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Resumo 

 

Este artigo busca apresentar e discutir a cena musical (JANOTTI JR; SÁ, 2013) do funk 

ostentação entre os jovens da cidade de São Paulo, suas apropriações e usos da cultura 

global numa perspectiva pós-periférica (ROCHA; SILVA; PEREIRA, 2015). As práticas 

musicais analisadas mostram-se numa lógica que desafia e negocia; busca sua legitimação 

e apropria-se de símbolos de consumo das classes privilegiadas. Prioriza-se a questão da 

tecnicidade, do consumo e das culturas juvenis (BORELLI, 2003), em suas 

representações de pertencimento e de celebrização. Os videoclipes compartilhados entre 

os jovens através da plataforma YouTube são estratégias de visibilidade fundamentais, 

pois permitem os protagonismos – ainda que virtuais – e suas construções muito pessoais 

ao ler o mundo e ao produzir as suas próprias versões.  

 

Palavras-chave: funk ostentação; audiovisual; culturas juvenis; tecnicidades; consumo.  

 

 

Os jovens e o funk ostentação na periferia da cidade de São Paulo  

As periferias da metrópole de São Paulo expressam hoje a marginalidade social de um 

país que combina conflituosamente as carências com a modernização, uma cidade 

marcada fortemente por estigmas de sua herança colonial (BHABHA, 1998). Aplica-se 

neste cenário um modelo construído de entrada para o primeiro mundo, via globalização, 

mas que muitas vezes representa a continuidade da imposição dos interesses de um 

capitalismo hegemônico, tanto no que tange a dependência internacional quanto a 

hegemonia interna exercida por nossas elites. 

Procura-se entender a cidade de São Paulo como uma via de mão dupla para o 

futuro, pois um cluster homogêneo de desenvolvimento não explica a perspectiva 
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periférica. Ainda que muito próximas geograficamente, estas áreas periféricas estão 

distantes do ideal de desenvolvimento e, de maneira geral, da qualidade de vida imaginada 

para um centro urbano desenvolvido, ao mesmo tempo que se ligam, envolvem e são 

envolvidas por uma metrópole complexa, que articula demandas expressivas para o país, 

na economia, na política, na tecnologia e na cultura.  

O fluxo, físico ou virtual, por uma cidade com estas características estabelece 

relações de trocas, negociações e resistências, visibilidades e apagamentos. Os jovens das 

periferias são influenciados e também influenciam, aumentando seus limites e 

abrangência, negociando e se apropriando, principalmente via internet, num nomadismo 

real e simbólico muito presente no cotidiano urbano (BORELLI et al., 2009). 

Estas juventudes periféricas buscam seu espaço nesta metrópole: rearticulando 

identidades e expressando suas construções simbólicas de parte desta “cidade global”, 

principalmente via o consumo e a sociabilidades, atravessados por lógicas 

comunicacionais apropriadas e expressas através da internet, principalmente, já que sua 

presença física ainda se traduz como um incômodo para as elites, quando, por exemplo, 

estes jovens são impedidos de fazer seus encontros ou mesmo de frequentar grandes 

centros privados de compras da cidade, com ostensiva repressão. 

O gênero funk está, mais do que nunca, produtivo e forte entre as juventudes de 

regiões de bordas das cidades brasileiras. Objeto de manifestação cultural e popular de 

massa, tomou importância na sociedade contemporânea, por seu papel no cotidiano 

juvenil periférico e por representar valores e anseios de seus seguidores, com presença 

em inúmeros suportes e ambientes, tanto no nível técnico quanto no econômico, por suas 

receitas auferidas principalmente pelos shows. No âmbito social, por sua militância e por 

sua divulgação pelas redes sociais; no espectro político, por seu caráter reivindicatório, 

performativo, democrático e, também, destacadamente cultural. Ele chama para si uma 

midiatização crescente. Ele que, no início reivindicava sua independência frente às mídias 

e não hesitava em criticá-las de forma virulenta, hoje, entretanto, não se vê distanciado 

do espaço midiático comercial, embora ainda distante do hegemônico (FREIRE FILHO, 

2004). 

Os usos e as apropriações da cultura global por tais jovens, numa perspectiva pós-

periférica4 (ROCHA; SILVA; PEREIRA, 2015) compreendem um borramento de 

                                                 
4 Pós-periféricas – abordagem desenvolvida por Rose de Melo Rocha; Josimey Costa da Silva; Simone Luci 

Pereira (2015) que propõe cenários em que as fronteiras rígidas entre centro e periferia se encontram menos 
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fronteiras entre os centros e as periferias. As periferias constroem seu espaço urbano 

dentro da cidade, muitas vezes de maneira informal, disputando espaço entre o público e 

o privado, apropriando-se de versões globais sem abandonar sua tradição local 

(CANCLINI, 2005), aplicando formas originais de negociar e de conviver numa cidade 

repleta de diversidades onde a rua é o grande palco dessas demonstrações urbanas 

paulistanas. Nesta cena de criatividade, como a arma do fraco (CERTEAU, 1994); a 

adaptação torna-se mais do que uma forma de expressão; trata-se, nestas regiões de 

extrema carência, de um recurso para a sobrevivência. 

As culturas juvenis são como micro sociedades com fronteiras inexatas, repletas 

de intercâmbios e não homogêneas, circulando entre os territórios simbólicos do mundo 

adulto e um outro, muito próprio, ligado à condição de pertencimento desses grupos 

(FEIXAS, 2008). O conceito de juventude e de culturas juvenis trabalhado por Silvia 

Borelli (2003) e por Carles Feixa (2008) nos é caro; assim como o conceito de estigma 

social, amparado pelas reflexões de Erving Goffman (1988), com o intuito de 

explorarmos como se dão as relações sociais, culturais e comunicacionais nas regiões 

periféricas.  

A música, contudo, traduz formas de identidade e do cotidiano; assim Trotta 

(2013) utiliza a expressão “emergência musical da periferia” para mostrar a visibilidade 

que este segmento social tem ganhado nas mídias, onde negociam-se valores e ideias e 

disputam-se o espaço e uma hegemonia redesenhada. A análise da cena do funk 

ostentação entre estes jovens nos possibilita compreender suas identidades culturais as 

quais se mostram em permanente negociação (HALL, 2003), pois se trata de um gênero 

musical e de trajetórias de vida que buscam seu posicionamento por via de significações 

ou de ressignificações.  

A ideia de localidade está representada por Arjun Appadurai (2004) no sentido de 

demonstrar como o uso de tecnologias conduz a processos de globalização, levando à 

diversidade, dentro de um processo local de pertencimento histórico construído – de um 

habitante paulistano periférico – que usa o consumo, base do funk ostentação, como 

manifestação de identidade e como forma de se inserir no mundo global. Também para 

nos permitir uma compreensão das dimensões culturais da globalização abrindo espaço 

para a influência do consumo na construção de identidades entre estas juventudes e suas 

                                                 
nítidas, exigindo uma perspectiva epistêmica que possibilita a compreensão de realidades complexas onde 

este trânsito entre espaços ocorre.  
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produções “bastardas” (RINCÓN, 2015) e para a “reciclagem musical” (LÓPEZ CANO, 

2010) que são práticas de mashup, remix e de outros tipos de recortes e de reconstruções 

digitais desta modalidade. O princípio desta reciclagem está presente na produção de 

videoclipes a partir de materiais preexistentes, de fontes inumeráveis, para que se possa 

obter uma nova gravação digital. Faz-se uma interconexão entre os fragmentos recortados 

e realocados, de maneira que a reciclagem ocorra, no sentido de descontextualizar e 

recontextualizar os recortes.  

Featherstone (1966) critica as interpretações simplistas do processo de 

globalização como sendo homogeneizadoras ou, contrariamente, fragmentadoras, 

propondo um conceito de complexidade diante de situações assim vividas. Estratégias de 

resistência, preservação, adaptação de culturas locais e globais mostram-se em 

negociação, propondo um modelo de apropriação interno e externo. A cultura global se 

apropria destes elementos de visibilidade sem banir a cultura local predominante – os 

elementos típicos de cada região da cidade - sendo que a cultura local também faz o 

movimento contrário (CANCLINI, 2000). Uma postura nova em relação ao mundo que 

cerca os jovens destas regiões, não mais de puro enfrentamento, mas de negociação, 

mostra-se, conservando o pertencimento e a identidade local, adaptados a aspectos 

hegemônicos ou globais.  

 

A visibilidade da cena funk ostentação em videoclipe 

A história dos videoclipes seguiu a variedade e o aumento das possibilidades de 

recursos, cada vez mais intuitivos, que as novas mídias e seus aparatos tecnológicos 

possibilitam, abrindo espaço e possibilidades para que “anônimos” (SIQUEIRA, 2012), 

possam se expressar, criando e divulgando versões alternativas de clipes nas quais buscam 

expressões de uma identidade estética própria, muitas vezes em negociações e com 

apropriações. Os videoclipes no YouTube revolucionam a forma como a periferia se 

apropria e faz uso das novas tecnologias como meio de produção e divulgação das 

músicas com uma reafirmação de identidade.  

No processo de intensificação das migrações e do desenvolvimento das 

tecnologias da informação e da comunicação, vários elementos atuam sobre a constituição 

das subjetividades modernas. Assim, a imaginação assume um papel fundamental pois, 

mesmo que não se desloquem fisicamente, estes jovens moradores da periferia – através 

dos meios de comunicação – estão se imaginando em outros lugares, outras realidades e 
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outras experiências. A imaginação saiu do âmbito expressivo da arte para a vida cotidiana, 

ou seja, para a cultura. No entanto, é importante lembrar que uma obra da imaginação não 

é necessariamente emancipadora em sua totalidade, nem inteiramente disciplinadora 

(APPADURAI, 2004). 

O imaginário atual destes jovens, que possuem e fazem uso de tecnologias, 

principalmente a internet, convive com uma existência marcada por resistências, em 

oposição à herança de um passado que limitava o acesso dos bairros ao centro da cidade, 

(WILLIAMS, 1979). Estes jovens lidam com novas formas de atribuição de valores, onde 

a visibilidade é um elemento agregador e de grande diferencial, superando as questões 

estéticas e de qualidade dos padrões ditados pela mídia hegemônica. Uma lógica baseada 

na audiência, de um imaginário construído no consumo, não linear e de fluxos entre o 

local e o global. As imagens de estilos de vida ligadas ao consumo como “videoclipização 

do mundo”, referindo-se ao consumo como uma “injeção das potências de sedução”, 

capaz de gerar sentido, ligada às práticas do cotidiano e às identidades destes jovens 

(ROCHA, 2012, p. 28). 

Estas ocorrências reconstroem as fronteiras deslocando sentidos e permitindo o 

transbordamento cultural entre os lados. As tecnologias agem positivamente ao minimizar 

a cristalização de papéis que antes resultavam em estigmas sociais (GOFFMAN, 1988); 

também descontroem as diferenças desqualificadoras das periferias. Os videoclipes no 

Youtube agenciam estes fluxos pós-periféricos, permitindo apropriações que fazem estes 

jovens ganhar grande visibilidade; este reconhecimento torna-se fundamental para o 

ganho de espaço urbano e para as rearticulações das identidades juvenis. Estes flagrantes 

de discursos e de corporalidades, práticas ligadas ao funk ostentação nas periferias, nos 

confrontam com práticas que estão intrincadas à produção das narrativas que fazem esses 

movimentos e que ultrapassam suas regiões geográficas.  

O uso das tecnologias permite construções muito pessoais de ler o mundo e 

permite produzir as novas versões próprias. Já as práticas musicais populares, 

especificamente o funk, incomodam, com suas corporalidades (jeitos de se vestir, de 

adornar-se com objetos, de dançar e de estetizar o corpo), nos fluxos5 e demais 

comportamentos que podem ser considerados “coisa de favelado” e se chocam com o 

mainstream do status quo branco e conservador (TROTTA, 2014). As ações juvenis 

                                                 
5 Fluxo é o nome dado pelos próprios frequentadores para as festas informais de funk que ocorrem na rua.  
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nestas regiões intervêm no espaço público; apropriam-se de elementos simbólicos e, 

através da festa e da internet, abrem uma porta para o mundo contribuindo para que as 

tendências analíticas dicotômicas sejam reduzidas e para que as polarizações “centro ou 

periferia” mostrem-se menos nítidas, ainda que existentes. Se temos medo daquilo que 

não conhecemos e se a circulação do outro, numa dinâmica de festa, coloca em condição 

de protagonismo uma juventude que era narrada apenas pelos canais policiais, em notícias 

de violência e tensão social; já, o recente debate sobre as periferias, que muitas vezes 

carrega um perverso julgamento desqualificante, permite reflexões mais amplas sobre a 

ligação que existe entre o popular informal e as hierarquias sociais elitistas.  

O consumo como uma forma de pertencimento e de construção de sentidos 

(CANCLINI, 2006) é vital para se compreender o fenômeno da ostentação, sempre dentro 

do contexto do cotidiano periférico. Tomando o contexto e o conjunto de elementos 

necessários para compor o entendimento desta proposta, consideram-se as tecnicidades 

(MARTÍN-BARBERO, 2004) como forma de um canal para o mundo e suas 

apropriações, com o uso de celulares e das redes sociais, assim como os canais do 

YouTube, como as estradas por onde circulam as produções destes jovens. Enfim, um 

“novo sensorium”, em profunda relação com os novos tempos” (PEREIRA, 2012). A 

tecnologia é um facilitador, uma maneira de rebeldia e de reforço dessa construção de 

identidades. Neste sentido, entendemos as tecnicidades como uma forma de uso e de 

apropriação das tecnologias na vida cotidiana e nos modos de ser dos jovens.  

As práticas musicais analisadas mostram uma lógica que desafia e que negocia, 

buscando sua legitimação, apropriando-se de símbolos de consumo de classes 

privilegiadas e entregando novas composições. Prioriza-se neste artigo a questão da 

tecnicidade, da cultura do consumo e das culturas juvenis (BORELLI, 2003), em suas 

representações de pertencimento, configurando espaços interculturais cheios de 

apropriações cosmopolitas, porém em diálogo com a identidade cultural local, em seus 

processos de hibridismo. A tecnologia empregada pelas juventudes (BORELLI et al., 

2009), nesta cena musical permite uma possibilidade de protagonismos, ainda que virtual, 

e de tomada de espaço urbano; que, especificamente na cidade de São Paulo, ocorre de 

maneira singular, já que versa sobre a ostentação do consumo e de seus símbolos de poder. 

As práticas de comunicação mediadas pelo computador estabelecem uma 

reconfiguração dos papéis de emissor e de receptor onde estes se confundem e alternam, 

em conexão generalizada. No caso da música existe uma relação direta entre produtor e 
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ouvinte – sem a intermedição da indústria fonográfica – na grande maioria das produções 

de videoclipes de funk desenvolvidas pelas periferias. Não existe uma linearidade dentro 

das apropriações tecnológicas, o que indica uma ruptura com o pensamento determinista, 

considerando-se o fim das escutas tradicionais, substituídas pelas novas tecnologias; a 

cibercultura negocia com os modos anteriores de ouvir e de interagir com a música 

(PEREIRA DE SÁ, 2006).  

As novas tecnologias permitem a comunicação de maneira instantânea e gratuita. 

Thiago Soares (2012, p. 11) afirma que “fãs criam perfis para divulgarem seus artistas, 

agendam encontros, fóruns virtuais. O mais importante disso tudo: este novo sistema de 

celebrização não anula a corporalidade, o engajamento dos fãs nos shows”.  

 Janotti e Soares (2008) no artigo “o videoclipe como extensão da canção: 

apontamentos para análise” nos dão pistas de como o videoclipe se configura numa 

extensão da canção, onde “são levadas em consideração noções de pertencimento a 

determinados gêneros musicais e as narrativas imagéticas particulares presentes nos 

videoclipes” (p. 93). 

O formato não linear do videoclipe, com suas características contemporâneas de 

linguagem, apareceu no início dos anos 2000, (SIQUEIRA; MATHEUS, 2015), como um 

filme de música, de formato curto, veloz e fragmentado, rico em possibilidades e que 

acabou por se estender para fora da televisão, encontrou espaço democrático na internet, 

nas plataformas como YouTube, assistido e produzido nos celulares de uma juventude 

pós-periférica que se tornou protagonista em suas próprias versões audiovisuais. 

Compartilhado e apropriado, reúne diversas linguagens midiáticas e propicia espaço para 

criações das mais engajadas e sofisticadas, até as improvisadas, sem grandes 

preocupações técnicas. 

Os MC´s, que antes colocavam somente a voz em projeções de slides, muito 

artesanais, para dar “pano de fundo” em videoclipes de suas músicas, estão se 

profissionalizando, compreendendo o valor de projetar suas imagens pela rede. Hoje, 

muito criativos e debochados, os processos de construção dos videoclipes de funk 

ostentação também possuem milhões de exibições e um público que já despertou a 

atenção dos grandes veículos hegemônicos de comunicação.  

Nos videoclipes o improviso e o descaso com a produção eram a regra, mas agora 

existe uma preocupação muito grande com a montagem destes materiais. Não basta cantar 
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sobre os objetos de desejo e de consumo, é necessário ostentar nos videoclipes essa 

estética, em uma demonstração de poder e luxo, sem limites.  

No funk ostentação as técnicas cênicas e de gravação de suas imagens nos 

videoclipes estabelecem relações especiais com o espectador. A distância entre o 

protagonista e seus figurantes para com o espectador é deliberadamente reduzida: pela 

organização muito simples do espaço cênico (às vezes, apenas dentro de um automóvel, 

uma cama, uma poltrona, uma sala); assim como pelas técnicas de gravação, (os recursos 

são limitados) normalmente preenchendo a tela com planos mais fechados.  

Tatuados, vestidos com roupas de marcas famosas, muitas vezes mais largas que 

seus corpos, os rapazes quase sempre de corpos franzinos e com os cabelos em corte 

raspado nas laterais da cabeça e desenhado; enquanto as mulheres, desfilam vestidos 

muito curtos, calças ou shorts justos, todos calçados com tênis esportivos caros, 

carregando os aparelhos eletrônicos das marcas mais famosas, dançam e cantam 

ostentando acessórios de um imaginário de luxo e reconhecimento, uma realidade muitas 

vezes distante de suas carências. 

 Estes jovens utilizam uma linguagem de festa informal e cotidiana das áreas 

periféricas das grandes cidades, carregada de gírias. Seus discursos, aparentemente, não 

demostram a pretensão de novos alcances políticos e carecem de um horizonte inspirador 

para o futuro. José Manuel Valenzuela Arce (2015), contudo, os veria – assim como vê a 

outros movimentos contestadores jovens na América Latina, pela afronta direta, 

manifesta porém pacífica, aos indivíduos e fatores responsáveis por sua condição tão 

vulnerável – como marchando e usando o próprio corpo, em atitude bio-resistente, dentro 

da boa estética juvenil para a construção de novos caminhos, em direção de algum mundo 

diferente e melhor, mais justo e igualitário, mais inclusivo e menos desigual, menos 

racista e menos juvenicida (VALENZUELA, 2015).  

A internet, especialmente o YouTube, permitiu uma democratização dos canais 

midiáticos na forma dos videoclipes das músicas, na qual o tradicional e o novo se 

enlaçam através de uma criatividade dispersa (CERTEAU, 1994) destes jovens, que se 

inspiram e constroem identidades ligadas às práticas de valorização de sua estética, 

moldando critérios muito próprios de qualidade, ao mesmo tempo em que o ser visto e se 

identificar com o que produz e publica nas redes sociais carreia números enormes de 

audiência. Diversificadas construções, embaladas pelo funk, permitem uma nova imagem 

do jovem morador de periferia, seu lugar dentro da cidade; elas são discutidas por uma 
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lógica de deslocamento territorial e político, sempre conduzidas pelo elemento 

econômico, que associa em suas abordagens o consumo a uma forma de entrada para a 

cidadania. 

 

Uma democratização compartilhada  

O YouTube modificou a maneira como esses jovens urbanos se relacionam com 

as mídias audiovisuais, proporcionando a qualquer pessoa, com acesso à internet, a 

possibilidade de protagonizar sua narrativa, permitindo o acesso a conteúdos mundiais de 

todo tipo, transcendendo os limites das apropriações culturais imaginados antes da 

internet em nosso cotidiano (BURGESS; GREEN, 2009). Assim, Ariane Holzbach 

(2015) descreve o YouTube como um grande arquivo audiovisual ou ainda como um 

construtor da memória coletiva e entende que essa memória não é um processo individual 

naturalmente dado, mas se constitui numa noção socialmente construída com base nas 

ações e experiências dos indivíduos que formam o todo social. A internet proporcionou 

uma complexidade muito maior por entre as juventudes contemporâneas, extravasando 

limites físicos e borrando fronteiras.  

A popularização da internet e o fácil acesso às redes sociais como Facebook, 

Twitter e Instagram reforçam e ressignificam a importância da imagem dos ídolos e 

facilitam a aproximação entre fãs e cantores, permitindo que os seguidores apreendam, 

ao nível imagético, as mensagens incitadoras de consumo que recebem. 

Perante as novas tecnologias e formas de mediação, geradas com os avanços dos 

meios de comunicação, concordamos com Liesenberg (2012) e com seus estudos que 

apontam para a internet, seus canais de publicação e suas plataformas de visibilidade, 

como o lugar onde personagens anônimos são transformados em celebridades pelo meio 

web, de maneira quase instantânea: “os meios digitais possibilitaram, revelando novas 

subjetividades oriundas da criatividade amadora que desemboca na rede através deste 

desafunilamento midiático” (p. 145).   

Os vídeos conquistaram a atenção das periferias, que se apropriaram e fazem uso 

das novas tecnologias como meio de produção e de divulgação das músicas assim como 

de reafirmação de identidade. Protagonizar um vídeo consiste em alimentar a imaginação 

da audiência, transferindo virtualmente momentos de alegria, contrariando a realidade 

oposta em que geralmente vivem estes jovens de bairros periféricos (BRAS, 2016). 
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Nesse novo cenário social, emerge um novo sujeito, com novas perspectivas e 

com novos sonhos – consumidores contemporâneos caracterizados assim por Bauman: 

 

Devemos recordar, contudo, que numa sociedade de consumidores, em que os 

vínculos humanos tendem a ser conduzidos e mediados pelos mercados de bens 

de consumo, o sentimento de pertença não é obtido seguindo-se os procedimentos 

administrados e supervisionados por essas “tendências de estilo” aos quais se 

aspira, mas por meio da própria identificação metonímica do aspirante com a 

“tendência”. O processo de auto-identificação é perseguido, e seus resultados são 

apresentados com a ajuda de “marcas de pertença” visíveis em geral e 

encontráveis nas lojas. (BAUMAN, 2008, p. 107 e 108). 

  

A afirmação do autor toca num conceito central que corrobora o fato dos jovens 

seguidores do movimento funk ostentação se pautarem por tendências ditadas pelas 

celebridades que admiram, para definirem quem eles próprios gostariam de ser – o que 

aponta para a importância das marcas e de sua disseminação pelas mídias. 

Isso representou uma mudança significativa na atuação desses jovens, por 

exemplo no seu proceder e na forma de como registrar e compartilhar momentos e, 

principalmente, na maneira de como essa geração ouve e consome música. Hoje, os 

jovens não precisam mais aguardar a programação de rádio ou TV para ouvir ou assistir 

seus cantores favoritos – mesmo porque alguns desses MC´s, e a maioria das músicas do 

funk ostentação, nem comparecem na programação de mídias de massa tradicionais. 

  

Considerações finais 

O salto espetacular desses atores do funk, em sua maioria de origem humilde – 

que têm suas trajetórias muito parecidas com aquelas de seletos jogadores de futebol – 

que, com pouca idade, conseguiram conquistar visibilidade e reconhecimento através da 

de uma música que muitas vezes é demonizada, associada a fortes estigmas ligados à 

violência, à favela e ao mundo do crime, em construções elitistas de variações 

discriminatórias ligadas a cultura popular periférica. 

A busca da notoriedade pelo homem comum – hoje algo muito próprio ao desejo 

da visibilidade que se quer alcançar – numa sociedade em que ela é o diferencial para o 

destaque e tão importante para o status é uma ponte para alcançar-se a distinção 

(BOURDIEU, 1988).   

Aponta-se a visibilidade como um capital (um diferencial positivo de recursos no 

interconhecimento), que pode ser ligado a uma pessoa particular (líder carismático). Chris 

Rojek (2001, p. 11) trata a celebridade “como uma atribuição de um status glamouroso 
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ou notório a um indivíduo dentro da esfera pública”. Assim, o autor afirma que 

“celebridades são fabricações culturais. O seu impacto sobre o público pode parecer 

íntimo e espontâneo. De fato, as celebridades são cuidadosamente mediadas pelo que se 

pode chamar de correntes de atração” (p.12). Elas são os intermediários culturais 

mediáticos: os agentes, os publicitários, o pessoal de marketing, os promoters, os 

fotógrafos, os figurinistas, os maquiadores, os personal trainners e os assistentes de 

imagem. “Sua tarefa é planejar a apresentação pública das personalidades célebres que 

resultará num encanto permanente para a plateia de fãs. Isto é válido para a apresentação 

pública de celebridades notórias” (ROJEK, 2001, p. 13-14).  

Rincón (2015) destaca o popular no novo mundo que habitamos, onde o fenômeno 

encontrado nas redes sociais como os “famosinhos”, se destacam como celebridades 

produzindo conteúdos locais, pelos quais um público enorme de seguidores se identifica 

com seus discursos nessas produções artesanais de alta visibilidade. O autor destaca o 

popular como lugar da experiência e da prática, ou seja, do cotidiano, onde as teorias 

pouco importam, mas sim o fazer muito importa. Exatamente o que se encontra nas 

produções do funk ostentação, onde as resistências e as submissões são verificadas nas 

festas de rua, é uma cultura bastarda (RINCÓN, 2015), ou ainda, segundo Canclini 

(2000), são culturas híbridas, uma vez que se trata de construções simbólicas tomadas de 

outros, perdendo a sua origem, já que pouco importam para estes jovens as questões 

relacionadas ao uso e aos direitos autorais. As heranças culturais, apesar de não serem 

sempre diretas, estão lá, existindo um histórico de construção simbólica em cada música 

e em cada videoclipe criado por estes jovens. O repertório destas juventudes periféricas 

encontra-se nas fronteiras entre o global, apropriado principalmente via internet, 

YouTube, e as influências locais, de fontes tradicionais da região onde moram.  

A emergência destes novos rostos públicos no YouTube combinada com a 

popularização dos aparelhos celulares smarts, possibilita a produção de conteúdo sem que 

o produto dependa de empresas e gravadoras. São mudanças que ocorrem nas regiões 

periféricas, em que a mediação tecnológica deixa de ser instrumental para converter-se 

em funcional, ou seja, a tecnologia introduz mais do que aparelhamentos, ela permite um 

“novo modo de relação entre os processos simbólicos” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 

54). Assim como relata Graeme Turner (2004), as novas tecnologias de comunicação, a 

web 2.0 e seus canais de publicação, de difusão e de compartilhamento da informação 

abriram novos caminhos para que o autor possa se tornar tanto produtor como produto de 
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seus conteúdos; é a “do it yourself celebrity” (TURNER, 2004, p.55). Se antes era a 

televisão, por seu alcance via cabo ou satélite, que liderava o processo de disseminação 

dentro de qualquer país ou internacionalmente, sem dúvida, hoje, muito mais é a internet 

por sua velocidade e principalmente pelo seu caráter interativo, e com imagens que 

predominantemente leva a uma mais ampla e profunda globalização do fenômeno da 

celebrização. 
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