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Resumo:  A  atual  configuração  social  baseia-se  no  consumo.  Este  tem  sido

elemento central da prática dos indivíduos em detrimento do trabalho na sociedade

de produtores. A  sociedade de consumidores,  somada a mudanças nas políticas

governamentais  que  vivemos,  trouxe  mudanças  significativas  nas  formas  de

construção dos processos identitários, assim como na produção cultural da periferia

da cidade de São Paulo. Da contestação à celebração, a periferia protagoniza um

profundo debate sobre a formação e a dinâmica da divisão das classes sociais. Os

debates  que  se  travaram  a  respeito  da  formação  de  uma  nova  classe,  da

ultrapassagem da barreira  do consumo das classes sociais  e  dos processos de

subjetivação,  podem ser  compreendidos  à  luz  da  mudança  da  trilha  sonora  da

periferia,  posto  que  se  as  manifestações  culturais  são  produzidas  por  sujeitos

históricos, o contexto social  não pode ser descartado.  O discurso sonoro, assim

como  qualquer  outro  tipo  de  discurso,  é  um  sistema  de  sentido  produzido  em

negociação com a realidade. Assim sendo, buscamos compreender através da nova

trilha sonora na periferia os debates que este espaço social  vivenciou na última

década. Do rap ao funk, como se deu?
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Introdução

Temos vivenciado um grande debate político econômico na última década, este

refere-se à formação de uma nova classe social. A “nova classe média”, como tem sido

chamada, é composta pelos ingressantes na esfera do consumo. São parcelas oriundas

das classes C,  D e  E que alçaram a um novo padrão de consumo.  Ao levantarmos

bibliografia e dados sobre o tema, notamos que essa “nova classe média” é formada por

indivíduos periféricos que ganham em média de 1 a 1,5 do salário de base. Este tema

conquistou tamanha atenção que entre novembro de 2011 e abril de 2012 foi composta a

Comissão para a Definição da Nova Classe Média visando uma definição prática capaz

de orientar as políticas públicas. Os critérios utilizados pela Comissão para se definir a

“nova classe média” são baseados estritamente na renda desses indivíduos. 

Tendo por base os estudos de Pierre Bourdieu (2011), acreditamos que a renda

não seja fator suficiente para a definição de uma classe. Posto que as práticas sociais, a

sociabilidade, estilo de vida e práticas de consumo devem ser levadas em consideração

para que se possa definir uma classe social. A forma como os indivíduos são produzidos

não pode ser deixada de lado. 

Da mesma forma, a produção cultural dos indivíduos não pode ser negligenciada,

uma vez que se pretende compreender as mudanças sociais. Partindo da mudança na

trilha sonora da periferia  a  fim de compreender  tais  mudanças,  o  discurso  musical  é

central. Tendo que o discurso sonoro permite e orienta a ação dos indivíduos, assim como

releituras  e  rupturas  com a ordem estabelecida,  percebemos,  como nos mostra  Silva

(1998), que o discurso sonoro é um sistema de sentido produzido em negociação com a

realidade. A nova trilha sonora, o funk ostentação, tem como base de discurso o consumo,

a mudança na forma de consumir dos indivíduos periféricos. Neste sentido, percebemos

dois grandes debates em torno do funk ostentação: a incompatibilidade entre a realidade

e o discurso; e a mudança na escolha dos bens consumidos feita pelos ingressantes no

ciclo do consumo, ou seja, trata-se das fronteiras de classe. 

O consumo tem sido visto apenas como resultado ou objetivo do trabalho. Como

nos mostram Douglas e Isherwood (2004). Para os autores o consumo é parte do sistema

social que “explica a disposição para o trabalho como parte da necessidade social  de

relacionar-se com outras pessoas e de ter materiais mediadores para essas relações”,

esses  materiais  mediadores  são,  por  exemplo,  a  comida,  bebida,  flores,  roupas,  etc



(DOUGLAS e ISHERWOOD, p.  26).  A teoria  econômica parte  da premissa de que o

consumo  não  é  imposto  é  livre,  uma  escolha  individual.  Entretanto,  existem  alguns

determinantes sociais para as escolhas de consumo, além de preconceitos e exclusão

advinda de tais escolhas. 

Na  sociedade de consumidores  a produção e o  consumo adquiriram espaço e

autonomia, tornando o processo de formação das identidades dependentes daquilo que

se tem ou daquilo que se pode chegar a ter (BAUMAN, 2008). Os processos identitários

são  mediados  e  construídos  pelos  produtos  consumidos,  assim  como  os  vínculos

humanos que são conduzidos e mediados pelos bens de consumo. O sentimento de

pertença a um grupo ou até mesmo a sociedade em si, é obtido por meio da identificação

“metonímica” do aspirante com a tendência, ou seja, o processo de autoidentificação é

perseguido e seus resultados são apresentados com a ajuda de “marcas de pertença”

visíveis nas lojas.  Antes de adentrarmos propriamente no tema do consumo, vejamos

quais as políticas públicas, assim como quais as transformações político econômicas que

levaram a tal mudança na forma de consumir.

O contexto político econômico

À época do primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva – Lula –

(2003 - 2006), as bases da política econômica de seu antecessor foram mantidas, ele

honrou os contratos e deteve a anunciada fuga de capitais. Seu governo teve destaque

pela expansão e pela criação de programas sociais, pela redistribuição dirigida de renda,

pelos esforços em favor da descentralização econômica e pela inclusão de milhões de

brasileiros nos círculos do consumo. Impulsionou a geração de empregos e aqueceu o

mercado interno, reduziu o número de miseráveis e fez engordar a “classe média”. Sua

dinâmica  econômica  funcionou  em  uma  espiral  ascendente.  Implantou  uma  política

contínua de aumento real do salário mínimo e, consequente aumento das aposentadorias

e  pensões  atreladas  ao  salário  mínimo,  manteve  a  inflação  em patamares  baixos  e

desburocratizou o processo de criação de empresas. No final de seu segundo mandato

(2007 - 2010), a renda somada da classe C chegava a 500 bilhões de reais, alimentando

76% do consumo do país (MEIRELLES e ATHAYDE, 2014).

A melhora econômica pela qual passou as classes C, D e E é inegável, o aumento

do  consumo  pode  ser  visto  como  um  indicativo  da  mesma.  Contudo,  a  melhora

econômica foi suficiente para alçar pessoas a uma nova classe? Pochmann (2012), nos

mostra que de fato não existe uma nova classe média e sim uma classe trabalhadora



melhorada, pois os empregos gerados nos últimos governos federais (2003 - 2014) giram

em torno do salário de base. No que tange à base da pirâmide social brasileira não há a

emergência de uma nova classe média, o que ocorre é uma “orientação alienante” que

sequestra o “debate sobre a natureza e a dinâmica das mudanças econômicas e sociais,

incapaz de permitir a politização classista do fenômeno da transformação da estrutura

social e sua comparação com outros períodos dinâmicos do Brasil” (POCHMANN, 2012,

p. 8). Essa situação é, segundo o autor, de interesse de instituições multilaterais, como o

Banco Mundial, em difundir os êxitos da globalização neoliberal.

Pochmann analisa o período correspondente, no que tange aos governos Lula e

Dilma, de 2004 a 2010. Este período equivale a seis anos de crescimento da participação

dos salários na renda nacional e queda no peso relativo da propriedade. Essa alteração é

provocada  pelo  impacto  da  estrutura  positiva  decorrente  do  retorno  do  crescimento

econômico. Quanto ao mercado de trabalho, seu fortalecimento resultou na expansão do

setor  de  serviços  –  9  em cada  10  ocupações  tem remuneração  de  até  1,5  salários

mínimos.  Somado a isso temos as políticas de apoio às rendas na base da pirâmide

social  brasileira,  com elevação real  do valor  do salário  mínimo e da transferência de

renda. Isso levou ao fortalecimento das classes populares assentadas no trabalho e a

absorção do enorme excedente de força de trabalho.

As  novas  ocupações  na  área  de  serviços,  que  absorveram  a  massa  humana

resgatada  das  condições  de  pobreza,  permitiram  a  ascensão  social,  embora,  para

Pochmann, distante de qualquer configuração que não a de classe trabalhadora. Posto

que, em consonância com a literatura internacional,  esse segmento social  deveria ser

considerado na categoria analítica de working poor – trabalhadores pobres -, pois se trata

de  ocupações  de  salário  mínimo  oficial,  cujo  valor  real  determina  a  presença  de

trabalhadores pobres e sua relação com o nível de consumo. Essa interpretação de “nova

classe  média”  é  consequente  do  apelo  à  reorientação  das  políticas  públicas  para  a

perspectiva  fundamentalmente  mercantil  observando-se  o  fortalecimento  dos  planos

privados de saúde, educação, assistência e previdência (POCHMANN, 2012). Mas, de

que forma foi definida essa “nova classe média”?

Entre novembro de 2011 e abril 2012, por meio de Projeto Ministerial de setembro

de  2011,  foi  composta  a  Comissão  para  Definição da Nova Classe Média  visando a

“definição prática e conceitualmente sólida,  capaz de orientar as políticas públicas na

esfera federal  e contribuir  para o desenho e a implementação de programas e ações

focadas na consolidação e sustentabilidade da nova classe média brasileira” (BRASIL,

2011). Os critérios para definição dessa nova classe, como explicado no relatório oficial,



baseiam-se na renda – uma vez que optaram por critérios unidimensionais, a fim de uma

definição simples, de fácil aplicação e interpretação e que fossem pouco exigentes em

termos  de  disponibilidade  de  informações.  Dentre  as  possibilidades  de  utilização  do

critério renda, utilizaram a forma mais comumente utilizada no país, sendo esta a renda

bruta mensal normalmente recebida domiciliar per capita. Os critérios para definição dos

limites basearam-se em: quartis da distribuição – pontos de corte a partir dos percentis da

distribuição, por exemplo, utilizando para cada ano o 25º e o 75º percentis;  entorno da

mediana - pessoas em famílias com renda entre a metade da mediana e 1,5 vezes (ou 2

vezes) a mediana;  polariação – busca dividir a população em tantos grupos de forma a

minimizar a desigualdade interna dos grupos e maximizar a desigualdade entre grupos -

e ponto neutro - segundo alguns critérios, a classe média deveria começar onde termina a

pobreza; nesse caso, a escolha do limite inferior é equivalente a definição da linha de

pobreza, o dilema consistiria, então, em escolher um limite superior para a classe média;

uma opção menos arbitraria para essa escolha consiste em encontrar na distribuição de

renda o ponto distributivamente neutro.

Para Jessé de Souza esta visão economicista é prejudicial uma vez que além de

mascarar a ascensão social, esconde a forma como são divididas e mantidas as classes

sociais.  Para ele,  essa é uma tentativa,  não só brasileira,  de esconder  a origem das

desigualdades  sociais.  O  debate  da  “nova  classe  média”  é  pobre  e  superficial,  uma

explicação econômica e estatística que não explica nada. A renda não é fator suficiente

para agregar pessoas em um grupo de semelhantes, 

“Pessoas  com  renda  semelhante  podem  ser  muito  diferentes  entre  si.  Basta
comparar um trabalhador da  FIAT em Betim com um Professor universitário em
início de carreira que ganham salários semelhantes. Todas as escolhas da vida
dessas pessoas – a não ser a conversa sobre futebol no domingo – tendem a ser
muitíssimo  diferentes  entre  si”  (SOUZA em  entrevista  concedida  a  FREITAS,
2012). 

Para que se conheça uma classe social, outros fatores são mais importantes. O

como  as pessoas são produzidas como indivíduos, por exemplo, e o acesso distinto a

todos os bens e recursos sociais escassos em competição na luta social. A verdadeira

classe média é uma classe de dominantes em sociedades modernas, constituída pelo

acesso  privilegiado  a  um  recurso  social  escasso  de  extrema  importância:  o  capital

cultural. “Esse tipo de conhecimento é fundamental para a reprodução e legitimação tanto

do mercado, quanto do Estado... para a reprodução e legitimação da sociedade moderna”

(SOUZA em entrevista concedida a FREITAS, 2012). A incorporação desse capital exige



tempo  livre  o  que  as  classes  trabalhadoras –  classe  intermediária,  entre  as  classes

superiores e a ralé – composta por pessoas que vendem a força de trabalho para serviços

sujos, pesados ou humilhantes, mão de obra de pouco valor, não possuem. Para o autor,

a ênfase que se dá a ideia de “nova classe média” se deve ao fato que esse estrato social

é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico dos últimos anos.

Essas  transformações  econômico-sociais  têm  mudado  o  quadro  de  violência,

discriminação e pobreza na periferia, em particular na favela. A nova favela ou a refavela

é, pautando-se na pesquisa de Meirelles e Athayde (2014), formada pelos ingressantes no

mercado  de  consumo.  Possui  11,7  milhões  de  habitantes,  o  que  equivale  a  6%  da

população brasileira. São esses 6% que movem a onda transformadora que varreu o país

na  última década,  os  novos padrões de consumo baseiam-se nessa  população,  eles

reinventam atividades econômicas e contribuem para definir o perfil cultural do país dos

emergentes. Se a favela fosse uma unidade da federação seria o 5° mais populoso, capaz

de movimentar 63 bilhões de reais por ano. 

A faixa etária dessa população equivale a 26% com idade inferior a 15 anos, 61%

com menos de 35 anos, sendo que, na virada de 2013 para 2014, a média da idade dos

brasileiros era de 33,1,  na favela era de 29,7 anos.  Quanto à cor  da pele,  67% dos

habitantes da favela são negros,  é certo que fazem parte de uma longa linhagem de

excluídos do sistema econômico. No ano de 2013, o consumo das famílias periféricas

cresceu pelo décimo ano consecutivo.  De acordo com a pesquisa, a favela tem mais

disposição para efetuar compras do que o resto do Brasil. Há mais integrantes da “classe

C”  na  favela,  em  média  65%,  do  que  na  população  em geral,  54%.  O  ingresso  no

mercado de consumo é um fator que define essas famílias. Essa nova favela é, para os

autores, jovem e negra, “as afro-brasileiras figuram muitas vezes como protagonistas e

chefiam quase 40% dos lares” (MEIRELLES E ATHAYDE, 2013, p. 88).

Pautando-nos tanto nos resultados do Data Favela quanto nas pesquisas de Jessé

de  Souza  (2013),  vemos  que  essa  dita  “nova  classe  média”  é  composta  pelos

batalhadores, posto que estes são pelo menos 30 milhões de brasileiros que adentraram

no mercado de consumo por esforço próprio, é uma classe “morena, vinda de baixo”,

produtora de bens e serviços, consumidora crescente de bens duráveis, não possuem

nenhum dos privilégios de nascimento da classe média verdadeira. 



“Os batalhadores, em sua esmagadora maioria, tiveram que trabalhar desde muito
cedo,  estudaram  em  escolas  públicas  e  estudam,  quando  estudam,  em
universidades  privadas  à  noite.  Sem  acesso  aos  conhecimentos  altamente
valorizados que permitem a reprodução do mercado e do Estado, os batalhadores
compensam  essa  falta  com  extraordinário  esforço  pessoal  trabalhando  sob
condições penosas, sem garantias sociais, em atividades muitas vezes informais
sem pagamento de impostos” (SOUZA em entrevista ao INSTITUTO HUMANITAS
UNISINOS, 2013, s.n.).

Diante do exposto, evidencia-se a mudança percebida nas condições de vida dos

moradores da periferia, que passam a ter outra expectativa e percepção de sua condição,

esta mudança certamente está ligada a “explosão do consumo” das classes C e D.

Consumo

Esse  processo  de  mudança  da  trilha  sonora,  assim  como  da  subjetivação  do

indivíduo  através  desse  novo  estilo  musical  é  reflexo  do  tipo  de  sociedade  em  que

vivemos. De acordo com Bauman (2008), vivemos em uma Sociedade de Consumidores,

saímos do consumo e fomos para o consumismo. Este processo é o que o autor chamou

de Revolução Consumista. Neste tipo de sociedade o consumo tornou-se central para a

vida da maioria das pessoas, seu verdadeiro propósito de existência é como se, através

do  consumo,  a  variedade  de  formas  de  vida  pudesse  ser  moldada,  uma  vez  que  o

consumo fornece matéria prima para tanto. O autor diferencia consumo e consumismo da

seguinte  forma:  o  consumo  é  característica  e  ocupação  dos  seres  humanos  como

indivíduos; já o consumismo é um atributo da sociedade, para que uma sociedade adquira

esse atributo a capacidade profundamente individual de querer, desejar e almejar deve

ser  tal,  como a  capacidade  de  trabalho  na  sociedade  de  produtores,  destacada  dos

indivíduos e reciclada numa força externa que coloca a sociedade de consumidores em

movimento e a mantém em curso, enquanto ao mesmo tempo estabelece parâmetros

específicos  para  as  estratégias  individuais  de  vida  que  são  eficazes  e  manipula  as

probabilidades  de  escolha  e  conduta  individuais  (BAUMAN,  2008).  Dessa  forma  o

consumismo é percebido como um arranjo social que resulta da reciclagem de vontades,

desejos e anseios humanos rotineiros, que são permanentes e neutros quanto ao regime,

transformando-os na principal força propulsora e apelativa da sociedade, força está que

coordena  a  reprodução  sistêmica,  a  integração  e  a  estratificação  sociais,  além  da

formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante

nos  processos  de  autoidentificação  individual  e  de  grupo,  assim como na  seleção  e

execução de políticas de vida individuais (BAUMAN, 2008).

Na  sociedade  de  consumidores  a  cidadania  e  os  processos  identitários  são



mediados pelo consumo. Em sua pesquisa sobre a questão da segregação espacial e da

modificação do espaço público, Caldeira verificou que as ditas classes altas repreendem o

consumo dos pobres se estes transgridem a barreira invisível que existe entre as classes.

“o consumo dos pobres é repreensível se parece transgredir as linhas imaginárias
que separam os grupos sociais e mantêm cada um no lugar que lhe é ‘próprio’.
Como pode um empregado ousar comprar o mesmo tipo de carro que seu patrão?
Como pode ele ousar parecer-se com eles e deixar-se tomar por alguém de outra
classe? O mal-estar que as pessoas da classe alta sentem com a incorporação de
trabalhadores à sociedade de consumo, mesmo que modestamente, é evidente.
Se eles gastam dinheiro em algo considerado de classe alta, são ‘ridículos’, é ‘um
horror’...” (CALDEIRA, 2000, p. 73).

Essa discussão sobre o consumo constantemente recai  sobre a discussão das

necessidades humanas.  Em  O mundo dos bens (2004), argumenta-se que a falta  de

descrição explícita das necessidades humanas leva as ideias implícitas, que acabam por

se  infiltrar  na  análise  econômica.  Neste  sentido  há  dois  supostos  principais  que  se

reforçam mutuamente,  a teoria  materialista  e a teoria  das necessidades por  inveja.  A

teoria  materialista  divide  moralmente  as  necessidades  humanas,  há  as  necessidades

físicas e espirituais, que conferem dignidade de necessidade, e as necessidades que são

consideradas um luxo, artificiais e até imorais; a segunda complementa a primeira, trata-

se de uma visão relativista que invoca a teoria da inveja, porém, em consonância com os

autores, trata-se de um argumento fraco, posto que estados psicológicos não bastam para

uma  definição  subjetiva  de  pobreza,  lembrando  que  essas  abordagens  tratam  do

consumo dos pobres. Vale ressaltar que a pobreza é tratada como uma carência objetiva

de posses, um sentimento subjetivo de inveja e privação. Para Douglas e Isherwood, a

pobreza não deve ser medida pelas posses, mas pelo envolvimento social, isto posto,

deve-se verificar os laços dos pobres com a sociedade moderna e não se eles têm ou não

o que comer.

Todavia, essa visão preconceituosa do consumo de classes é uma prática que foi

interiorizada por toda a população, como podemos ver na entrevista de RDC 41 – 28 anos,

ensino superior incompleto – para esta pesquisa. 

“a vertente da ostentação, que é o que tá mais popular hoje em dia, remete ao
desejo da periferia a ter posses que não são das classes que eles tem acesso...
posses que a periferia não tem acesso a um carro de marca, a um tênis de caro...
uma roupa cara” (RDC 4)

Vemos na resposta de RDC 4 como esse discurso do “consumo inapropriado” foi

interiorizado inclusive  pelas  classes subalternas.  Mesmo fugindo  dos pré-conceitos,  é

1  A fim de preservar a identidade dos entrevistados não utilizaremos seus nomes verdadeiros e, diante 
desta impossibilidade, optamos por não usar nomes fictícios. Utilizamos a sigla RDC – rede de contado.



difícil  entender como alguém que passa necessidades opta por comprar um tênis, por

exemplo, e não itens de primeira necessidade. Neste sentido, a escolha dos bens cria

padrões de discriminação, superando uns e reforçando outros, posto que o consumo é o

lugar onde os conflitos entre as classes, originados pela desigual participação na estrutura

produtiva, ganham continuidade em relação à apropriação dos bens, ou seja, os padrões

de consumo também têm o poder de excluir. Esta forma de exclusão/separação entre as

classes possui o seu oposto, ou seja, os padrões de consumo também têm o poder de

incluir, uma vez que se os membros de uma sociedade não compartilhassem o sentido

dos bens, se estas fossem compreensíveis apenas à elite ou a maioria que os utiliza, não

serviriam como instrumentos de diferenciação.

Neste contexto, o pobre é “forçado” a uma situação em que tem que gastar o que

possui com objetos de consumo, um tênis, um celular ou uma roupa de marca a fim de

evitar a humilhação e a perspectiva de ser transformado em objeto de riso e piada, posto

que os bens são a parte visível da cultura, arranjados em perspectivas e hierarquias que

podem dar espaço para a variedade total de discriminações. Para os pobres, não adotar o

estilo consumista significa estigma e exclusão, porém abraçá-lo prenuncia mais a pobreza

do que impede a chegada dela (BAUMAN, 2008).

O ato de consumir  tornou-se uma espécie de padrão para a maneira como os

cidadãos das sociedades ocidentais contemporâneas passaram a encarar todas as suas

atividades. Um membro pleno, adequado e correto desse tipo de sociedade é aquele que

reage prontamente as tentações do mercado de consumo. “O domínio da hipocrisia que

se estende entre as crenças populares e as realidades das vidas dos consumidores é

condição  necessária  para  que  a  sociedade  de  consumidores  funcione  de  modo

adequado” (BAUMAN, 2008, p. 64). 

O consumo é  percebido  como um sistema de rituais  recíprocos que  envolvem

gastos para a marcação apropriada da ocasião, seja dos visitantes e anfitriões, seja da

comunidade em geral. O que chamamos de rituais de consumo são as marcas normais da

amizade. O fluxo padronizado de bens de consumo mostra um mapa de integração social.

Os bens são bens em virtude de serem especializados para certas atividades; em geral,

em  uma  escala  culturalmente  aceita  hierarquiza  os  bens  para  qualquer  propósito

determinado é a única liberdade da imposição cultural de que o indivíduo desfruta quando

escolhe bens de consumo e o âmbito e variação da qualidade dentro das possibilidades

de sua renda (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004). O consumo usa os bens para tornar

firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluídos e classificar

pessoas e eventos, desta forma os bens estabelecem e mantém relações sociais, possui



um duplo papel: provedor de subsistência e marcadores das linhas das relações sociais. 

O consumo é uma maneira de conquistar direitos autênticos, para Canclini (2010),

exercer a cidadania sempre esteve atrelado à capacidade de apropriação de bens de

consumo e  a  maneira  de  usá-los,  contudo  supunha-se  que  essas  diferenças  fossem

compensadas  pela  igualdade  em direitos  abstratos  que  se  concretizava  ao  votar,  ao

sentir-se representado por um partido político ou sindicato. As perguntas próprias dos

cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, etc –

são respondidas mais através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação

de massa do que pelas regras “abstratas da democracia” ou pela participação coletiva em

espaços  públicos  (CANCLINI,  2010),  ser  cidadão  não  é  apenas  ter  seus  direitos

reconhecidos pelo aparato estatal, mas também as práticas sociais e culturais que dão

sentido  de  pertencimento  e  fazem com que  se  sintam diferentes  os  que  possuem a

mesma língua, formas semelhantes  de organização e de satisfação das necessidades.

Neste contexto, duas tendências minam a soberania do Estado, sendo elas: o mercado de

consumo ser soberano, ele não tem agências executivas ou legislativas e nem tribunais

de apelação; e a inclinação do Estado a passar muitas de suas funções e prerrogativas

para os lados e não para cima, cedendo-os aos poderes dos mercados, promovendo uma

gradual  separação  entre  poder  de  agir  e  política.  O  Estado,  dessa  forma,  se  tornou

executor  soberano do mercado (BAUMAN, 2008),  este  último desacreditou  a  política,

exibindo-se como mais eficaz para organizar as sociedades, submetendo a política às

regras do comércio, publicidade, espetáculo e corrupção (CANCLINI, 2010). 

Nesse sentido os jovens que “não conseguiram realizar os sonhos e expectativas

criados pelo funcionamento da democracia política e pelo apelo da propaganda moderna,

numa economia de mercado mais aberta e internacionalizada” (SANSONE, 2004, p. 193)

e se voltam para o consumo. Posto que nesta sociedade a condição necessária para a

felicidade é o consumo excessivo, é o possuir, consumir e praticar determinados estilos

de vida. A felicidade é vista como marca da decência e garantia de respeito humano,

condição necessária para a dignidade e autoestima – como vimos com Meirelles no início

deste capítulo. A felicidade é associada não tanto a satisfação de necessidades, mas a

um volume e  uma intensidade de  desejos  sempre crescentes,  o  que  implica  no uso

imediato e a rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-la, ou seja, a felicidade

é uma combinação entre a insaciabilidade dos desejos com urgência e o imperativo de

sempre procurar mercadorias para satisfazê-la.

No estilo ostentação



A vertente do funk ostentação é originária da baixada santista em São Paulo. Este

estilo  chegou  a  Santos  meados  da  década  de  1990,  mais  precisamente  em 1995  –

segundo o DJ Baphafinha – e o responsável por isso foi o Lourival Fagundes, este dono

de uma equipe de dança, a Footloose. Para Marcelo Fernandes – empresário e produtor

de funk – a Footloose levou para a baixada a vestimenta do Rio e possibilitou a criação de

uma equipe de som. A primeira geração do funk na baixada fazia apologia ao crime, era

uma forma de influenciar  as crianças para sobreviverem da criminalidade.  A segunda

geração, de acordo com Fernandes, foi a geração da reciclagem, deixou de fazer apologia

ao crime. Já a terceira é a geração da ostentação, segundo Boy do Charme – primeiro

funkeiro a fazer um videoclipe de  funk  ostentação -, a criançada agora se espelha nos

carros, nas correntes de ouro, etc. Para ele “o mundo da ostentação fala do bem... fala do

que um trabalhador, um pai de família sonha em ter para colocar o seu filho dentro de um

carro... qualquer marca que seja... a melhor condição para a sua família, a melhor casa,

apartamento... para o seu filho” (entrevista cedida ao documentário  Funk ostentação, o

filme). Para o DJ Baphafinha passar a imagem do carro, da moto, da mulher bonita é legal

e é o que os rappers dos Estados Unidos fazem, “classe A, é bonito de se ver” (entrevista

cedida ao documentário Funk ostentação, o filme).

O estilo da ostentação chegou a capital paulista com a dupla Backdi e Bio G3 – o

último é empresário e criador da primeira música de funk ostentação da capital, “O bonde

da Juju”. Ele teve contato com os funkeiros da baixada em 2005, foi quando conheceu o

funk  e teve a ideia de levar para capital. Fez uma adaptação de  rap  e funk,  para ele o

funk, do jeito que está hoje, deve muito à baixada santista. Por São Paulo ser um centro

de referência tanto econômico quanto como estilo de vida, como nas palavras de Bio G3,

“dita moda mais fácil” somado a produção dos videoclipes de funk ostentação, possibilitou

a  expansão  do  estilo  para  fora  do  território  paulista.  Os  videoclipes  têm milhões  de

acessos, nacional e internacional, ganhou o território nacional e virou moda.

Konrad Dantas – diretor geral da produtora Kondzilla e criador da estética do funk

ostentação – conta que a 10/ 15 anos atrás não existia um videoclipe de verdade, todas

as pessoas que tinham capacidade técnica para fazê-lo tinham preconceito com o funk.

Eles se propuseram a mudar tanto a linguagem quanto a estética. Desde então surgiu um

novo segmento para o funk, a galera entendeu que se não fizesse o videoclipe iria ficar

para trás, o público começou a cobrar. Hoje, além de fazerem os videoclipes, o sertanejo,

o hip hop, etc, procuram associar seus trabalhos ao nome da produtora, esta se tornou

referência na produção de videoclipes. Mc Guimê – destaque em acessos no Youtube em



2012 com a música  Plaquê de 100 –  mostra que a “galera quer ver o clipe, se tornou

essencial... é bom sempre ter um clipe novo, uma imagem nova...” (entrevista cedida ao

documentário Funk ostentação, o filme).

Mas como se deu a inserção do funk dentro da perifeira paulistana, uma vez que

esta era dominada pelo rap? Marcelo Fernandes conta que conheceu São Paulo com o

rap e percebeu que poderia ter uma abertura com o funk. Começaram a implantar dentro

das comunidades, devagarzinho onde havia espaço. Começaram na Cidade Tiradentes,

fazendo vários eventos numa época em que o pessoal  não conhecia o  funk em São

Paulo. Para Fernandes o  funk  começou ali  e depois se espalhou para outras regiões.

Para o grupo de rap Pollo – rap da nova geração, que incorporou elementos estéticos do

funk -, hoje praticamente todas as quebradas tem muito funk, é o que domina. Para eles é

uma quebra de preconceitos, “onde antes só tinha um, agora também tem o outro... tá

unindo e chagando aonde os dois nunca chegaram” (entrevista cedida ao documentário

Funk  ostentação,  o  filme).  A esse  respeito  RDC 4  afirma  que  ambos  os  estilos  são

complementares, “as pessoas ouvem rap e ouvem funk” (RDC 4). Para Fernandes, o funk

da baixada é a história, o funk da capital é a realidade.

Para Mc Dede – ganhador do primeiro festival de funk -, “o luxo já estava dentro da

periferia  e  ninguém  sabia,  os  carros,  as  motos  são  elementos  que  já  estavam

incorporados dentro da favela”. Segundo ele, as pessoas que curtem  funk se apegam

nisso, gostam de portar um kit da hora. Diferente de só fantasiar, de acordo com Bio G3, a

ostentação na vida de muitos é até realidade e a molecada está se espelhando muito no

funk, não só no traficante ou no ladrão, “essa ascensão econômica e tal e São Paulo tem

essa parada, a metrópole do luxo... a periferia quis mostrar isso, mostrar que pode, nem

que de repente seja um esforço para ter, mas a periferia pegou esse ritmo geral, não só

no funk” (entrevista cedida ao documentário Funk ostentação, o filme).

O  Funk Ostentação tematiza sobre o consumo e/  ou o desejo de consumo da

população periférica da cidade de São Paulo. O rap, tido como o porta voz da periferia

que, através da sua prática discursiva, construiu um espaço de enunciação para os jovens

periféricos, mantem um discurso combativo, como lhe é característico no Brasil, todavia o

funk ostentação, em vista o contexto econômico social que vivenciamos na última década

-  como  vimos  acima  -  surgiu  e  cresceu,  adentrando  em  espaços  que  antes  eram

dominados pelo rap.

A nova trilha sonora da periferia é o discurso dos novos consumidores que, por sua

vez,  surgiram  das  políticas  de  redistribuição  de  renda.  Vale  ressaltar  que  o  funk

ostentação surgiu do consumo e possibilita prerrogativas para que se mantenha a cultura



consumista, ou seja, o funk ostentação surgiu do consumo e, por sua vez, sustenta o ideal

do consumismo. De que forma? O ato de ostentar vende uma imagem de sucesso que é

almejada por todos. Os indivíduos consomem para poder fazer parte do grupo, da mesma

forma que certos grupos, como os metaleiros se reconhecem pelas roupas pretas e pelas

correntes, os funkeiros da ostentação se reconhecem pelos objetos de consumo. Quais

são estes objetos? O chamado  kit:  roupas, correntes, bebidas, carros e motos, o que,

segundo os funkeiros, atraem as mulheres – estas, de certa forma, fazem parte do kit. 

“Quem não é, não se mete porra/ nóis só porta Oakley/ é o bonde da Juliet/ tá de
Juliet, Romeo 2 e Double Shox/ 18k no pescoço, de Ecko e Nike Shox/ tá de Juliet,
Romeo 2 e Double Shox/  vale mais de um barão/ esse é o bonde da Oakley”
(Backdi e Bio G3, canção: Bonde da Juju).

“E a cada dia da semana uma nova da lista/ não to comprando amor/ mas putaria
eu pago a vista” (BOY DO CHARME, canção: É charme chave).

“Quando dá uma hora da manhã é que o bonde se prepara pra Vibe/ abotoa sua
Pólo listrada/ dá um nó no cadarço do tênis da Nike/ joga o cabelo pra cima ou põe
boné  que  combina  com  a  roupa/a  picadilha  pode  ser  de  boy/  mas  não  vale
esquecer que somos vida loca” (MC GUIME, canção: Tá patrão).

Quando  selecionamos  os  bens  e  nos  apropriamos  deles,  definimos  o  que

consideramos publicamente  valioso,  bem como  os  modos  de  nos  integrarmos  e  nos

distinguirmos na  sociedade,  de  combinarmos  o  pragmático  e  o  aprazível  (CANCLINI,

2010). Essa discussão sobre o consumo de bens remete a questão do gosto. Partindo do

pressuposto de que o gosto remete a uma dimensão moral, percebemos o porquê das

críticas em relação ao consumo dos subalternos. O gosto também proporciona a exclusão

e inclusão de grupos, uma vez que constitui um estilo de vida e espelha as escolhas que

dizem quem a pessoa é ou não é, ou seja,  o gosto separa o “nobre”  do “bruto”  e  o

“superior” do “inferior” opera nessa dimensão externa corporal (SOUZA, 2012). 

No caso do funk ostentação, para fazer parte do bonde - do grupo - é preciso

consumir, mas consumir os bens “eleitos” como identificador do grupo. Esses bens, que

compõem o kit, devem ser obrigatoriamente de marca, os produtos piratas não são bem

quistos por esse grupo. Temos, por exemplo, as marcas de camisetas mais citadas pelos

funkeiros são: Lacoste, Armani e Ambercrombie; de bonés: Lacoste, John John e New

Era; de perfume: Carolina Herrera 212, Bleu de Chanel e Paco Rabane (Data Popular,

2014).

 Os  rappers,  como Emicida  e  Criolo,  utilizam as  marcas  que  são  oriundas  da

própria  periferia,  como a  1 da Sul, do escritor  Férrez,  ou a  LabFantasma,  do  rapper

Emicida. Algumas marcas de grife, por sua vez, querem se desvincular do setor mais

pobres  da  sociedade.  “Boa  parte  das  marcas  tem  vergonha  dos  seus  clientes  mais



pobres. São marcas que historicamente foram posicionadas para a elite e o consumidor

que  compra  exclusividade  pode  não  estar  muito  feliz  com  essa  democratização  do

consumo” (MEIRELLES em entrevista cedida à NEUMAN, 2014, s.n.). Representantes de

algumas dessas grifes procuraram o Instituto Data Popular a fim de obter orientações

para que seus produtos fossem desvinculados desse setor, outras marcas, no entanto,

viram uma oportunidade de aumento das vendas e procuraram o mesmo instituto com o

intuito de melhor atender o setor pobre da sociedade brasileira (NEUMAM, 2014).

De acordo com Bauman (2008), na sociedade de consumidores os processos de

identificação se dão através dos objetos de consumo, assim como quando não se tem a

presença  de  autoridades  inabaláveis,  os  indivíduos  tendem  a  buscar  orientação  nos

exemplos pessoais celebrados na atualidade. Isto posto, a figura do funkeiro que ostenta

bens de consumo é o exemplo a ser seguido. 

Considerações finais

Os  processos  de  subjetivação  na  atual  configuração  social  baseiam-se  no

consumo, da mesma forma os processos identitários dependem daquilo que se tem ou do

que  pode  chegar  a  ter.  não  participar  da  dinâmica  de  consumo  da  sociedade  de

consumidores significa não estar incluso socialmente. Estes arranjos no âmbito do sujeito

são decorrentes da soma de alguns fatores, como a mudança na forma do capitalismo -

este saiu de um modelo duro/ pesado para um modelo flexível que valoriza as pequenas

empresas,  o "ser o próprio patrão" -,  a sociedade de consumidores e as políticas de

redistribuição  de  renda,  melhoraram  as  condições  econômico  sociais  na  periferia

brasileira como um todo. Partindo da nova trilha sonora da periferia, que propõe uma vida

de luxo, sucesso e sacanagem, e tendo em vista que a produção do discurso musical é

indissociável do contexto sócio histórico, podemos ver o impacto dessas mudanças. A

discussão  de  uma  nova  classe  média,  ainda  que  baseada  num  discurso  pobre  e

insuficiente como é o discurso economicista é um indicativo da proporção que adquiriu

tais mudanças. 

A sociedade de consumidores alterou a dinâmica de construção dos processos

identitários. Como vemos com o funk ostentação, os objetos consumidos constroem a

identidade do sujeito e não o contrário. Como um item de série, os objetos carregam em si

a identidade. Ao vermos uma pessoa na rua a julgamos pertencente a determinado grupo

pelos objetos que ela usa. O consumo, parte integrante do sistema social,  é fonte de

inclusão e exclusão de grupos, formador de identidade e fonte de inclusão social. Para



além dos julgamentos dos bens consumidos, devemos observar a inclusão social que eles

promovem. Uma das críticas ao funk ostentação baseia-se na ultrapassagem na barreira

de classe na esfera do mercado de consumo. Todavia, essa ultrapassagem não denota

que esses indivíduos pretendam sair de sua classe social, o objetivo central é mostrar que

eles  também  podem  consumir  os  mesmos  bens  que  as  ditas  classes  dominantes  e

fazerem parte dessa sociedade. Ainda que o objetivo fosse mudar de classe, esse não

seria  alcançado somente pelo consumo. Como vimos acima, a  formação das classes

sociais não depende apenas da renda. A aquisição de capital cultural e social é, de certa

forma, mais importante do que a renda. 

Dadas  as  mudanças  econômico  sociais  pelas  quais  passou  a  periferia  e  a

construção de uma sociedade de consumidores percebemos a construção de um terreno

propício para o surgimento do funk ostentação. Mesmo que os processos pelos quais se

deu esse surgimento não revelem a continuidade das discriminações e preconceitos pelos

quais passam esse estrato social, o  funk  ostentação denota a autoestima adquirida por

esses indivíduos com as melhorias econômico sociais nos dois últimos governos federais,

assim como exemplifica a formação das identidades através dos bens.
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