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Resumo
A partir do conceito gramsciano de intelectual orgânico, objetivamos aqui analisar o
lugar da cantora Valesca Popozuda no cenário do funk carioca. Para tanto, expomos a
trajetória da artista com ênfase na ideia de self made woman; abordamos o funk carioca
enquanto gênero musical berço da formação identitária da mulher empoderada;
desenvolvemos uma discussão teórica em torno dos conceitos de intelectual orgânico,
hegemonia e contra-hegemonia; e refletimos, por fim, sobre o papel da artista enquanto
intelectual orgânica no contexto já mencionado. Relacionando abordagens teóricas à
materiais midiáticos coletados na internet, concluímos que ao sentir e saber a realidade
do funk carioca, Valesca pode ser tomada como intelectual orgânica diante do grupo de
mulheres que também vivenciam esta realidade e se enxergam empoderadas a partir do
que pensa – e canta – a Rainha do Funk.

Palavras-chave: Funk; Identidade; Valesca Popozuda; Self made woman; Intelectual
orgânico.

Introdução

Quando falamos sobre forró pé de serra, é normal que, em um processo automático,

aqueles que estejam nos ouvindo remetam ao Nordeste brasileiro e as mais variadas

imagens que surgem atreladas a esta região do país; da mesma forma, o hip hop nos leva

aos jovens da periferia do estado de São Paulo, vestidos com camisetas longas e bonés

de aba reta. Se fizermos o sentido inverso e falarmos, portanto, da mulher empoderada,

é bastante provável que, no cenário contemporâneo, a nossa audiência visualize uma

letra de funk, mais especificamente um funk carioca cantado e dançado por mulheres de

alguma forma ligadas às favelas e ao subúrbio do Rio de Janeiro.

1 Trabalho apresentado no GP Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
2 Doutoranda em Comunicação pela ECO-UFRJ. E-mail: amanda.cnth@gmail.com.
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Temos, pois, identidades diretamente vinculadas a gêneros musicais, as quais, graças à

mídia, ultrapassam atualmente o raio de alcance de seus locais de origem. No que diz

respeito ao funk, Freire Filho e Herschmann (2003, p. 62-63) colocam que se, por um

lado, são frequentes, até hoje, “as campanhas na mídia a favor da interdição das

atividades dos jovens funkeiros, por outro lado, a mesma mídia que condena o funk lhe

oferece visibilidade, pavimentando o caminho para que o gênero musical se popularize

e conquiste um lugar no mercado”. É no sentido desta popularização do gênero que se

disseminam, também, identidades atreladas a ele.

Neste contexto, interessa-nos, portanto, discutir a construção da identidade da mulher

empoderada (LEAL, 2015) a partir da cantora Valesca Popozuda e de sua relação com o

funk carioca, chegando, desta forma, ao conceito de intelectual orgânico proposto por

Gramsci (2010). Para tanto, apresentamos a trajetória de vida da Rainha do Funk a

partir do conceito de self made woman (HOLLANDER, 2011); esboçamos brevemente

o processo de ressignificação do funk com ênfase no momento em que emerge a

identidade da mulher empoderada; e, por fim, apresentamos os conceitos –

interligados – de intelectual orgânico, hegemonia e contra-hegemonia (GRAMSCI,

2010), para então refletirmos sobre Valesca Popozuda enquanto intelectual orgânica no

contexto do funk carioca.

De frentista a celebridade e empresária: a noção de self made woman na trajetória
de vida de Valesca Popozuda
O lugar ocupado hoje pela cantora, dançarina e empresária Valesca Popozuda em nada

se aproxima da realidade vivenciada por ela em sua infância e juventude. Valesca Reis

Santos nasceu em 1978, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, e até 2000, quando

iniciou sua carreira no funk, enfrentou problemas dos mais diversos. Fruto de um

relacionamento problemático, a artista não foi reconhecida pelo pai biológico e passou

por dificuldades financeiras junto com sua mãe; para tentar reverter a situação em que

vivia, trabalhou como cobradora de ônibus, borracheira e frentista em um posto de

gasolina.

Nas noites cariocas Valesca conheceu um empresário do ramo musical, com quem se

relacionou brevemente e, aos 19 anos, engravidou do seu único filho. Foi este mesmo

empresário quem a convidou para fazer parte do grupo de funk Gaiola das Popozudas, e

a partir de 2000, vestida com pouca roupa e dançando sensualmente dentro de gaiolas,
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Valesca passou a enxergar o mundo das celebridades como um lugar possível, e não

demorou até que seguisse carreira solo e alcançasse o título de Rainha do Funk com o

hit Beijinho no Ombro. Lançado em dezembro de 2013, o clipe repercutiu na imprensa

como uma das produções audiovisuais mais caras do Brasil. Veículos de grande

repercussão nacional, como O Correio Brasiliense, Gshow e Ego3 deram matérias

detalhando a produção orçada em cerca de 440 mil reais.

Além de cantora e dançarina, Valesca Popozuda se lançou como empresária do ramo

musical, e em 2013, com 35 anos, já era apontada pela mídia como um case de sucesso:

Valesca Popozuda: de frentista a empresária com vestido de 40 mil4. Neste sentido,

podemos falar da funkeira como um exemplo de self made woman. Um dos mitos

fundadores da cultura norte-americana, o self made men é a figura do indivíduo que

superou obstáculos e alcançou o sucesso unicamente por seus méritos, sendo um

empreendedor de si mesmo (HOLLANDER, 2011). Esse modelo de subjetividade ideal

para o contexto neoliberal não se restringe aos Estados Unidos, mas se espalha pela

sociedade ocidental marcada pela expansão desse sistema político e econômico

(EHRENBERG, 2010).

Na contemporaneidade, as celebridades emergem como alguns dos mais significativos

exemplos de self made men / woman no imaginário cultural: elas personificam o êxito

em suas vidas glamorosas, sua beleza, seus ganhos financeiros e sua fama, conquistados

a partir da exposição midiática de sua personalidade fascinante (HOLLANDER, 2011).

Esses elementos são constantemente reforçados em torno da imagem de Valesca,

tornando sua trajetória um modelo de sucesso.

A passagem da Gaiola das Popozudas para a carreira solo significou bem mais que uma

mudança estratégica em termos financeiros. Se antes Valesca investia em suas curvas –

reforçadas com silicone – e músicas de conteúdo essencialmente eróticos, hoje a artista

imprime em seus funks um discurso crítico de exaltação às mulheres, como a música Tá

pra nascer um homem que vai mandar em mim5, o que faz com que sua imagem esteja

3O Correio Brasiliense: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2013/12/30/interna_diversao_arte,405753/clipe-de-valesca-esta-entre-as-producoes-audiovisuais-mais-caras-do-
brasil.shtml. Gshow: http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/por-tras-das-
cameras/noticia/2014/01/valesca-revela-que-clipe-de-beijinho-no-ombro-custou-r-470-mil-valeu-a-pena.html. Ego:
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2013/12/novo-clipe-de-valesca-popozuda-custou-quase-meio-milhao-de-
reais.html.
4Disponível em: http://gente.ig.com.br/2013-10-06/valesca-popozuda-de-frentista-a-empresaria-com-vestido-de-r-40-
mil.html
5 Disponível em: https://www.letras.mus.br/valeska-popozuda/ta-pra-nascer-homem-que-vai-mandar-em-mim/
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hoje vinculada ao feminismo. A figura da mulher poderosa expressa uma das vertentes

mais significativas do movimento na contemporaneidade, especialmente em suas

expressões na mídia (LEAL, 2015). Feminista declarada, o discurso de empoderamento

que Valesca adota em suas entrevistas e redes sociais a alçou, segundo a revista Época,

à posição de ícone do movimento, antes ocupada por acadêmicas, escritoras e militantes:

Depois de Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Naomi Wolf, Valesca Popozuda6. Além

de Valesca outras funkeiras como MC Mayara7, Anitta (LEAL, 2014) e Tati Quebra-

Barraco (LANA, 2014) têm sido consideradas, em discursos midiáticos, como

representantes da luta das mulheres por direitos e liberdade8. Em entrevista à Marie

Claire9, Valesca Popozuda declarou que se considerava feminista e explicou:

Comecei na Gaiola das Popozudas, que tinha um público totalmente
masculino. Conforme cresci, quis trazer as mulheres comigo. Não sou só
uma bunda. Não vou viver dentro de uma gaiola a vida toda...Quando
comecei a cantar que homem não presta e que queremos respeito, as
mulheres se identificaram. Hoje tenho a apoio delas. Temos o direito de
realizar nossas vontades sem dar satisfação.

Em 2014, Valesca foi citada numa prova de filosofia de uma escola pública do Distrito

Federal como “grande pensadora contemporânea”, se envolvendo involuntariamente em

uma grande polêmica. De um lado, veículos da mídia brasileira recorreram a discursos

de autoridade para negar o título dado à funkeira, como mostra o exemplo abaixo

retirado de uma matéria postada no site Folha Política10:

Quando a classificamos como grande pensadora contemporânea, a
rotularmos como alguém que de fato tem pensamentos sistematizados
dentro dos princípios filosóficos ou científicos. A Valesca pode ser, sim,

6 A filósofa francesa Simone de Beauvoir e a jornalista e psicóloga americana Betty Friedan são reconhecidas como
ícones da segunda onda, que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, e a escritora estadunidense Naomi Wolf
representaria a reflexão pós-feminista das décadas de 1990 e 2000. A reportagem de Época citada está disponível em:
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/bvalesca-popozudab-ser-vadia-e-ser-livre.html. Acesso em: 12 ago.
2016.
7 Alguns meses depois da entrevista com Valesca Popozuda, Época publica “MC Mayara, funkeira curitibana e
feminista”. Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/09/bmc-mayarab-funkeira-curitibana-e-
feminista.html. Acesso em: 12 ago. 2016.
8 Não é somente no feminismo que as celebridades são elevadas ao status de líderes: diversas campanhas
humanitárias e sociais têm sido abraçadas por personalidades midiáticas (CAMPANELLA, 2014).
9Disponível em: http://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2015/05/da-infancia-dificil-ao-sucesso-
valesca-popozuda-revela-como-se-tornou-feminista-nao-sou-so-uma.html
10Disponível em: http://www.folhapolitica.org/2014/04/valesca-popozuda-e-citada-como-grande.html
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uma contestadora, visto que canta funk, e o funk é uma música de
contestação, mas daí a classificá-la como grande pensadora
contemporânea é equivocado11.

De outro lado, o professor responsável pela questão, Antônio Kubitschek, a justificou

dizendo que o material foi colocado no contexto de um debate realizado em sala de aula

sobre a formação moral da sociedade e sobre a construção de valores. Quando

questionado sobre acreditar realmente em ser Valesca uma grande pensadora

contemporânea, o docente afirmou não ter usado aspas por crer que a cantora tem

influência sobre a sociedade:

Por que não posso chamar a Valesca de pensadora? Qualquer pessoa que
consiga construir um conceito é um filósofo. A todo momento em que
você abre sites e revistas de fofocas aparece que fulano “deu beijinho no
ombro”. Ela acabou criando um conceito. Se ela influencia a sociedade
com o que ela pensa, eu a considero sim uma pensadora.12

A funkeira, por sua vez, declarou ter ficado honrada, “mas isso vou ter que recusar

porque é um título muito forte e eu ainda não me sinto pronta pra isso”, disse ainda

Valesca Popozuda à revista Veja13. Mais adiante, buscaremos, pois, analisar esta

questão apresentando argumentos para relacionar o papel assumido pela cantora no

contexto do funk carioca à ideia de intelectual orgânico de Antônio Gramsci (2010).

A ressignificação do funk carioca e a construção da identidade da mulher
empoderada
Enquanto gênero musical, o funk consolidou-se à margem da indústria fonográfica

estruturada pelas grandes gravadoras e alimentada pelo potencial lucrativo de cada

produto lançado ao mercado. Janotti Jr. (2003, apud SÁ, 2007, p. 04) diz que os gêneros

musicais supõem regras econômicas, semióticas e técnicas, sendo, portanto, “modos de

mediação entre as estratégias produtivas e o sistema de recepção, supondo ao mesmo

11 Declaração da pedagoga e mestre em Educação, Francisca Paris, dada ao site Folha Política.
12 Declaração dada pelo professor Antônio Kubitschek – responsável pela questão da prova – à Veja.com
13 Disponível em: http://veja.abril.com.br/educacao/professor-defende-questao-com-a-grande-pensadora-valesca-
popozuda/
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tempo elementos textuais, sociológicos e ideológicos”. Todavia, Sá (2007, p. 04)

acredita que as definições por gênero estão longe de serem definitivas ou imanentes ao

universo musical, “supondo, antes, disputa, negociação, e rearranjos sucessivos,

colocando em questão a autoridade discursiva de cada um dos agentes dentro de um

campo”.

No contexto carioca, a origem do funk remete às festas noturnas dançantes que

aconteciam na Zona Sul da cidade, entre o final dos anos 60 e os anos 70, embaladas

pela soul music, além do pop e do rock. Os bailes, frequentados por milhares de pessoas,

despertaram o interesse de produtores da cena musical e gradativamente foram tomando

grandes proporções no estado do Rio de Janeiro (SÁ, 2007). Passada a moda da

discoteca, no início dos anos 80 a juventude da classe média voltou-se para o novo rock

nacional de bandas como Paralamas do Sucesso, Titãs e Legião Urbana; a Zona Norte,

por sua vez, retomou a black music americana, dançando nos bailes o funk e o charm -

um derivado mais lento e melodioso. Ainda segundo Sá (2007, p. 09), inicia-se um

processo de nacionalização do gênero:

Músicas internacionais, apropriações de refrões e uma intensa atividade
de leva-e-traz, e de garimpo e descoberta de discos novos, importados,
pelas equipes de som marcam então este primeiro momento da
construção do funk, que acontece à margem das grandes gravadoras e da
imprensa – que ignoram o fenômeno – e vai até o final da década de 80.

Nos primeiros anos da década de 90 as músicas tocadas nos bailes já eram, em sua

grande maioria, brasileiras, e retratavam cada vez mais o cotidiano das favelas e bairros

da periferia do Rio de Janeiro “com forte apelo ao território ou à comunidade” (SÁ,

2007, p. 11). Todavia, o processo de nacionalização do funk e a consolidação do gênero

como expressão dos subúrbios e favelas cariocas não implica em reconhecimento

cultural ampliado: foi exatamente durante este período de consolidação que o funk

“sofreu a maior perseguição e estigma da mídia, da polícia, e dos ‘formadores de

opinião’, que acenaram reiteradamente com os argumentos do pânico moral14 para

analisar o fenômeno” (SÁ, 2007, p. 11).

14 Para a noção de pânico moral aplicada ao funk, ver FREIRE FILHO, J. e HERSCHMANN M. (2003). Disponível
em: file:///C:/Users/Amanda/Downloads/1133-1966-1-PB.pdf
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A associação entre os bailes funk e a violência se deu graças a um incidente ocorrido em

1992, nas praias da Zona Sul carioca, quando gangues de facções rivais de morros se

encontraram e causaram pânico entre os frequentadores do local. Após veiculação do

fato no Jornal Nacional, quase que automaticamente a responsabilidade do ocorrido foi

atribuída aos funkeiros.

Seguiu-se um enorme debate e a associação entre os bailes funk e a
violência atravessou a década de 90, presente no imaginário da mídia, das
autoridades policiais e da classe média, com medidas de repressão, cartas
aos jornais, e ondas de demonização do fenômeno na mídia. O que em
nada diminuiu a força do funk na periferia do Rio de Janeiro (SÁ, 2007 p.
12).

Com a chegada do novo século, o funk passa a ocupar espaços distintos dos seus bailes

de origem. Dos bailes de favela, o gênero musical chegou às boates da classe média, e

passou a ser tocado também nas novelas da Rede Globo, o que ampliou, em muito, o seu

raio de alcance. Neste momento, destaca-se a vertente sensual do funk, com “letras de

duplo sentido e forte apelo erótico, cuja característica marcante é apresentar o ponto de

vista feminino sobre o assunto” (SÁ, 2007, p. 12). Aos famosos MCs, juntaram-se

nomes femininos como Tati Quebra-barraco e Bonde das Tigronas.

O ápice desta nova fase do funk se deu quando o gênero chegou aos palcos do TIM

Festival - 2003, 2005 e 2007 - que “é uma vitrine das novas tendências e do que há de

mais cult e moderno na música pop experimental e jazz. Desta forma, é realmente

surpreendente ver o funk neste espaço tão cool e vanguardista (SÁ, 2007, p. 13). Daí em

diante o funk, com uma linguagem própria, passa a ser também um gênero de destaque

na cena musical internacional, misturando de forma “criativa e vigorosa o local e

global”.

Neste sentido, aproximando-se da construção, no contexto do funk carioca, da

identidade de uma mulher empoderada, tal como propõe Valesca Popozuda, faz-se

necessário frisar que consideramos a ideia de identidade a partir do que pensa Stuart

Hall (2011). Para o autor, o conceito é compreendido como um conjunto de instâncias

dinâmicas e dialógicas do desenvolvimento do indivíduo.
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A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades
diferentes em diferentes momentos (Hall, 2011, p.13).

Assim sendo, podemos afirmar que a identidade da mulher empoderada, validada no

contexto do funk carioca, em muito, por Valesca Popozuda, emerge graças a esta

possibilidade de formação e transformação do sujeito a partir das interpelações sofridas

pelo sistema cultural que o rodeia. Quando o funk ultrapassa os morros e sua vertente

sensual vem carregada de um tom crítico diante do fato de a mulher ser vista como

objeto, Valesca passa, com sua música, a representar as mulheres empoderadas das

favelas e do subúrbio do Rio de Janeiro, instigando-as a ações de resistência frente a

qualquer situação em que estas sejam colocadas como submissas. Portanto, a expressão

musical, ao invés de apenas refletir, constrói uma identidade (FRITH, 2007); identidade

esta que, assim como o som do funk, vai “do morro ao asfalto”15.

Os conceitos de intelectual orgânico, hegemonia e contra-hegemonia a partir de
Gramsci
Para abordar o conceito de intelectual orgânico pensado por Antônio Gramsci (2010)

faz-se necessário, a princípio, explanarmos brevemente sobre a sua Teoria Ampliada do

Estado, a qual, como o próprio nome sugere, buscou ampliar a noção de Estado pensada

por Karl Marx como sendo unicamente um instrumento de coerção, de dominação direta.

Para o pensador italiano, o Estado seria constituído, pois, por duas esferas interligadas: a

sociedade política, vinculada à ideia de coerção; e a sociedade civil, relacionada à noção

de consenso.

Para Gramsci (2010), a sociedade política seria o Estado no seu sentido estrito, logo,

uma esfera estruturada pelos aparelhos hegemônicos do Estado, onde se davam as

relações de força. Já a sociedade civil constituía-se de aparelhos privados de hegemonia,

sendo o lugar de disputas ideológicas e, consequentemente, onde se encontram os ditos

intelectuais orgânicos. São estes aparelhos privados de hegemonia – escolas, igrejas,

partidos políticos, meios de comunicação de massa, etc – que, por meio de seus

intelectuais orgânicos, são os responsáveis pela elaboração e/ou difusão de ideologias.

15 Expressão utilizada, no contexto do funk, para falar que algo originalmente do morro – de classes menos
abastadas –, alcançou o asfalto – onde vivem as classes mais favorecidas financeiramente.
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Os intelectuais orgânicos seriam, portanto, segundo o pensador italiano, aqueles que

estão diretamente ligados a uma instituição social com a função de organizar a cultura

de um determinado grupo, a ideologia de uma classe. O fato só de ser simpático a uma

classe não faz de um sujeito um intelectual orgânico, uma vez que esta relação não é

íntima o suficiente para que este sujeito sistematize a consciência da classe com o qual

simpatiza. Todavia, cumpre frisar ainda que, para ser um intelectual orgânico de

determinado grupo social, não necessariamente um sujeito precisa ser oriundo dele, mas

precisa, sim, vivenciar os mesmos problemas de forma a poder refletir criticamente

sobre eles a partir desta vivência.

Por assumir o papel de organizar formas de consciência, Gramsci (2010) acreditava

haver intelectuais orgânicos tanto de grupos dominantes, quanto de grupos subalternos.

Os intelectuais orgânicos populares, assumiriam, pois, a função de confrontar a

ideologia hegemônica com ações contra-hegemônicas, refazendo a história por um viés

popular; para tanto, este intelectual, agente da vontade coletiva, buscava criar uma

cultura vinculada à realidade do povo nação. Organizar vontade significa articular

dialeticamente a paixão (sentir) das massas a uma forma sistematizada de conhecimento

(saber), logo, o intelectual orgânico popular seria aquele que sabe, compreender e sente

as paixões elementares do seu grupo social. Por interessar-nos, aqui, a ideia de

intelectual orgânico popular, faz-se necessário uma apresentação dos conceitos de

hegemonia e contra-hegemonia.

A palavra hegemonia vem do grego hêgemôn, que significa líder; logo, está diretamente

ligada à ideia de uma posição superior. Para Gramsci (2010), essa superioridade se dá

em termos de liderança cultural e/ou político-ideológica de uma classe social sobre as

outras. O autor acredita que o domínio implícito na ideia de hegemonia se dá através de

duas frentes, uma de consenso e outra de coerção. Antes de tudo, os dominados

precisam ser convencidos da proposta dominante – através de estratégias de

argumentação e persuasão –, para que somente então as heterogeneidades existentes

entre eles possam ser amenizadas, e os princípios hegemônicos possam aí ser aceitos e

tomados como universais.

[...] a hegemonia não deve ser entendida nos limites de uma coerção pura
e simples, pois inclui a direção cultural e o consentimento social a um
universo de convicções, normas morais e regras de conduta, assim como
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a destruição e a superação de outras crenças e sentimentos diante da vida
e do mundo (GRAMSCI, 2002, apudMORAES, 2010, p. 55)

A ideia de hegemonia não se restringe ao domínio do campo econômico, visto que os

embates também se dão em torno da organização política, de questões culturais,

expressão de saberes, tradições, modelos de representação e autoridade. Conforme

Moraes (2010, p. 54), “além de congregar as bases econômicas, a hegemonia tem a ver

com entrechoques de percepções, juízos de valor e princípios entre sujeitos da ação

política”.

Atrelada à ideia de hegemonia encontramos, pois, a ideia de contra-hegemonia. Eduardo

Coutinho, parafraseando Marx, diz que toda hegemonia traz em si o germe da contra-

hegemonia: “há, na verdade, uma unidade dialética entre ambas, uma se definindo pela

outra. Isto porque a hegemonia não é algo estático, pronta e acabada. Uma hegemonia

viva é um processo. Um processo de luta cultura” (COUTINHO, 2008, p. 77).

Processo pelo qual uma classe social constrói e reconstrói sua liderança
intelectual e moral sobre as demais classes, reproduzindo ativamente os
valores, as ideias, as práticas culturais por uma determinada perspectiva e
impondo-a ao conjunto da sociedade. Assim, podemos falar em tradições
hegemônicas, que reafirmam a visão de mundo das camadas dominantes,
e em tradições contra-hegemônicas, que reconstroem a história pela
perspectiva das classes subalternas (COUTINHO, 2005, p.95)

Ainda conforme Coutinho (2008), a contra-hegemonia se coloca como possibilidade a

partir do momento em que a dominação de classe já não se dá pela coerção, mas

também pelo consenso. Essa contra-hegemonia assume o papel de instituir o

contraditório e a tensão no que até então parecia homogêneo e estável. Segundo Moraes

(2010, p. 73), um dos principais desafios para o pensamento contra-hegemônico

consiste em “alargar a visibilidade pública de enfoques ideológicos que contribuam para

a reorganização de repertórios, princípios, e variáveis de identificação e coesão, com

vistas à alteração gradual e permanente das relações sociais e de poder”.

Ao abordar o conceito de hegemonia, Paiva (2008, p. 164), em consonância com o que

Gramsci nos oferece, afirma tratar-se de “uma forma de poder caracterizada por uma
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postura totalizante, generalizada, mas que se dá com o consentimento ou a aceitação dos

demais. É, assim, uma configuração particular de dominação ideológica”. Por outro lado,

segundo a mesma autora “é no entendimento de que o ‘contra’ se define pela

visceralidade da oposição – e não por um mero revezamento de forças contraditórias –

que reside possivelmente a compreensão daquilo que se pode pautar ideologicamente

como uma postura contra-hegemônica” (PAIVA, 2008, p. 164).

Em síntese, a massa sente, mas nem sempre sabe; o intelectual tradicional sabe, mas

nem sempre sente; já o intelectual orgânico, para Gramsci (2010), sabe e sente, uma vez

que está efetivamente ligado a determinado grupo social, e é neste sentido que

pretendemos aqui analisar o lugar assumido por Valesca Popozuda como intelectual

orgânica popular no contexto do funk carioca.

O funk e a mulher empoderada: Valesca Popozuda como intelectual orgânica

Como já abordado anteriormente, a self made woman Valesca Popozuda conseguiu, no

contexto do funk carioca, colaborar com a construção da identidade da mulher

empoderada e levar este pensamento adiante com suas letras polêmicas, mas marcadas

pela resistência à ideia da mulher enquanto objeto. Apesar de não estar oficialmente

vinculada a uma instituição social, como propõe Gramsci (2010) ao apresentar o

conceito de intelectual orgânico, Valesca consegue organizar a cultura do grupo

composto pelas mulheres da favela e do subúrbio do Rio de Janeiro.

A funkeira sente e sabe a realidade do grupo ao qual se apresenta como intelectual

orgânica, uma vez que além de oriunda dele, faz questão de manter-se vinculada, como

declarou: “muita gente achou que eu sairia, mas foi onde cresci, devo tudo isso ao funk.

Sou funk até morrer e mesmo aposentando, vou continuar funkeira. Pode rolar

participação com artistas de outros estilos, mas é só participação16".

Guardadas as ressalvas, podemos tratar de Valesca Popozuda, pois, como intelectual

orgânica popular no contexto do funk carioca, uma vez que esta, através da música,

assume a função de confrontar a ideologia hegemônica – neste caso, da mulher tida

como objeto – com ações contra-hegemônicas, norteadas pela ideia da mulher

empoderada. Sendo assim, o gênero funk passa a ser o espaço de criação e representação

16 Disponível em: http://br.eonline.com/enews/valesca-popozuda-diz-que-nao-se-sente-ameacada-com-as-novas-
funkeiras/
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desta identidade de resistência – apenas uma entre as diversas identidades possíveis

atreladas ao funk.

Como dito anteriormente, o som que surgiu no morro carioca, com sua linguagem

própria, deixa de ser uma questão local, e hoje assume viés global. Da mesma forma, o

pensamento retratado nas músicas de Valesca Popozuda levou a identidade da mulher

empoderada para além das favelas e subúrbios cariocas, e o conceito de empoderamento

já alcança e alimenta, sem sombra de dúvidas, as mais variadas classes sociais sob o

pano de fundo do feminismo. Utilizando os mesmos argumentos do professor Antônio

Kubitschek, diríamos, também, que a Rainha do Funk é, sim, uma pensadora

contemporânea, e não “só uma bunda”, como afirma a própria Valesca17.
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