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Resumo 

 

A notícia de uma sugestão de lei, de origem popular, que recomenda a criminalização 

do funk, está em discussão no Senado. Após alcançar 20 mil adesões, o assunto ganhou 

destaque nos meios de comunicação, incluindo os telejornais e os programas de 

auditórios, com opiniões de apoiadores e críticos da iniciativa, que debatem a possível 

proibição de um elemento, não exclusivo, mas típico da cultura jovem. Apoiados em 

ideias que fundamentam  nossa pesquisa de doutorado sobre a opinião dos professores 

acerca da utilização das referências musicais dos alunos na mediação da educação, 

analisamos a repercussão de uma matéria que foi publicada sobre o tema no Portal Uol. 
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Introdução 

 

Uma proposta encaminhada ao Senado e intitulada Criminalização do Funk 

como crime de saúde pública à criança, aos adolescentes e à família
3
 ganhou os 

noticiários às véspera da conclusão da primeira versão do trabalho que pretendíamos 

submeter à Intercom Nacional. O fato reorientou o percurso do presente artigo por 

razões que esperamos ser melhor esclarecidas no decorrer do texto. Por ora, parece-nos 

razoável dizer que este debate assume papel de centralidade em nossa pesquisa de 

doutorado. Em síntese, ele busca compreender em que medida os professores 

reconhecem as referências musicais dos alunos como oportunidade de mediação da 

educação.  

                                                 
1
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3
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Com base em reflexões estimuladas por autores e pelos dados colhidos no 

percurso traçado até aqui com a pesquisa, analisaremos a repercussão da sugestão de lei 

a partir do estudo dos comentários feitos pelos leitores de uma matéria publicada no 

Portal Uol, no dia 26 de maio de 2017, com o título Proposta para criminalizar o funk 

tem 20 mil assinaturas em site do Senado. A ideia é tentar colher fragmentos que 

possam nos ajudar a entender, sem deixar de reconhecer as restrições impostas pelo 

universo a ser observado, como um dos gêneros musicais mais ouvido pelos jovens, o 

funk, é socialmente reconhecido. 

 Para lançar luz no caminho pelo qual pretendemos conduzir os leitores – em 

tempos de farol alto nas estradas inclusive durante o dia-, gostaríamos de repassar os 

pontos pelos quais transitaremos na rota sugerida: (i) abordaremos toda uma tradição 

crítica em relação a elementos da cultura, que, ao longo da história, ocuparam espaços e 

gozaram de imagens similares a que hoje ocupa e goza o funk; (ii) retomaremos autores 

que tratam do papel da cultura na socialização, na constituição de sentido e como 

mediadora do conhecimento; (iii) apresentaremos dados sobre hábitos musicais de 

alunos do ensino médio de uma escola estadual da cidade de São Paulo; (iv) 

apontaremos elementos, que têm o objetivo de esclarecer em que perspectiva se dá a 

apropriação do verbo reconhecer no contexto do estudo aqui proposto. Dito de outra 

maneira, trataremos do lugar de onde observamos, ou melhor, ouvimos; e, finalmente, 

(v) faremos a análise e nossas considerações finais. 

 

 

Crítica da cultura 

 

 É difícil não resistir à tentação de iniciar o debate sobre a crítica da cultura pela 

contribuição da Escola de Frankfurt. As ideias de Adorno e Horkheimer, que se 

tornaram conhecidas por nós brasileiros não só, mas principalmente por intermédio do 

célebre texto A indústria cultural, são quase uma iniciação a todo um conjunto de 

autores do século XX, muitos não necessariamente vinculados ao referencial teórico que 

inspiraram os alemães, mas que concordam em apontar os efeitos dos produtos 

midiáticos nas sociedades contemporâneas. Produtos, que, convém destacar, 

obedeceriam às regras do sistema capitalista, marcado pela redução dos custos e 

maximização dos lucros: feitos em escala, de maneira simplificada, descartáveis, 

rapidamente consumidos e de fácil assimilação.     
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 Desejamos nos orientar, contudo, menos pelo que foi dito e escrito a respeito dos 

efeitos da indústria cultural, e mais por abordagens que tratam ou fundamentam seus 

trabalhos tendo como perspectiva as diferenças entre as culturas. Como em passagem 

do texto já citado de Adorno, onde o pensador trata dos malefícios que ela geraria não 

apenas para o que ele definia como arte superior como também arte inferior. 

A indústria cultural é a integração deliberada, a partir do alto, de seus consumidores. Ela 

força a união  dos domínios, separados há milênios, da arte superior e da arte inferior.
4
 

Com o prejuízo de ambos. A arte superior se vê frustrada de sua seriedade pela 

especulação sobre o efeito; a inferior perde, através de sua domesticação civilizadora, o 

elemento de natureza resistente e rude, que lhe era inerente enquanto o controle social 

não era total. (ADORNO, 1971, p. 287) 

 

 Sem entrarmos no mérito acerca do real significado das expressões superior e 

inferior, podemos concluir que o autor ao menos identificava três tipos de arte: a 

primeira, fruto das produções eruditas, apreciada pelos especialistas, pelos críticos, 

dotada de um valor estético que se constituiu e consolidou principalmente a partir da 

Idade Moderna, quando a técnica, desde então, assumiu protagonismo. A segunda, de 

origem popular, que se materializa a partir dos saberes locais, das linguagens e da vida 

do povo, dos seus hábitos, do seu cotidiano. A terceira, decorrente da ascensão da 

cultura burguesa, que introduziu formas de pertencimento associadas ao consumo e 

favoreceram a massificação da cultura. 

 Como revela Nobert Elias em seu O processo Civilizador (1996), justamente no 

período inaugurado pelo Renascimento se acentuam formas de diferenciações sociais, 

que iam desde o modo de se portar à mesa, com a substituição das mãos pelos talheres e 

o contínuo aperfeiçoamento deste uso - ampliação do número a ornamentar o prato, a 

definição de uma ordem de uso, etc. -, passando pela maneira de se vestir e o tipo de 

alimento que se consumia, alcançando os produtos artísticos apreciados
5
. Este traço 

distintivo partia naturalmente das classes economicamente favorecidas, desejosas de 

afastar sua existência civilizada da barbárie que, para elas, representava a vida dos 

populares, mas que, com o tempo, sobretudo com a emergência da burguesia, passou a 

ser abdicado e, na medida do possível, assimilado por outros estratos sociais.  

                                                 
4
 Grifo nosso. 

5
 Na música, instrumentos cada vez mais aperfeiçoados, orquestras cada vez mais numerosas e 

composições mais complexas. Nas artes plásticas, as obras sempre mais grandiosas e realistas, como um 

Caravaggio já no período Barroco. No teatro, inclusive, o especial destaque em função da fusão com a 

música e o surgimento da ópera. 
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 É interessante notar que, como afirma Burker (2010), por volta de fins dos 

séculos XVIII e princípio de XIX, exatamente no período em que os aglomerados 

urbanos germinavam o que dali a um ou dois pares de décadas floresceria em formato 

de romance-folhetim (MEYER, 1996), marco fundador da cultura de massa; quando, 

portanto, a cultura popular começava a se deteriorar, “’o povo’ (o folk) se converteu 

num tema de interesse dos intelectuais europeus” (BURKER, 2010, p. 26).  Como em 

qualquer outra época até então, a inteligência do Continente era formada basicamente 

por pessoas ricas, que 

provinham das classes superiores, para as quais o povo era um misterioso Eles, descrito 

em termos de tudo o que os seus descobridores não eram (ou pensavam que não eram): 

o povo era natural, simples, analfabeto, instintivo, irracional, enraizado na tradição e no 

solo da região, sem nenhum sentido de individualidade (o indivíduo se dispersava na 

comunidade). (...) no início do século XIX, (...) havia um culto ao povo, (...) os 

intelectuais se identificavam com ele e tentavam imitá-lo. (2010, p.33) 

 

 Para Burker, alguns fatores podem ser enumerados para justificar o repentino 

interesse. O crescimento do Capitalismo teve como consequência a aproximação entre 

diferentes povos e a expansão colonial. Este movimento redimensionou, inclusive, o 

significado da palavra cultura e contribuiu para o surgimento de inúmeros campos 

científicos - especialmente, mas não só, das ciências humanas - dedicados a estudá-la. 

Outro ponto importante é o crescente interesse dos artistas daquele período em 

referências estéticas, que flertassem com o realismo (FREDERICO, 2005) e 

representassem uma posição contrária aos ideais Iluministas, que àquela altura perdia 

forças. E ainda a busca pelo primado da existência, no resgate dos referentes do 

passado, os rudimentos das sociedades, que, por alguma razão, eram associados ao 

popular. 

Muitos dos registros das tradições populares preservados são devidos aos 

esforços destes intelectuais, que os documentaram de acordo com os padrões estéticos 

da cultura erudita. Eles transpuseram elementos da oralidade para as diferentes 

linguagens, desenvolvidas para as diferentes técnicas, como a elaboração de partituras 

para a “canção popular”, a edição de histórias do povo, que em sua dimensão literária se 

transformou em “conto popular”, e assim por diante.  

  O autor pondera ainda, que este trabalho de transposição (ou tradução?) era 

realizado ao sabor de cada transpositor, que se apoiava em critérios pessoais, de 

maneira que não é seguro afirmarmos que se trata de um produto fiel às suas origens: 
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Assim, ler o texto de uma balada, de um conto popular ou até de uma melodia 

numa coletânea da época é quase como olhar uma igreja gótica “restaurada” no 

mesmo período. A pessoa não sabe se está vendo o que existia originalmente, o 

que o restaurador achou que existia originalmente, o que achou que devia ter 

existido, ou o que ele achou que devia existir agora (2010, p. 46). 

 

 

A obra de Burker se aproxima ao menos em um ponto de Hall (1999) e suas 

ponderações sobre as identidades culturais. O primeiro relata a preocupação de algumas 

nações durante períodos de guerra, em que umas eram ocupadas pelas outras. A 

elaboração destes registros cumpria a suposta função de preservar a memória e a 

história e minimizar os efeitos e a influência da cultura do conquistador. Uma história, 

que, como se vê, já não era senão, em muitos casos, obra de ficção baseada em fatos 

reais. Teria sido assim, por exemplo, com os alemães, quando as tropas de Napoleão os 

dominaram.  

O segundo faz observação bastante parecida ao mencionar a reação de 

determinadas sociedades subdesenvolvidas, especialmente a partir da segunda metade 

do século XX, que eram fortemente influenciadas pelo processo de globalização e, por 

consequência, pela cultura norte-americana, ao resgatarem elementos, que, por muitas 

vezes, preservam relação frágil com sua ancestralidade, transformando-os em 

referências da tradição e elegendo-os como subterfúgio para se preservarem em relação 

à cultura externa; e para a exaltação o nacionalismo.  

Nosso intuito até o presente momento foi de propor uma reflexão em torno da 

história da cultura – sob o olhar da crítica -, que parece ter encontrado no racionalismo e 

na ascensão de valores próprios das ciências
6
, ambiente fértil para florescimento, 

fortalecimento e a proliferação.  

Também buscamos apontar que existem padrões estabelecidos desde a idade 

moderna, que contribuíram para a naturalização (FOUCAULT, 1979) de olhares sobre 

a cultura, com seus poderes e saberes (FOUCAULT, 2009), que em determinados 

momentos exaltaram e criticaram suas diferentes ramificações – ora a erudita, ora a 

popular e atualmente a pop
7
.  

Mesmo nas mais simples discussões, como, por exemplo, como na disputa 

retórica a respeito de qual é o melhor time de futebol, o melhor filme, o melhor bairro 

                                                 
6
 Os ideais racionalistas, aliás, ajudaram a pavimentar outros conceitos, como a noção de progresso, vistos 

como muito jovens. Não raro, eles debutam menos de dois séculos e meio de existência, se considerada 

história da linguagem.  
7
 Outra designação para a indústria cultural. 
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para se morar, a melhor cerveja e, é claro, a melhor música parecem se pautar por 

argumentos estruturados em métricas, valores, na moral... sempre há parâmetros. 

 Como escreve Coelho (2009) no posfácio de O gosto
8
, de Montesquieu, o gosto 

teria sido substituído e subvalorizado pela estética. Segundo o autor, o “domínio do 

gosto” está mais vinculado “ao campo das emoções, das sensações, dos instintos e das 

intuições”, características consideradas menores diante da lógica, da racionalidade e da 

técnica presentes no campo da estética.  

A rigor, o gosto é hoje uma ideia e uma palavra quase soberbamente banidas do 

discurso erudito e toleradas apenas na esfera popular ou informal; como conceito digno 

de uma atenção específica, prevaleceu ao tempo em que a filosofia ainda falava 

diretamente às pessoas, a todo mundo, até às pessoas comuns, às gens du monde, como 

escreve Montesquieu: ao tempo em que a filosofia lidava com as coisas centrais da vida 

e do mundo por meio de palavras que eram as palavras da vida e do mundo. (p. 84-85) 

 

 Estudiosos combativos, que ficaram conhecidos como pós-colonialistas, dentre 

os quais poderíamos citar Said (2007), Bhabha (2001) e Sousa (2010), desenvolvem 

trabalhos há quase quatro décadas, que procuram denunciar os sistemas operacionais
9
 

de origem europeia (ocidental) e norte-americana, que são disseminados para outras 

regiões do mundo como se fossem incontestáveis e absolutos.   

 Recorrendo ao que Lacan abordou sobre o imaginário, Babha recorda o período 

de formação da criança, no qual ela se reconhece não mais como única num mundo só 

seu, mas como parte e que é diferente dos outros. Mas mesmo estas diferenças são 

medidas também com base nas equivalências. “O imaginário é a transformação que 

acontece no sujeito durante a fase formativa do espelho, quando ele assume uma 

imagem distinta que permite a ele postular uma série de equivalências.” (2001, p. 119) 

 E como não nos deixa esquecer Hume (1999), somos tentados a “chamar 

bárbaro tudo o que se afasta muito de nossos gostos e concepções” (p. 333);  tudo que 

se nos revela muito díspares da série de equivalências.  

As bases do preconceito e dos conflitos se constituem neste contexto de 

ignorância e desconhecimento a respeito dos elementos de uma cultura que se apresenta 

como nova. Tendemos a desvalorizar aquelas referências que fogem ao conjunto de 

valores que elegemos para reconhecer algo como bom ou ruim. E, se por um lado, 

                                                 
8
 Convém destacar, que o texto é considerado destoante da obra de Montesquieu, que se notabilizou pelos 

escritos tidos como essenciais para a consolidação da ideia moderna de governos democráticos.   
9
 Aqui tomamos a liberdade de nos apropriarmos do termo comum ao mundo da informática, no qual um 

sistema operacional é a plataforma e todos os conjuntos de regras que garantem o funcionamento de 

determinados serviços. Os recursos disponibilizados a partir de uma linguagem específica. Em termos 

práticos, Windows, Apple e Linux são sistemas operacionais. 
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revelamos certa intolerância para aceitar as idiossincrasias daquilo que para nós é 

diferente, por outro, ignoramos que os nossos critérios foram herdados quase sempre 

pelos colonizadores
10

, por sua maneira de pensar o mundo que, não necessariamente, 

nos inclui, ou melhor, não raro, revela disposição maior para a exclusão.  

 

Outras culturas 

 

 

 Um grupo de estudiosos originários na América Latina desenvolve trabalhos ao 

longo das últimas décadas interessados em investigar o possível papel mediador que os 

produtos da indústria cultural poderiam exercer no processo de mediação da educação. 

Sobretudo nos países da região, que foram influenciados, desde a multiplicação das 

antenas de rádio de Tihuana, no México, à Patagônia, na Argentina, pelas produções 

midiáticas dos Estados Unidos. Ele desenvolve pesquisas que se situam na área de 

convergência entre a comunicação e a educação e se apoiam em teóricos e teorias que 

atribuem à cultura uma função-chave no desenvolvimento das pessoas tanto individual 

quanto socialmente. 

 Este campo de intersecção entre as duas áreas tem entre suas principais 

referências os Estudos Culturais. Inaugurado nos anos 60, com a criação do Centre for 

Conteporary Studies (CCCS), em Birmingham, Inglaterra, reuniu intelectuais, como 

Wiliiams (1979), que procurou ampliar e flexibilizar o conceito de cultura, estendendo o 

seu alcance, inclusive, às simples atividades da vida cotidiana. Para ele, Ela deve ser 

reconhecida como “todo um conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da 

vida” (p. 113), que revelaria não apenas características, atitudes, gostos e traços de 

comportamentos impostos pelas classes dominantes, mas um “sistema vivido de 

significados e valores”, que também são forjados pelo homem comum e “ao serem 

experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente, constituindo 

assim um ‘senso de realidade’ para a maioria das pessoas da sociedade” (Idem).  

 Pode-se dizer que os Estudos Culturais dão início a uma abordagem que se 

direciona à cultura produzida para e em circulação nas classes populares. O 

entendimento é relativamente similar, aliás, ao proposto por Paulo Freire, que ao refletir 

sobre os desafios da educação em nossos dias, argumentou que cabe à escola se 

aproximar do mundo que o aluno habita e edificar a experiência do ensino e da 

                                                 
10

 Ou qualquer outra maneira como queiramos definir a cultura (ou as culturas) externa que exerce forte 

influência sobre nós. 
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aprendizagem sobre o alicerce composto de elementos que o integram. Dito de outra 

maneira, o pensador brasileiro acreditava que o conhecimento é, em primeiro lugar, 

troca, que se manifesta plenamente quando as vivências do educando e do educador 

estão envolvidas neste processo. 

A educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de experiências, em 

que cada envolvido discute suas ideias e concepções. A dialogicidade constitui-se no 

principio fundamental da relação entre educador e educando. O que importa é que o 

professor e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1998, p. 96). 

 

 O universo de interesses do aluno, desta forma, revela-se como oportunidade de 

construção desta relação dialógica e de mútua curiosidade. Como elemento de 

constituição de sentido, os produtos culturais que circulam entre os jovens, e que 

atualmente sofrem forte influência das mídias, estão entre suas principais fontes de 

saber.   

 Considerando os preceitos básicos do pensamento freiriano e dos Estudos 

Culturais, acreditamos que sendo o funk um referente que frequenta com assiduidade a 

vida dos alunos, seria oportuno não discriminá-lo, desvalorizá-lo ou recriminá-lo. 

Qualquer passo neste sentido seria alguns em sentido oposto a qualquer a um modelo de 

educação inspirado na ideia de dialogia. 

 Apresentaremos, a seguir, informações sobre hábitos musicais de alunos do 

ensino médio de uma escola estadual na qual aplicamos um questionário por conta de 

nossa pesquisa de doutorado. Observaremos, a partir dos dados, como este gênero tem 

bastante receptividade entre os alunos que participaram do estudo. 

 

Hábitos musicais 

 

 A pesquisa foi aplicada na escola estadual Visconde de Itaúna no dia 17 de 

agosto de 2016. Localizada no Ipiranga, bairro da Capital Paulista, a unidade registrava 

matrículas, à época, de 1.719 alunos.  

O levantamento contou com a presença de 127 estudantes do ensino médio e a 

tabulação dos dados nos indicou que a amostra era constituída por indivíduos na faixa 

entre 14 e 18 anos, mas que se concentravam entre os 15 (34,6%) e 16 anos (51,2%).    

 Do questionário original, que contava com 18 perguntas, das quais 16 eram 

fechadas, quatro são elucidativas no contexto do presente artigo. Duas delas abordavam 

o tempo que os jovens dedicavam a ouvir música. A primeira media a frequência em 
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relação aos dias da semana, enquanto a segunda buscava verificar a quantidade de horas 

por dia.  

  Três quartos dos pesquisados ouvem música diariamente, o que só reforça a 

ideia de que ela faz parte do cotidiano dos alunos. Por essas vias, podemos concluir que 

as canções estão mais presentes nas vidas de 83% deles do que a própria escola, com 

seus cinco encontros semanais obrigatórios. Além disso, suas respostas demonstram que 

eles passam tanto tempo ou mais consumido suas canções favoritas quanto permanecem 

em sala de aula.
11

 Isto porque mais da metade (57%) dos participantes da pesquisa 

disseram destinar quatro horas ou mais à audição. 

 A terceira fazia referência aos gêneros favoritos dos alunos em uma lista 

previamente formulada com dez opções, que continha ainda a alternativa “outros”. Eles 

podiam marcar quantas quisessem e o resultado revelou que pop internacional, 

sertanejo, funk e samba são, respectivamente, os quatro mais citados, todos com índices 

superiores a 50%. 

 

 

Figura 1 – Gêneros que os alunos mais gostam de ouvir 

  

Somado ao fato de estar entre os três gêneros mais ouvidos da amostra, nas questões 

abertas, onde os alunos eram convidados a indicar três artistas e três músicas favoritas, o 

funk também teve forte presença. No total, foram relacionados 26 MCs. 

 Se a amostra não permite generalizar, ao menos pode indicar tendências: um 

percentual superior a dois terços dos jovens ouvem música todos os dias, quatro horas 

ou mais, e muitos deles (66,9%) na própria escola. E o gênero que a sugestão de lei que 

alcançou 20 mil apoiadores quer criminalizar é um dos preferidos de 51% deles.   

                                                 
11

 Vale observar que, em outra pesquisa, aplicada com os mesmos alunos (ANDRADE, 2016), 

verificamos que pouco mais de 65% reservava entre 0 e 1 hora do seu tempo diário para estudar quando 

estavam fora do período de aula.  
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 Ponto para reflexão. 

 

Reconhecer 

 

 Julgamos necessário dedicar um breve, mas oportuno espaço para tratarmos dos 

termos em que nos apropriamos do verbo reconhecer no contexto da nossa pesquisa de 

doutorado, mas também para direcionar o critério da análise que será realizada a seguir. 

E para tanto, caberia reforçar alguns pontos a respeito dos quais discorremos. 

 A cultura é elemento de constituição de sentido. Ela nos ajuda a compreender o 

mundo em que vivemos, a nos relacionarmos com os outros e a aprender. É também 

fator de distinção e a sua compreensão depende do lugar de onde a observamos e quais 

os critérios utilizados. Quanto mais estranha ela for às nossas referências e aos nossos 

valores, mais dificuldade teremos de entendê-la. Isto porque os parâmetros que 

utilizamos para reconhecê-la são insuficientes ou, o que talvez seja mais adequado, 

porque pertencem a uma visão de mundo, a um conjunto de códigos e princípios que 

integram outro sistema operacional. Quanto mais distante da nossa realidade, como 

acontecem, por exemplo, com os povos geograficamente muito separados entre si, com 

formas de governo e de religião muito díspares, mais irreconhecíveis. 

  As polêmicas em torno do funk não são uma novidade. Atribui-se a ele e a seus 

adeptos a motivação de traços de comportamento criticado por setores da sociedade. As 

reclamações em relação aos chamados pancadões, as campanhas no transporte público 

quanto ao uso de aparelhos sonoros – costuma-se dizer que quem ouve funk, o faz em 

alto volume, de forma desrespeitosa em relação aos demais usuários -, a suposta 

apologia à violência, ao crime, ao uso de droga, à vulgarização do feminino... Opiniões 

formadas em torno do gênero musical, que, ao mesmo tempo em que é trilha sonora da 

novela da Globo
12

, também motiva populares a propor uma lei de criminnalização. 

 Neste sentido, nossa investigação acerca da percepção sobre o funk está pautado  

em três elementos. Interessa-nos saber em que medida as pessoas o reconhecem, 

considerando os seguintes referentes: 

1. Conhecimento – sabe o que é, já ouviu, e, apesar de não ser especialista, ao 

menos conhece alguns artistas e músicas que fazem sucesso naquele gênero; 

                                                 
12

 A música título da personagem Bibi (Juliana Paes) de Força do Querer, em exibição no horário das 21 

horas neste julho de 2017, é o Oh novinha, do Mc Don Juan. 
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2. Respeito – convive com o gênero musical, aceita, não discrimina, não 

perseguem, mesmo se não gosta; e 

3. Legitimidade – além de respeitar, entende que é um elemento da cultura e 

que, por esta razão, também representa uma forma de conhecimento, de 

integração e interação entre pessoas, independente do gosto, de questões 

estéticas, de gostar ou não. Enfim, reconhece seu valor. 

Observaremos os comentários dos leitores, portanto, considerando as três 

dimensões acima citadas. Desejamos saber se os ouvintes conhecem, respeitam e 

legitimam, enfim, se reconhecem o funk.   

 

 

Análise 

 

 No dia 26 de maio de 2017, o Portal Uol publicou uma matéria do jornalista 

Felipe Branco Cruz, entitulada Proposta para cirminalizar o funk tem 20 mil 

assinaturas em site do Senado
13

.  O texto explicava que a sugestão de lei teve origem na 

iniciativa de um empresário, que, em seus argumentos, se refere ao gênero musical 

como doença e o responsabiliza por crimes como estupro, tráfico de drogas e pedofilia. 

 Outros dois entrevistados integram a notícia. O jornalista e diretor do 

documentário O Fluxo, de 2014, Renato Barreiros, que discute dos bailes funk na cidade 

de São Paulo, e o funkeiro Mr. Catra. Ambos se contrapõem à iniciativa, sendo que o 

primeiro procura apontar que existem diferentes tendências no interior do gênero 

musical e que as letras retratam a experiência de vida de uma parcela da população. O 

segundo, além de mencionar os benefícios econômicos gerados pela música, com a 

venda de discos, os shows e outros eventos, que empregariam direta e indiretamente 

pessoas, argumenta que se trata de um comportamento preconceituoso, uma vez que, na 

sua opinião, o funk nasceu na favela e é reconhecido como elementos da cultura dos 

pobres. 

 Na página do Senado onde a sugestão nº. 17 de 2017 pode ser acessada,
14

 um 

placar indica que há, hoje (15 de julho), 40.986 apoiadores da proposta frente a 36.523 

                                                 
13

 Disponível em: https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/26/lei-para-criminalizar-o-funk-

recebe-20-mil-assinaturas-no-site-do-senado.htm Acessado em 15 de julho de 2017. 
14

 Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129233 Acessado em 15 

de julho de 2017. 

https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/26/lei-para-criminalizar-o-funk-recebe-20-mil-assinaturas-no-site-do-senado.htm
https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/26/lei-para-criminalizar-o-funk-recebe-20-mil-assinaturas-no-site-do-senado.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129233
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contrários. No universo dos visitantes (77.509), pouco mais da metade (52,9%) revela 

apoio à ideia de criminalizá-lo. 

  

A matéria de Cruz publicada no Portal Uol contabilizava até a conclusão do 

presente artigo, 168 opiniões de leitores, que inicialmente dividimos em três categorias: 

 

1. Contrárias – que se posicionavam de maneira crítica à iniciativa de lei; 

2. Favoráveis – que apoiavam a idéia; e 

3. Neutros – que não se posicionavam de forma clara nem a favor nem contra. 

 

O primeiro ponto que merece destaque é que 94 manifestações (56%) são 

favoráveis à criminalização do funk, enquanto que outras 40 (24%) são contrárias e 34 

(20%) não se posicionaram claramente a respeito. Convém salientar, que mesmo entre 

aqueles que se comportaram de forma crítica ou neutra à possível lei, observa-se postura 

depreciativa em relação ao gênero. Quase dois terços do total das postagens foram além 

da simples manifestação de opinião desfavorável, usando expressões como “lixo”, 

“aberração” e “anomalia”. 

Apenas nove comentários (5%) defendem o funk como uma legítima referência 

da cultura nacional, independente do gosto pessoal de cada um. Identificamos ainda 

duas postagens que concordavam com a opinião sobre o preconceito que se tem em 

relação a este tipo de música. 

 Trinta e duas pessoas (ou 19%) usaram algum tipo de expressão, que 

categoricamente lhe negava identidade. Uma delas, por exemplo, alerta que “a 

influência do funk causa danos na sociedade.(...) Na verdade isso nem é música”. Outro, 

enumera as razões pelas quais a notícia seria, a seu ver, equivocada: 

Há várias heresias na notícia. 1 a música tem três elementos fundamentais: melodia, 

harmonia e ritmo, esse lixo não tem. 2 Mr. Catra cantor, piada. 3 dizer que esse lixo 

retrata a realidade social, ao contrário, quem entra nesse meio às vezes sai do seio da 

uma família estruturada e termina no meio desse lixo. 

 

O entendimento de que o funk estaria desestruturando famílias e, como 

textualmente se manifestou mais um leitor, “vai contra os princípios da ‘sociedade’”, 

perpassa outras tantas opiniões. Inclusive em situações nas quais aparentemente a 

postagem parece ser contra a criminalização. Duas delas sugerem que, para ser justo, o 



 

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

 

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

 

 13 

mesmo deveria ser feito com outros gêneros, como o axé e o sertanejo, por lançarem 

mão de letras com teor e temática parecidos. 

 Os autores de pelo menos 17 mensagens (10%) afirmam que “esta situação de 

degradação” seria reflexo da ausência de educação e de cultura. Um deles, inclusive, 

chega a sugerir que os “malefícios do funk” deveriam ser ensinados na escola: 

Só se for realidade de quem não estuda, não trabalha, não paga a conta, não recebeu 

educação em casa, que não sabe falar uma frase de cinco palavras sem que quatro seja 

gíria, que trata as meninas como carne podre e pensa em sexo 25h por dia. 

Se a população tivesse mais acesso à educação e cultura, ela naturalmente 

abandonaria troglodices escatológicas como essa. É só uma questão de ter alternativas 

positivas. 

Mas não adianta só criminalizar, tem que ser ensinado nas escolas que ouvir essa 

aberração faz mal, que não se deve ouvir, não presta, deixa as pessoas ignorantes e 

perturbadas... 

 

O termo apologia foi identificado em 36 postagens (21%), invariavelmente 

acompanhadas de expressões como ao estupro, à pedofilia, ao sexo e ao tráfico de 

drogas. Estas menções também denunciam as inúmeras referências depreciativas em 

relação à mulher: 

Apologia ao crime, ao estupro de menores de idade, sexualização de crianças 

principalmente sexo feminino. Prega o uso de Drogas como Maconha, crack e ajuda na 

lavagem de dinheiro do tráfico. 

Depois não querem que os estupros, pedofilia, assédios e materialização do 

corpo feminino aconteça. 

Eles fazem apologia à pedofilia, mas o incrível é que ninguém percebe, não há 

uma única letra que não tenha um tipo de crime. 

 
 

Gostaríamos ainda, antes de encerrar esta análise, de chamar atenção para um 

último aspecto. Lendo os comentários, independente do posicionamento, é perceptível o 

olhar generalizado sobre o funk: um tipo de música invariável, cujas letras são vulgares 

e estimulam alguma forma de violência, além de circularem de forma massiva nos 

bailes e pancadões
15

. Vinte e uma postagens (12,5%), aliás, apontam a criminalização 

como um dos caminhos para acabar com as festas, que, no seu entendimento, são 

estimuladas pelo funk. 

O fato chama atenção principalmente porque tais manifestações não deixar de 

revelar uma visão reducionista. Não há qualquer menção, entre os leitores internautas, 

das variantes do gênero, como os chamados funk pop e o funk consciência. Até entre os 

                                                 
15

 Denominação dada às festas de rua, especialmente em bairros da periferia, nos quais o funk é gênero 

predominante.  Vale destacar que uma lei aprovada pela Assembleia Legislativo de São Paulo e 

sancionada pelo governador Geraldo Alckmin em 2015, a 16.049, proíbe os pancadões em todo o Estado. 
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seus defensores, pelo menos dentre aqueles que comentaram a matéria de Felipe Branco 

Cruz, não parece haver gente disposta a refutar a ideia de que ele “não transmite nada de 

bom. Somente aquilo a que se propõe: lixo. Se bem que lixo pode ser reciclado e isso 

não”.   

 

Conclusão 

 

Reiteramos que reconhecemos as limitações e o alcance dos dados levantados. 

Uma notícia não representa a opinião de uma sociedade tão plural e diversa como a 

brasileira. Mas entendemos que ela também não deixa de desanuviar algumas 

percepções que provavelmente encontram ecos em ao menos parte desta mesma 

sociedade. O julgamento depreciativo, a sugestão que se trata de uma cultura menor, as 

manifestações raramente destituída de preconceitos. O entendimento de que com mais 

educação a música poderia ser melhor; maneiras de observar o funk, por mais 

rudimentar que sejam, a partir de um padrão estético, que o condena, mas também o 

acha desimportante. 

A ausência de menções em defesa do gênero, que buscassem apontar benefícios 

não circunscritos a aspectos financeiros
16

, são indicativos de que mesmo entre seus 

adeptos ele talvez não goze reconhecimento no triplo sentido aqui proposto. Nenhuma 

palavra que pudesse exaltar seus valores, sua importância, seu papel na sociedade – e 

quem dirá sua importância para a mediação da educação?    

Arriscaríamos concluir que o funk é um gênero musical que tende a não ser 

reconhecido na sociedade. Tanto na página  do Senado quanto os comentários da 

matéria revelaram mais opiniões favoráveis à criminalização. Além disso, as postagens 

sugerem que a visão sobre o gênero quase sempre recai na apologia ao crime e revela 

uma imagem ainda muito restrita à ideia dos pancadões.  

Nem conhecimento, nem respeito, nem legitimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Três leitores seguiram o argumento de Mr Catra, alegando que o funk movimenta a economia. 
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