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Resumo 
 
A APAFUNK, Associação de Profissionais e Amigos do Funk, mixando produção artística e 
cultural e manifestação política, traz, desde sua criação, o intuito de “defender os direitos dos 
funkeiros e lutar pela Cultura Funk, contra o preconceito e a criminalização”. No elenco de suas 
atividades pode-se contar com a Roda de Funk, os saraus de poesia e o mais novo componente da 
Associação, o Bloco Apafunk. Neste trabalho tentaremos uma incursão na “batucada” feita pelo 
Bloco. Onde a apresentação artística se funde com a reivindicação política? Trazendo a tona o 
caráter performativo e político das apresentações, tendo a música como elemento comunicador, 
buscaremos analisar como as apresentações contribuem para uma gramática social que conjuga 
prática cultural e política feitas através desse “coletivo musical de ocupação dos/nos espaços 
públicos. Que mediações são feitas a partir dessas intervenções? E quais elementos emergem 
através de um empoderamento através do direito de fala, feito através do funk? 
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LINHAS INTRODUTÓRIAS 

Para entender um pouco do Bloco da APAFunk e sua batucada é preciso traçar um panorama dos 

elementos que nos guiam até ele. Através dele podemos ligar diversos assuntos de maneira inter-

relacional, e, antes de tomá-lo efetivamente, é necessário passar pelas janelas de discussão que o 

mesmo abre. Comecemos então pelo funk.  

O funk na cidade do Rio de Janeiro possui uma posição singular. Nesta cidade ele tem sua maior 

expressão, coibição e consumo. Assim, desvencilhando de cronologias exacerbadas, faremos uma 

pequena incursão, tentando salientar pontos importantes, desde suas primeiras aparições, ainda 

ligadas ao soul norte americano, até suas expressões mais recentes, bem como sua relação com as 

periferias e a mídia.  

Tentarei, dessa maneira, traçar a linha que nos conduzirá até a criação da APAFunk, a Associação 

de Profissionais e Amigos do Funk, terreno fértil e unicamente responsável pela criação do Bloco 

APAFunk.  

 

FUNK EM TEMPOS: PANORAMA DO FUNK E A CRIAÇÃO DA APAFUNK 

 

A Associação de Profissionais e Amigos do Funk (APAFunk), entre articulações e movimentações, 

entrou no cenário da cidade do Rio de Janeiro em 2008 para questionar a posição dos profissionais 

do funk e suas condições de trabalho, como também, reivindicar o lugar  do funk  como  expressão 

e cultura popular e questionar a sua criminalização. 

 

Assim, principalmente no inicio de sua existência, dentre suas atividade estavam as Rodas de Funk 

e os saraus, realizados mensalmente. No sarau e nas Rodas de Funk – inspiradas pelas rodas de 

samba- uma mesa ampara os aparelhos de som e os MCS ficam à frente, rodeado pelos outros 

participantes, entoando as músicas e convidando os participantes, relembrando outrora que, “estes 

ritos orais complicados e evoluídos só nos mostram em jogo sentimentos, ideias coletivas, e tem até 

a extrema vantagem de nos fazer compreender o grupo, a coletividade em ação, em interação se 

quisermos”.(MAUSS,1921:327) 

 



As rodas de funk e os saraus, inúmeras vezes realizados - principalmente nos primeiros anos da 

associação- faziam a base de uma mediação com o espaço público e entre os que conheciam ou não 

o funk. Tais apresentações chegaram aos mais diversos lugares: prisões, escolas, faculdades, estação 

de trem e praças públicas. Tais atividades ou táticas (DE CERTAU,2008) além de trazerem a 

conectividade com o público, através do fazer artístico, propunha também uma ferramenta 

pedagógica para a organização e conscientização dos profissionais do funk e funkeiros no 

reconhecimento de seus direitos, promoção da cidadania e a visibilização da dimensão política nos 

atos da APAFunk1, colocando em pauta um posicionamento crítico em relação ao Estado, ao 

mercado fonográfico e as equipes de som(SILVA, 2014).  

 

Associação traz  à centralidade questões do “mundo funk”2.  É necessário lembrar que, em relação 

ao estilo musical, Lopes (2011), nos situa em um panorama de divisões dos momentos de como o 

funk foi categorizado na cidade carioca, dividindo-o em três cenas3.  

 

Primeira cena; a cidade do Rio de Janeiro conheceu o funk desde meados dos anos 70. Ainda, 

naquele tempo, a música vinha carregada com o resquício do soul norte americano que serviu de 

fonte de inspiração em território nacional.  Aos poucos a novidade do som ia ganhando multidões 

nos grandes bailes realizados nas quadras esportivas e nos clubes das zonas sul, e principalmente na 

zona norte e oeste da cidade, às vezes referenciado como uma festa, a “diversão do subúrbio” 

(LOPES,2011), lotava casas de show como o Canecão – antes deste ser reduto da MPB-  juntando 

cerca de  5 mil pessoas por baile (VIANA, 1988). 

 

Segunda cena: ainda em meados dos anos 90, ocorrem os episódios conhecidos como os “arrastões” 

nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tais “arrastões” eram caracterizados pela mídia como 

suposta invasão das praias por uma centena de “jovens funkeiros” que “só estavam lá para saquear 

os banhistas de classe média”. Envoltos nessa midiatização, que fundia os jovens das periferias com 

o perigo dos assaltos, roubos e furtos, os funkeiros  tornaram-se conhecidos pela classe média da 

Zona Sul carioca, logo classificado sob o signo do “perigo”.(FACINA, 2010). 

 

Terceira cena: mesmo com certo estigma e ainda estampando os cadernos policiais, o funk ‘“vira 

                                                
1 � A criação e divulgação, em 2009, da Cartilha feita a várias mãos Mcs, Liberta o Pancadão proporcionou uma 
espécie de guia de reconhecimento de direitos e emancipação para os  profissionais do funk. Ver mais em Laignier 
(2010).  
2  O funk começa a ser conhecido no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, em meados dos anos de 1970. 
(VIANNA,1988). Ainda nessa época era muito influenciado pelo soul norte americano, passando por peculiar 
ressignificação em território carioca. (HERSCHAMNN, 2000). 
3  � Aqui, entendemos “cena” como as representações sociais construídas acerca do funk. 



moda” e passa a ser consumido em “academias, ginásticas, boates e clubes localizados em áreas 

nobres do Rio de Janeiro” (LOPES, 2011), sem falar nos jovens de classe média que passavam a 

frequentar os bailes (LOPES, 2011; HERSCHMANN,2000) contribuindo para uma certa 

glamorização do funk. (LOPES,2011; HERSCHMANN,2000)  É dessa época que começam as 

divergências de um tipo de funk; um que toca na zona sul e um outro consumido pelas periferias.  

 

Tal visibilidade, “glamorização”(HERSCHMANN,2000), faz com que, nos anos 2000, o ritmo 

ganhe uma maior visibilidade sendo tratado como uma expressão legitimamente carioca. Porém, 

dessa vez, o funk passará a ser associado à temática que envolve sexo e tráfico, como aponta Lopes. 

Gravidez, disseminação de HIV, prostituição de menores, a divisão em quem canta um “funk do 

bem” ou um “funk do mal” chamados “proibidões” - que fazem apologia ao tráfico- elencam as 

características da produção dessa época. Ainda situado nessa relação de perigo, com o que de mal e 

ruim há na favela, o funk novamente volta a ser alvo de criminalizações, principalmente pela 

repercussão do assassinato do jornalista Tim Lopes da Rede Globo em 2002, que para mídia teria 

morrido num cenário de baile funk. (LOPES,2011)  

 

Por sua ligação com territórios mais periféricos da cidade, o funk perfaz-se no encontro da situação 

político- social peculiar da cidade do Rio de Janeiro. É de notar que, na esteira dos anos 2000, em 

especial em 2008, foi sancionada a Lei Álvaro Lins, 5.265-2, que colocava a realização dos bailes 

tipo funk e festas de música eletrônica sob a permissão da Secretaria de Segurança do Estado. 

 

Como me informou uma interlocutora, as proibições eram tratadas diferentemente pelo Estado. 

Bailes que fossem organizados por setores de maior capital social e econômico teriam menos 

empecilhos à sua realização. Mesmo que alguns bailes tivessem suas relações atreladas a 

comercialização do narcotráficonto, não elimina os altos números de bailes que foram fechados. 

Dessa maneira, a produção e execução dos bailes funk “feitos pela comunidade” eram submetidos a 

dificuldades e existência de obstáculos cada vez maiores à sua realização. Na ebulição desse cenário 

emerge a criação da associação. 

 

No âmbito de sua política de segurança, o governo do Rio de Janeiro havia realizado a experiência 

do GPAE (Grupo de Policiamento em Áreas Especiais), implementada no Morro da Providência e 

no Centro da cidade, onde propunha uma polícia com práticas comunitárias e ações preventivas. 

Esse projeto culminou, em 2008, com a emergência da primeira  UPP – Unidade de Polícia 

Pacificadora, no Morro Santa Marta, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, que se propõe 

também a ser uma polícia de caráter comunitário, com intervenção direta em favelas, com a 



proposta de desarticular quadrilhas, tráfico, crime organizado, etc. 

A convergência desses fatores cria um cenário que tem incluso o aumento do tráfico, o inchaço das 

áreas periféricas da cidade- resultado de um cenário de urbanização brasileira desigual e 

segregacionista-, uma intervenção cada vez maior das forças policiais nas periferias e a criação de 

um tipo de preconceito que atinge pessoas que moram nas áreas periféricas e consumem o funk. 

 

Lopes (2011) e Facina (2010) em seus estudos sobre o ritmo  musical, mostram o fato deste ser uma 

prática que tem seus maiores consumidores na  periferia. Além disso, esta prática cultural mostra-se 

ainda não desvencilhada de uma identidade deteriorada, do estigma (GOFFMAN,1982) que é 

conferido à favela. Nestas considerações, o cenário funk, “insere-se num processo amplo de 

estigmatização da própria favela e de seus sujeitos.” (LOPES,2011).  

Contudo, “para alguns funkeiros, esse preconceito será a causa para a transformação do funk em 

movimento político de luta contra a criminalização das favelas e suas práticas.” (LOPES,2011). 

Desses esforços, que aos poucos foram se agigantando, é que assenta a criação da associação. 

“APAFUNKÊ” 

O mote inicial da associação: questionar a criminalizaçao do funk, assim como pensar a questão do 

mercado do/no “mundo funk”. Desse pontapé surge a Associação de Profissionais e Amigos do 

Funk – APAFunk. A partir do esforço de juntar profissionais do funk, como MC´S, Dj´s, mas 

também apreciadores do estilo e de sua expressão cultural, a associação contou, no início das suas 

lutas de estabelecimento e reconhecimento, com a ajuda de membros da universidade, bem como de 

deputados, que proporcionou uma via de mão dupla de troca e de (re)conhecimento. Essa via de 

mão dupla foi encabeçada por alguns nomes; Mc Leonardo, Júnior, Marcelo Freixo, Orlando 

Zaccone, Adriana Facina, Mano Teko, Pâmela Passos, entre outros.  

A APAFunk aponta como objetivo, 

O intuito é defender os direitos dos funkeiros e lutar pela Cultura Funk, contra o preconceito e a 

criminalização. Para isso, a Associação promove debates na sociedade sobre a situação dos artistas do funk, 

bem como atividade de conscientização dos funkeiros sobre seus direitos. Rodas de funk, palestras e vídeos 

são alguns instrumentos utilizados pela associação para levar a mensagem da Associação para universidade, 

escolas, cadeias, favelas, praças, ruas e todas as instituições da sociedade que abram espaço para debater a 

nossa cultura. (Fonte: www.apafunk.org.br) 



A associação se propõe a dar voz à cultura funk e por ela tira sua unicidade. Sua visibilidade e força 

é vista logo em seu primeiro ano de existencia, em especial num episódio que a APAFunk 

“mobilizou a geral”  e teve um papel de articulação até então não visto. Tal evento ocorreu no dia 

22 de setembro de 2009, dia em que Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro encheu-se de 

funkeiros. Naquele dia, com o apoio e articulações das parcerias feitas pelos membros da 

APAFunk, a lei Álvaro Lins foi revogada, e a Lei 5543 foi aprovada, definindo o funk como 

movimento cultural e musical de caráter popular.  

Através da aprovação dessa lei, a cultura Funk, propõe a busca pela delimitação de um lugar de 

maior visibilidade tanto dos profissionais do funk, bem como qualquer um que goste ou se 

identifique com o estilo. “O funk fora enunciado como ‘uma cultura’, ‘uma linguagem’, uma forma 

de comunicação da favela”’. (LOPES, 2011:65).  

Assim, como aponta Enne e Gomes (2013:51) a APAFunk também se “coloca como protagonista 

de um intenso processo de ação cultural e política, tomando para si o direito à fala e à legitimidade 

da representação, consolidando sua ação em práticas diversas com múltiplos eventos e intervenções 

no espaço público. No caso das atividades da APAFunk o microfone está aberto a quem interessar. 

Imersos no direito de fala, percebemos também que;  

“as apropriações culturais, em especial as ligadas ao universo musical, permitem que esses sujeitos 

experimentem um empoderamento como enunciadores, garantindo não só que suas vozes tenham escoamento 

e suas representações tenham visibilidades, mas que possam escolher em suas manifestações artísticas, sobre o 

que falar, o que falar e por quem falar” (ENNE; GOMES.2013:46) 

Trazendo o funk como elemento que faz circular uma mensagem, as atividade da Associação- as 

Rodas de Funk e os saraus, realizados mensalmente, faziam, por vezes, as vias de táticas (DE 

CERTAU, 2008); além da conectividade com o público, através do fazer artístico, de assinalar sua 

singularidade através da sua modalidade artístico-cultural, marcando coletivamente seu lugar na 

cidade, reivindicando sua posição e tentando acessar e exibir  que cada cidadão tem direito à 

cidadania, os atos realizados pela associação propunham também uma ferramenta pedagógica para a 

organização e conscientização dos profissionais do funk e funkeiros no reconhecimento de seus 

direitos, promoção da cidadania e a visibilização do fazer político através da APAFun4, ao colocar 

em pauta um posicionamento crítico diante de suas relações com o Estado, o mercado fonográfico e 

as equipes de som (SILVA, 2014). 

                                                
4 � A criação e divulgação, em 2009, da Cartilha feita a várias mãos Mcs, Liberta o Pancadão proporcionou uma 
espécie de guia de reconhecimento de direitos e emancipação para os  profissionais do funk. Ver mais em Laignier 
(2010).  



Nas palavras de seus primeiro diretor, a APAFunk nasce assim de um “processo de conquista”. 

Característico dos movimentos associativos, no início dos esforços para realizar a associação, Mc 

Leonardo comenta da dificuldade de plena aceitação da ideia entre os profissionais do funk. Como 

pude perceber em algumas de suas falas, alguns profissionais, inclusive certos nomes conhecidos, 

achavam a ideia de criar uma associação e uma lei que pudessem garantir o seu direito de 

expressão, e de certa forma encaixá-los numa categoria no mercado fonográfico, uma ideia 

interessante, porém, dificilmente exequível.  

Quando o MC pontuava que discutir o funk provavelmente esbarraria em questões voltadas às 

políticas de segurança ou de questionar um mainstream da produção fonográfica desse ritmo, as 

opiniões divergiam e se arrefeciam. Se uma parte da “massa funkeira” vinha com a força e a 

vontade de se pensar como grupo, movimentando-se por uma causa comum, ao encontrar pessoas 

que figuram os meios políticos e acadêmicos, criou-se uma aliança que proporcionou certa 

visibilidade e uma troca de ideias entre os participantes, que serviu para tatear qual seria a melhor 

maneira de como se organizar e de agir.  Um dos pontos seria posicionar a discussão sobre o funk 

não mais sob a ótica da segurança pública, mas sim direcioná-la às politicas culturais. 

Como sugere Lopes, a APAFunk traz uma identidade que, diante dos vários estilos que compõem a 

cena funk, começa a constituir-se em seus bastidores. Trata-se da discussão que tem como alvo “a 

identidade do funk de raiz.5” Tal reivindicação toma visibilidade com a articulação dos membros da 

APAFunk. “Muitos excluídos do mercado fonográfico, muitos MCs e DJs, que tiveram o inicio de 

suas carreiras na década de 1990, começam, em 2008, a construir um novo sentido para o funk e 

para as suas próprias identidades.” (LOPES: 2011)”. Ainda que esta discussão  norteei certas 

considerações no campo identitário, percebemos, assim como Lopes, que trata-se de um “campo 

discursivo que mostra as alianças e os conflitos inerentes a formação da identidade funkeira” 

(LOPES: 2011). 

 

Tal campo discursivo é feito e colocado na cena pública através dos próprios funkeiros, ou seja, por 

sujeitos que não fazem parte das elites. Assim, “esses funkeiros fornecem um significado 

explicitamente político para as suas performances de palco e para o próprio funk carioca.” 

(LOPES,2011).  

 

Essa situação, de criação de espaços e diálogos com os poderes públicos, é possibilitada por uma 

                                                
5  Esta identidade do Funk de Raiz constitui-se por uma escolha na performance e seleção de músicas que se 
voltam para a vivência na favela como uma forma de conscientização e mobilização política, construindo um tipo de 
“funk consciente” excluindo, por sua vez, músicas de teor mais sexualizados e de outras vertentes dentro do funk. 



emergência de uma nova forma de movimentação social que se utiliza do viés artístico e cultural 

proporcionando o surgimento de novos sujeitos, estético e políticos, que emergem via associação. A 

emergência desses sujeitos (AGIER, 2012) é viabilizada por um empoderamento feito pelo poder de 

fala (ENNE; GOMES, 2013), de enunciadores qualificados dentro de uma cena seletiva, que 

permitiu, dentro desse processo, uma politização do funk. 

 

A questão da identificação de pessoas sob um signo, nesse caso o funk de raiz, situa, de certa forma, 

a escolha de um tipo de linguagem e de músicas, como elementos que endossam uma demarcação e 

posicionamento específicos, contribuindo para posicionar o funk de uma nova maneira no cenário 

citadino. Como escreve Lopes, 

 
 “Nesse sentido, poderiam dizer que a identidade de funk de raiz é uma coprodução em que os artistas 
começaram a reconstituir a si próprios  e a suas histórias não só no espaço multimídia (com textos visuais e 
escritos- produzidos por eles e pelo público que acompanha o funk de raiz), mas também nas rodas, eventos  
onde ocorriam a interação diretas, e a performance do funk era encenada como um tipo de ativismo 
político”(Lopes,2011) 
 
 

Esta identificação é uma linguagem que se torna um elemento constitutivo da associação, como 

também um signo de diferenciação que o limita e o distingui, mas paralelamente potencializa o 

cenário funk desviando- se, mas não negando, outras cenas mais estigmatizadas.  

 

 

UM BLOCO DE FUNK E A RUA COMO CENÁRIO 

 

Nessas perfomances de funk realizadas pela APAFunk, tanto dos Saraus como as Rodas de Funk, a 

rua é descoberta como palco ativo de manifestações e as artes como reinvenções do fazer político. 

Continuando com a pauta de ocupar as ruas e espaços público um novo membro nasce, um dos 

“braços da APAFunk, o bloco”, mostrando-se resultado de uma inovação performativa e criação 

cultural.  

 

O Bloco, que surgiu em 2012, é o mais novo empreendimento da Associação. Sendo visto no elenco 

das atividade da Associação, nascido, como me disse uma interlocutora,  de uma motivação 

contagiante de  “vontade de fazer as coisas”,  vem a ser uma extensão das suas formas de 

atividades. Com incipientes anos de existência, busca ainda se estabelecer e encontrar suas bases, 

mas continua com a propostas de ser um porta voz da cultura funk e também apoiador das causas da 

APAFunk. “Pode haver mil amigos do funk aqui no Bloco, mas enquanto tiver um profissional do 



funk6, nosso trabalho tem fundamento e a APAFunk continua existindo. O contrário não é 

possível.”, diz um dos coordenadores do Bloco APAfunk. 

 

“Uma ponte importante para gente”, por exemplo, foi uma expressão utilizada algumas vezes como 

chamada para as apresentações do Bloco, principalmente em apresentações nas favelas, denotando 

ai seu caráter de mediação e de conquista de público. A aproximação com o bloco, não se trata, a 

priori, de uma exclusiva identificação dos seus participantes com o funk de raiz, especificamente. 

Apresenta-se como uma troca, um “dom de abertura”; trata-se de uma aproximação de afins, de 

quem entende o cenário do funk, quem busca uma forma de fazer político através da bandeira de um 

estilo musical marginalizado, ou mesmo criando “pontes” para quem não entende e não faz parte 

dessa cena.  

 

Como me falou  em entevista um dos coordenadores do Bloco, as ações feitas pelo coletivo 

baseiam-se no que o MC Leonardo7 nomeou como MIL; mobilização, informação e luta. Esse 

tripé,marcando uma incitação a essas atitudes, é no que se baseia a conduta do coletivo, tanto para 

“chamar gente pra somar” - para se integrar e se sentir convidado a participar do coletivo-, como 

para suas interações feitas através de suas intervenções na cidade. A fala de uma das componentes 

da Associação, ritmista e uma das idealizadoras do Bloco, reitera a mensagem; 

 “O objetivo é chegar nos lugares onde, de fato, a gente vai poder intervir, onde de fato a gente vai estar 

dialogando, onde de fato a gente vai estar fazendo política né […] Eu acho que a gente quer resgatar esse 

sentimento, a gente quer ir para as manifestações, a gente quer ir para os espaços, a gente quer... O Funk é 

um instrumento poderosíssimo de comunicação. […] Conheci todas as favelas do Rio, militando na 

APAFunk, mudei completamente o meu olhar, se talvez eu estivesse... Se tivesse esse crivo, essa chancela 

assim, na... “Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo...” Talvez eu nunca pudesse ter chegado né. […] É 

importantíssimo que as pessoas escolham os seus caminhos, mas a APAFunk ela tem um objetivo, ela tem 

um objetivo e eu acho que todos nós aqui, na medida que a gente chega, a gente tem que assumir isso com 

gosto, e eu acho que vocês não vão se arrepender quando a gente começar as apresentações vocês virem... 

Vocês já viram isso né, morador de rua, gente de tudo que é canto, trabalhador correndo, indo para casa, e 

parando para ouvir a mensagem e ficando com aquilo na cabeça, é uma experiência assim que, nada paga. 

Então, em nenhum outro espaço proporciona o que a militância na APAFunk.” [ Bate papo de Ritmista, 18-

08-2014]. 

Visibilizar as questões que APAFunk  discute e apoia,- como por exemplo, a luta por condições 

                                                
6  Na APAFunk, os profissionais do funk são: DJ, MC ou os donos de equipe de som, “o produtor cultural do 
baile”, como me disse um interlocutor, responsavel por toda a produção do baile, 
7  O primeiro diretor da Associação, que tem sua votação para diretoria de quatro em quatro anos.MC Leonardo, 
juntamente com seu irmão e parceiro musical, Júnior, são os MC´s mais presentes e atuante nos ensaios.  



justas de trabalho do mundo fonográfico do funk, luta pela revogação da 0138, o questionamentos 

sobre a criminalização do funk, dentre outras- é também uma forma de viabilizar um debate para 

questões que despontam nas periferias e se encontram menos midiatizadas. Coloca-se em discussão, 

dessa maneira, tanto assuntos relativos à vivência nessas áreas, como a questão da produção desse 

lugar do qual se fala. Mesmo uma produção das margens enunciada por quem está à margem, a 

capacidade de comunicação, expressada pela música, pretende também uma possibilidade de 

engajamento, de abertura a uma pauta x de reivindicações. 

 

Inspirando- se nas formulações de Das e Poole(DAS, V & POOLE, D., 2004), pensar nos tipos de 

atividades feitas nos espaços públicos pelo Bloco – mas também pelas rodas de funk e os saraus- 

colocando em primeiro planos MC’s e funkeiros, é tomá-los como sujeitos políticos e de 

enunciação, num processo reivindicativo de suas causas e lutas. 

 

Num cenário citadino, onde a cidade se faz através de seus encontros, relações, situações e 

interações de suas forças e sujeitos (AGIER, 2011), trazer o funk para os espaços públicos trata-se 

de colocar a baila tanto uma relação de alteridade.Vê-se que, a partir do momento que esses sujeitos 

entram em contato, há um terreno fértil para o florescimento dessa identidade, que tem um peso 

político e estético diferenciado possibilitado pela cidade como dispositivo cultural, e espaço, por 

excelência, das diferenças. Com relação a APAFunk “e seus braços”, este artifício  parte de uma 

configuração interna,  na sua pauta de reivindicação política, que deságua na apresentação pública, 

traduzida através da música e do componente performativo, criando uma gramática social que parte 

de  uma política de acesso e direito à cidade  alicerçada na expressão artistica funk.  

 

Mizrahi (2010), a propósito da criação estética feita pelo funk, traz uma figura interessante para 

uma discussão sobre o Bloco da Apafunk, funk e favela. 

 
Já foi dito que o Funk é a cola da “cidade partida”. Essa imagem pode ser produtiva se pensarmos em uma 
cola fluida, que não promova a amalgamação, formada pela substância estética que preenche com 
maleabilidade os vãos que separam as partes da cidade, do ciborgue, de modo que as partes se tocam mas não 
se fundem [merge]; menos por causas sócio-econômicos e mais por razões que  governam  os  gostos,  em  
suma,  por  motivos  de  preferências  e  escolhas.  O Funk, por meio da arte e de um senso estético próprio, 
promove essa aproximação de  estéticas.  Com  essa  ideia  não  pretendemos  descrever  um  Rio  de  Janeiro 
‘democrático’,  onde  haveria  uma  convivência  em  que  classe  e  cor  não  seriam empecilhos para as 
relações sociais. Ao contrário, trata-se de reconhecer o modo pelo qual as  diferenças  que  estas  categorias  
subsumem  são  centrais  para  as interações sociais na cidade e como é através da aparência que elas podem 
ser melhor acessadas. Contudo, parece haver no Rio espaço para a suavização dessas clivagens, o que é 
obtido de modo especialmente eficaz através da estética, de sua criação e manipulação. 
 

                                                
8  Resolução assinada em 2007 por José Mariano Beltrame, condicionando a realização de eventos culturais, 
esportivo e social sob a autorização prévia do policiamento de determinadas áreas. 



 
A APAFunk com as Rodas de funk, com os saraus e com o Bloco, permite circunscrever uma 

presença nos espaços público da cidade, fazendo um processo de mediação.Utilizar o funk, nesse 

contexto é tentar fazer que as parte se toquem. Ao utilizá-lo usando uma marcação discursiva 

distinta, traz uma clivagem diante das outras vertentes que o funk pode apresentar, alardeando outra 

forma possível de consumo do estilo musical através de uma forma estética que o mescla com uma 

discursividade com mais política.  

 

O espaço de intersecção, de mediação,  é criado através do ato performativo e ativo da linguagem, 

da interação possibilitada pela visibilidade pública, permitindo um lócus, mesmo que transitório e 

limitado, para falar de política por sujeitos que se situam à margem e que se vêem, por vezes, sendo 

repreendidos por suas práticas. Essa formação se apresenta como uma interessante tática de 

desvencilhamento das margens, pois o que não configura nos moldes de um Estado torna-se sempre 

aquém do desejado, passível de invisibilidade e repreensão.  

 

Olhar para essas práticas e atividades é observar uma estratégia de validar e reafirmar um estilo de 

vida distinto, traduzindo-se numa maneira legível perante esferas estatais. É perceber isso 

adicionando o que nos apresenta Di Giovanni (2007) sobre a experiência de ação de rua dos 

“movimentos dos movimentos” de anti-globalização ocorridos em Seattle (1999), Praga (2000), 

Gênova(2001), onde numa dinâmica de unificação e diferenciação, a descoberta do protesto de rua 

como prática expressiva e simbólica arejaram a formação e o fazer político adicionando-lhe novas 

formas de articulação e representatividade.  

 

O caráter expressivo, cênico, carnavalizante9 passa a ser incorporado não só como um modo de 

chamar a atenção – visualmente falando- mas também abre indagações para pensar o porquê de sua 

utilização. E se descobre, na mesma medida, uma nova dimensão e possível estratégia do fazer 

político. 

 

O Bloco da APAFunk,  Seu formato, trazido da inspiração carnavalesca, permite maior pujança na 

apresentação nos espaços da cidade, apesar de que se torna, de certa forma, um pouco mais 

restritito, devido a fatores como o número de instrumentos disponíveis, a disponibilidade de 

                                                
9  A autora explora várias formas de como experiência de ação de rua foram novas, efetivas e divergentes 
durantes as manifestações. Aqui, em relação ao seu caráter carnavalizante cito algumas: A Infernal Noise Band, fanfarra 
militante dos Protesto de Seattle, o “protesto contra os chatos” do Reclaim the street, em Londres, ou o Pink Block, de 
Praga que ao utilizar as cores rosas, identificadas como femininas surgiram como tática de força feminina 
“déconcertant, fragile et puissant”.   



comparecer aos ensaios10 e suas apresentações, por exemplo. Difere, dessa forma, da Roda de Funk 

ou do Sarau, que possuem o “microfone aberto”, onde as pessoas podem ter uma maior facilidade 

de interlocução. 

 

O bloco permite um solo musical, digamos assim, entre MC11, o portador do microfone, e a bateria.  

A bateria tem nos seus ritmos as  bases de funk, maculelê, marchinha, rap, reagge e samba que se 

mesclam ao sabor das músicas cantadas.  A característica peculiar que dá ao bloco a sua 

composição de bloco de funk é percebido, principalmente, na presença do MC e no seu repertório. 

 

Um componente perfomativo, a presença do MCs, seu jogo corporal, sua composição estética, o 

aparato de som, do microfone buscam trazer essa intersecção das apresentações do MC e Dj, sendo 

acionada com o Bloco. E bloco, com seus ritmistas, tem no mestre o seu DJ.  

 

Diante dos elementos surpresa das apresentações em rua, a comunicação entre MC e o mestre da 

bateria é o ingrediente chave para trazer um som que consiga chegar na unção, nem sempre fácil, de 

bateria e a voz do MC. Isso porque o som da bateria, em algumas vezes, chega a abafar a voz do 

MC, então, sempre é pedido, através dos gestos manuais, no meio da excitação em algum momento 

da apresentação, que contenhamos o som das batidas. 

 

A iniciativa de um bloco de funk está estampada, inclusive, nas camisas utilizadas para as 

apresentações. Tais camisas são como uniforme para as apresentações. Na medida em que serve 

para localização dos ritmistas na rua, para evitar dispersão com fins de manter o grupo coeso – as 

camisas são brancas, vermelhas, pretas, nessa temporada, amarela e a ultima confeccionada, “a 

laranjinha12”- traz o emblema do bloco, escrito em letra garrafais e envolto por sete mãos que 

seguram baquetas, formando um círculo. As sete mãos representam os naipes dos ritmistas: surdo 

de primeira e de corte, repique, caixa, tamborim, agogô, chocalho.  

 

É possível encarar essa intersecção entre bloco de carnaval e uma das bases do funk, que é o MC, 

como uma manipulação dessas duas práticas musicais, resultando na criação estética de algo novo, 

                                                
10  Nesta temporada, os ensaios são realizados todas as segundas-feiras, desde o dia 5 de maio, na Lapa, na sede 
do Teatro do Oprimido. Nos meses de férias, julho, os ensaio aconteceram normalmente. O único recesso que foi dado, 
neste ano, foi o depois do dia 15 de dezembro, quando o Teatro entrou em recesso por contas das festividades de final 
de ano. Fora isso, apensar uma ensaio foi cancelado por conta do mau tempo. 
11 � MC, termo originalmente inglês, significa Mestre de Cerimônia. 
12 � As duas últimas cores foram definidas por uma votação grupal. Fato interessante: Na apresentação feita na 
Rocinha, mesclamos camisas amarelas com as de outras cores, por conta da identificação com setores específicos 
ligados a políticos que atuam na favela. Já com a camisa laranjinha houve uma lembrança nostálgica e positiva, por ser 
o mesmo tom de cor que é utilizado pelos garis do Rio de Janeiro, ato que a APAFunk apoiou. 



que na intenção de um fazer artístico, traz em seu bojo a reivindicação das causas das periferias 

através dessa intervenção performática na cidade.  

 

Reforçando uma não centralização e fixação geográfica, permitindo o deslocamento e uma 

possibilidade de ação nos espaços da cidade (AGIER,2012) a formação do Bloco, parece encontrar 

na rua seu cenário ideal, tanto pela propagação que o som da bateria pode chegar, como também 

pelo seu tamanho, mesmo como uma bateria não tão grande, composta, como no caso do Bloco esse 

ano, com cerca de vinte a trinta ritmista por apresentação.  

 

Olhando o cenário carioca e uma cena que se articula, a rua agora passa a ser tomada como um 

espaço que abraça arte a com política. Como exemplo, o Bloco foi convidado para participar, no dia 

14/12/2014 para uma apresentação organizada pelo coletivo O Bonde. Tal evento chamado A Feira 

do Bonde – Frente Artística de Esquerda, propunha a articulação dos coletivos da cidade do Rio de 

Janeiro, para “a ocupação cultural da Praça Tiradentes, com livres manifestações artísticas”.13 

 

Essa articulação permite pensar o poder da arte como ingrediente político de intervenção nas 

cidades. Além de contar com uma opção de divertimento, a criação de um espaço lúdico, a 

promoção de artistas locais e a publicização de um fazer artístico carioca, tais apresentações gozam 

de um momento, de um instante, onde esperam que cause alguma ressonância nos espectadores, 

através de um partilha do sensível14, “onde novos modos do sentir induzem novas formas da 

subjetividade política”. (RANCIÈRE, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 � É importante pensar a rede de conexões que são feitas por esses coletivos, pois não há o imposição de uma 
visão política delimitada, - o Bloco  proclama-se suprapartidário- mas é possível perceber certas afinidades políticas 
decorrentes dos contatos, amizades, de quem está inserido neles.  
14  Através da fusão da arte com a vida, da política com a estética Rancière propõe essa partilha do sensível. 
Trata-se da arte como uma maneira de fazer que possibilita o compartilhamento de uma ideia da “afetividade do 
pensamento”, numa comunhão dos espaço e atividades, onde qualquer um pode tomar parte no comum. A “politicidade 
do sensível” se faz no “contexto contestatório da arte performática” dando visibilidade a corpos e falas, colocando em 
questão a relação estética/política. 
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