origem 

vinda no Hip Hop, que 

incorporou nos anos de 

1929, que por causa da 

quebra da bolsa de 

valores, artistas de 

cabarés foram para a 

rua dançar.  

A maior diferença é a 

dança que o funk possui 

características mais 

sensuais, eróticas, com 

movimentos que lembra 

até o ato sexual.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na música do Bonde das Maravilhas "Macetinho", a mulher aqui parece ter 

descoberto um macete, algo para agradar os homens que outras não conhecem. A voz é 

feminina, mas ainda temos como voz de comando o homem, o que corrobora a cultura 

machista, onde os homens dominam, conforme Moreno (2010). A mulher entrou no 

funk muito recentemente, por volta de 2001, de acordo com Bonfim (2015), 
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expressando sua sexualidade e saindo da submissão, contudo, essa música não mostra 

totalmente essa liberdade da mulher, pois, durante o refrão, é uma voz masculina que 

aparece para dar a última voz de comando. 

 

Mulheres vistas pelos Homens - visão dos homens em relação às mulheres nas 

músicas dos homens no Bonde 

A música "Tapa na Cara", de Mc Loos e Mc G15, possui um teor sexual muito 

forte, pois o intérprete está narrando o que acontece antes do sexo, como a mulher deve 

se preparar para que o homem sinta prazer. No entanto, há na letra um momento em que 

o cantor diz que ela pede para levar tapas. Neste instante, ele dá tapas no rosto e nas 

nádegas, chamando-a de vagabunda, sem respeito algum.  

Acredita-se que, independente do que a mulher deseja na relação sexual, ela 

merece respeito, afinal, tem o direito de sentir prazer da forma que quiser, mas, como 

diz Moreno (2011), gênero e sexualidade são categorias que andam juntam com outros 

elementos na sociedade, e nossa cultura não aceitava, até pouco tempo, que a mulher 

também tivesse desejos sexuais. De acordo com a letra, todo o ato gira em torno da 

satisfação do homem. 

 

Homens Vistos Pelas Mulheres - visão das mulheres em relação aos homens nas 

'mulheres no bonde' 

Bonfim (2015) diz que nas letras de músicas interpretadas por mulheres, elas 

geralmente se referem a homens e a mulheres. Nesse caso, com um olhar superficial, 

entende-se que o Bonde das Maravilhas, na letra de "Macetinho", canta para as demais, 

mas o homem e sua satisfação sexual é o plano de fundo.  

A partir de 2001, o funk passou por algumas transformações, incluindo MCs 

mulheres e, assim como os homens, elas começaram expondo seu lado sexual até então 

inexistentes nas letras. Contudo, não é bem isso que o Bonde das Maravilhas faz, já que 

elas dizem ter encontrado um macete que outras mulheres não têm. Depois disso, 

narram atividades que podem ser usadas no ato sexual e, para finalizar, uma voz 

masculina dá a ordem. A única vantagem delas é estar na frente das outras na hora de 

satisfazer o homem desejado. Assim como Ferreira, Aragão e Arruda (2010) apontam, 

elas estão tendo voz, mesmo que expondo a mulher ainda como objeto sexual. 
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Mulheres para Mulheres - visão das mulheres em relação às mulheres. 

Na música "Macetinho", do Bonde das Maravilhas, como o plano de fundo ainda 

é o desejo masculino, o grupo tira vantagem das demais mulheres, por saberem algo que 

ninguém mais sabe. Como defende Bonfim (2015), é como se elas tivessem em um 

jogo, uma competição e as outras mulheres que não fazem parte do grupo são as rivais. 

Outra característica forte do grupo são as coreografias de dança. Nesse caso, elas usam 

o corpo para realizar a performance explorada na letra da música, além das roupas que, 

bem como salienta Lourenço (2010), servem para não só chamar a atenção masculina, 

mas como se salientar entre as demais mulheres. 

 

Considerações Finais  

O principal objetivo deste trabalho foi verificar qual o espaço que o programa 

Bonde da Eldorado, produzido pelo apresentador Walmyr Filho, abre em sua seleção de 

músicas para as mulheres funkeiras, além de analisar como essas mulheres são vistas 

pelos cantores homens, e como essas mulheres veem as demais. A hipótese levantada 

era de que o programa Bonde da Eldorado, quando comandado por Walmyr Filho, era 

machista ao colocar no ar, em maior proporção, músicas que denigrem a imagem da 

mulher, enquanto que, na programação normal, há músicas que fazem o contrário. Além 

disso, não abre um espaço maior para artistas femininas. Tal hipótese se confirma em 

parte após a análise de músicas veiculadas no programa e da fala do apresentador. 

Existe confirmação, quando o apresentador Walmyr Filho faz o Bonde da Eldorado com 

músicas que agradam o público–alvo, mas peca ao não oferecer músicas que exaltem e 

respeitem as mulheres. Esta pesquisadora acredita que esse seria um dos papeis de um 

comunicador, que é um formador de opinião. Outro aspecto que confirma a hipótese 

inicial é que o apresentador não deixa claro a diferença entre o vulgar das roupas de 

funkeiras com dançarinas de axé, além de não citar a vulgaridade das músicas que ele 

toca no Bonde da Eldorado.  

Contudo, a hipótese não se confirma quando, na entrevista, Walmyr Filho 

defende as mulheres funkeiras, dizendo que elas também merecem respeito. É possível 

afirmar, também, que o Bonde da Eldorado ainda consegue valorizar, mesmo que 

através de poucas músicas, a sexualidade e a independência feminina, assim como seu 

apresentador, que sabe reconhecer as falhas do funk, mas que defende as mulheres e 

homens que vivem dignamente através desse ritmo. Então, entende-se que não se pode 
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dizer que o Bonde da Eldorado é 100% machista, pois seu viés vai além de questões 

sexistas. É como se o bonde da Eldorado, através de um só ritmo, expusesse em 

frequências de rádio tudo o que compõe a sociedade em que vivemos: violência, sexo, 

competições, ambições, relações sociais – características muito explícitas nas músicas 

analisadas anteriormente.  O programa segue diversas vertentes, como apologia à 

violência social e contra a mulher, a visão machista de nossa sociedade aplicada nas 

letras cantadas por mulheres e homens, mas também há músicas de viés social, que 

retratam indignação com a situação de vida na favela. Como vimos através de Barbosa 

Filho (2009), o que é transmitido no rádio é a representação da realidade tendo as 

emissoras o papel de ter cuidado na hora de estruturar um programa para que não seja 

passada uma mensagem errônea.  

A história nos explica o porquê de muitas vezes o funk ser apontado como sendo 

o primeiro a promover a violência, o tráfico e o machismo, e as músicas funk, 

principalmente as tocadas no programa analisado, se encaixam muito bem na definição 

de Herschmann (2012), ao dizer que as manifestações feitas através da música são uma 

porta de acesso à realidade social desses cantores. Acredita que, se prestarmos atenção 

em músicas de ritmos diferentes, como sertanejo ou pagode, por exemplo, serão 

encontradas também letras que denigrem a imagem da mulher, letras com viés 

machistas, mas que não são criticadas pela mídia nem pela sociedade. Isso acontece no 

caso do funk, porque existe toda uma história de pré-conceitos e preconceitos formados, 

principalmente por ser um ritmo provindo da periferia.  

A pesquisadora acredita que o Bonde da Eldorado serve para provar que tem 

essas vertentes exploradas durante o espaço, servindo como reflexo da nossa cultura. 

Para o apresentador, o papel social do programa vai além da interpretação das músicas, 

levando em consideração que o programa é também uma oportunidade de mudança de 

vida de muitos MCs. Ele entende que, através do funk, não entram - ou saem - do 

mundo das drogas e do tráfico, encontrando uma profissão a seguir, além da valorização 

dos MCs gaúchos. É uma porta, um caminho diferente a ser seguido.  

O funk mostrou à mulher certo 'poder' que ocorre através da música e da dança. 

A figura que culturalmente é vista como submissa, do lar, que vive para o ambiente 

familiar, ganha voz a partir em 2001 no mundo do funk. As danças começaram a ser 

eróticas, e assim como aponta Bonfim (2015), é nesse período que a sociedade passa a 

conhecer a sexualidade feminina. Para se destacar, as cantoras funkeiras reproduzem a 
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realidade de uma sociedade comandada por homens. Como é percebido na análise da 

música interpretada pelo grupo Bonde das Maravilhas, por mais que elas sejam a voz 

principal, o homem ainda tem, nem que seja em uma frase, uma voz de comando.  

É importante aqui o argumento de Bonfim (2015), que afirma que, com o apelo 

sexual que as mulheres têm, elas conquistam a mídia e os produtos fonográficos, o que 

dá continuidade ao funk cantado por mulheres.  

Atualmente, as músicas femininas parecem estar se direcionando ao ritmo pop. 

A pesquisadora acredita que tais mudanças foram impostas pelo mercado fonográfico 

para mascarar o ritmo funk, já que este é visto com pré-conceitos desde seu surgimento, 

e assim vender mais, alcançando um público maior e mais variado, transformando as 

funkeiras em quase cantoras Pop's, ou o mais próximo disso.  

Nesta pesquisa, os objetivos foram alcançados, como verificar se a figura da 

mulher está presente no programa Bonde da Eldorado, analisar o programa e a 

participação do funk feminino no mesmo, identificar quais músicas funk são tocadas e 

de que forma a mulher é tratada nas mesmas, verificar como a mulher participa do funk 

e as visões que apresenta em relação ao homem e às próprias mulheres, e analisar a 

visão que o apresentador do programa, Walmyr Filho, tem em relação à construção do 

Bonde da Eldorado e em relação à presença da mulher no funk, ainda mais com a 

bagagem de conhecimento que este trabalho proporcionou. A resposta para o problema 

de pesquisa é que o programa Bonde da Eldorado, da Rádio Eldorado, comandado por 

Walmyr Filho, não tem a preocupação em abrir espaço, através das escolhas das 

músicas funk que coloca no ar, para a mulher, tendo em vista que o único objetivo é 

agradar o público alvo. 

Além de tudo isso, é importante salientar que esta pesquisa é apenas o início de 

um estudo que não deve parar por aqui. Isso porque o funk se renova e é preciso 

apreciar o lado cultural que este ritmo proporciona. Um dos vieses a ser explorado pode 

ser a maneira como os MCs se comunicam, focando principalmente na linguagem, no 

português, nas gírias usadas e, quem sabe, também no seu público, a identificação dos 

que ouvem e dançam funk. Tudo isso visto pelos meios de comunicação. É preciso 

continuar a exploração das relações sociais que o funk mostra todos os dias. 
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