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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo trazer uma breve reflexão acerca do funk carioca 

como trilha sonora de telenovelas, por meio da análise da personagem Maria Vanúbia, 

de Salve Jorge. Somado à análise, o aporte bibliográfico com pressupostos teóricos a 

respeito da telenovela, representações sociais e música.  Além disto, destaca-se neste 

artigo questões relacionadas à mulher como figura transgressora e desviante dos padrões 

normativos femininos.  
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Breves considerações sobre a telenovela 

A televisão no Brasil tornou-se um dos principais meio de entretenimento e 

informação. Inaugurada em 1950, com o decorrer dos anos transformou-se na principal 

mídia, substituindo em algumas regiões, outras opções culturais. Nota-se ainda maior 

envolvimento do telespectador quando se trata das telenovelas. Elas atuam como 

mediadoras culturais orientando na construção das identidades e estilos de vida. 

Segundo Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2002) os assuntos propostos pelas 

narrativas são de interesse do público, que em muitas situações passa a pautar suas 

discussões de acordo com as problemáticas expostas nos folhetins. 

Renata Pallotini (2012), em consonância com Lopes (2002; 2009) destaca que as 

telenovelas são fundamentais para a cultura brasileira e latino-americana, e 

consolidaram-se em um sucesso altamente vendável para todo o mundo. Os melodramas 

se confirmaram como um produto que veicula e dissemina a cultura de um determinado 

país. Em relação à estrutura que perpassa as narrativas, um dos papéis primordiais 
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consiste em trazer novidades em todos os capítulos, prendendo a atenção do 

telespectador.  

Segundo Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2002) a cultura familiar é 

influenciada pelas telenovelas, visto que, é no seio da família que comumente os 

assuntos apresentados nas tramas são discutidos. Em conformidade com os pressupostos 

teóricos de Jesús Martin-Barbero (2003) a autora conjectura que cada componente da 

família absorve o conteúdo exibido nas narrativas de forma distinta. Sendo assim, ao 

emitir suas opiniões, os indivíduos as fazem com base na compreensão que tiveram e 

sendo diferentes, podem ocasionar debates e discussões, visto que, existe um fio 

denotativo que perpassa o texto midiático e que impõe roteiros privilegiados de 

interpretação.  

A estrutura básica que molda as telenovelas faz com que os telespectadores 

continuem a acompanhá-las, mesmo após a sua exibição e também proporciona a 

renovação do público. Manuel Castells (2003) reconhece o novo papel que o 

telespectador pode assumir devido a internet. Para Castells (2003) as novas tecnologias 

da informação e comunicação possibilitam aos indivíduos se aproximarem do conteúdo 

televisivo, muitas vezes tendo a oportunidade de interagir com os produtores, autores, 

diretores e atores das tramas. Ao navegar em sites das telenovelas ou seguir os perfis 

dos atores e/ou personagens nas redes sociais, o telespectador recebe informações e 

apropria-se do conteúdo de uma nova forma. Este modelo de interação entre 

telespectador e telenovela aproxima o público da obra, e como se trata um trabalho 

artístico “aberto”, logo se tem a oportunidade de participar desta construção, por meio 

de sugestões, críticas e elogios que são compartilhados nos canais digitais. 

 

Trilha sonora: o elemento da emoção 

Na vida cotidiana convive-se a todo o momento com sons os mais diversos 

possíveis. Nas grandes metrópoles o barulho faz parte da rotina dos moradores, que 

acabam acostumando-se e ouvindo-o como natural. Rádio, televisão, telefone, carro de 

som, buzina, são alguns exemplos os quais somos expostos diariamente. 

Giuliano Obici (2008) aponta para o conceito teórico de Murray Schafer sobre a 

paisagem sonora, que consiste no conjunto de sons que nos envolvem e refletem o 

tempo e o espaço específico em que nos encontramos. Para o autor, após as Revoluções 

Industrial e Elétrica a rotina das grandes cidades sofreu impactos e se transformou.  De 
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acordo com  Obici (2008) nas sociedades modernas pós-industriais convive-se com uma 

pluralidade de sons independentemente de querer ou não ouvi-los.  Os sons acometem 

os indivíduos de maneiras dissemelhantes, logo, um mesmo som pode causar estímulos 

distintos nos indivíduos. Shafer (apud Obici, 2008) aborda o termo moozak, o qual 

reduz o conceito de música a um ruído e consiste nos sons ambientes que tocam nos 

consultórios, elevadores, shopping centers, supermercados, dentre outros. 

José Eugenio de Oliveira Menezes (2012) ressalta a importância do ouvir. O 

pesquisador informa que a audição é um dos sentidos mais relevantes, pois com ela é 

possibilitado ao sujeito ampliar seu contato com o mundo, passando de uma relação 

bidimensional – proporcionada pela visão para uma relação tridimensional– 

proporcionada pela audição. Abordar o tema telenovela nos remete também ao som, ao 

ouvir, visto que, trata-se de uma produção audiovisual. Além da sonorização que 

compõe as cenas, a música encontra-se presente como elemento essencial, por meio das 

trilhas sonoras
3
. 

 Tanto os personagens protagonistas como os coadjuvantes possuem uma música 

que os acompanham por toda a ficção, assim com o desenrolar da narrativa ao ouvir 

determinada música, o telespectador imediatamente relaciona ao personagem
4
. Segundo 

Mauro Alencar (2004) apesar das críticas que a telenovela recebe não se pode negar que 

ainda assim consiste em um agente de mudanças culturais, na medida em que divulga 

modelos de comportamentos e a temática musical contribuiu para leva-la ao 

inconsciente popular.  “Por isso, a percepção de que a música também era importante 

para o sucesso da trama (reforçando a ideia original de folhetim e melodrama) e um 

fator fundamental para tornar a novela um sucesso de público” (ALENCAR, 2004, p. 

104). 

Neste artigo trazemos a reflexão a respeito do funk carioca utilizado como trilha 

sonora em telenovelas da Rede Globo, sobretudo das personagens femininas 

apresentadas como periguetes. Entendemos como pertinente tal reflexão, visto que, 

mesmo com o crescimento e difusão deste gênero musical, muitas pessoas ainda se 

mantêm em uma postura de não considerar o funk como música, mas sim como 

poluição sonora. Originado nas favelas e subúrbios do Rio de Janeiro, retratando a 

realidade das comunidades com seus problemas cotidianos, o funk com frequência é 

                                                 
3
 Conjunto de músicas utilizadas na abertura da telenovela também como “tema” dos personagens. 

4 Alguns personagens coadjuvantes muitas vezes atingem maior visibilidade em função da trilha sonora, tanto a 

nacional como a internacional. Já aconteceu de personagens terem mais de duas músicas como tema.  As canções são 

lançadas geralmente em dois CDs (trilha nacional e internacional). 
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apresentado pelos meios de comunicação de massa como um estilo transgressor e 

disseminador de uma cultural marginal. 

Muitos dos hits da indústria fonográfica são selecionados pelos diretores 

musicais para integrarem a trilha sonora das telenovelas. O funk apesar do preconceito 

continua em ascensão, consolidando-se em todo o país e com o decorrer dos anos 

passou a fazer parte das trilhas sonoras dos melodramas globais. Pretende-se com este 

trabalho refletir acerca do funk como tema musical das personagens femininas de classe 

social baixa, residentes em comunidades cariocas e com características que remetam as 

periguetes. 

 

Funk: movimento cultural urbano carioca 

O funk carioca é uma manifestação cultural que nasceu nas favelas e subúrbios, 

proporcionando visibilidade às classes minoritárias que ficavam escondidas. Trata-se de 

um gênero musical que traz à tona reflexões sobre um Rio de Janeiro que nada tem de 

charmoso. Associado a música estão os bailes funks, realizados nos subúrbios cariocas 

desde o final da década de 1970.  

Em 1989 o DJ Marlboro
5
 produziu e lançou pela gravadora PolyGram o disco 

Funk Brasil. O álbum obteve significativo sucesso, vendeu 250 mil cópias e 

proporcionou a vários jovens moradores das favelas, visibilidade em um novo cenário 

musical  (LAIGNIER, 2013). O Rio de Janeiro que até então era enaltecido por suas 

belezas naturais em canções da MPB e da Bossa Nova, passou a ser mostrado em sua 

dura realidade, com as dificuldades e sofrimento os quais muitos cariocas vivenciam 

diariamente.  

Com o decorrer da década de 1990 o funk deixou de se restringir as favelas e 

comunidades da zona norte e da baixada fluminense, passando a ocupar toda a cidade. 

Os bailes que eram produzidos nos pequenos clubes, quadras e terrenos vazios, 

começaram a ser realizados em grandes casas de festas e boates da zona sul e na Barra 

da Tijuca. Foi também na década de 1990 que os funks começaram a ser tocados nas 

rádios e os jovens moradores das comunidades passaram a enxergar nos cantores, 

conhecidos como MCs
6
 e também os DJs

7
 como profissão

8
. 

                                                 
5 DJ Malboro é o nome artístico do compositor Fernando Luís Mattos da Matta, conhecido por ser um dos criadores 

do funk carioca. 
6 A sigla MC deriva da palavra em inglês Masters of Ceremony, que significa mestre de cerimônias.  
7 A sigla DJ significa Disc Jockey em inglês, que em português seria tradução “daquele que opera discos”. 
8 Os cantores Latino, Bob Run e a dupla Claudinho e Bochecha são alguns exemplos que surgiram na época. 
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Com a ocupação do funk pela cidade a profissão de MC passou a ser vista como 

possibilidade real de ascensão econômica e reconhecimento social, principalmente pelo 

jovem pobre, negro e morador de comunidade. Este, que a princípio enxergava a 

carreira de jogador de futebol e/ou no crime organizado uma maneira de obter fama e 

riqueza, despertou para uma nova oportunidade.  

Muitos moradores de comunidades que enfrentavam dificuldades financeiras e 

privações sociais, com pouco estudo devido à entrada no mercado de trabalho 

(comumente informal) ainda crianças, começaram a traduzir suas mazelas em letras de 

músicas. Começavam improvisando em reuniões de amigos nas ruas, até conseguirem 

uma oportunidade de se apresentarem nos bailes. Por não necessitar de formação 

acadêmica ou musical, com criatividade muitos se tornaram MC’s e conquistaram a 

fama, o poder e o dinheiro.  

Atualmente observamos alguns casos em que após conquistar significativo 

sucesso, para além do funk, alguns deixaram de usar a sigla MC, supostamente por estar 

associada às favelas. Pretendendo ocupar novos espaços e obter outras oportunidades de 

trabalho, passaram a usar somente o nome posterior a sigla MC, como por exemplo, as 

cantoras Anitta e Ludmilla. As duas iniciaram suas carreiras como MC’s, apresentando-

se em bailes da empresa Furacão 2000. Posteriormente, tornaram-se conhecidas na 

medida em que lançaram alguns hits. Passaram a se apresentar em programas 

televisivos e a concederem entrevistas para sites e revistas de grande circulação. 

Ganharam milhares de seguidores nas redes sociais, participaram de campanhas 

publicitárias e aos poucos foram deixando a sigla MC, passando a se apresentarem 

somente como Anitta e Ludmilla.  

Erving Goffman (1988) nos traz a reflexão a respeito do conceito de estigma, 

informando-nos que tal palavra se designa a tudo ou a todos que estão fora das 

representações sociais estabelecidas e apresentadas pela mídia como modelos ideais. Os 

indivíduos estigmatizados são colocados à margem da sociedade devido as suas 

características e condutas consideradas pelos grupos homogêneos como “não normais”. 

O autor optou por trabalhar com o termo estigma para possibilitar a compreensão acerca 

das diferenças entre as fronteiras que separam os dissemelhantes grupos.  

Para Goffman (1988) o termo é profundamente depreciativo quando atribuído à 

uma determinada pessoa, enquanto outro indivíduo é tido como “normal”. O autor 

conclui que os estigmatizados apresentam características que os sujeitos considerados 
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normais não apresentam (e vice versa). Considerando seus apontamentos a respeito da 

estigmatização, compreendemos que os sujeitos se adequam aos padrões e normas 

sociais ditadas pelas elites e transpostas pela mídia de massa almejando a aprovação 

social. 

A cultura que a sociedade de massa consome é em sua maioria a cultura 

disseminada pela elite, uma vez que ela assume a tarefa de distribuir o que se entende 

por bom gosto (BOURDIEU, 1976; 2015).  Portanto, são transmitidos por intermédio 

dos meios de comunicação de massa, os gostos, hábitos, estilos de vida, padrões de 

comportamentos e de consumo que a elite estimula a sociedade a praticar e a consumir. 

Na contramão encontramos o funk, produto oriundo da cultura popular que com o 

decorrer dos anos foi ocupando novos espaços, com bailes sendo realizados em todo o 

estado do Rio de Janeiro, músicas executadas em grandes emissoras de rádio, até chegar 

aos programas televisivos
9
. 

 Michael Herschmann (2005) informa que até 1997 eram realizados por fim de 

semana trezentos bailes no Rio de Janeiro, este número contribuiu para o movimento se 

afirmar como produto da indústria cultural. O gênero cresceu, os eventos tornaram-se 

grandiosos e demandando uma série de profissionais para sua realização. Além dos 

MC’s e DJs se tornou necessário a participação de profissionais de diferentes áreas 

como os operadores de luz e som, maquiador, camareiro, fotógrafo, assessor de 

imprensa, produtor (musical e executivo), roadies, dentre outros, além dos demais 

profissionais envolvidos com a estrutura do local, tais como seguranças, porteiros, 

vendedores, auxiliares de serviços gerais, etc. 

Dentro do universo do funk muitos temas são abordados nas músicas, se 

destacando aqueles relacionados ao consumo (de determinadas marcas), questões 

políticas, ostentação de bens materiais, gênero, corpo, empoderamento feminino, 

comunidade e facções criminosas. Segundo Pablo Laignier (2013) o funk pode ser 

considerado uma crônica social, pois retrata o dia a dia de uma parcela significativa da 

população.  

O funk conhecido como carioca é uma manifestação cultural de 

origem popular, e é também o nome de um gênero musical advindo 

                                                 
9 Na TV aberta, por meio de uma produção da equipe de som Furacão 2000 (empresário Romulo Costa), é exibido 

um programa na TV Bandeirantes destinado ao funk, onde são apresentados trechos de músicas, registros dos bailes e 

a divulgação da agenda de shows. Na internet, mais especificamente no You Tube, são encontrados canais dedicados 

ao funk, como o canal do Dennis que possui 1 milhão e 223 mil inscritos, o canal do Jonathan Costa (filho de Rômulo 

Costa) no qual são publicadas entrevistas com MC’s, destacamos também o canal da cantora Anitta que já 

ultrapassou 4 milhões de inscritos e o canal do coreógrafo Daniel Saboya com mais de 6 milhões de inscritos. 



 

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

 

 7 

desta cena. Cena/ gênero musicais com forte apelo nas camadas 

populares do Estado do Rio de Janeiro e, no que se refere ao 

município, fortemente localizadas nas Zonas Norte e Oeste da cidade, 

trata-se de um elemento cultural suburbano, ligado a um contexto de 

pobreza infra-estrutural e baixa escolaridade. Não se trata de um 

gênero “central” produzido e difundido pela Indústria Fonográfica, 

mas de um elemento cultural que perpassa um Rio de Janeiro paralelo 

em todos os sentidos. (LAIGNIER, 2013, p. 83)  

Por ser um produto nascido em um contexto de pobreza, seja de ordem 

econômica, social ou estrutural, o funk consegue mostrar de forma genuína as mazelas 

do Rio de Janeiro, trazendo a tona questões que encontravam-se escondidas na periferia. 

A cidade “paralela” ganhou visibilidade. Um dos objetivos centrais dos cantores de funk 

consiste em romper as hierarquias sociais disseminadas pelas camadas médias e altas 

criando assim espaços interculturais.  Mesmo com a realização de shows em boates e 

casa de festas, frequentadas por classes sociais abastadas, tantos os MC’s quanto os DJs 

mantêm a apresentação do gênero. 

Apesar das dificuldades para ser reconhecido como gênero musical, constata-se 

que com o decorrer dos anos o funk passou a ocupar novos espaços, chegando ao 

horário nobre da TV, através das trilhas sonoras das telenovelas.  O que em parte deve-

se à sua “batida”, caracterizada pelo uso de poucos acordes e os vocais repetitivos, além 

da percussão marcante, que trazem em conjunto com o volume, emoções àqueles que o 

ouvem.  

Esta situação nos remete a pesquisadora Denise Siqueira (2015) ao informar que 

não basta sentir as emoções, é necessário transpassa-las e tal feito é proporcionado pelos 

de meios de comunicação de massa. É inegável o quanto o funk é dançante e animado, o 

que convida o público e dançar e expressar suas emoções. Contudo, o questionamento 

que perpassa por todo este estudo refere-se ao porquê o funk estar presente nas tramas 

normalmente como trilha sonora das personagens femininas que possuem postura 

desviante, como as periguetes. 

 

Indústria cultural e representações sociais 

O conceito teórico de indústria cultural foi desenvolvido por Theodor Adorno e 

Max Horkheimer (1985). Os produtos criados pela indústria cultural são desenvolvidos 

por uma pequena elite, cujo poder está concentrado em suas mãos, para serem 

difundidos e reproduzidos para a grande massa. Desta forma, entendemos que as 

produções oriundas da indústria cultural não são feitas pela massa e sim para a massa. 
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A autonomia da arte cede à padronização. A liberdade artística individual é substituída 

pela uniformização e disseminada pelos meios de comunicação.  

Não existe receita para que uma música se torne sucesso frente ao público. 

Porém, quando os compositores estão atentam-se para alguns elementos e recursos 

musicais, existe maior probabilidade da canção se transformar em um hit. Comumente 

as músicas produzidas previamente para o consumo de massa, não ultrapassam de três a 

quatro minutos de duração. As letras são compostas por estrofes fácies e refrãos que se 

repetem várias vezes, objetivando que os ouvintes consigam decorá-las com rapidez. 

Os meios de comunicação de massa apresentam as representações sociais. Serge 

Moscovici (2011) argumenta que as representações expostas pelas mídias fazem parte 

da vida cotidiana e são essenciais para o reconhecimento social do indivíduo. As 

representações são disseminadas pelos meios de comunicação de massa e consumidas 

pelos sujeitos por mais que estes tenham pensamentos dessemelhantes. Sendo assim, 

peculiaridades comuns entre eles e que proporcionarão a formação das identidades 

coletivas nos leva a refletir sobre a potencialidade de tais representações. 

O universo funk por muito tempo esteve ausente das representações sociais 

midiáticas. Mas, à medida que ganhou notoriedade, ainda que uma parcela da sociedade 

não o considere como música e tampouco como movimento cultural, passou a estar 

presente nos meios de comunicação de massa. No entanto, é necessário atenção ao 

observar a maneira como é representado pela mídia, pois em algumas situações 

permanece atrelado a uma cultura desviante e marginal.   

 

Periguetes: a construção social de um novo estilo de vida 

A palavra periguete é uma expressão criada pela cultura popular, surgiu em 

Salvador e já figura em alguns dicionários da Língua Portuguesa. Por se tratar de um 

neologismo, ainda não há uma definição a respeito da grafia correta, pois encontramos 

tanto a palavra periguete como piriguete. Nesta pesquisa, optamos pela utilização da 

grafia periguete
10

. Para Lígia Lana (2014) as periguetes adotam uma postura liberal e 

mostram-se autossuficientes. O cuidado com a aparência física é constante e em relação 

ao campo afetivo não costumam ter longos relacionamentos, visto que, estão em busca 

de vantagens financeiras; por este motivo, a durabilidade da relação está ligada à 

condição financeira do parceiro, ao status e prestígio que pode lhe oferecer. 

                                                 
10  Para Lígia Lana (2014), a palavra periguete representa perigo, por isso a grafia com a letra e. 
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Escapando das regras, normas e características físicas e comportamentais 

consideradas como adequadas às representações sociais femininas, as periguetes 

assumem uma postura diferenciada do padrão estabelecido como “ser mulher”. Se um 

estilo de vida envolve hábitos e orientações, com rotinas incorporadas ao vestir, comer, 

modo de agir e lugares preferidos, a periguete pode ser considerada como um estilo de 

vida, pois reúne um conjunto de práticas adotadas e encenadas. Este estilo vem 

emergindo na sociedade urbana e ganhando força por meio da disseminação de suas 

representações midiáticas em produtos culturais, como telenovelas, programas 

humorísticos, comerciais, entre outros, influenciando a pluralidade de escolhas, 

especialmente em relação às mulheres mais jovens. 

Novos hábitos e novas condutas que fogem ao padrão previamente estabelecido 

provocam o olhar reticente da sociedade. As periguetes apresentam posturas que 

parecem fugir das normas e regras consideradas como tradicionais e adequadas às 

mulheres, por este motivo podem ser consideradas como desviantes, acabam recebendo 

rótulos e sendo estigmatizadas. 

A partir dos anos 2000 as funkeiras começaram a ganhar espaço no universo 

funk, que por muito tempo foi representado predominantemente pelo sexo masculino. 

As cantoras passaram a fazer sucesso no cenário musical, obtendo visibilidade. O uso 

do erotismo em suas letras não representa por si só um discurso feminista, o que levou 

no primeiro momento a serem vistas com estranhamento e cautela pelo movimento 

feminista. No entanto, o aumento de mulheres no universo da música funk provocou 

uma inversão de lugares e sentidos, fazendo com que o objeto de desejo (as mulheres) 

pudessem se expressar.   

As cantoras de funk são geralmente mulheres que se desviam da identidade 

feminina normativa, mas que defendem pautas do movimento feminista. Tati Quebra 

Barraco, nome artístico de Tatiana dos Santos Lourenço, foi a primeira cantora carioca 

de funk a conquistar espaço na mídia. Criada na Cidade de Deus (comunidade 

localizada na zona oeste do Rio de Janeiro) surgiu no cenário musical entoando canções 

com letras de duplo sentido, por esta razão sofreu (e ainda sofre) críticas constantes. Seu 

primeiro CD foi lançado no ano 2000 e com o decorrer dos anos além de projeção 

nacional, realizou shows no exterior em países como Alemanha e Estados Unidos.  
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Além de Tati Quebra Barraco, as cantoras Anitta
11

 e Ludmilla
12

 (conforme 

citadas anteriormente) e Valesca
13

 também iniciaram suas trajetórias no funk e 

alcançaram grande sucesso. Pertinente destacar que somente Tati Quebra Barraco 

manteve o formato com o qual iniciou sua carreira, ou seja, as músicas de duplo sentido. 

As outras três, voltaram-se para um viés “pop” e além da música passaram a ocupar 

outros espaços midiáticos. Todas elas passaram por transformações relacionadas ao 

visual, desde o vestuário até intervenções cirúrgicas (principalmente Tati Quebra 

Barraco) mas, permanecem com de presença de palco extremamente ousadas, 

remetendo-nos a atitudes relacionadas as periguetes. 

 

O funk na telenovela – análise da personagem Maria Vanúbia 

Em 2012 quando a telenovela Salve Jorge estava no ar, a personagem Maria 

Vanúbia (interpretada pela atriz Roberta Rodrigues) atraiu a atenção do público, 

desviando o olhar do núcleo central da trama. Exibida entre 22/10/2012 a 17/05/2013 

com o total de 179 capítulos, a telenovela de Glória Perez dirigida por Marcos 

Schechtman, trazia como uma de suas principais locações a comunidade do Morro do 

Alemão, um dos maiores complexos de favelas da região metropolitana do Rio de 

Janeiro.  

Na comunidade residiam a protagonista Morena (Nanda Costa) e Maria 

Vanúbia, sua rival.  Nascida e criada no Morro do Alemão, Vanúbia passou toda a trama 

sendo cortejada por Pescoço (Nando Cunha), marido de Delzuite (Solange Bandim). A 

personagem não tinha um bom relacionamento com Delzuite, por este motivo 

estimulava ainda mais as investidas de Pescoço, atiçando a ira da vizinha.  

Maria Vanúbia usava figurinos extremamente sensuais e mantinha uma postura 

sedutora, fazendo com que Pescoço estivesse sempre insistindo para ter uma chance de 

relacionar-se com ela. Durante toda a telenovela, as roupas que utilizou valorizavam seu 

corpo que, por sua vez, encontrava-se em boa forma física.  Abusou de peças decotadas, 

brilhantes e extravagantes assim como dos saltos altos, unhas longas e decoradas, além 

de manter os cabelos lisos, alongados por mega hair e no tom loiro. Com frequência 

tomava banho de sol na laje de sua casa, usando biquínis minúsculos, fazendo com que 

                                                 
11 Após várias participações em programas de TV, atualmente apresenta o Música Boa ao Vivo, do canal fechado 

Multishow. 
12 Participação frequente em programas de TV. 
13 Participação frequente em programas de TV e autora do livro: Sou Dessas: Valesca, pronta para o combate. 

Lançado em 2016 pela editora Best Seller.  
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a vizinhança e em especial Pescoço, ficasse a admirando. A personagem era desprovida 

de qualquer tipo de comedimento que pudesse reprimir a sua sensualidade, não 

demonstrando pudor em se exibir, por acreditar que o corpo era seu e, portanto, poderia 

exibi-lo onde, como e quando desejasse.  

Por não ser uma das protagonistas da trama, inicialmente Maria Vanúbia 

aparecia em número reduzido de cenas, passeando pela comunidade, tomando sol na 

laje ou dançando em algum baile funk. Ao desenvolver um viés cômico, especialmente 

em suas cenas com o personagem Pescoço, foi crescendo na telenovela e destacando-se 

nas cenas. 

Depois de demostrar inveja de Morena, que na verdade havia sido vítima do 

tráfico internacional de mulheres, mas todos na comunidade acreditavam que ela 

trabalhava na Turquia como modelo, Vanúbia também conseguiu ser contratada pela 

mesma agência. Acreditava que iniciaria uma carreira internacional como cantora de 

funk, porém ao chegar ao país foi escravizada e obrigada a se prostituir. Na Turquia, 

Morena e Vanúbia uniram-se e tornaram-se amigas. As dificuldades fizeram com que 

elas caminhassem juntas e como todo final de telenovela conseguiram ter um final feliz, 

ao serem salvas e retornarem para o Brasil. Sem “perder a pose”, Vanúbia assim que 

chegou à comunidade, ao encontrar com  Delzuite, sua filha Lurdinha (Bruna 

Marquezine) e Pescoço, fingiu que sua estadia no exterior havia sido um sucesso e que 

em breve realizaria uma nova turnê internacional como MC. 

Maria Vanúbia foi apresentada ao público de forma caricata e estereotipada com 

as características de periguete, principalmente pela sensualidade e uso das roupas que 

deixavam seu corpo à mostra. Tais estereótipos nos remetem aos estudos de Edgar 

Morin (2011) ao afirmar que existem personagens tipo. Estes personagens estão 

carregados de estereótipos e são seguidos pela sociedade de massa devido ao fato de 

estarem presentes nos meios de comunicação. Sendo assim, é comum depararmo-nos 

nas telenovelas com personagens “clássicos” como as mocinhas e os vilões. Cada 

personagem, apesar de distinto um do outro, carrega consigo tipos que são responsáveis 

por compô-lo e defini-lo de um modo singular. 

A pesquisa a respeito da personagem Maria Vanúbia em vídeos no You Tube, 

sites de telenovelas e redes sociais instigou-nos à reflexão do porquê os funks que 

compõe as trilhas sonoras das telenovelas, serem geralmente  apresentados como tema 

das periguetes. Não encontramos mocinhas e/ou personagens com profissões como 
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professoras, médicas, advogadas, dentre outras que tenham o funk como tema musical. 

Cabe destacar que Maria Vanúbia é apenas uma das onze personagem periguete que 

encontramos nos últimos seis anos
14

 em telenovelas da Rede Globo.  

A trilha sonora da telenovela Salve Jorge foi divida em três CDs, dois com 

músicas nacionais e um com músicas internacionais. O segundo CD nacional foi 

dedicado aos ritmos mais populares e dentre eles estava o funk Dança Sensual cantado 

pelo MC Koringa
15

. A letra da música trazia versos como: “Na favela o baile é lazer | 

Quando solta o tamborzão | Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o 

chão | Mulherada adora curtir | Elas sabem seduzir | Com loira, morena ou mulata | 

Hoje eu vou me divertir | Eu gosto dessa dança sensual | Que faz bumbum mexer”. Nos 

versos é possível perceber a identificação com a favela, especialmente do espaço 

ocupado pela mulher no baile, apresentada de forma sensual e cobiçada. Cabe destacar 

que este CD teve como capa a personagem Maria Vanúbia, não somente por seu 

crescimento na telenovela, mas também por relacionar a imagem da personagem aos 

ritmos populares que compunham o CD. 

O fato da trilha sonora nacional ser divida em dois CDs , no qual um deles foi 

divulgado ao público com o repertório de ritmos populares e ter como capa a 

personagem Maria Vanubia, pode ser percebido como uma tática para estimular o 

consumo segmentado por classes. O primeiro CD nacional, que tinha na capa os 

protagonistas Théo (Rodrigo Lombardi) e Morena (Nanda Costa), “casal de mocinhos” 

e como música principal Esse cara sou eu interpretada pelo ícone Roberto Carlos, pode 

ser compreendido como uma distinção entre o que deve ser consumido pela elite e o 

que deve ser consumido pelas classes menos privilegiadas econômica e socialmente 

(BOURDIEU, 2015). E se compararmos as letras do tema musical de Théo e Morena 

com o de Maria Vanúbia, percebemos a diferença na forma ao referir-se a mulher, 

como nos versos: “O cara que sempre te espera sorrindo | Que abre a porta do carro 

                                                 
14  Dentre as tramas globais do horário nobre da Rede Globo (21 horas) de 2011 até o presente momento, foram 

apresentadas personagens periguetes nas seguintes telenovelas: Insensato Coração (2011) Personagem: Natalie 

Lamour (Deborah Secco). Fina Estampa (2011) Personagem: Teodora da Silva (Carolina Dieckmann). Avenida 

Brasil (2012) Personagem: Suelen (Isis Valverde).  Salve Jorge (2012) Personagens: Lurdinha (Bruna Marquezine) e 

Maria Vanúbia (Roberta Rodrigues). Amor à vida (2013) Personagem: (Tatá Werneck). Império (2014) Personagem: 

Tuane (Nanda Costa). Babilônia (2015) Personagem: Valeska de Paiva (Juliana Alves). A Regra do Jogo (2015) 

Personagens: Alisson (Letícia Lima), Genivalda de Morais – apelido Ninfa (Roberta Rodrigues) e Mel (Fernanda 

Souza).  

Disponível em http://www.memroriaglobo.com.br  

Acessado em 20/05/2017. 
15 Nome artístico de Fábio Luís de Jesus, criado no subúrbio carioca. Começou a carreira em 1996 ao participar da 

coletânea produzida pelo DJ Marlboro. Além de participar da trilha sonora de Salve Jorge, também teve músicas nas 

trilhas das telenovelas América, A Favorita, Fina Estampa, Avenida Brasil e Amor a Vida. 
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quando você vem vindo | Te beija na boca, te abraça feliz | Apaixonado te olha e te diz 

| Que sentiu sua falta e reclama | Ele te ama | Esse cara sou eu”. 

A postura liberal e uso de roupas sensuais, não impediam Maria Vanubia de ter 

um lado sonhador, no qual desejava alcançar o sucesso por meio da carreira musical, no 

entanto, seu tema musical contribuía para ressaltar somente sua sensualidade. Cabe 

destacar que mesmo apresentando-se como transgressora e desviante dos padrões 

normativos femininos, no decorrer da telenovela a personagem foi bem aceita pelo 

público, tanto que sua importância aumentou significativamente, passando a participar 

de cenas decisivas ao lado da protagonista. Supomos que tal aceitação deveu-se ao fato 

da personagem ter sido apresentada de forma divertida, como uma figura caricatural de 

história, para dar um ponto risível aos temas abordados.  

 

Considerações finais 

O funk carioca ainda não é bem visto pela cultura disseminada pela elite, pois 

tem voz própria, pensa e age de forma independente, tornado visível os problemas 

existentes nas comunidades e que são camuflados pela mídia. Os erros de concordância 

gramaticais, apresentados em algumas letras de funk, também contribuem para o 

preconceito que existe a seu respeito. Ao abordar temas relacionados ao tráfico de 

drogas e em alguns casos incentivarem à violência é tido como cultura marginal e 

inferior. 

Quando esta voz “grita”, desabafa, fala, quase sempre aparecem 

elementos que não são considerados relevantes pela maior parte da 

sociedade, mas estão lá, evidentes, irrefutáveis. Estão lá os erros 

gramaticais típicos de quem obteve pouco acesso a uma escolaridade 

formal de qualidade, tendo que aprender na “escola da vida”, das ruas 

e vielas; na “escola dos fuzis” e da dor da perda de parentes e amigos 

próximos, levados pela “guerra” cotidiana, não declarada 

formalmente, mas inegável. As gírias que representam também a 

informalidade do contexto funkeiro estão todas lá, muitas vezes 

funcionando também como evidências do contexto bélico em que o 

funk é produzido. Muitas gírias são agressivas, difíceis de digerir por 

quem não participa deste contexto no dia-a-dia.  (LAIGNIER, 2013, p. 

23) 

De acordo com Pablo Laignier (2013) existem outros gêneros musicais que 

retratam os problemas da cidade, entretanto, não carregam o estigma de marginais. Para 

o autor o funk não deve ser tratado como uma cultura inferior, visto que, apresenta na 

verdade uma crônica social, na qual se fala dos problemas cotidianos dos moradores das 

favelas que normalmente são ignorados pelo poder público e pela sociedade. 
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Conforme pesquisa realizada neste artigo, percebemos que hoje o funk saiu das 

comunidades e conquistou o horário nobre da TV, no entanto, encontra-se relacionado à 

favela e mais especificamente à personagem desviante, ou seja, ao mesmo tempo em 

que o gênero ganha projeção, fica restrito a estereótipos. Cabe destacar que na trilha 

sonora da telenovela Salve Jorge havia outro funk – Toda gostosa – que foi lançado no 

segundo CD nacional, dedicado a ritmos populares. Este funk, interpretado por MC 

Leozinho
16

 trazia versos como: “Desce, sobe, empina e rebola | Desce, sobe a noite 

toda | Beija na boca | Desde, sobe, empina e rebola | Toda delícia, toda gostosa | 

Desce, sobe a noite toda | Rebola na pista, beija na boca”. A música também estava 

relacionada à personagem Maria Vanúbia, associando-a mais uma vez somente as 

características físicas, ao considera-la como apenas “a mulher gostosa”.  

Interessante ressaltar que a protagonista da telenovela – Morena – também 

residia no Complexo do Alemão, usava roupas sensuais e tinha atitudes ousadas, 

entretanto, por ser a “mocinha” da telenovela  Salve Jorge, não teve sua imagem 

associada ao funk. Ao associarmos a personagem Maria Vanúbia à sua trilha sonora, 

considerando os dois funks (Dança Sensual e Toda Gostosa) percebemos também que o 

feminismo penetrou na telenovela de forma tímida e que o machismo ainda prevalece, 

na medida em que não se discute a autonomia do corpo e reforça-se a visão masculina 

por meio de tais músicas. Notamos ainda que o espaço destinado ao funk dentro da 

mídia é definido de acordo com o seu próprio interesse. Com esta breve pesquisa 

levantamos algumas questões relacionadas ao tema, mas ainda  tem-se muito por 

discutir, visto à sua amplitude. 
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