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RESUMO  

 

 

O funk tem sido objeto de estudo em diversos campos de produção de 

conhecimento, entre eles temos a antropologia urbana que vem proporcionando 

uma vasta produção com a temática do funk. No presente trabalho objetivamos 

conhecer como se dá a organização, produção de músicas, circulação pela 

cidade e relação com outros grupos de funk, de um grupo de jovens que 

produzem funk na localidade Paço de Pátria, zona Lesta da Cidade de Natal-RN. 

Trata-se de uma pesquisa etnográfica, em que os princípios dados por Roberto 

Cardoso de Oliveira: olhar, ouvir e escrever. Aliado a utilização de recurso 

tecnológicos como da fotografia e filmagem digital. O grupo de jovens foi 

acompanhado por um ano aproximadamente, tendo sido feita a etnografia de 

quatro bailes, uma gravação de clip e dois ensaios. Como conclusão observamos 

que não existe uma organização de grupo funk, o que há são aproximações 

contingenciais dos funkeiros. Que o funk é estigmatizado e considerado 

desviante por muitas pessoas do Paço da Pátria.  

Palavras chave: Funk, juventude, cultura, violência, performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Funk has been studied in various fields of knowledge production, among them 

we have the urban anthropology that has been providing a wide production with 

the theme of funk. In this study we aimed to know how is the organization, 

production music, movement through the city and relationship with other funk 

groups, a group of young people who produce funk in the locality Homeland 

Palace, Lesta area of Natal-RN City. This is an ethnographic study, in which the 

principles given by Roberto Cardoso de Oliveira: look, listen and write. Ally the 

use of technological resources as photography and digital filming. The youth 

group was accompanied by a year or so, having been made ethnography four 

balls, one clip recording and two tests. In conclusion we note that there is no funk 

group organization, what are the contingency approaches funkers. What the funk 

is stigmatized and considered deviant by many people of Independence Hall. 

Tags: Funk, youth, culture, violence, performance. 
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INTRODUÇÃO  

 

O tema “Juventude” tem sido foco de estudos em diversas áreas de 

produção do conhecimento nas ciências humanas, como a psicologia, a 

sociologia e a antropologia. Compreender o comportamento dos jovens, dentro 

de seus contextos, pode nos levar ao conceito de cultura juvenil, tema 

desenvolvido pelo pesquisador espanhol Carles Feixa, que são “...formas em que 

as experiências juvenis expressam de maneira coletiva por meio de estilos de vida 

distintos, tendo como referência o tempo livre.” (Magnani, 2007: 18).  Essa perspectiva 

apresenta uma centralidade na forma de apresentação das expressões da 

juventude assim como aquilo que é consumido por ela, apresentando assim um 

estilo de vida pautado pelas roupas, músicas, danças e formas de lazer e 

entretenimento. 

Ampliando o conceito de cultura juvenil, Magnani (2007) introduz à 

discussão o conceito de circuitos jovens, elevando o patamar dos estudos para 

além do agrupamento e forma de apresentação dessa cultura, colocando em 

pauta os movimentos dos jovens nas metrópoles.  

“Em vez da ênfase na condição de “jovens”, que supostamente remete a 
diversidade de manifestações a um denominador comum, a ideia é 
privilegiar sua inserção na paisagem urbana por meio da etnografia dos 
espaços por onde circulam, onde estão seus pontos de encontro e 
ocasiões de conflito, além dos parceiros com quem estabelecem relações 
de troca.” (Magnani, 2007: 19).  

Como consequência, ao pensar os circuitos jovens, temos dois 

elementos que se articulam, necessariamente, para que os resultados possam 

ser mais consistentes. Primeiramente, trata-se de analisar os comportamentos 

da juventude nos espaços que eles ocupam e usam. Por consequência, a 

sociabilidade1 se torna um aspecto conceitual a ser considerado na perspectiva 

que Simmel (2006) postula, considerando que há uma intermediação entre forma 

e conteúdo, e como resultado desta interação acontece a integração do indivíduo 

na sociedade. Não tendo esgotado o assunto no conceito de Simmel, é 

importante também pensar nas regularidades que estes jovens apresentam, e 

que caracterizam as, assim, peculiaridades que os tornam membros de um grupo 

                                                           
1 Sociabilidade dentro da perspectiva desenvolvida por Simmel (2006), que será introduzida 
conceitualmente no capítulo 3 deste trabalho.  
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específico que, no caso deste trabalho, é o grupo de jovens que fazem do funk 

sua música e seu estilo de vida.  

Para pensar a juventude dentro de um determinado contexto, produzindo 

sentido de suas ações, se faz necessário levar em consideração a interseção 

entre os espaços de vivência destes jovens. Este espaço de vivência no presente 

estudo é o Passo da Pátria. Pensar os jovens como atores sociais implica em 

uma série de particularidades que vão desde sua inserção onde vivem até seus 

valores, escolhas e estilos de cada um, sempre dentro de um contexto no qual 

eles possam ser referenciados.  

É necessário, incialmente, considerar que esses jovens tem uma relação 

com a cidade, para fora de seu bairro. Ao buscar firmar-se como funkeiros eles 

consequentemente circulam pela cidade e, desta forma, entram no que Magnani 

(2007) denomina de circuito, que é o que vai lhes proporcionar ir além da 

localidade em que vivem com sua família e seu ciclo de amizade, onde 

encontram outros com os quais compartilham das mesmas preferências e gostos 

de lazer, cultura e interação. O circuito, desta forma:  

“Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática 
ou oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, 
equipamentos e espaços que não mantém entre si uma relação de 
contiguidade espacial, sedo reconhecido em seu conjunto pelos seus 
usuários habituais.” (Idem: 21) 

O presente trabalho tem como objetivo verificar como jovens da 

comunidade denominada Passo da Pátria, se inserem no circuito funk da cidade 

de Natal – RN. Quais estratégias utilizadas para circular pela cidade e se integrar 

com outros jovens promovendo um processo de sociabilidade? Como entram em 

grupos e se fazem sentir pertencidos a um movimento coletivo denominado 

#FunkRN? O que serve de inspiração para as suas composições e estilo de 

vida? 

O Passo da Pátria trata-se de uma localidade situada entre os bairros da 

Cidade Alta, Ribeira e Alecrim na Zona Leste da Cidade de Natal – RN, e pelo 

Rio Potengi. A grafia a ser utilizada ao longo deste estudo, Paço da Pátria, que 

será a referência da comunidade dos interlocutores da pesquisa de campo, 

justifica-se pela menção que um dos moradores expressou ao nome original da 
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comunidade que seria Paço com cê-cedilha, remontando ao significado de paço 

como palácio2.  

A ideia inicial para o presente trabalho era acompanhar um grupo de 

jovens que fossem adeptos e praticantes do Hip Hop, por duas razões básicas: 

primeiramente, por ter direcionado as leituras preliminares sobre este gênero 

musical, que implica em um estilo de vida, com tantos adeptos e uma poderosa 

carga histórica e cultura e, em segundo lugar em função de um conhecimento 

prévio a respeito da existência de um grupo que há algum tempo já se reunia no 

Paço da Pátria. 

 A ida do pesquisador ao campo, que se deu de forma direta, sem 

intermédio de instituição ou liderança local, buscava inicialmente, junto aos 

moradores, informações sobre um grupo de Hip Hop supostamente existente na 

comunidade, e que acabou se mostrando totalmente desconhecido pelos 

moradores do Paço3. O que foi apresentado nesta tentativa de localizar o grupo 

de hip hop, no entanto, foi um grupo de três jovens, que “cantavam e dançavam”, 

de acordo com os moradores. O canto e a dança desses jovens era o Funk.   

Para organizar as coletas de dados no campo foram utilizados os 

seguintes recursos: entrevistas com os jovens e parentes destes, registro 

fotográfico dos cenários e dos elementos que tornasse relevante para 

constituição do corpus de dados, observação e convivência quase que diária 

com o campo, acesso às informações na internet, onde recursos das redes 

socais serviam para prolongar os encontro que tínhamos durante o dia,  os 

recursos de redes sociais e internet eram informação das mais diversas, desde 

as estratégias utilizadas para divulgação dos eventos e músicas produzidas, até 

para resolverem questões de rixas, desavenças entre grupos. Também foram 

utilizados os mapas disponibilizados pelo Google Maps4 onde foram 

                                                           
2 Em pesquisa a obras como a de Souza (2013) e a Dissertação de Souza (2007) não encontramos 
referência a expressão Paço como designador da nomeação da região, porém por uma questão de 
alteridade e respeito à produção do meu interlocutor, nomear Paço me parece pertinente, pois lá se 
encontra um palácio cheio de preciosidades pertencente não a um rei, que não existe, mas aos súditos 
que fazem seu cotidiano vivo e colorido.   
3 Em entrevista ao pesquisador Carlos Magno de Souza, este informou que o grupo de Hip Hop do Paço 
deixou de existir depois da morte por doença, que não soube dizer qual foi, de um dos líderes do 
movimento. A casa que era sede se encontra abandonada. 
4 Através do site: https://www.google.com.br/maps/@-5.8256213,-35.2311053,15z?hl=pt-BR, acesso 
em 09/11/2014. 
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acrescentadas marcações especiais para os pontos de interesse do trabalho 

desenvolvido.  

As atividades de campo aconteceram no período de dezembro de 2012 

a dezembro de 2013. Estas podem ser divididas em dois grandes tipos, de 

acordo com os locais visitados: o primeiro tipo foram as visitas ao Paço, que 

eram diárias com exceção aos sábados e domingos (ainda assim quando havia 

atividade na comunidade, como festa, campeonato de futebol, o pesquisador se 

fez presente). Nas visitas ao Paço, as observações do cotidiano foram anotadas 

devidamente no diário de campo, bem com as entrevistas, e também foram feitos 

os registros fotográficos; o segundo grupo de atividades foi realizado fora do 

Paço, ai se integraram as festas, denominadas pelos jovens de bailes funk. As 

festas e eventos, de inspiração funkeira, foram as seguintes: A festa de 

Halloween na Associação para o Desenvolvimento de Inciativas de Cidadania 

(ADIC) ocorrida em 21/11/2013, festa do #FunkRN no Paço da Pátria em 21 

dezembro de 2012, festa de aniversário de N10 em 25/01/2013, o baile do 

Mereto em 12/04/2013, o baile na Associação dos Carroceiros em 15/03/2013 e 

a gravação do clipe de N10 em 15/04/2013 que ocorreu no restaurante do 

Português na Zona Sul de Natal. Além dos bailes houve uma presença do 

pesquisador nas reuniões do movimento #FunkRN que ocorriam nos Shoppings 

Via direta e Midway Mall, ambos na Zona Sul de Natal.  

Todas as fotos, filmagens e entrevistas foram feitas pelo pesquisador, e 

consentidas pelos jovens e demais interlocutores, todos eram comunicados 

previamente antes dos registros, com exceção das fotos do cotidiano, e das 

festas, do propósito que era a realização da pesquisa sobre o funk em Natal.  

O intuito era buscar um grupo que não tivessem sobre si, no histórico, 

nenhuma intervenção de instituições governamentais ou não governamentais. 

Neste sentido foram localizados três jovens que eram conhecidos por cantarem 

e dançarem, fazendo festas. Estes jovens foram os principais interlocutores no 

Paço da Pátria.  Através destes interlocutores, houve a oportunidade conhecer 

o movimento denominado #FunkRN.  Que se tornou uma fonte importante de 

dados para o presente trabalho.  

Os principais interlocutores neste trabalho foram os seguintes jovens:  
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Mc5 Negão – morador do Paço, dezenove anos, no ano de 2013, mora 

com uma companheira em frente à casa do Pai: Deca de Fatinha, que fica em 

frente ao campo do Areado, local dos nossos encontros diários.  Abandonou os 

estudos quando frequentava o ensino médio, disse que está procurando 

emprego e se auto intitula líder do grupo. Os pais estavam desempregados. A 

família passava por dificuldades financeiras. Tem um filho de um ano e quatro 

meses e, no ano de 2014, converteu-se à igreja Assembleia de Deus. 

Mc Stylo, dezessete anos, mora com os pais, concluiu o ensino médio 

em (2012), vizinho ao Mc Negão, na região denominada Areado. Os pais são 

comerciantes. Dos três é o de melhor condição financeira, é o dono dos 

equipamentos utilizados nas festas: microfone, notebook, caixa de som e 

aparelho de mixagem. O pai montou uma lan-house para o mesmo tomar conta. 

Usa as redes sociais para fazer propaganda dos shows e se comunicar com 

outros grupos pela cidade. Sonha em ser famoso e aparecer na televisão.  

Mc DeMenor, dezessete anos. Dos três, este é não é nascido no Paço, 

veio morar há três anos, antes era morador do Bairro de Mãe Luiza, localizado 

na Zona Leste de Natal. Trabalha ajudando ao pai que é garçom que o leva, as 

vezes, para acompanhá-lo no trabalho noturno. Reside na região denominada 

Pantanal. Nunca foi possível um contato com os familiares.  Sempre se negou a 

levar o pesquisador à sua residência. É o que mais compõe músicas românticas, 

tem preocupações com os jovens do bairro: “o que mais me deixa triste é que 

quem mata os caras daqui não é ninguém de fora, é nós mesmo...”6. 

O MC N10, que muito contribuiu para este trabalho, principalmente 

fornecendo informações sobre a história do funk no RN, bem como para a 

estratégia de construção do movimento #FunkRN, ao qual se destacou como 

uma liderança, também é fonte de inspiração para os jovens do movimento 

supracitado. À época da pesquisa vivia exclusivamente do funk. Saiu de Natal, 

e mora hoje no Rio de Janeiro, onde foi buscar uma chance para alavancar sua 

carreira.  

                                                           
5 Mc- Mestre de Cerimônia.  
6 Entrevista concedida ao pesquisador.  
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Os interlocutores foram meus guias pelo mundo funk do Paço e de Natal. 

Não houve dificuldades para estabelecermos um ambiente de confiança. Com 

isso chegamos aos familiares, aos amigos e outros atores que passaram a 

compor a teia de elementos fundamentais fornecendo dados na composição 

desta pesquisa.  

Metodologicamente, este é um trabalho de inspiração etnográfica, isto é, 

tem na descrição do modo de vida dos interlocutores e dos meios que utilizam 

para sua vida, junto à comunidade onde vivem como essenciais na composição 

do corpus desta.  A proposta da ação inspirada na etnografia teve nos escritos 

de Oliveira (2006) que coloca olhar, ouvir e escrever como uma tríade essencial 

e necessária ao trabalho etnográfico.  

Oliveira (2006: 19) afirma que domesticar teoricamente o olhar é o 

primeiro trabalho do antropólogo. Isto traz por si algumas implicações, Oliveira 

lembra bem (Idem), “...a partir do momento em que sentimos preparados para a 

investigação empírica, o objeto, sob o qual dirigimos o nosso olhar, já foi 

previamente alterado pelo próprio modo de visualiza-lo.”. Esta dimensão da 

pesquisa se fez presente quando da entrada no campo, pela segunda vez, onde 

o pesquisador já havia decidido mudar, considerando o primeiro contato que teve 

com os interlocutores, para o funk, o tema da pesquisa. Por onde andava o 

pesquisador via e ouvia o funk em tudo que se passava pela frente. A 

domesticação do olhar, como destaca Oliveira, se faz necessário, para evitar a 

exotização, e era o que estava ocorrendo com o pesquisador. Compreender que 

o que se buscava em uma realidade local é multideterminado, que há uma 

pluralidade de manifestações culturais, além do que se busca na pesquisa é 

deste exercício que pode ser experienciado neste trabalho. 

O olhar não existe isolado, tem que ser compreendido dentro de uma 

perspectiva complexa, onde leva em consideração contexto onde ele se forma, 

isto é, na interseção entre o que pesquisador traz consigo e o que o campo lhe 

oferece. Considerar os avanços e o que já se produziu com a temática em estudo 

é fundamental para construirmos um elemento no campo que retrate uma 

relação para além das aparências. A apropriação da história, dos elementos 

constituintes do funk, do histórico da comunidade bem como a relação de 
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parentesco e formação da rede de amizades, bem com inserindo o movimento 

funk dentro de um contexto mais amplo, foi importante para poder acessar a um 

sistema simbólico que pode está para além do local.  

No espaço onde a pesquisa etnográfica está sendo realizada não pode 

haver uma cisão entre os elementos que proporcionam uma percepção empírica, 

como lembra Oliveira (2006: 21): “Ouvir e olhar não podem ser tomados como 

faculdades independentes no exercício da investigação.”. Há uma 

complementaridade entre o ver e o escutar. A conjunção destas duas dimensões 

do perceber propiciou ao pesquisador um entendimento da complexidade do que 

foi investigar o funk. Isto pode ser percebido quando o pesquisador entrou no 

Paço da Pátria. A existência de uma diversidade rítmica oriundas de diversos 

campos de sociabilidades como o funk as músicas gospel ligadas às igrejas 

pentecostais, vinculadas à Assembleia de Deus, mostram a inserção de uma 

estética onde a busca de um movimento em ritmos de batidas fortes, buscando 

sempre chamar a atenção dos ouvintes e os fazendo serem prováveis 

consumidores destas músicas. Quando houve essa polarização certamente o 

pesquisador perdeu de vista que havia outros ritmos musicais existentes na 

região: samba, pagode, forró e reggae.  

Na busca da compreensão dos fenômenos observados a palavra dos 

interlocutores é de fundamental importância para a compreensão do que Oliveira 

(2006) denomina de “modelo nativo”. A este modelo só foi possível o acesso de 

sua compreensão através de uma relação dialógica, onde o mundo do 

pesquisador e dos interlocutores se encontraram, estabelecendo suas 

diferenças, é o que foi denominado por Oliveira, de “encontro etnográfico”, duas 

culturas trocam entre si informações, algumas até conflitivas, diante de uma 

postura onde os discursos não estão prontos, eles foram construídos a cada 

encontro a cada evento, como afirma Lahire (2002:31): “As palavras não estão 

à espera do que um sociólogo venha coletá-las”. O discurso foi construído a cada 

encontro, a cada cena observada, a cada conflito visto, ouvido e vivido pelo 

pesquisador.  

Ente o olhar e o ouvir foi construído uma relação de confiança entre 

interlocutores e o pesquisador, sempre pautada pelo respeito e clareza dos 
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objetivos do segundo em relação aos primeiros.  Isto implicou uma ligação de 

segurança e confiança construída nos encontros. 

A terceira dimensão do etnógrafo é o escrever. Esta é uma das tarefas 

mais complexas que exige disciplina e organização dos dados. Um passo 

primeiro foi o estabelecimento do diário de campo, esse foi o principal e mais 

eficiente meio de registro. Não se trata de uma memória dos fatos observados, 

mas do que passou pelo crivo seletivo do pesquisador e tornou-se significativo 

para sua pesquisa, suas angustias, alegrias, descobertas, narrações, 

descrições, medos, impressões, etc.  O próprio Cardoso nos fornece um 

fechamento interessante para a escrita: 

“Entendo que para se elaborar um bom texto etnográfico, devemos pensar as 
condições de sua produção a partir da etapa inicial da obtenção dos dados – 
olhar e ouvir – o que não quer dizer que ele deve emaranhar-se na 
subjetividade do autor/pesquisador. Antes o que está em jogo é a 
intersubjetividade – esta de caráter epistêmico – graças à qual se articulam, 
em um mesmo horizonte, os membros de sua comunidade profissional.”  
Oliveira (2006: 31) 

Outro problema que nos apresenta é a utilização das filmagens e 

fotografias enquanto signos representativos das experiências vivenciadas no 

campo.  

 A utilização da foto tem como base duas instâncias: a primeira que a 

fotografia é um instrumento que tem uma função social, como revela Freundn 

(2011: 13), a foto é um documento social:  

“El retrato fotográfico corresponde a una fase particular de la evolución social: 
el ascenso de amplias capas de la sociedad hacia un mayor significado  
político y social. Los precursores del retrato fotográfico surgieron en estrecha 
relación com esa evolucion.” 

Como sugere Becker (2009: 44), o pesquisador que for utilizar fotos deve 

realizar uma gama imensa de fotos para que possa escolher a que mais 

representa os instantes a serem utilizadas sobre o tema. E uma quantidade 

considerável de fotos e filmagens foram feitas durante este trabalho, mais de 

duas mil fotografias foram retiradas, ver anexo. Isto dividido entre as visitas 

quase diárias ao Paço durante o período de um ano e meio, entre abril de 2012 

e setembro de 2013. Foram seis bailes funk acompanhados, todos entre a zona 

oeste e leste da cidade de Natal- RN, uma intervenção do grafite em conjunto 

com o funk do Paço e duas reuniões do movimento #FunkRN. 
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As utilizações das imagens fotográficas, em especial, favoreceram a 

uma observação mais detalhada de elementos, que muitas vezes, passaram 

despercebidos durante a visita de campo. Comparação com descrições que 

caracterizavam o funk no Rio de Janeiro (RJ) através dos textos de Mizrahi 

(2007) onde apresenta uma série de características da indumentária funk, 

pudemos fazer os comparativos com o que encontramos em nossas festas, com 

inspiração nos bailes realizados no RJ, podemos perceber diferenças na estética 

da vestimenta entre as festas acompanhadas pelo pesquisador no RN e as 

descritas no RJ.  

Todo o acervo audiovisual está disponibilizado em uma mídia anexa este 

trabalho.  

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos 

No primeiro capítulo iremos apresentar o Paço da Pátria, como uma 

localidade que pertence ao bairro da Cidade Alta, com características peculiares, 

os conceitos de pedaço desenvolvimento por Magnani (2012: 88) servem como 

inspiração para podermos entender como se dá a organização do Paço, os 

pedaços são intermediações entre o privado e o público, são espaços de 

sociabilidade onde os algo liga as pessoas a fazerem parte do espaço que não 

é só físico, mas uma representação de locais de trocas afetivas e indenitárias, 

que vão “para além da soleira da casa”.   

A demarcação dos espaços tem uma significância especial, uma vez que 

o funk une o que é dividido. No Paço iremos encontrar quatro pedaços a dizer: 

Passo da Pátria, Areal, Pantanal e a Cracolândia. Internamente há uma divisão 

na comunidade que implica até rivalidade entre os diversos pedaços, mas 

quando se refere aos jovens que cantam Funk, esses são representados como 

“os meninos do Paço”.  

No segundo capítulo temos uma referência direta ao movimento Funk no 

Rio Grande do Norte, como ele se organizou, como surge o movimento #FunkRn, 

assim como a utilização da internet e outros meios eletrônicos para divulgação 

e propagação da música produzida pelos jovens que compõe esse movimento. 

Trata-se de um grupo não fechado, que tem um poder de mobilização e de 

comunicação para divulgação de seus trabalhos bastante intenso e ativo. Com 
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resultados que deixam muitas pessoas que fazem propaganda impressionados. 

Como o Clip de N10 um dos funkeiros de maior destaque na cidade com mais 

de setenta e cinco mil acessos em um dos vídeos publicados no site do Youtube.  

No terceiro capítulo fazemos uma reflexão do funk como elemento de 

sociabilidade, conceito desenvolvido por George Simmel (2012), como a 

sociabilidade se viabiliza de forma lúdica nas organizações dos bailes funk. Ela 

proporciona a busca de uma unidade, mas que termina dando uma forma 

peculiar do Funk se organizar e se apresentar. Esta forma tem como coroamento 

a performance que vai servir como um acabamento final para dar a forma 

desejada pelos jovens às suas expressões artísticas. 

No capítulo quatro abordaremos a Performance como elemento 

importante para fazer com que o Funk desenvolvido pelo grupo #FunkRN, por 

consequência os jovens do Paço da Pátria também, tenha uma inserção forte 

junto ao público que desejam alcançar. A performance é tratada neste trabalho 

na perspectiva de Schechner (2013: 84), levando em consideração não só os 

atos performáticos que criam uma tensão entre público e artista, fazendo todos 

serem performers, mas também ampliando para as redes sociais onde “a 

introdução de novas tecnologias muda – às vezes, sutilmente e, as vezes mais 

obviamente – o ritual.” A utilização da internet tem favorecido ao aparecimento 

de novos rituais artísticos que proporcionam mudanças nos performers, e no 

Funk do RN pode ser presenciado de forma clara estas mudanças.  
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1.Paço da Pátria 

 

“Imagine-se estacionando seu carro particular na 
rua de um bairro de pobres cujo nome permanecia 
nas manchetes dos jornais como um dos focos da 
violência urbana, um antro de marginais e de 
bandidos. Você não conhece ninguém que lhe 
possa indicar os caminhos e prestar-lhes as 
informações de que necessita para mover-se sem 
riscos desnecessários. Você nem sabe muito 
procurar o que tem em mente.” (Zaluar, 2000: 9) 

 

Quando do início esta pesquisa durante a primeira visita ao Paço, 

enquanto campo de estudo, fez toda uma diferença perceptual e afetiva para o 

pesquisador, uma vez que a localidade já havia sido visitada em diversas 

oportunidades com o intuito de realizar ensaios fotográficos enquanto hobby, 

porém a ida como pesquisador gerou um impacto e uma ansiedade na busca de 

elementos que pudessem dar sentido aos estudos desenvolvidos, certamente o 

filtro das teorias e estudos anteriores sobre o que buscava na comunidade, hip 

hop7 praticado por um grupo de jovens, e como eles estabeleciam uma teia de 

relações para a sustentação desta atividade, buscando uma autoimagem e uma 

aceitabilidade onde vivem. As palavras de Zaluar (2000) ao parafrasear 

Malinowski deu um conforto e alento ao pesquisador.  

Na primeira ida como campo de pesquisa, logo na entrada do Paço, um 

graffiti chamou a atenção do pesquisador. Foi interpretado como uma metáfora 

para o que era pré-concebido sobre o Paço da Pátria: uma comunidade. Um 

graffiti desbotado (Fig. 1), onde o nome comunidade quase não aparece, a não 

                                                           
7 Hip hop  era a proposta original do trabalho. 
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ser por um retoque feito por um artista que insistia em anunciar que passando 

daquele muro havia algo que identificava o povo que lá morava. Estava entrando 

em uma comunidade, e essa ideia dava ao pesquisador uma sensação de que 

tudo seria fácil, pois sendo uma comunidade, os gostos, as preferências e as 

formas de se organizarem seriam homogêneas em toda a região. Porém a cada 

passo, cada entrevista, cada cena observada, cada conversa com um popular, 

descortinavam mundos coexistentes dentro do Paço da Pátria. 

O que se descortinava não era um “Paço da Pátria”, mas um Paço da 

Pátria dentro do Paço da Pátria; que aí também havia uma Pedra do Rosário, 

um Areado, um Pantanal e uma Cracolândia; que apesar de serem pequenos, 

são quatro mundos com aspectos distintos; costumes, organizações políticas 

(cada região de Paço tem um centro comunitário que os representa), esportivas 

(duas regiões apresentam campos de futebol distintos com times que tem cores 

e nomes dos respectivos pedaços: time do Areado e o do Pantanal), culturais, 

religiosas e geográficas. Onde amizades e rivalidades se estabelecem; onde 

quase não existe o silêncio, as ruas, as casas, os espaços públicos e privados 

são ocupados pela música, pela conversa, pela discussão acalorada, por uma 

briga, pelo latido dos cães, pelo barulho do trem urbano; tornando sempre o 

andar pelas ruas uma tensão de convivência, onde todos são incluídos, seja pela 

participação direta na produção do som, seja pela dissipação desse pelas ruas. 

Nesse sentido, quando esse mundo sensível passou a ser percebido, passei a 

fazer parte dessa paisagem e assim foi a imersão no campo pelo pesquisador.  

Neste capítulo caracterizaremos o Paço da Pátria quanto a seus aspectos 

históricos, sociais e culturais. Demonstraremos a existência de uma diversidade 

viva no Paço8, que pensar o Paço com uma região homogênea só favorece uma 

visão preconceituosa e que não respeita as peculiaridades de um povo diverso 

residente lá; que esse povo está organizado segundo aspectos religiosos, 

culturais, políticos e econômicos estabelecidos por eles ao longo de sua história.  

Para uma melhor compreensão do Paço como um espaço múltiplo, 

utilizaremos alguns conceitos desenvolvidos por Magnani (1998), que cria uma 

                                                           
8 Passarei a denominar Paço toda a região do Paço da Pátria, não enquanto um pedaço, mas enquanto 
região que engloba quatro pedaços: Paço da Pátria, Pantanal, Areado, Pedra do Rosário e Cracolândia.  
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série de categorias que servem de baliza para pensar o Paço como uma teia de 

amizades, produção cultural, organizações religiosas, grupos políticos e 

rivalidades entre moradores de determinados pedaços.   

O termo, na realidade, designa aquele espaço intermediário entre o 
privado e público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais 
ampla que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, 
significativa e estável que as relações formais e individualizadas 
impostas pela sociedade. Pessoas de pedaços diferentes, ou alguém 
em trânsito por um pedaço que não o seu, são muito cautelosas: o 
conflito, a hostilidade está sempre latente, pois todo lugar fora do 
pedaço é aquela parte desconhecida do mapa e, portanto, do perigo. 
Para além da soleira da casa, portanto, não surge repentinamente o 
resto do mundo. Entre uma e outro situa-se um espaço de mediação 
cujos símbolos, normas e vivências permitem reconhecer as pessoas 
diferenciando-as, o que termina por atribuir-lhes uma identidade que 
pouco tem a ver com a produzida pela interpelação da sociedade mais 
ampla e suas instituições. (Magnani, 1998: 116-117) 

 

Os pedaços são locais de mediação de conflitos, são espaços onde os 

sujeitos se firmam com o intuito de se afirmarem como participantes de um todo, 

onde as diferenças vivem e sobrevive, isto faz com que funk, pagode, forró, 

gospel, reggae entre outras possibilidades de expressão coexistam, em seus 

locais, permitindo-se a existência.    

A organização do Paço em pedaços, considerando que esta divisão foi 

dada pela própria população, tem uma forte implicação em uma região 

geograficamente pequena, que não é um bairro, mas uma comunidade, que 

influenciou a gestão da Prefeitura Municipal de Natal (PMN) ao editar a lei 

complementar Nº 044 de 23 de dezembro de 2002 do município de Natal, citar 

divisões internas muito claras para a população local conforme observou Souza 

(2007). 

Um marco geográfico que marca a divisão é o Canal do Baldo9 

estabelecendo o limite entre o pedaço do Pantanal dos pedaços: Paço da Pátria, 

Areado e Pedra do Rosário. Estes três últimos com elementos de identidade com 

mais interseção, principalmente quanto às origens dos moradores, já no 

Pantanal moram as pessoas que vieram morar mais recentemente, com uma 

média menor de vinte anos de moradia na região.  

                                                           
9 Ver fig. 3.  
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Como consequência dessa divisão, temos duas igrejas, duas Paróquias, 

dois santos padroeiros; uma para cada região, que é como chamarei os 

agrupamentos de pedaços. Uma delas é onde fica o Pantanal e a outra onde fica 

a Pedra do Rosário, Paço da Pátria e o Areado; a linha divisória entres eles é o 

Canal do Baldo. Existem dois campos de futebol que fazem com que haja uma 

rivalidade esportiva entre o Pantanal e os outros três pedaços.  

Mesmo com essa diversidade configurada através dos pedaços, o Paço 

da Pátria tem uma denominação que os une que é o seu nome: Paço da Pátria. 

Foi difícil de pensar, do ponto de vista externo, como o nome de um pedaço 

simboliza o agrupamento de todos. Mas a nomenclatura não é o suficiente para 

transpor as diversas formas de se organizar e, consequentemente, de rivalizar 

entre os pedaços nominados. 

Entre os jovens do Paço da Pátria, e aqui me refiro ao conjunto dos quatro 

pedaços, o funk tem se mostrado como um elemento que possibilita a superação 

das rivalidades territoriais internas e podendo, assim, se unir em grupos que 

gostam do ritmo eliminando as fronteiras. Esse é o caso dos interlocutores 

centrais desta pesquisa: Mc Negão, Mc Stylo e Mc DeMenor do PDP, os dois 

primeiros são moradores do Areado e o último é morador do Pantanal.  

O funk aparece como uma possibilidade efetiva de convivência das 

diferenças, nesta atividade há uma tolerância, mesmo havendo os conflitos. É 

um fator de superação dos conflitos, pelo menos enquanto dura a festa. Um 

espaço de alteridade. Talvez por proporcionar um ambiente de festa. Nas festas 

há uma suspensão das diferenças, há uma superação da individuação.  

Na segunda parte deste capítulo vamos mostrar as peculiaridades de 

cada um dos pedaços, o que os caracteriza, como se pode pensar uma 

organização desses através de sua história de ocupação, onde a antiguidade 

vem sendo um fator de denominação dos sujeitos; mas há também a 

classificação pelas condições econômicas, pelo que é disponibilizado e 

estigmatizado pela mídia e pelos próprios moradores. E o aparecimento de um 

novo espaço, classificado por mim como um novo pedaço, a Cracolândia, que 

segue com regras próprias de organização e inserção na comunidade.  



25 
 

Na terceira parte deste Capítulo passarei a descrever a Cracolândia e sua 

organização, que parece ser caótica, mas há uma organização, com uma série 

de interdições e normas de conduta que organizam os seus frequentadores.  

Na última parte deste capítulo mostrarei algumas imagens que 

caracterizam cada um desses pedaços, com exceção da Cracolândia, porque os 

frequentadores de lá me pediram para não colocar fotos do local no meu 

trabalho, mesmo pedindo para serem fotografados.  

 

Figura 9 Grafite na entrada do Paço da Pátria, na rua ocidental de baixo. Foto do autor. 
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1.1. Aspetos históricos do Paço da Pátria.  

Passo da Pátria 

É um antro de miséria, 

É um passo de dor! 

Parece que os apaches de outras terras nascem dali. Que horror! 

Quanto medo me mete.  

É, com certeza, daquele lodo 

Que se gera o amor do apachinete 

Bebendo com desgraça 

O Próprio amor.  

(...) 

Passo da Pátria é a tasca do vício, 

Do pecador impenitente.  

Tem u cheiro ruim de maresia 

E um bafo, muito forte, de aguardente.  

Palmyra Wanderley 

 

Nesta seção faremos um breve resgate histórico do Paço da Pátria. 

Tomando como base Souza (2013) e Souza (2007). Ambos pesquisadores 

fizeram trabalho de resgate histórico da constituição do Paço por viés diferente. 

O primeiro com base em relatos orais buscou reconstituir a história do Paço 

partindo da fala de seus moradores confrontando com as versões oficiais. A 

segunda pesquisadora faz, partido de uma intervenção da Prefeitura Municipal 

de Natal (PMN), uma avaliação desta intervenção, buscando assim na 

constituição histórica dos documentos oficiais o recorte de como o Paço se 

formou.  
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Segundo Souza (2013), os primeiros registros do Paço da pátria datam 

de 1780, que tratava-se de uma faixa de terra às margens do rio Salgado, como 

era conhecido o atual rio Potengi. Local era destinado a ser um porto e posto de 

importação de suprimentos que vinham para Natal, oriundos do interior, via 

fluvial. Logo se firmou no Paço uma das primeiras feiras livres da cidade, dado 

a facilidade do desembarque dos produtos.  

O nome “Passo da Pátria” teve sua origem na busca e consequente 

envio de voluntários para a Guerra do Paraguai em 1866.  Estes voluntários 

foram denominados pelo General Osório como os Voluntários da Pátria. O então 

Presidente da Província do Rio Grande, Olinto José Meira, nomeou a região de 

Passo da Pátria, assim como a rua que dava acesso ao Paço Rua Voluntários 

da Pátria. O Passo da Pátria, segundo Souza (2001), situava-se à direita do rio 

Potengi, entre a linha férrea e o rio.  

Com a consolidação como entreposto comercial, a que se tornou o Paço 

logo no ano de 1870 consolida-se oficialmente a feira semanal do Paço, sempre 

aos sábados. Mercadorias oriundas de Macaíba, São Gonçalo, Redinha e outras 

localidades lá desembarcavam suas produções. Souza (2013) afirma que a feira 

foi um sucesso pelo clima de descontração, diversão, além da diversidade de 

produtos disponibilizados, o que fazia moradores da Cidade Alta frequentarem 

em busca de suprimentos.  

O aparecimento da feira livre do Paço fez com que se organizassem ao 

seu redor uma série de estabelecimentos comerciais, além de prostíbulos e 

outras casas de diversão. Essa situação também proporcionou conflitos devido 

ao uso excessivo de álcool, além o atrativo para pessoas que praticavam 

pequenos furtos. O que levou logo a criação de um batalhão de cavalaria para 

manter a ordem na região.  

Associado ao desenvolvimento do comércio, que se desenvolvia entorno 

da feira, uma série de festas passam a fazer parte do cotidiano do Paço, que 

logo se torna famoso pelas suas festas. “O lado boêmio e alegre do Passo da 

Pátria também contava com a frequência de pessoas da alta sociedade, fazendo 

um emaranhado das mais variadas camadas sociais.” (SOUZA: 83). Certamente 

foi criada uma tradição festeira no Paço que os jovens perpetuam com os novos 
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ritmos misturando com os antigos. Como é o caso específico do funk que se 

institui como a forma predominante entre os jovens de se organizarem no que 

eles chamam: “Bailes Funk”. Lembrando sempre que esta é uma das 

manifestações entre outras como o forró, o samba entre outras formas de lazer 

que ocorrem junto aos jovens do Paço da Pátria.  

 

1.2. Escolhendo a comunidade Paço da Pátria. 

 

“Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na 
favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a 
consciência que o pobre tem seu lugar.” (Cidinho e 
Doca) 

 

A Comunidade Paço da Pátria está localizada no bairro Cidade Alta, Zona 

Leste de Natal - RN. A denominação “Comunidade Passo da Pátria’ está descrita 

na Lei Municipal de Natal-RN: Lei complementar Nº 044 de 23 de dezembro de 

2002. Essa lei foi promulgada para que o Projeto Integrado do Paço da Pátria, 

implementado pela PMN, pudesse receber o financiamento do Governo Federal, 

além da entrega dos títulos de propriedade dos terrenos aos moradores da 

respectiva comunidade.  

Pensar o Paço como uma comunidade tem algumas implicações. A 

primeira delas está relacionada ao conceito de comunidade. Trata-se de um 

conceito bastante estudado e problematizado em diversas áreas de produção do 

conhecimento, principalmente nas ciências humanas. A dimensão que 

destacamos como relevante, e relacionada a este trabalho, diz que a 

comunidade é uma “...categoria orientadora de ação e da reflexão e seu 

conteúdo é extremamente sensível ao contexto social em que se insere, pois 

está associada ao debate milenar sobre exclusão social e ética do bem viver.” 

(SAWAIA, 2010: 50).  

A segunda dimensão nos faz refletir sobre uma tendência a pensar a 

comunidade como um espaço onde há homogenização dos costumes, das 

preferências religiosas, do lazer, entre outros elementos que inibam o 

aparecimento de valores individuais, onde a coletividade é apresentada como 
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dicotômica ao individual. A comunidade, na perspectiva que encontramos no 

Paço, não é uma negação da individualidade e nem a homogenização dos 

costumes da comunidade, o que encontramos lá foi “... um espaço de atitudes 

particulares.” (Idem, p. 48). O Paço é um espaço de alteridade, onde a 

diversidade cultural favorece uma relação e criação do campo coletivo.  

A comunidade Paço da Pátria está em um espaço, coordenadas são a 

“base cotidiana de objetivação” (Idem, p.50).  A pesquisa desenvolvida por 

Souza (2007) faz um percurso sobre a organização sócio espacial e a percepção 

dos moradores sobre a intervenção urbana “Projeto Integrado do Paço da 

Pátria”, realizado pela PMN no período de 2002 a 2007, e nos mostra como o 

Paço Pátria é uma pluralidade onde a história da ocupação da área tem uma 

relação direta com o sentimento de pertencimento aos diversos pedaços que 

proporcionam a divisão interna da comunidade com perfis demográficos, 

econômicos e culturais distintos.  

Percebemos que as relações de amizades e familiares formam uma teia 

de significados que produzem um sentimento de pertencimento ao Paço. As 

pessoas fazem questão de informar que são moradores da “favela do Paço”, 

outros usam a expressão “comunidade do Paço”, onde a família sempre viveu.  

A população da comunidade Paço da Pátria é, de aproximadamente, 

quatro mil moradores distribuídos em novecentas habitações, segundo dados da 

PMN extraídos do Projeto Integrado Paço da Pátria (Souza, 2007: 69). Hoje, 

encontra-se completamente saneado, ruas calçadas e com serviço de saúde, 

educação infantil e ensino fundamental. Existem também ações da ONG 

Associação para o Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadania (ADIC), que 

desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes.  

O Paço da Pátria tem seus limites ao norte pelo Rio Potengi, ao sul pelo 

paredão da arrimo, que faz todo o perímetro da rua Ocidental de Baixo por onde 

passa a linha férrea; ao leste limita-se com os portões da Rede Ferroviária 

Federal, onde fica a Estação Central de Natal; e a oeste está ligado ao muro da 

Base Naval de Natal. Os limites geográficos impõem uma condição de não ser 

possível expandir o território. Poderíamos colocar então as fronteiras como 

limitadores da expansão física da Comunidade Paço da Pátria.  
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Os espaços para onde o Paço da Pátria poderia aumentar em termos de 

novas construções seriam os espaços dos campos de futebol: campo São 

Francisco I (no Areado) e São Francisco II (no Pantanal), o que não ocorre, pois 

ambos os espaços são importantes meios de integração e sociabilidade dos 

pedaços estabelecidos. A comunidade apresentou resistência a novas 

construções nestas áreas, principalmente quando do projeto de urbanização que 

previa a construção de blocos de apartamentos, o que não foi aceito, uma vez 

que os campos de futebol eram áreas comuns, onde todos podem circular sem 

restrição. Não se reserva apenas ao futebol, mas para brincadeiras de crianças, 

passeios com animais, é onde grupos reúnem-se para conversar sobre qualquer 

assunto, e todo final de tarde sempre há jogo de futebol com homens na 

comunidade, não foi registrado nenhuma mulher jogando durante o período da 

pesquisa.   

Nos diversos espaços públicos, como: as praças, a quadra de esporte e 

o campo de futebol, há atividades quase que diárias, onde pessoas da 

comunidade participam: jogos de futebol, local para as crianças brincarem, 

passeios com os animais de estimação, grupos de conversas. Em frente ao 

campo de Futebol do Areado, está situado a casa de Mc Stylo, onde são 

ensaiadas as músicas para as apresentações, com as caixas de som voltadas 

para o campo São Francisco I, assim todos podem escutar e dançar. As 

apresentações dos ensaios são sempre compartilhadas com os moradores, que 

não se queixam do som, um morador fala que “a música anima o ambiente!”.  

Poderia citar ainda inúmeros outros elementos que mostram a importância deste 

campo para o Paço, mais especificamente para o Areado, onde foram 

concentradas as incursões do pesquisador no campo. 

Foi às margens do campo São Francisco I, no Areado, onde aconteceram 

os principais encontros com moradores do Paço e o pesquisador (Ver figura 2), 

à sombra de um pé de acácia onde mulheres e jovens se reúnem por volta das 

13h30, aproximadamente, para conversar sobre assuntos dos mais variados. É 

um espaço importante, pois aí se encontram adultos, jovens e crianças, todos 

podiam participar da conversa, não havia censura, a criança como o adulto fazia 

parte de um contexto de compartilhamento das falas. Cada um participa dando 

sua opinião, se metendo, mesmo às vezes sem ser escutado direito. O 
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importante era exercer o ato de falar e escutar. Nestes momentos há uma intensa 

troca de informações e opiniões. As divergências aconteciam, mas tinham um 

limite quando os ânimos começavam a exaltar-se sobre um assunto que gerasse 

divergência e polêmica, sempre acontecia uma mudança de assunto repentino, 

com um claro intuito de evitar um conflito que levasse os debatedores às vias de 

fato.  A ideia de pertencimento e satisfação dos participantes das conversas (e 

debates) se concretizava quando o nome de um era lembrado por outra pessoa, 

como citação de um feito fazendo o lembrando fazer uma referência ao fato 

citado, meio cheio de orgulho. Como disse Fatinha (moradora da localidade, mãe 

de Mc Negão) ao referir-se ao local onde sempre reunimos:  

“- É uma delícia ficar aqui falando da vida dos outros.” 

 

Figura 10 Local de encontro do pesquisador com seus interlocutores às margens do campo São 

Francisco I no Areado (Foto do Autor). 
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1.3. Os pedaços do Paço.  

Pensar a comunidade como um espaço heterogêneo implica no 

reconhecimento de determinadas características que vão compor os pontos 

onde os sujeitos vivem dando sentido, onde a dinâmica da vida cotidiana, 

permeada pelos hábitos, laços fraternais, rivalidades, lazer, rede de 

comunicação e vivências afetivas proporcionam um sentimento de 

pertencimento e de rivalidade. Esses locais são denominados por Magnani 

(2012) de pedaços.  

Souza (2007), em sua pesquisa, identifica quatro pedaços no Paço da 

Pátria: “Pedra do Rosário, Paço, Areado e Pantanal, considerados como 

‘comunidades carentes’ ou ‘favelas’, que constituem o ‘Complexo Favelar do 

Paço da Pátria’, pela leitura oficial de órgãos e instituições públicas” (idem, p.69).  

A noção de pedaço, segundo MAGNANI (2010, p. 88, grifo nosso), está 

“...formada por dois elementos básicos: um de ordem física, (...) e outro de 

ordem social, forma de uma rede de relações que se estendia por sobre esse 

território.” Logo a noção de pedaço será permeada pela teia de relações onde 

os sujeitos aí inseridos têm um conjunto de ações que podem ser: recreativas, 

de organização em grupos, troca de favores, estabelecimento de laços de 

amizade e práticas culturais, que os unem ou desunem. O pedaço existe porque 

há uma coletividade que exerce a vida cultural e social nesse espaço.  

A territorialidade é importante, porém não é o único elemento a definir o 

pedaço, esse é algo que o sujeito leva a outros espaços, mas só é possível levá-

lo se for de forma coletiva. O conjunto de pessoas que tecem uma rede de 

significado que os vai caracterizar como grupo funciona como uma tatuagem, 

que vai na pele para onde o tatuado for, assim também é o pedaço. Na localidade 

do Mereto, que se localiza no bairro Bom Pastor, na Zona Oeste de Natal-RN, 

houve um baile funk em que a turma do Paço da Pátria se fez presente, essa 
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presença teve seu registro devidamente anunciada pelo MC Tomaz, que estava 

promovendo o baile:  

Aqui conosco a galera do Paço: Mc Stylo, Mc DeMenor, Mc Gordinho 
e Mc Negão estão prontos para dar um som aqui na festa, e fazer a 
festa tremer.10 

  

O anúncio mostra claramente a robustez e densidade11 da identidade do 

grupo do Paço ao se mesclar com outros grupos da cidade, uma vez que o 

público no Mereto era diversificado, com jovens de todas as regiões da cidade, 

com exceção da Zona Sul. 12 

A organização espacial e a distribuição nos diversos pedaços do Paço da 

Pátria têm como consequência a difusão de uma visão discriminatória entre os 

próprios moradores, como afirma Souza (2007:93).  O termo Favela para 

designar algo como uma área “violenta, suja, onde a maioria dos moradores é 

composta de ‘barracos’”, servia para denominar o Areado. Durante o período de 

coleta de dados para este trabalho, o Areado se apresenta completamente 

urbanizado, com serviço de drenagem e esgotamento sanitário e ruas calçadas. 

Alguns moradores entrevistados pelo pesquisador apresentavam um elevado 

grau de satisfação com a moradia e que não trocariam o local para viver em um 

outro, no entanto quando foi perguntado como o Paço da Pátria estava 

organizado, isto é, qual era a divisão que havia no Paço, foi dada a seguinte 

explicação: 

- Tem o Paço, lá na frente, perto da quadra de esporte e da igreja, onde 
mora os ricos daqui, tem o Pantanal onde mora a maioria dos 
estrangeiros13, e aqui que é o Areado.  Favela do Areado! (Ressalta 
com voz mais forte) Onde mora os pobres do Paço – Orlando Pai de 
Mc Stylo durante atividade de campo da pesquisa. 

                                                           
10 Observamos que do grupo anunciado como “Galera” do Paço nem todos moram lá, como o Mc 
Gordinho que é morador do Bairro da Rocas, situado na Zona Leste da Cidade de Natal-RN. 
11 Chamo de robusto e denso a propriedade que tem o grupo de ser notado na diversidade de jovens que 
havia no baile. Porém essas características não são exclusivas do grupo do Paço, outros grupos como os 
do Bairro Jardim Progresso, Zona Norte da cidade, e da Cidade da Esperança também foram anunciados 
com seus membros.  
12 Esta zona predominante dos bairros onde a população goza, em sua maioria, de melhor nível 
econômico. 
13 Quando indagado quem eram os estrangeiros, a seguinte resposta foi dada: são pessoas que vieram 
morar no Paço da Pátria recentemente, oriundos de outros bairros como: Mãe Luiza, Rocas e Guarita 
(localidade do bairro do Alecrim) – esses bairros foram citados pelo entrevistado, que colocou que quem 
não é estrangeiro é quem é filho de quem mora no Paço desde o início. 
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A escolha da localidade Paço da Pátria se deu por três razões: primeira é 

uma localidade onde o pesquisador tinha notícia de haver um grupo de Hip Hop14 

e que esse grupo não era trabalhado por nenhuma ONG ou entidade 

governamental. Diferente do grupo de Hip Hop que há no Bairro do Guarapes, 

zona Oeste da cidade, onde há uma intervenção da ONG Engenho dos Sonhos. 

A segunda, o Paço da Pátria é uma localidade que se apresentava como 

comunidade, e isso, para mim, era de fundamental importância, pois tinha o 

propósito de estar em uma comunidade, acrescente-se que o pesquisador 

imaginava ser o Paço da Pátria uma comunidade com características bem 

homogêneas, o que se desfez por completo com a entrada em campo, onde uma 

pluralidade cultural, política, religiosa e econômica se descortinou; e, terceira, foi 

devido às condições históricas, pois tratava-se de uma localidade que se situa 

entre o antigo centro comercial de Natal, a Cidade Alta, e o bairro do Alecrim, 

esse outro bairro caracterizado pelas atividades comerciais intensas, é onde 

acontece a maior feira da cidade de Natal.   

Sendo caracterizado, oficialmente pela PMN, através do Programa de 

Urbanização e revitalização do Paço da Pátria, como assentamento subnormal, 

e por muitos é tido como periferia.  

Quais são os pedaços oficiais do Paço da Pátria? Uma resposta direta a 

pergunta são quatro: o Paço da Pária, o Areado, O Pantanal e a Pedra do 

Rosário, ver figura 3. Esta é uma divisão oficial dada pela PMN. Através de nossa 

pesquisa identificamos um novo pedaço denominado de ‘Cracolândia’. Cada um 

desses espaços tem uma estruturação cultural e econômica que estão 

relacionadas à história de ocupação dos espaços no Paço.  

                                                           
14 A ideia original para este trabalho era de trabalhar com um grupo de hip hop. O grupo de Hip Hop do 
Paço não tinha Nome, os jovens o chamavam de “O Grupo de Lelo”, que foi assassinado. Após o 
assassinato de Lelo, George Tattoo assumiu o grupo, logo em seguida abandonou para se dedicar à loja 
de tatuagem. Assim o grupo deixou de existir. O pesquisador buscou contato junto a George para melhor 
esclarecer o que houve com o grupo, mas não obteve êxito. 
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Figura 11 Imagem do Paço da Pátria e os principais pontos de atuação do pesquisador. Fonte: 

https://maps.google.com/?ll=-5.78734,-35.21236&z=16&t=h, acesso em 06/04/2014. 

 

O primeiro pedaço é a região chamada Pedra do Rosário, considerada a 

mais antiga, onde os moradores primeiros se instalaram. A Pedra do Rosário é 

a principal via de contato com pessoas de outras regiões, que vão “contemplar 

o pôr-do-sol do Rio Potengi, cartão postal da cidade.” (SOUZA, 2007: 73). É a 

região mais conhecida, onde acontece a maior festa religiosa da cidade de Natal, 

a festa da padroeira: Nossa Senhora do Rosário que reúne fiéis de todas as 

regiões administrativas, tal festa é o maior momento de visibilidade do Paço da 

Pátria, onde políticos, empresários e toda a comunidade católica da cidade 

participam dos festejos, com o ápice a procissão que acontece sempre às cinco 

horas da manhã.  

O segundo pedaço é a região denominada Paço da Pátria, que em muito 

se confunde com a Pedra do Rosário. Essa região, que segue uma faixa de 

casas no perímetro da via férrea, é considerada pelos moradores o local onde 

os moradores têm melhor poder aquisitivo, como nos disse Mc Negão em um de 

nossos encontros: “os ricos do Paço moram lá.” É forte a tradição dos moradores 

que lá residem, “Existem várias casas pertencentes a uma mesma família (...) 

quando os filhos se casam, procuram residir nas proximidades, o que reforça os 

laços de amizade na vizinhança.” (Idem, p.80). Nessa condição é que dois dos 

meus interlocutores, Mc Negão e Mc Stylo, se enquadram. No Paço, 

encontramos os avós, paternos e maternos, e os pais dos MCs. Mc Negão, que 
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já constituiu família, também mora no Paço e disse que não pretende sair de lá.  

Mc Stylo cuida da lanchonete com lan house que o pai montou para o mesmo às 

margens do Rio Potengi, tendo afirmado que não pretende morar em um outro 

lugar e que quando for constituir uma família irá continuar a morar no Paço, que 

para ele é o melhor lugar do mundo.  

O Areado é o pedaço mais estigmatizado do Paço. Segundo SOUZA 

(2007: 93) o Areado “...é a área mais violenta, suja, onde a maioria das moradias 

é composta por barracos...A área que se constitui como favela é o Areado.” Em 

um trabalho recente sobre a história oral do Paço da Pátria, o pesquisador Carlos 

Magno de Souza escreve: 

“Não é difícil notar que a maioria das referências feitas ao Paço da 
Pátria o resgatam como um lugar promíscuo, insalubre, lamacento, 
degradante e estigmatizado, como espaço social que, ao logo dos 
tempos tornou-se rótulo de mazelas sociais. (Souza, 2013: 77) 

 

Em entrevista com o pesquisador e historiador acima citado, informou que 

essa referência era em relação principalmente ao Areado, onde a maioria dos 

problemas apontados pela mídia aparecia, problemas principalmente ligados à 

violência e ao uso de drogas por adolescentes.  

Hoje, a realidade com a qual nos deparamos diante desta pesquisa é 

apresentada com algumas diferenças relevantes diante dos olhos do 

pesquisador. Podemos perceber que toda a região do Areado encontra-se 

urbanizada, é a região onde mais acontecem eventos festivos, lá se localiza o 

campo de futebol, importante equipamento social comunitário. O que pudemos 

perceber é que os moradores de lá dizem que o pedaço Areado é a favela do 

Paço. Foi assim que o pai de um dos meus interlocutores me disse, onde reforça 

que o Areado é uma favela. Quando o perguntei porque é uma favela, ele me 

respondeu: 

Aqui é onde mora as pessoas que são mais pobres, só não perde para 

o Pantanal, mas lá no Pantanal não são pessoas daqui, são pessoas 

que vieram de outros lugares para morar aqui. Na favela tem tudo de 

ruim, os traficantes moram aqui no Areado, é aqui que acontece as 
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brigas por causa das drogas. Os descuidistas15 moram aqui no Areado. 

Por isso que aqui é a favela do Areado. (Pai de Mc Stylo em entrevista 

ao pesquisador).  

 

Foi no Areado onde a maior parte da pesquisa ocorreu, lá pude constatar 

como é dinâmico esse pedaço, onde as pessoas têm um sentimento de 

pertencimento muito forte, uma ligação afetiva ao local, mesmo reconhecendo 

suas dificuldades, conflitos e defeitos. Mas também ressaltam qualidades, essas 

relacionadas aos equipamentos sociais, em especial ao campo de futebol São 

Francisco I. É notadamente um espaço de sociabilidade, dentro da conceituação 

de Simmel:  

Quando os homens se encontram em reuniões econômicas ou 
irmandades de sangue, em comunidades de culto ou de bandos de 
assaltantes, isto é sempre o resultado das necessidades e de 
interesses específicos. Só que, para além desses conteúdos 
específicos, todas essas formas de sociação são acompanhadas por 
um sentimento e por uma satisfação de estar justamente socializando, 
pelo valor da formação da sociedade enquanto tal. Esse impulso leva 
a essa forma de existência e que por vezes invoca os conteúdos reais 
que carregam consigo a sociação em particular. Assim como aquilo 
que se pode chamar de impulso artístico retira as formas da totalidade 
de coisas que lhe aparecem, configurando-as em uma imagem 
específica e correspondente a esse impulso, o ‘impulso de 
sociabilidade’, em sua pura efetividade, se desvencilha das realidades 
da vida social e do mero processo de sociação como valor e como 
felicidade, e constitui o que chamamos de ‘sociabilidade’ [Geselligkeit] 
em sentido rigoroso. (2006: 64) 

 

A vida artística pulsa mais forte no Areado. Lá, diversas manifestações 

culturais surgiram como o Boi de Reis, o grupo de Hip Hop (que hoje não existe 

mais), a biblioteca comunitária (que hoje se encontra fechada), a sede da 

Associação Esportiva, entre outras citadas por Souza (2013). É nesse pedaço 

que o convívio com os meus interlocutores vai se dar de forma mais intensa.  

O quarto pedaço do Paço trata-se do Pantanal, é a área mais nova, onde 

se localizam as pessoas mais pobres e onde há uma maior concentração 

populacional. Essa região é constituída basicamente por moradores que 

passaram a morar no Paço da Pátria em tempos recentes, são os últimos 

                                                           
15 Descuidistas: pessoas que praticam furto quando a vítima está distraída, daí a palavra descuidista, 
aproveita o descuido de alguém para subtrair algum objeto. 
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moradores a chegar. Muitos moradores do Pantanal são chamados de 

estrangeiros, exatamente por não serem de uma tradição de famílias que estão 

radicadas no Paço há, pelo menos, duas décadas.  

Em relação à Pedra do Rosário, Paço da Pátria e Areado, o Pantanal 

é o pedaço que geograficamente ficava separado dos demais pelo canal do 

Baldo, o que já não ocorre hoje, uma vez que o canal foi coberto pelas obras de 

Urbanização do Paço da Pátria. Esse fato teve uma consequência de maior 

mobilidade entre as pessoas dos dois lados do canal. Fez com que rivalidades 

fossem aguçadas, pois muitos dos antigos moradores dos pedaços não queriam 

se misturar com os novos moradores. Mas também novas possibilidades de 

vínculos afetivos, proporcionadas por atividades realizadas em comum fossem 

criadas, foi o caso da ligação de MC DeMenor Do PDP (Menor do Paço da Pátria) 

com Mc Stylo e Mc Negão, sendo o primeiro morador do Pantanal; e os dois 

últimos moradores do Areado.  

Como a dinâmica da geografia da comunidade Paço da Pátria sofreu 

muitas modificações em função das obras de urbanização do Paço, essas 

mudanças implicaram em novos hábitos e costumes, muitos deles envolvendo o 

deslocamento de uma área para outra, tornando o Paço “menor”, já que o 

fechamento do Canal do Baldo favoreceu a ligação entre pedaços distintos. O 

aparecimento de novas drogas, entre ela o crack; as informações propagadas 

pelos meios midiáticos, com divulgação de uma região de São Paulo 

denominada Cracolândia, pela elevada concentração de usuários de crack. 

Também no Paço surge uma localidade que passa a ser chamada de 

Cracolândia, trata-se de um espaço localizado na fronteira entre o Pantanal e o 

Areado, vizinho à escola Municipal Mereci Gomes.  

A cracolândia do Paço é um local onde os usuários de crack se reúnem 

para fumar crack e outras drogas ilícitas. As pessoas que frequentam a 

cracolândia são respeitadas por uns e temidas por outros. Eles, usuários de 

crack, estabelecem uma regra que não devem subtrair nada de ninguém da 

comunidade e assim esperam não serem incomodados por ninguém. Quando 

essa regra é quebrada, há ameaças de morte e agressão física contra quem 

pratica atos não desejáveis contra a população local.  
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1.4 – Um novo pedaço: Cracolândia. 

A Prefeitura Municipal de Natal, através do Projeto Integrado do Paço 

da Pátria, estabelece três áreas que dividirão o Paço da Pátria, Estas três áreas 

estão relacionadas aos pedaços Paço da Pátria, Areado e Pantanal. O critério 

escolhido para esta divisão, Segundo SOUZA (2007), foi dado pela existência de 

Associação de Moradores, por isso não aparece a Pedra do Rosário como uma 

área específica, ficando esta incorporada ao Paço da Pátria.  

Porém durante a minha vivência como pesquisador em um final de tarde 

de um sábado de agosto de 2012, quando estava sentado à sombra da árvore 

que servia de ponto de encontro com meus interlocutores, pude presenciar uma 

cena não muito usual. Percebi que pessoas corriam em direção a um dos cantos 

do campo de futebol do Areado, cerca de uns 110 metros do local onde eu 

estava, acontecia um fato que fazia dezenas de pessoas se aglomerarem. 

Escuto um barulho de pancada, como se fosse uma batida de estaca, foi quando 

pude perceber, mesmo à distância, que se tratava de um homem batendo em 

uma mulher. Percebi que uma senhora havia desmaiado e algumas pessoas a 

acolheram no braço. Porém a mulher que estava desmaiada não era a que 

estava apanhando, essa continuava a apanhar e ninguém havia feito nada, só 

observavam. Eu permaneci à sombra com meus companheiros e companheiras 

de diálogos, ninguém com quem estava conversando saiu. Apenas o comentário 

de um transeunte me chamou a atenção: “Acho que era os noiados16 da 

cracolândia brigando.” Foi a primeira vez que escutei uma referência a 

cracolândia do Paço da Pátria.   

Acompanhei de longe a confusão, logo se fez silêncio. Continuei a 

conversa sobre funk, sobre a vida no Paço quando percebei que ao meu lado 

havia uma pessoa acocorada com a respiração ofegante. Tratava-se da mulher 

que estava sendo espancada no outro lado do campo. Impressionou-me a 

velocidade com que ela chegou ao meu lado sem que a notasse. Aliás, todos 

que me acompanhavam estavam surpresos com a presença dela. Logo notei um 

aspecto de preocupação nas feições de Fatinha de Deca (mãe de Mc Negão). 

Ela logo disse: “quer ver, a coisa vai ser aqui”. Em menos de trinta segundos 

                                                           
16 Noiados – trata-se de uma gíria para os usuários de drogas que estão sobre os efeitos da mesma.  



40 
 

escuto o barulho de uma motoneta se aproximando. Diante do olhar assustado 

de todos, já imaginava que o agressor da mulher estava chegando, e foi o que 

aconteceu.  

Nesse momento percebi que minha presença inibiu, em um primeiro 

momento, o que o homem queria fazer, que era descer da moto e bater na 

mulher, Fatinha de Deca foi logo pedindo calma. Eu fiquei sentado e observando. 

Foi quando começou uma série de acusações entre o homem e a mulher: 

Homem – Essa sem futuro roubou meu celular. Aproveitou meu descuido 
quando eu dava uma fumada na Cracolândia.  

Mulher – Não fui eu, lá tá cheio de noiados, pode ter sido qualquer um. Agora 
você vai se arrepender, porque os tapa que me deu não vai ficar assim não, 
foi na frente de mãe...tá lá ela desmaiada com o que aconteceu comigo.  

Fatinha de Dca – Mulher se tu pegasse essa bosta de celular devolva e a 
coisa está resolvida.  

Mulher – ...eu não peguei porra nenhuma.  

Homem – Essa rapariga sabe que ninguém pode roubar nada de ninguém da 
comunidade. Nós fumamos nosso bagulho e pedra mas não podemos 
perturbar ninguém, é assim....(silêncio) não mexemos com nada daqui e 
ninguém mexe com a gente.  

Mulher – (segurando na cadeira onde eu estava sentado) isso aqui que você 
fez comigo não vai ficar assim não... vou procurar meu povo lá das Rocas 
para resolver este problema.  

Fatinha de Deca – Mulher fique calada, devolva o celular, você sabe que ele 
já puxou cadeia, que ele já matou bem dois... 

Homem – Eu puxei cadeia, todo mundo aqui sabe, mas nunca, nunca eu fiz 
nada com ninguém daqui, aqui é meu povo, aqui eu respeito, eu não admito 
a falta de respeito com a gente. Ninguém pode roubar ninguém daqui...nós 
somos viciados, eu cometo assalto mas não faço nada contra ninguém daqui. 
Eu só quero o meu celular... 

Mulher – você é um fuleiro e vou te pegar.... 

Homem – vou pegar um negócio ali para dar fim a você agora.  

O home saiu na moto com todo velocidade voltando em direção a região 
denominada Cracolândia, houve correria todos saindo do campo, uma 
pessoa disse: 

Transeunte – Ele foi pegar um ferro para apagar a mulher. 

A mulher sai correndo em direção à Pedra do Rosário e, segundo algumas 
crianças, correu pelo pátio da Estação Ferroviária em direção às Rocas. O 
que ainda pude perceber foi o barulho da moto passando por trás das casas 
onde eu estava e mais nada. 

 

Foi assim que, pela primeira vez, apareceu o nome da Cracolândia no 

campo de pesquisa. Um espaço onde, para sua existência, houve um acordo, 
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um código de conduta para que quem frequenta a Cracolândia não seja 

denunciado, e para que os vizinhos não sejam perturbados: não se pode atentar 

nada contra ninguém da comunidade. A mulher do conflito acima descrito não 

mora no Paço da Pátria, quem lá mora é a mãe dela, especificamente no 

Pantanal, como pude saber depois. Pensei que a conduta dela era a conduta de 

quem não era do pedaço, a utilização desse pedaço era uma utilização 

contingencial. 

Ao criar a Cracolândia, os seus frequentadores estavam criando um 

espaço de sociabilidade, a ideia de convivência, onde os conflitos sejam 

amortecidos é explicito, SIMMEL (2006: 70) afirma:  

[...] esse mundo da sociabilidade, o único em que é possível haver uma 
democracia sem atritos entre iguais, é um mundo artificial, construído 
a partir de seres que desejam produzir exclusivamente entre si 
mesmos essas interações pura que não seja desequilibrada por 
nenhuma tensão material. 

 

Certamente para os usuários de Crack há uma tensão permanente quanto 

às perseguições que sofrem pela cidade, e muito mais especificamente pelos 

bairros circunvizinhos: Alecrim e Cidade Alta, onde se tornam alvos constantes 

de denúncias feitas, principalmente por comerciantes, que não querem tal 

vizinhança assustando e afastando seus clientes. É no Paço, mais 

especificamente na Cracolândia, que encontram um espaço para que não sejam 

incomodados, denunciados. Para isso tem de haver um pacto com a vizinhança 

e com essa tem de se estabelecer uma aliança de convivência, sem ataques, 

furtos ou outra forma de conflito a ser estabelecido.  

Através da Cracolândia pode-se perceber que a presença do 

pesquisador não era invisível aos olhos dos moradores do Paço. Uma parcela 

considerável da comunidade sabia que havia um pesquisador que estava 

atuando junto aos jovens que tocavam e cantavam funk. Em uma das 

oportunidades, quando circulava pelas ruas, um transeunte próximo a Igreja São 

Francisco chamou o pesquisador, que a princípio ficou tenso, pois até então 

nenhuma pessoa o havia chamado reservadamente. Como se estivesse se 

escondendo das outras pessoas, pensei que iria ser assaltado, sensação que 
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nunca tive no Paço, mas fui em direção ao homem de uns trinta e cinco anos 

aproximadamente. Ele disse-me as seguintes palavras: 

Homem – É você o cara que vai fazer um filme aqui do Paço da Pátria? ...Eu 
tenho muitas coisas para lhe dizer daqui, mas gostaria que minha filmagem 
fosse feita de trás, sem que aparecesse meu rosto, igual como na televisão, 
quando filma bandido dando entrevista... 

 

A conversa prolongou-se onde foram tratados assuntos sobre a vida do 

interlocutor, mas o que mais interessou nesse diálogo era mostrar que a 

presença do pesquisador era notada, que a informação circulava entre os 

pedações, que eu deveria respeitar meus limites, pois lá, em todo o Paço havia 

cinco pedaços: Pedra do Rosário, Paço da Pátria, Areado, Pantanal e 

Cracolândia, que não eram homogêneos, mas eles se articulavam e 

proporcionavam a vida em comum. E que o Funk funcionava como uma liga, 

fazendo com que essa convivência possa se expressar para além das diferenças 

de cada um. Para isso, no próximo capítulo estaremos trabalhando o funk e suas 

implicações no Mundo e no Paço.  
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2.  FUNK: DO MUNDO PARA O PAÇO DA PÁTRIA.   

 

No presente capítulo faremos um percurso do funk desde suas origens 

nos EUA (Estados Unidos da América), passando pela entrada desse ritmo no 

Brasil, tendo a cidade do Rio de Janeiro como maior celeiro e centro de difusão 

desse estilo musical pelo país, até sua forma peculiar de se apresentar no Paço 

da Pátria em Natal-RN. 

De suas origens, podemos constatar que o funk foi resultado de uma 

mistura, de uma conjunção de ritmos musicais, onde os negros norte-americanos 

foram seus maiores propagadores, sempre ligado aos bairros pobres da 

população negra dos EUA. Construído a partir de uma junção do soul, rhythm 

and blues, rock and roll, spiritual e black music17, sendo esses os elementos 

culturais precursores do funk nos EUA. 

No Brasil, o funk tem sua porta de entrada pelas grandes metrópoles na 

segunda metade da década de 1980, se instalando e difundindo principalmente 

no RJ, começou pela Zona Sul dessa cidade, mas logo foi “empurrado” para a 

periferia e ganhou logo o status de música de favela. Foi associado pela grande 

imprensa aos arrastões que supostamente teriam acontecido em 1992 na praia 

do Arpoador, mas que podemos constatar, segundo Diógenes (1998), Vianna 

(1997) e Hercshman (2005), que o episódio do Arpoador não ocorreu como 

descrito; que a grande imprensa nacional, na realidade, ajudou a consolidar uma 

imagem do funk como um movimento cultural perigoso que incitava os jovens à 

violência.  O que houve foi uma manifestação de jovens da periferia do Rio de 

Janeiro, que residiam próximo ao Arpoador, dançando e cantando suas músicas 

favoritas, isto é, o funk. 

Ao relatar a história do funk no RN e em Natal, verificamos que o gênero 

musical em pauta é chega ao Estado através dos arredores da capital, isto é, 

pela região denominada Grande Natal, mais especificamente na cidade de São 

Gonçalo do Amarante, que é conurbada com Natal através do bairro de Igapó na 

Zona Norte da cidade. Então alguns jovens passaram a adotar o funk como 

                                                           
17 Black Music trata-se na realidade de uma categoria ampla que contempla vários gêneros de música 
negra.  
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música de preferência e começaram a organizar os primeiros bailes. Tudo isso 

na segunda metade da década de 1990. 

Gradativamente, um grupo de jovens passou a executar a música e logo 

formaram-se grupos que se agregaram em torno do funk.  As dificuldades para 

organizar um baile, devido as baixas condições financeiras desses jovens, os 

levaram a organizarem-se em torno de um movimento denominado #FunkRN, 

que apresenta um caráter peculiar ao funk do RN: a solidariedade.  O movimento 

tinha como intuito não só organizar os jovens funkeiros, mas também procurar 

mudar a imagem que as pessoas tinham do funk como um ritmo de exaltação ao 

crime e propagação de uma erotização da juventude como forma pejorativa de 

expressão. Para isso desenvolveram uma ação solidária no Paço da Pátria, onde 

no período natalino foram distribuídos sacolões para as famílias que 

necessitavam e brinquedos para as crianças do bairro. Tudo recolhido casa a 

casa nos bairros da Zona Sul da cidade.  

O movimento #FunkRN propaga o funk em toda a cidade e como 

consequência também na comunidade Paço da Pátria. No Paço, os primeiros a 

se intitularem MCs foram os jovens Mc Stylo, Mc DeMenor do PDP (PDP = Paço 

da Pátria) e MC Negão.  Com inspiração no funk carioca, os jovens do Paço 

pretendiam promover um tipo de funk onde se ausentassem os conflitos mais 

frequentes atribuídos a esse estilo musical e de vida: música de torcida de time 

de futebol, funk proibidão e funk de apologia18.  

No Paço também começou a manifestar-se a característica do funk solidário, 

que compartilha com a comunidade um desejo de busca de melhorias e 

mudança de ponto de vista em relação aos aspectos que provocam uma 

depreciação da comunidade, entre eles a de que essa é um local de bandidos e 

desordeiros. Para isso, buscam aliar-se a movimentos não governamentais, 

entre eles a ADIC, que se tornam importantes parceiros na divulgação do funk 

do Paço no Paço da Pátria.  

                                                           
18 Toda uma discussão sobre violência representada na música funk, assim como os conceitos de apologia 
receberão um destaque em uma sessão do capítulo três deste trabalho.  Certamente isto vai corresponder 
a uma visão ideológica, aqui sendo colocada como um discurso falseador da realidade para manter uma 
relação de poder e submissão de um grupo sobre outro. 
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2.1.Funk: sua origem nos EUA.  

 

O Funk tem suas origens nos EUA, diversos autores como Vianna (2000), 

Viana (2010) e Essinger (2005), ressaltam que, apesar da origem americana, “... 

o movimento funk se apresenta como tradução cultural da periferia do Brasil...” 

(Viana, 2010: 24).  

Paralelo ao surgimento do Rock, houve a fusão entre a música tocada entre 

os protestantes negros, o gospel, e o rhythm and blues originando o estilo soul, 

que se tornou um influente estilo musical, tanto pela força popular que alcançou, 

como pelo poder comercial junto às gravadoras. Cantores e compositores do 

soul ainda hoje configuram-se com grandes nomes da música mundial, como 

Ray Charles e James Brown.  

O soul assume um papel político nos anos 60 do Século XX como um 

elemento importante na luta pelos direitos civis norte-americanos (Vianna, 2000: 

20). Já se aproximando do final da década de 60, o soul passa a ter um aspecto 

mais comercial, passando a ser referenciada como black music, e como afirma 

Vianna (2000, p. 20), “perde a pureza revolucionária” dos primeiros anos da 

década.  

No final dos anos 60 e início dos 70 do Séc. XX, surge o Funk, uma gíria para 

estilo,  

...deixou de ter um significado pejorativo, quase o de um palavrão, e 
começou a ser um símbolo do orgulho negro. Tudo pode ser funk: uma 
roupa, um bairro da cidade, o jeito de andar e uma forma de tocar 
música que ficou conhecida com funk. (Vianna, 2000: 20). 

 

No mundo capitalista, o funk também foi engolido pelo aspecto comercial. 

Isso foi consolidado nos anos 1977/78 do Séc. XX. A “disco” toma conta do 

mercado, tornando-se bastante difundida no mundo com as famosas discotecas 

que explodem pelo mundo e também no Brasil.  

Paralelo a esse movimento do funk, as músicas produzidas nos guetos 

estavam tendo um movimento que Vianna (2000: 21) denomina de “próxima 

reação da ‘autenticidade’ Black”. Com a utilização dos “sound systems”, as festas 
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passaram a ser organizadas em locais públicos, como as ruas e praças. Através 

de um aparelho de mixagem, as músicas eram editadas, com os famosos 

“scratch”, inventado pelo Disc Jockey Grandmaster Flash, técnica que consistia 

em tocar o disco de vinil no sentido anti-horário, provocando um som como um 

arranhão. Acompanhando o DJ, tinha os rappers, pessoas encarregadas de, no 

improviso, fazerem discursos durante a música.  

A harmonização do rap, com os b-boy (dançarinos), scratch, MC’s 

(mestres de cerimônia), DJ (disc jockey) e o grafitti dá-se no Hip-hop, que tem 

como ritmo base o funk. A festas eram em praça pública, reuniam em torno de 

500 jovens. Vianna (2000: 21) cita um evento que ocorreu em 1976 como o 

marco da maior reunião em uma festa até então, ocorrido no The Audubon no 

Bronx em Nova York, onde se reuniram cerca de três mil dançarinos de hip hop. 

Nada, se comparado com as festas no Rio de Janeiro, onde reúnem-se cerca de 

quinze mil jovens, como lembra Vianna (2000). 

Os seguintes elementos fazem parte de um grupo de funk: O DJ (o Disc 

jockey), responsável pela execução da música, controla a mixagem e as batidas 

a serem tocadas; o MC (Mestre de Cerimônia) é o cantor, faz alguns poemas 

improvisados, mas a maioria são letras conhecidas pelo público e a equipe 

geralmente é uma pessoa ou empresa que tem equipamentos de som e aluga 

para a realização da festa. Muitas equipes já trabalham juntas com seus DJ´s e 

MC´s próprios.   

 

2.2 – O Funk no Brasil: de sua presença a como é percebido. 

Os anos 70 do Séc. XX foram de inserção do funk no Brasil, porém a sua 

visibilidade só foi dada nos anos 90, mais precisamente no domingo, dia 18 de 

outubro de 1992 na praia do Arpoador-RJ. Vianna (1990: 181) e Hershmann 

(2005:15) afirmam que o funk, no Brasil, ganhou maior visibilidade na mídia 

nacional, que ignorava até então a presença de quase um milhão de 

frequentadores dos bailes que ocorriam nos finais de semana na Cidade 

Maravilhosa, Rio de Janeiro. 
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Os primeiros bailes funk realizados no Rio de Janeiro foram na Zona Sul 

da cidade, mais especificamente no Canecão, famosa casa de apresentações 

que realizava os melhores shows da cidade. Segundo Vianna (2000) e Essinger 

(2005), as festas não eram exclusivas de funk, outros gêneros musicais também 

eram tocados lá. No mundo funk, dois nomes se destacaram: o “discotecário 

Ademar de Barros e o locutor de rádio Big Boy, duas figuras consideradas 

lendárias pelos funkeiros.” (Vianna, 2000: 24). Esses eram os bailes da pesada, 

que gradativamente foram sendo transferidos para a periferia da cidade, já que 

o Canecão estava se tornando o palco da MPB, música emergente com espaço 

na mídia e indústria fonográfica, com destaque para a Bossa Nova. Com a 

ascenção da Bossa Nova, os espaços até então utilizados pelas apresentações 

de funk se fecham para este tipo de música que passam a serem empurrados 

para a periferia da cidade.  

A mudança de local das realizações dos bailes forçou uma nova 

organização dos mesmos, a começar pela busca de novos equipamentos, que 

geralmente eram importados, bem como a busca de um repertório eclético, que 

pudesse agregar o maior número possível de frequentadores.  Nesse processo 

de mudanças ocorreu um fenômeno de busca de novos sons, onde as equipes 

se apresentassem de forma original e exclusiva. As viagens aos EUA em busca 

de discos que expressassem as novidades fonográficas se tornaram constante 

entre os DJs da época.  

Neste cenário surge o movimento “Black Rio”, que se caracterizou como 

uma possibilidade de discussão da cultura negra e sua politização enquanto 

resistência a uma colonização cultural. Com esse movimento, diversos estados 

brasileiros aparecem com suas versões da Black Rio, sempre ancorando suas 

ações nos bailes funk.  

Nos anos 1980, os bailes funks tinham uma característica itinerante, 

circulavam pela cidade sem um local fixo, essa característica, segundo Vianna 

(2000: 32), vai desaparecer nos anos 1990: “Hoje as equipes não circulam tanto. 

Quase todas elas fazem bailes em locais fixos e sempre aos sábados, domingos 

e feriados. O público tende a frequentar os bailes próximo de suas casas.”. Com 

a fixação dos bailes funk, também desaparece o discurso político dos militantes 
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que tinha como lema o orgulho negro. Passou a haver o predomínio da diversão 

pela diversão.  

Esse foi o funk que chegou ao Rio nos anos 1990, distinguiu-se do hip-

hop, que passou a ser “música ‘chique’” (Vianna, 2000: 33), com uma 

configuração totalmente diferente do funk, desde o modo de vestir até a sua 

inserção social, o funk foi para as áreas suburbanas enquanto o hip-hop tornou-

se a música propagada na zona sul do Rio.   

Na década de 1990, o funk ganha espaço na mídia. Vianna (2000: 187) 

destaca duas perspectivas. A primeira associava o funk diretamente à violência, 

principalmente depois dos arrastões de 1992. A segunda perspectiva estava 

relacionada a “um trabalho de base” no programa da Xuxa exibido na Rede 

Globo, fazendo com que diversos DJ´s e MC´s obtivessem projeção nacional, 

como exemplo Dj Malboro. Com a difusão do funk nos meios televisivos, tem-se 

uma forma de evitar os estereótipos e homogenização, do que se pode pensar 

sobre os meios de comunicação, as classes populares, as elite e grupos 

musicais. O funk proporciona um elemento para essa reflexão onde o discurso 

denominado de “simplificador” (Idem) e a cultura podem ser vistos como algo 

que circula polimorfos e vai se redesenhando na forma de apresentar-se e 

expandir-se. 

A divulgação por meio televisivo de nomes ligados ao funk, como DJ 

Malboro, e sua incorporação à gravadora Som Livre, uma importante 

distribuidora musical do Brasil ligada ao sistema Globo de Comunicação, fez com 

que o estilo “funk Brasil” (Essinger, 2005) ganhasse visibilidade por todo território 

Nacional. Figuras como Mc Serginho, os discos da equipe Furacão 2000, Dj 

Malboro, tornam-se expoentes fortes do “Batidão19” além do Rio de Janeiro, 

atingindo todo o território brasileiro.  

 

 

 

                                                           
19 Batidão é o termo utilizado por Essinger, 2005, para designar o funk carioca, como estilo que se 
caracteriza principalmente pelas batidas fortes das baterias eletrônicas.  
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2.3- O funk no Rio Grande do Norte.  

Os registros obtidos da chegada do funk no Rio Grande do Norte foram 

dados através de depoimentos. Entre as mais relevantes20 fontes tivemos Dj Van 

e Mc N10, esses dois estão envolvidos diretamente no movimento #FunkRn21. 

Não encontramos registros em dissertações e matérias de jornais que revelem 

a história do funk no RN.  

No final da década de 1990, com a propagação do funk na mídia, com 

destaque à mídia televisiva onde programas como o da Xuxa, na Rede Globo, 

fez com que ganhasse visibilidade e o efeito objetivado da mídia, isto é, fazer 

com que houvesse um público consumidor desse tipo de música foi alcançado 

em cheio no RN, como revela Dj Van: 

Dj Van: - Naquela época a galera era muito consumista, assistia muito 

Xuxa, lá começou aparecer Dj Malboro, eu ficava vidrado, porque aqui 

nas rádios ou outros cantos não aparecia nada igual. O cara era 

demais. Nós não gostávamos do programa da Xuxa, mas lá aparecia 

Pepê e Nenem, Mc Serginho, Dj Malboro, Funk Latino, Claudinho e 

Buchecha, o Bonde do Tigrão, esse era bom de tocar. Tinha outros 

mas não estou me lembrando agora. Nós fazíamos imitações, algumas 

vezes parodiávamos as músicas, era tudo muito improvisado, muito de 

repente. Aí foi juntando uma galera que gostava desse tipo de música. 

Quando alguém daqui ia ao Rio de Janeiro logo eram feitas as 

encomendas de discos, que eram comprados nos camelôs por lá, e as 

encomendas eram grande.  

Pesquisador -  Como vocês pediam os discos, isto é, como era feita a 

seleção? Imagino que muitas coisas vocês não conheciam, então o 

que pedir às pessoas que viajavam para o Rio de Janeiro.  

DJ Van – Pedíamos proibido. E música de putaria. Assim as pessoas 

mesmo sem saber o nome dos cantores nos traziam esses cds22. 

Houve uma vez que tinha um cara que veio de Recife e disse que 

conhecia as fontes de onde comprar discos bons. Não sabia explicar, 

                                                           
20 Essas entrevistas se mostraram mais relevante por terem apontado referência de locais e nomes que 
puderam ser checados posteriormente à entrevista. Outras entrevistas foram apresentadas, mas sempre 
com colocações de nomes e condições imprecisas quando aos locais e nome de pessoas que participavam 
das primeiras festas.  
21 Movimento criado por jovens funkeiros do RN para dar mais corpo as apresentações de funk no RN. Em 
uma sessão neste capítulo será detalhada uma análise deste movimento.  
22 Compact Disck (CD) 
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mas sabia ir. Juntamos uns vinte boys, cada um arrumou uma grana, 

colocamos na mão do cara para ele ir ao Rio e trazer estes discos. 

Gastamos uma grana invocada, foi uns cem contos23 por pessoa. O 

cara foi de ônibus e trouxe uma mala de CD, foi muito massa. 

(Entrevista cedida ao pesquisador no Via Direta no dia 13/12/2012) 

 

Logo, um grupo de jovens começa a se intitular de MC (mestre de 

cerimônia) e começam a imitar os nomes conhecidos como: Claudinho e 

Buchecha, Mc Serginho, Bonde do Tigrão e Mc Catra. Os programas televisivos 

foram uma fonte de informação importante, porém não foi o principal fator. Logo 

foi se estabelecendo uma teia de construção da cultura funk que passa 

necessariamente pela criação de uma rede de informações e de relações que 

buscavam garimpar o que não era tocado nas rádios da Cidade. Essa forma de 

se organizar em torno do funk foi uma forma peculiar do início da manifestação 

do funk peculiar ao RN, pois “A circulação de bens culturais acabou propiciando 

a construção de identidades particulares em torno de um referencial específico.” 

(Lourenço, 2010: 67). Esse referencial, em nosso caso, é o funk no RN. 

A forma peculiar de expressar o funk local obedece a uma conjunção de 

estilos diferentes dentro do funk, uns de inspiração mais romântica, outros com 

estilo do escracho e o deboche, um terceiro grupo que inspira grupos de dança 

com passos bem marcados, enquanto uma outra vertente coloca o funk como 

expressão de atitude e de denúncia das condições de vida nas favelas. O que 

vai garantir a formação de grupos de Mc’s e Dj´s no RN é essa mistura, que se 

apresenta como sendo o diferencial do funk no RN, onde todos esses estilos 

eram apresentados em uma sequência dada e pedida pelo público que 

frequentava os primeiros bailes. Esse ecletismo estilístico se configura até hoje 

como marca do funk local. Uma última configuração do funk no que nos parece 

interessante é que os grupos de funk são formados por jovens das diversas 

regiões de Natal, com participação de jovens de municípios circunvizinhos a 

Natal. 

                                                           
23 Cem reais.  
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Diferente do RJ, onde os primeiros bailes funk ocorreram nas regiões mais 

nobres da cidade, especificamente na Zona Sul da cidade, e em seguida foram 

sendo “empurrados” para a periferia, passando a serem referenciados como 

festas dos subúrbios do RJ (Vianna, 1997), tendo sempre locais onde os bailes 

se fixam e passam a ocorrer com frequência regular nos finais de semana. No 

RN, os primeiros bailes funk ocorreram no município de São Gonçalo do 

Amarante, na sede do Auto Esporte Clube e do Esporte Club de São Gonçalo, 

animadas por Dj Everaldo Costa, Mc Chaca e Mc Tróia.  

Eram festas que reuniam em torno de 50 a 100 pessoas por evento, com 

um público predominante de jovens. As festas funk ocorriam com uma 

regularidade semestral, uma festa para cada local por ano. Ainda hoje existe o 

“Baile das Novinhas”, acontece uma vez por ano no mês de novembro. O local 

não é fixo até hoje, isto é, pode ocorrer em um dos clubes citados anteriormente, 

mas já ocorreu em uma Escola, cujo o nome não foi lembrado por Mc N1024, 

porém a tradição impõe que este baile ocorra no município de São Gonçalo do 

Amarante –RN.  

No RN, há uma forma peculiar de organização dos bailes. As equipes são 

geralmente formadas por uma dupla: um DJ e um MC. O equipamento de som é 

alugado a terceiros que não vivem exclusivamente para o funk. Muitas vezes, a 

dificuldade para realizar uma festa funk estava em conseguir o som, pois, na 

maioria das vezes, eram alugados para festas de forró.  

As festas funk que ocorriam em São Gonçalo, mesmo sendo poucas, 

passaram a agregar jovens da Zona Norte de Natal, uma vez que São Gonçalo 

é conurbado com Natal através dos bairros de Igapó, em Natal, e Golandim, em 

São Gonçalo. É na Zona Norte, no conjunto Jardim Progresso e no Bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, que o funk começa a ganhar proporção. Em seguida 

dois bairros da Zona Oeste de Natal: Felipe Camarão e Nazaré também passam 

a ser palco de pequenos bailes funk. Por fim, os bailes chegam à Zona Leste na 

comunidade do Paço da Pátria e no bairro das Rocas. No final da primeira 

década do Séc. XXI, os bailes estão se expandindo para o interior do RN, 

municípios como Touros, João Câmara, Currais Novos, Tangará, Santa Cruz, 

                                                           
24 Mc N10 líder do movimento #FunkRN. 
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Mossoró, Assu, Parnamirim, Taipu, Macau e Gostoso apresentam-se como 

municípios onde os bailes funk tem ocorrido com frequência.  

A característica marcante dos bailes no funk é a itinerância, isso favoreceu 

a agregar jovens das mais diversas regiões da cidade. Os bailes passam a fazer 

parte da agenda desses jovens, como pode ser observado no depoimento 

seguinte: 

Mc Anjos- É assim, quando acaba um baile todo mundo fica logo 

querendo saber onde vai ser o próximo. Fica todo mundo ligado no 

MSN e Facebook. Cada vez que nós fazemos uma festa, como sempre 

é em um local diferente, novas pessoas passam a frequentar os bailes 

e assim formamos a nação do #FunkRN, aqui todos nós gostamos de 

funk gostamos de estarmos juntos, de dançar, cantar. (Entrevista 

cedida ao pesquisador no Via Direta no dia 13/12/2012). 

 

Ao pesquisar representação de juventude, a pesquisadora Sandra Regina 

Soares da Costa faz a seguinte afirmação 

Desde o ano 2000, quando decidi estudar o hip hop, um dos chamados 

“movimentos juvenis”, uma questão apareceu-me com recorrência: o 

que há de ‘jovem’ no hip hop? Dúvida esta que se estendia aos outros 

grupos considerados ‘juvenis’ que ser formavam em torno da adoção de 

um estilo de vida baseado em culturas de gosto musical. (COSTA, 2000: 

44-45)  

 

Essa forma de se organizar como satélites em torno do funk foi o que ficou 

aparente em nossas incursões junto ao movimento funk no RN. Eles passam a 

fazer parte do cenário jovem dos bairros periféricos. Os bailes ocorrem na 

Associação dos Carroceiros, Centros Comunitários (Cidade da Esperança, 

Mereto), Associação de Costureiras, Pequenas casas de festa e em instituições 

não governamentais como a ADIC, do Paço da Pátria, localizada no Pantanal.  

Os bailes ocorriam com precariedade, sem profissionalismo, isso devido 

à falta de estrutura financeira, os MC´s e DJ´s eram jovens sem renda própria, 

ou com poucos recursos. Para superar as dificuldades, no ano de 2010 foi criado 
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o movimento #FunkRn que tinha o intuito de aglomerar o maior número de 

adeptos do funk para se ajudarem nos shows.  

 

2.4 – Movimento #FunkRn – por um funk consciente.  

 

O mundo contemporâneo tem provocado o agrupamento de jovens em 

“microgrupos de sociabilidades nos quais discutem suas perspectivas em visões 

de mundo para questionar o tecido social que os cerca, trazendo para o seio da 

sociedade seus principais anseios, por mais atitudes criativas...” FILHO (2004: 

127-128).  

O movimento #FunkRn é um movimento de sociabilidade, isto é, “uma 

forma lúdica de sociação, e (...) algo cuja a concretude determinada se comporta 

da mesma maneira como a obra de arte se relaciona com a realidade.” (Simmel, 

2006: 65). O sentimento de satisfação que os participantes desse movimento 

apresentam quando estão juntos é notório, reúnem-se jovens das quatro zonas 

da cidade além de outros que residem nas cidades que compõe a Região 

Metropolitana da Grande Natal.  

Porém mais do que uma sensação boa de estar juntos, o #FunkRN teve 

e tem uma função prática no caminho da busca de uma profissionalização dos 

jovens funkeiros do RN. Em uma longa entrevista com MC N10 (Ver fig. 8) ele 

nos fala do que era o desejo, enquanto uma coletividade, que buscava melhores 

caminhos para o funk no RN. Quais estratégias estavam sendo pensadas para 

que tais sonhos se concretizassem. Vejamos alguns trechos significativos: 

Pesquisador- O que é o #FunkRN? 

N10- Não dá para dizer em uma palavra, é uma coisa que nem sei se ainda 
existe. No ano retrasado (aqui refere-se ao ano de 2012), a galera que curte 
funk era muito desunida, acho que devido a influência do funk de corredor, 
que é quando duas galeras ficam uma de cada lado, separados pelos 
seguranças, tem uma hora que o MC manda os seguranças saírem, aí 
começa o pau! (risos). 

Pesq. - Briga mesmo?  

N10- sim, mas sem armas, só socos e pontapés. Mas todos obedecem ao 
MC, quando ele manda parar todos param.  

Pesq. – Então o funk de corredor era o que provocava a desunião? 
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N10 – Na realidade não, porque era um tipo de dança. O que fazia briga 
mesmo era a moçada ficar ligada em torcida de futebol, principalmente a 
Máfia Vermelha e a Gang Alvinegra25. Aí a coisa era pesada, eu já levei dois 
tiros na barriga (me mostra as cicatrizes)... 

Pesq. – Quem atirou?  

N10- Pessoal da Máfia, eu era da Gang. Nem sei porque levei esse tiro, quer 
dizer eu sei, foi só porque eu era de Gang. Não teve briga, não teve nada, eu 
estava andando no Jardim Progresso26 quando os caras apareceram em uma 
moto e meteram bala. Por deus que não foi nada mortal. (risos) Se tivesse 
sido eu não estava aqui contando para você.  

 

O que pudemos perceber nesse primeiro momento era que o que N10 

denominava de “desunida” é logo revelada como algo da ordem da violência. E 

não se tratava do funk de corredor, pois esse é uma manifestação como outras 

da própria dança. Como relata Vianna em seu artigo no O Globo: “O espectro do 

Arrastão”27, paira sobre o funk a culpa de algo que nunca foi feito, de algo que 

nunca ocorreu. O que houve foi uma manifestação de jovens favelados na sua 

mais pura expressão de dança. Desde então, o ano foi 1992, até hoje entende-

se, com o apoio e divulgação da grande mídia, que houve um grande arrastão 

provocados por jovens oriundos das favelas próximas ao Arpoador. O que de 

fato nunca se confirmou. 

Mas a marca da violência28 fica patente principalmente quando se discute 

a organização de jovens em “gangs”. Esse era, realmente, o gargalo que N10 

identificava como um fator de impedir que os bailes pudessem ter os avanços 

que os jovens desejavam. Eles queriam ter público, estar livres de uma visão 

preconceituosa e que, sendo exemplos, poderiam assim conquistar um espaço 

junto aos jovens no RN, o que pode ser percebido na fala do interlocutor: 

N10 – Nós queríamos fazer sucesso junto a galera de Natal e do 
Estado. Mas a coisa estava difícil. Muita gente falava mal do funk, 
dizendo que era música de bandido. Que os trombadinhas do Rio 
escutavam funk para ir roubar em bando. Mas aqui a realidade é outra.  

Pesq.- Qual é a realidade daqui? 

N10 – Aqui todo mundo é estudante, somos pobres mas estamos na 
escola. Nós queremos fazer sucesso, ganhar alguma grana com isso.  
No Rio eles não ganham? O problema é que não temos equipamento. 

                                                           
25 Máfia Vermelha e Gang Alvinegra são duas torcidas ligadas a times de futebol do RN América Futebol 
Clube a ABC futebol clube respectivamente.  
26 Loteamento da Zona Norte de Natal, fica no bairro Potengi. 
27 http://oglobo.globo.com/cultura/o-espectro-do-arrastao-10982579, acesso em 10/04/2014. 
28 No próximo capítulo destacaremos uma sessão específica para discutir a questão da violência.  
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Então o que é que fizemos, criamos o movimento #FunkRN, não existe 
N10, Mc Anjos, Mc Ariel e outros, quando vamos fazer uma festa é uma 
festa do bonde29 do #FunkRN, assim cada um canta um pouco e nós 
rachamos o preço do aluguel do som, já que aqui não temos as 
equipes30 como são no Rio de Janeiro.  

Pesq. – Como então organizam os bailes? Como é a escolha dos 
locais? Como é feita a ordem de apresentação? 

N10 – Nós escolhemos pelos locais onde tem mais Jovens.  

Pesq.- Onde? 

N10 – Na periferia é lógico. A zona Oeste é o melhor local: Bom Pastor, 
Cidade da Esperança e Felipe Camarão é Massa. Também não 
cantamos música de torcida, é proibido cantar música de torcida, se 
tocar termina em briga. Temos que tocar de tudo um pouco, como eu 
disse, menos as músicas de torcida. Então tocamos proibidão, putaria, 
música romântica e as nossas músicas. A maior parte são músicas 
nossas. O que foi perguntado mais? Sim a ordem quem organiza 
somos nós, eu principalmente, mas não tem uma ordem exata, um 
canta e chama o outro. 

 

Figura 4 Entrevista com N10 no Norte Shopping. Foto do Autor. 

Na tentativa de firmar o movimento #FunkRN e procurando dar 

visibilidade, organizam uma ação beneficente que seria feita no Paço da Pátria. 

Reunir o maior número de adeptos ao #FunkRN passou a ser uma prioridade. 

As reuniões aconteciam em área de mancha. Duas grandes manchas se 

estabelecem: o Shopping Via Direta e o Shopping Midway Mall.  

                                                           
29 Bonde expressão para designar um grupo grande de pessoas que vem de um mesmo lugar.  
30 Conjunto de pessoas que organizam os bailes que vai desde o MC, DJ, dançarinos e o pessoal da 
montagem e operação do som.  
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Por mancha compartilhamos a conceituação: 

Sua base física é mais ampla, permitindo a circulação de gente 
de várias procedências e sendo estabelecimento de laços mais 
estreitos entre eles.  São manchas, áreas contíguas do espaço 
urbano dotados de equipamentos que marcam seus limites e 
viabilizam – cada qual com sua especificidade, competindo ou 
completando – uma atividade ou prática predominante. 
(Magnani, 2012: 94) 

 

Importante observação é que as duas áreas de mancha ficam fora dos 

circuitos31 dos jovens do funk que compõem o movimento #FunkRN. Os 

shoppings ficam situados na zona sul da cidade, enquanto os bailes funk 

ocorrem nas zonas leste, oeste e norte, onde se situam os bairros mais 

populosos e de condições financeiras mais precárias.   

As reuniões ocorriam no Shopping, onde o pesquisador pôde acompanhar 

duas dessas reuniões. Uma no Shopping Via direta, ocorrida no dia 13 de 

dezembro de 2012, foi onde o movimento teve seu ápice, já que foram dadas as 

diretrizes e confirmou-se a escolha da comunidade do Paço da Pátria para ter 

uma primeira ação do grupo, além da distribuição das camisetas. Ficou 

determinado que iriam percorrer a pé pelos bairros da zona sul da cidade para 

recolher os donativos pedindo alimentos não perecíveis. 

A forma como acontecia as reuniões dos jovens, conversando, 

brincando, era a mesma de quase todos os jovens que frequentam os shoppings 

em grupos. O que mais chamou atenção ao pesquisador foi que mesmo com 

diversos grupos presentes; pois lá havia o grupo de jovens surdos, cosplayers e 

outros grupos que não foram identificados, os funkeiros eram os únicos a serem 

observados e acompanhados de perto pelos seguranças do shopping. Facina 

(2009) já postulava que, nos espaços públicos, quando jovens são identificados 

como funkeiros sempre ficam julgados e condenados como perigosos 

potencialmente, pois as sombras dos arrastões pairam sobre eles. 

 

                                                           
31 “Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço 
em estabelecimento, equipamentos e espaços que não mantém entre sim uma relação de contiguidade 
espacial sendo conhecido em seu conjunto peloso usuários habituais” MAGNANI (20012, P. 97) 
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Figura 5 Encontro no Shopping via Direta, onde foram traçadas as estratégias para ação social.  

 

Nessa reunião ficou decidido que os MC´s e DJ´s iriam fazer uma grande 

festa no Paço da Pátria com distribuição de brinquedos e cestas básicas para a 

população do bairro. A ideia era fazer com que a população tivesse um novo 

olhar sobre o funk, “...queríamos tirar a ideia de que nós fazemos música de 

apologia ao crime e de incentivo à pornografia...” (DJ Van). A música que estava 

no auge entre os funkeiros potiguares era “Porque não” de N10. Na realidade, 

essa música soava como o hino do #FunkRN. Os jovens deste movimento 

buscavam uma ressignificação do que imaginavam ser funkeiro e também uma 

ressignificação da sua condição de juventude, onde muitos vem de bairros 

populares onde há uma associação forte dos jovens com o crime. 

Com uma cara própria que dá uma singularidade ao funk no RN, o 

movimento #FunkRN com o slogan Solidário, (Ver Figura 10) coloca uma 

perspectiva peculiar da manifestação do funk no RN. A fuga de uma visão 

estigmatizante, a busca de um espaço legítimo mostrando as qualidades e o 

desejo de serem bem vistos transparece nas ações desse movimento.  
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Figura 6  #FunkRN Solidário estampado o lema na camiseta oficial do movimento, foto do Autor.  

 

A música de N10, que passa a funcionar como o cartão de apresentação 

do movimento #FunkRN, já obteve sessenta e três mil acessos no site you tube. 

Esta música foi divulgada, no início, por celular via bluetooth, se tornou um hit 

para os jovens do funk potiguar e mais do que uma preferência, se tornou uma 

bandeira para os jovens funkeiros. A ideia de desvincular a visão do funk do 

crime, que foi tão bem implantando pela imprensa quando do arrastão de outubro 

de 1992, onde segundo Vianna (2000: 181), foi um “marco” na relação do funk 

do Rio de Janeiro com a Violência. O que foi pensado pelos jovens do #FunkRN 

era mudar a visão tão propagada pela mídia de que o funk é música de incentivo 

a violência, à erotização e ao tráfico de drogas. Em mais um trecho da entrevista 

com N10 ele nos revela: 

N10 – o que nós queremos é fazer com que todo mundo deixe de pensar que 
funk  é essas coisas...  

Pesq. – Que coisas? 

N10 – De dizer que o funk é coisa de quem faz apologia ao crime, que só 
divulga sacanagem (ao ser questionado), é falar putaria, também tem gente 
que pensa que nós não pensamos, que não nós somos burros e não sabemos 
pensar.  Por isso é que esse movimento é importante. O que nós cantamos é 
o que nós vemos onde vivemos.  Se eu vejo um boy sendo espancado pela 
PM, cantar isso não é dizer para ser bandido, é cantar o que está 
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acontecendo. Se tem os boys que andam com três oitão32 e colocamos na 
música não quer dizer que nós estamos mandando ninguém andar armado, 
Só cantamos o que vivemos na periferia, que é onde nós estamos.  

 

A música “Porque” é a música mais conhecida entre os jovens do 

#FunkRN. Faz um retrato de como estava organizado o movimento, de como 

tocava na autoestima desses jovens e de como enaltecem toda uma estratégia 

de divulgação das músicas e de como querem se impor junto ao público que 

gosta de funk.  Os jovens sentem um certo orgulho ao falarem dessa música, é 

como se eles fossem parte dela: “Essa música é daqui, é de N10”, “Nós fazemos, 

nós cantamos, essa é nossa” Relatam jovens sobre a música. Na festa de 

aniversário de N10, que ocorreu na Cidade da Esperança, onde havia 

aproximadamente 600 jovens, quando a música citada tocou foi um êxtase no 

público, pôde ser observado que a maioria entoava os versos e refrão da música.  

 

Porque não 

Mc N10 

Por que não um funk consciente, 

Por que não uma rima inteligente, 

Por que não para pensar,  

Fazer um som e a geral gostar, 

Por que não batida que contagia, 

Por que não um funk sem apologia, 

Por que não para pensar, 

Por que fazer um som e a geral gostar. (Refrão) 

Criativo com a mente inteligente,  

Gravando frase no seu sub consciente,  

Calando a boca de inveja pega pau,  

Mas eu nem ligo porque eu sou original,  

Se tu copia é porque está gostando.  

E se tu gosta vai essa sempre copiando.  

To nem ligando eu tenho mente pra pensar. 

                                                           
32 Revólver Calibre .380.  
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E o cabuloso então pode copiar,  

Com muito esforço vou ganhando meu espaço, 

Mas tá ligado que sempre toa boatos,  

E para quem duvida da minha humildade 

Só basta você me conhecer de verdade,  

Tu me critica mas não cala a minha voz,  

Só pelo certo só quem quer falar que é nós, 

Na humildade mostrando meu pensamento,  

E na pancada mostrando meu talento.  

Por que não (...) Refrão 

Inovando e fazendo diferente, 

Solta a batida que a chapa fica quente,  

É só sequência de rima improvisada. 

Esse é o estilo e sei que a geral vai viajar,  

Então vai sente a pressão de uma rima cabulosa,  

Pensamento destravado com a letra tenebrosa, 

E só criatividade geral para escutar, 

Som de carro, som de casa, no pc, no celular, 

Então pode divulgar o msn no Orkut, facebook, 

No Shared do twitter e no youtube,  

Então passa no Bluetooth o negócio é divulgar,  

Quem gostou fala quem é nós equipe funk potiguar,  

Então vai [...] 

 

 

Conflitos são expostos na música, a intriga, a inveja, o preconceito. Mas 

coloca-se também a possibilidade de superação destes com atitudes concretas, 

a principal é a busca de produzir através da música novo sentido para atitudes 

que permeiam o cotidiano. Convoca o ouvinte a entrar e se desarmar: 

“pensamento destravado com a letra tenebrosa...”, a música é uma proposta 

estética que deve ser compartilhada, seja nas redes sociais, ou nos espaços em 

que as pessoas vivem.  

Podemos perceber na letra da música de N10 alguns elementos que 

gostaríamos de destacar como relevantes. Primeiro há uma colocação de uma 
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relação de inveja e despeito por parte de alguém que não gosta do tipo de música 

que faz, que “Calando a boca de inveja pega pau. Mas eu nem ligo por que sou 

original”. É Forte nos diálogos e frases propagadas pelo facebook, esse tipo de 

afirmação da originalidade de quem faz e que a inveja é o infortúnio de quem a 

tem.  

Uma tentativa de mostrar a busca de qualidades, que há inteligência na 

propagação do funk, encontramos tanto na letra da música quanto no fragmento 

da entrevista de N10 que busca “um funk consciente”, “uma rima inteligente” e 

“funk sem apologia”,33 buscam uma identidade própria onde sejam exaltadas as 

qualidades como os jovens as julgam.  

A utilização das tecnologias digitais torna-se uma ferramenta importante 

na divulgação, organização e articulação do movimento #FunkRn, mas também 

foi responsável pelo fim desse movimento, como veremos um pouco mais 

adiante. A utilização dos banners para divulgar shows, música e o próprio MC se 

tornou uma febre entre os funkeiros. A busca de mostrar habilidade em operar 

os softwares de edição de imagem, e a exibição do resultado se torna patente 

quando postado no facebook, e solicita comentários de toda a lista de amigos 

(Ver fig. 11), mas antes de tudo que assistam aos vídeos no Youtube, sempre 

estabelecendo uma meta de acessos. No caso da Fig. 11 a meta era dois mil 

acessos.  

Os resultados da divulgação e propagação das músicas através das redes 

sociais, mais especificamente através do Facebook mostram-se bastante 

competentes e com resultados, para eles, satisfatórios:  

MC Stylo – O Faceboook é massa, graças a ele hoje eu sou conhecido pelos 
boys que gostam de funk.  (em entrevista ao pesquisador) 

MC Demenor do PDP – Boy, usar o face é muito bom, você puxa um, depois 
puxa outro, junta mais um, quando menos espera você tem três mil amigos. 
Sabe porque isso é importante? (Respondo que não) Porque qualquer coisa 
que eu coloco logo já é visto por três mil. Se alguém gosta então compartilha, 
ai posso ser visto por mais gente ainda. Para nós é o que tem te melhor. (em 
entrevista ao pesquisador) 

MC N10- Se não fosse o bluetouth, o Facebook, o Youtube eu não era 
famoso. Como você acha que toda galera sabe da minha música? Internet, o 
segredo é a internet. Mas não é só ter a internet. É preciso saber divulgar, 

                                                           
33 No último capítulo destacaremos uma sessão para discutir especificamente o conceito de apologia e 
sua utilização no funk. 
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criar um suspense, fazer uma contagem regressiva quando for lançar um 
novo clip. (em entrevista ao pesquisador). 

 

 

 

Figura 7 Banner de Mc Stylo divulgando a música perfeito amor onde solicita que assistam ao vídeo. 

Fonehttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=273842589451267&set=a.100196536815874.277.1

00004765830035&type=1&theater. 

 

Podemos observar que a utilização dos smartphones se tornou uma febre 

entre os jovens, mas esse é um fenômeno mundial34, com aparelhos mais 

baratos e com funções mais complexas, esses se tornaram uma potente 

ferramenta de divulgação das músicas para os jovens do #FunkRN.  

O movimento #FunkRN teve um bom começo, mas não resistiu a uma teia 

de intrigas e disputas internas proporcionadas pelos participantes do movimento. 

O que era para ser um movimento de todos terminou cindido em grupos que 

passaram a ser rivais na disputa de fãs. 

 A festa no Paço da Pátria, ocorreu conforme planejado pelos 

participantes, com pequenos tropeços, mas nada que tirasse o brilho da festa. O 

movimento projetou bastante os jovens do funk juntamente com o movimento 

#FunkRN, entrevistas e participação em programas de rádios e de TV local. A 

                                                           
34 No ano de 2013, foi vendido um smartphone por segundo no Brasil. Fonte: 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/smartphones-vao-dominar-o-mundo/26080.  
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ida de N10 ao Roda de Funk no Rio de Janeiro35 e a participação de MC Leozinho 

no “Rio Parada Funk”36 são destaques alcançados em função do grupo.  

MC  Leo – N10 estava papando tudo, tudo estava em torno dele, só nome 
dele estava aparecendo. Ai juntamos uma galera e saímos do #FunkRN. 
Parece que até ele saiu. O shows eram só agendados com ele, nós ficávamos 
a ver navios.  (Entrevista ao Pesquisador). 

MC N10 – Acho que houve um pouco de inveja porque eu consegui fazer um 
certo sucesso, mas sempre eu chamava a galera, dizia quem quer ir, tem uma 
festa em tal local. Mas os cara só queriam ir para o filé, ninguém queria ir para 
a buraqueira. Taí o resultado, de buraco em buraco eu passei a ser 
conhecido. (Entrevista ao Pesquisador). 

 

Porém, segundo MC N10 e MC Leo, uma série de mal entendidos, todos 

provocados via postagens na rede social Facebook geraram desentendimento. 

Podemos perceber que houve na realidade uma projeção muito grande de MC 

N10 junto ao público consumidor de funk. Isso gerou descontentamento de 

alguns que passaram sentir-se desprestigiados. 

Um fato importante que é revelado na fala dos jovens, e que chamou 

atenção, é que a mídia eletrônica é importante, mas o circular pelas 

comunidades, indo pessoalmente, como disse N10: “de buraco em buraco” faz 

com que a música ganhe a dimensão do “ao vivo e a cores”. E funk é interação, 

é dança, é performance.  

 

2.5 – O Funk chega ao Paço da Pátria.  

O funk chega ao Paço da Pátria, e aqui nos referimos a todo o complexo 

comunitário que envolve todos os seus pedaços, enquanto uma atividade que 

passa a ter seus adeptos como MC´s e DJ´s, isto é, como executores, só 

recentemente, aproximadamente no final do ano de 2010 para início do ano de 

2011, quando do período das primeiras articulações do movimento #FunkRN. 

                                                           
35 Encontro semanal com funkeiros do Rio de Janeiro que se reúnem no estilo como se fosse uma roda 
de samba, para promover o funk produzido no Brasil.    
36 Evento anual que reúnem funkeiros com intuito de promover o funk. A edição de 2013 ocorreu no 
Sambódromo.  
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Antes o que existia enquanto prática cultural dos jovens, através da música e 

dança, era um grupo de Hip Hop37.  

Os primeiros nomes a se reuniram para começar a produzir funk, sem 

pretensões de transformá-lo em uma fonte primária e única de renda, como se 

encontra até hoje, foram Mc Negão, Mc Stylo, Mc DeMenor do PDP e Mc 

Gordinho. Mc Gordinho é morador das Rocas, bairro da zona leste de Natal. 

A própria ideia de que os jovens eram cantores de algum tipo de música 

não estava muito claro nas ruas por onde andamos os procurando. Na realidade, 

como já foi dito anteriormente, procurávamos por um grupo de Hip Hop. O que 

era desconhecido por todas as pessoas que foram abordadas por este 

pesquisador. Quem ofereceu uma luz foi um entregador de compras, que depois 

de nos acompanhar por algumas ruas, disse: 

Entregador – O senhor está procurando os meninos que cantam e dançam? 

Pesq. – Sim 

Entregador – O sr. vai ao campo do Areado e procure por Deca de Fatinha, 
ele é o pai de Negão que parece que faz esse negócio aí de cantar. 

 

Ao chegar ao Areado, aconteceu o encontro com Deca e o Pesquisador, 

o primeiro falou que o filho canta com dois outros jovens do Paço: Luquinha e 

DeMenor, mas que não sabia o que eles cantavam. Foi providenciado de 

imediato um encontro com os jovens. Foi perceptível uma certa desconfiança de 

Deca, que queria que o encontro fosse marcado na presença dele, pois temia 

que algo pudesse acontecer ao filho38.   

Nosso encontro, que ocorreu na porta da casa de Deca, de frente ao 

campo do Areado, (Ver Fig. 2). Logo que começamos a conversar percebi que 

Hip Hop não era o estilo musical que os jovens praticavam, a música era funk. 

Mc Negão trouxe uma caixa de som portátil onde através de um pen drive, 

colocava as músicas que eles cantavam e gostavam para que eu as ouvisse.   

                                                           
37 O grupo de Hip Hop do Paço da Pátria era a motivação inicial deste trabalho. Porém ao chegar à 
comunidade constatei que o grupo não existia mais.  
38 No próximo capítulo falarei sobre a violência, onde destacarei esse temor que Deca tinha do filho sofrer 
algum tipo de “ataque” surpresa.  



65 
 

Por alguns instantes ainda persisti em colocar o Hip Hop como a música 

da pauta para a entrevista, não havia percebido que o campo estava gritando 

que o funk era o elemento a ser investigado. Quando me permiti a escutar o funk 

como tema, pude perceber que em cada esquina, os sons nas casas, as pessoas 

dançando na rua, estava tocando o Batidão, como o denomina Essinger (2010). 

Uma analogia dessa situação da pesquisa de campo pode ser levantada em 

comparação com Evans-Pritchard (2005: 244-245) que não pretendia estudar a 

bruxaria entre os Azande, nem pretendia estudar sobre o gado quando foi aos 

Nuer, mas o campo falava para ele o tempo todo: Bruxaria, nos Azande e Gado 

junto aos Nuer: “Eu não tinha interesse por bruxaria quando fui para o país zand, 

mas os Azande tinham; e assim tive de me deixar guiar por eles.” Acompanhei o 

conselho de Pritchard e fui ao que estava vindo ao meu encontro, ao que o 

campo me ofertava: o funk.  

Pergunto aos jovens o que fazem, como fazem e porque fazem o que 

fazem. Em outras palavras estava entrando no mundo funk pelas vozes de três 

jovens MC´s:   

MC Stylo – (em tom de advertência) Nós não fazemos funk de apologia nem 
de torcida. Achamos legal essas músicas, mas elas trazem alguns problemas. 

Pesquisador- O que é funk de apologia? O que é funk de torcida? 

MC Stylo – Apologia é falar da bandidagem e de sexo. 

MC DeMenor PDP- O funk de torcida é de torcida de futebol. Música para 
Máfia ou para a Gang39. 

Pesq. – Quais os problemas que esses tipos de funk causam? 

MC Negão - Só dá bronca grande! Dá até morte. Se você canta a música de 
um time vem uma turma de outro e detona você... 

MC Stylo – (interrompendo MC Negão) ...quando o povo sabe que você está 
tocando esse tipo de música vai logo ser dada uma esfriada no baile, muita 
gente deixa de ir. Por isso quando nós tocamos vai muita gente, porque não 
tem confusão.  

Pesq. – Como o funk chegou aqui no Paço? Sabe quem foram os 
primeiros a tocar funk? 

Mc Sylo – Eu fui o primeiro. Comprei um notebook uns microfones e as caixas 
de som e comecei a tocar.  

MC Negão – Mas o principal do grupo sou eu (risos). Sou eu quem digo 
quem canta o que e que faço a divisão do dinheiro quando tem show. 

                                                           
39 Máfia Vermelha e Gang Alvinegra são torcidas organizadas dos times América e ABC futebol clube. 
Times de maiores torcidas no RN.  
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Pesq. – Vocês fazem muitos shows.  

Mec Negão - Só fizemos um até agora. E não deu quase nada, ficou 
quinze reais para cada um. 

 

O que faz o proibidão, ou funk apologia, ser tão negado e rejeitado tanto 

pela população em geral quanto pelos próprios funkeiros? Facina (2013: 55-56) 

afirma que o que impõe tão forte proibição não está contido nas letras ou 

narrativas das músicas. Ela lembra que outras produções culturais também 

relatam ações ilegais, crimes e torturas como, por exemplo, o filme Tropa de 

Elite, onde o protagonista é ovacionado “cometendo o crime de tortura.” O que 

está sendo criminalizado, estigmatizado são os pobres, os favelados. Hoje a 

música que mais é associada a favela é o funk. Isso tem implicações: 

Assim como o samba um dia, as vozes do funk podem parecer rudes, 
incivilizadas, agressivas aos ouvidos mais sensíveis de seu tempo, 
mas expressam uma experiência social de modo único, sob o ponto de 
vista de quem a vive. Nos dias de hoje, proibir o funk é segregar ou 
tornar invisível essa experiência do que é ser jovem e favelado em 
nosso contexto urbano. (Facina, 2013: 58). 

 

Há uma espécie de rejeição ao que é denominado de funk de apologia, 

ou proibidão, porém o que verifico é que as músicas tocadas, negam essa 

afirmação dos jovens. Porém não trata-se de uma simples questão de negar 

esse tipo de música.  Existe uma discussão conceitual que distingue bem o que 

significa apologia e relatar o que se vive. O fato dos jovens relatarem o que vivem 

no cotidiano, descreverem a violência que cerca seu dia a dia, não significa que 

estejam exaltando ou defendendo qualidades de criminosos.  

Se um compositor de música funk descreve a forma como um carro é 

roubado, ou como se dá os confrontos entre facções criminosas, essa forma de 

expressão não pode ser confundida com apologia, trata-se de uma descrição 

conforme Mirabette (Apud Batista, 2013: 42): “não constitui apologia criminosa o 

ato de descrever o fato, de tentar justificá-lo, explicá-lo.” 

Um outro fator importante ressaltado na fala dos jovens funkeiros do Paço 

da Pátria é o agrupamento dos jovens em grupos: galera, gangs e torcidas.  
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O sentimento de agregar-se em grupos que marquem a territorialidade é 

o que Diógenes vai definir como “necessidade de registro social no mapa oficial” 

(idem, p. 105). Logo galera é muito mais uma resposta gregária dos jovens, já a 

gang é a resposta gregária junto ao um espírito de destruição, de práticas 

criminosas. Pode-se dizer então que “toda gang é uma galera mas nem toda 

galera é uma gang” (Idem, p. 108). 

Partindo do que foi dito pelos jovens, os funkeiros do Paço da Pátria, as 

torcidas organizadas têm um perfil muito próximo do que Diógenes (2001) chama 

de gang. Daí a rejeição de produzir músicas com a temática de times de futebol, 

pois essa apresenta-se para esses jovens como sinônimo de violência gratuita. 

Em um outro momento na entrevista com meus interlocutores pergunto a eles o 

que é funk para eles: 

MC Stylo – é uma válvula de escape... sabe né é muita pressão! 

Mc DeMenor do PDP -  é como eu fico famoso com as meninas. Você sabe, 
todo MC se dá bem com as boyzinhas.  

MC  Negão – eu não sei dizer o que é funk para mim.  

Pesq. – Válvula de escape de que?  

MC Stylo – (risos) sei lá, acho que dessa vida louca40.  

Pesq. – O que é vida louca. 

MC Stylo – a vida que a gente leva, sem saber para onde ir, o que fazer, sei 
lá... 

MC Negão – Vai ter um baile aqui no sábado dia, você quer vir? vai ser bom.  

 

Na festa que fui convidado no diálogo acima pude, perceber que o 

movimento funk no Paço era uma coisa muito recente pois tratava-se do segundo 

baile funk do Paço, iria se realizar no bar de João Maria, que situa-se em frente 

ao campo de futebol. Abaixo, o banner confeccionado por MC Stylo para fazer 

propaganda do baile (Fig. 12). Essa é uma das formas predominantes de 

divulgação dos bailes funk nas redes sociais.  

                                                           
40 Na realidade a pronúncia é vida loca. O que há são diversos grafites com a inscrição “vida loka”, que nas 
gírias dos jovens da localidade diz respeito ao jovem de vida agitada, usuário de drogas e que sempre está 
em confronto com a polícia. 
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Figura 8  Banner de divulgação do segundo baile funk, fonte facebook. 

 

No Banner podemos observar como a estética e valores se apresentam. 

Primeiro há uma disposição das fotos dos Mcs, que segundo eles é importante 

para poderem ser reconhecidos pela galera, segundo a distinção do valor da 

entrada: para homem é um valor superior ao que as mulheres paga. Segundo os 

organizadores é que as meninas têm mais dificuldades de conseguir dinheiro. 

Quando indagados como os homens conseguem mais do que as a mulheres, 

considerando que a maioria não trabalha, eles afirmam que os pais dão, o que 

não acontece com tanta facilidade com as meninas. Falaram também que tem 

“...os boys que aguentam uma parada e consegue o dinheiro na dureza da 

corrida.”41 

Certamente as práticas aceitas entram em conflito com que os jovens 

fazem no cotidiano. É bem verdade que aparecem letras que eles qualificam 

como apologia ao crime, mas, segundo eles é uma estratégia de “trazer a galera 

e a batida é mais quente neste tipo de música”.  

Não foi possível acompanhar o segundo baile funk. Mas a festa de 

Halloween da ADIC foi o primeiro baile a ser presenciado pelo pesquisador.  

 

                                                           
41 Tal afirmativa é para os jovens que praticam pequenos furtos.  
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2.6 – Festa da ADIC (Associação para o Desenvolvimento de Iniciativas de 

Cidadania) um hibridismo cultural, ou o legítimo funk do Paço da Pátria.  

 

A festa de halloween apresentou-se como um cenário bastante peculiar. 

Tratava-se do encerramento de um curso de inglês oferecido aos jovens da 

comunidade pela ADIC, ONG situada no Pantanal do Paço da Pátria. 

O Halloween realizado na tradição norte-americana é bem diferente de 

como se realiza aqui no Brasil, mais especificamente em Natal-RN. Nos EUA, o 

Halloween é conhecido como o Dia das Bruxas e geralmente esta festa é 

realizada no dia 31 de outubro.  

É uma festa que não é vinculada a nenhuma instituição oficialmente. Há 

uma série de manifestações, mas de forma aleatória: as pessoas se reúnem nas 

famílias, ou nas escolas, algumas empresas podem também estar realizando 

essa festa. Trata-se de uma atividade lúdica e socializadora, sendo explorada 

comercialmente por empresas, principalmente as que vendem fantasias, balas e 

doces.  

No Brasil, só nos últimos vinte anos é que as comemorações do halloween 

ganharam projeção, principalmente com a proliferação de cursos da língua 

inglesa. A realização da festa se torna um recurso didático para poder fazer com 

que os estudantes possam se apropriar melhor da nova língua. As 

comemorações ganham espaços fora também das atividades das escolas de 

inglês, onde geralmente é realizada uma festa a fantasia, com motivos de bruxas 

e outros temas relacionados com a data.  

Na ADIC, a proposta foi uma festa de halloween com os MC do 

bairro tocando para animar. O intuito era comemorar o término do curso de inglês 

para a turma. Não havia bebidas alcoólicas, tudo regado a refrigerante e com 

cachorro quente. O público era formado por crianças, adolescentes42 e jovens. 

                                                           
42 Denominarei criança todo humano de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos 
incompletos, conforme o ECA.  A entrada na ADIC era controlada, só entrava os jovens frequentadores 
regular da ADIC. 
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Os adultos presentes eram educadores e funcionários da ADIC. A decoração era 

inspirada na visão tradicional americana (ver fig. 13). 

 

Figura 9 Painel decorativo da  festa de haloween ADIC. Fonte: foto do autor. 

 

A festa estava organizada para que os participantes pudessem frequentar 

dois espaços específicos da ADIC: o primeiro era o galpão aberto que ficava 

conectado com a sala onde estava o som; o segundo era a sala onde estava 

instalado o som, era onde os MCs locais se apresentavam e o público poderia 

dançar.  

Na primeira hora da festa todos estão escutando os MCs, que 

fazem os ajustes do som, se ambientam com o notebook que funciona como 

bateria, mas nada de dança (ver Filg. 13). Foi pensado pelo pesquisador, por 

alguns instantes, que carecia o ambiente de alguém que soubesse dançar. Mas 

tudo fazia parte de um ritual onde os jovens apresentam características 

comportamentais sujeitas a uma domesticação, na realidade uma “técnica 

educativa” como postulou Mauss (2003: 404), onde todo um processo de 

imitação que vai desde “as posições da mão em repouso, conveniente ou 

inconvenientes.” As feições dos meninos com a cara fechada e os braços 

cruzados faziam com que esses jovens se inserissem de forma eficiente no 

mundo funk (ver. Fig. 14)  
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Figura 10- Braços cruzados e cara de poucos amigos. Os MCs apresentam-se desta forma quando não 

estão cantando. Foto do Autor. 

Na figura acima, a postura indica duas possibilidades 

interpretativas principais: a primeira que os braços cruzados indicam que o jovem 

faz parte da festa, que está esperando para entrar cantando, o segundo é que 

há uma composição que a música funk é uma música de auto afirmação, é coisa 

séria, para além da diversão que está sendo demonstrada no momento, por isso 

a cara de mau, de poucos amigos, segundo um dos meninos “é para manter a 

moral”. O Mc tem um poder de direcionar as ações para isso, tem que serem 

respeitados pela comunidade.  

Depois de uma hora e meia de festa, de muita música tocada e 

pouca dançada, um monitor da ADIC, professor de Educação Física começa a 

mostrar passos a serem imitados pelas meninas e meninos. Isso passa a 

contagiar e por imitação começam a dançar (ver Fig. 15). “A criança, como o 

adulto, imita atos bem-sucedidos que ela viu serem efetuados por pessoas nas 

quais confia e que tem autoridade sobre elas.” (Idem, p. 405).  
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Figura 11 Prof. de educação física mostra os primeiros passos a serem ensaiados, já percebe-se os 

primeiros a imitarem o mesmo. Foto do Autor. 

 

Gradativamente vai havendo uma contaminação e quase toda a 

sala começa a ser tomada pelo espírito da dança. O processo de ensinar a dança 

surte o efeito desejado, devido ao “...prestígio da pessoa que faz o ato ordenado, 

autorizado, provado em relação ao indivíduo imitador, que se verifica todo o 

elemento social.” (idem, p. 405). Logo as meninas que estavam na festa 

organizam-se e começam a expressar-se pela dança (ver fig. 16).  Mas o domínio 

do corpo não estava apenas na dança. Os MC´s tinham de ter uma forma correta 

de segurar o microfone, quando não era feito devidamente logo um colega do 

lado chamava a atenção em forma jocosa de que “não sabe nem segurar o 

microfone”.  A estética de segurar o microfone é uma técnica corporal (ver Fig. 

18).   

O modo de se vestir, de cantar, dos pequenos avisos, do impulso 

verbal durante a execução da música, de incentivar a dança faz parte de uma 

estética, de uma expressão que proporciona aos jovens uma inserção que de 

uma outra forma seria muito mais difícil. Por isso a estética do funk proporciona 

um sentimento de pertencimento a um grupo, isto dá conforto e liberdade para 

expressarem-se.  
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Figura 12 As meninas apresentam as coreografias, específicas para cada música. Foto do Autor. 

 

 

Figura 13 Segurar o microfone também exige uma técnica e estética corporal. Foto do autor. 

 

As técnicas corporais também misturam-se às habilidades de utilizar as 

tecnologias digitais. A falta de um DJ faz com que todos se revezem na função, 

muitas vezes com esforço para compreender como funciona o programa que 
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reproduz a bateria do show. Cada mudança de música que ensejasse uma batida 

diferente em alguns momentos era uma correria dos jovens para o equipamento. 

O intuito era fazer com que a festa não parasse (Ver fig. 19 e 20). 

 

Figura 14 Diante da dificuldade em operar os equipamentos, toda ajuda é bem vinda. Foto do Autor.  

 

 

Figura 15 Posicionamento dos MCs sempre próximo ao som. Há revezamento constante de quem está 

cantando. Foto do autor. 
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Podemos observar, que o funk só existe diante de uma expressão 

coletiva, os jovens se revezam nas funções, é muito no improviso, porém com 

harmonia. Pode-se observar que todos os jovens que se dispõe a cantar, 

cantam. Um dado interessante é que quase todos os adolescentes têm um 

pseudônimo Mc, neste sentido encontramos em cada Jovem um Mc.  

Concluindo a apresentação, os últimos ajustes ficaram para o final da 

festa quando a turma teve de organizar todo o material para levar de volta para 

a casa de MC Stylo, que era o dono do equipamento utilizado na festa. Como 

trata-se de um grupo de jovens amadores, todos participam colaborando na 

arrumação dos equipamentos, ajudando a colocar na carroça que transportará 

todo o material para a casa de Stylo.  

O funk no Paço da Pátria tem uma conotação de ser solidário, de 

disponibilizar-se para a comunidade, com uma inserção muito forte da 

participação das famílias nas apresentações. No próximo capítulo estaremos 

explorando um caráter doméstico do funk, isto é, um funk família, onde crianças, 

jovens, adultos e idosos participam, isto não só do Paço da Pátria, mas do que 

é apresentado em Natal através do movimento #FunkRN. 
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3. ESTILO DE VIDA, JUVENTUDE, SOCIABILIDADE, VIOLÊNCIA. 

 

Neste capítulo estaremos dissertando como o funk praticado no 

Passo da Pátria, associado ao movimento #FunkRn, implicam  por questões que 

em questões que envolvem juventude como uma categoria que só pode ter  seu 

sentido claro dentro de um contexto.  

Outro aspecto abordado é consequência do tema anterior, onde um 

estilo de vida, com todas as implicações que envolvem os estilos de vida, desde 

a ideia de consumo, até a afirmação de uma identidade proporcionada por 

pertencer a um movimento ou uma comunidade.  

Também estaremos fazendo uma ligação com a religiosidade, 

como o sagrado e o profano andam próximos, pelo que pode ser observado, nos 

bailes funk. Como se dá essa ligação, e qual a importância disto para o 

estabelecimento de uma estética nas organizações dos bailes.  

Nos capítulos anteriores já foram abordadas questões que 

apontassem a violência como um elemento que é muito associado ao funk, neste 

capítulo iremos abordar como este fenômeno atinge diretamente os jovens que 

fazem parte deste movimento, com uma ênfase mais forte a manifestação dentro 

do Passo da Pátria.  

Para dar sentido aos temas abordados neste capítulo estaremos 

colocando alguns relatos etnográficos que acompanharão as temáticas acima 

propostas. A primeira trata-se da festa ocorrida no Passo da Pátria, realizada 

pelo movimento #FunkRn, a segunda experiência trata-se da festa de aniversário 

de N10, realizada no bairro Cidade da Esperança, localizada na Zona Oeste da 

cidade; o terceiro trata-se de um ensaio para apresentação ocorrido na 

residência de Mc Stylo, que fica em frente ao campo de futebol no pedaço do 

Areado no Passo da Pátria; A terceira experiência trata-se da festa ocorrida na 

Associação dos Carroceiros no bairro de Bom Pastor, Zona Oeste da cidade; em 

seguida tem a festa que ocorreu no Mereto, localidade do Bairro Nazaré, Zona 

Oeste da Cidade de Natal e por último foi a gravação do clipe, A Top do Baile 

feito por N10, em que reuniu jovens funkeiros de todas as regiões de Natal, para 
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servirem de figurino, esta gravação ocorreu no Bairro de Lagoa Nova Zona Sul 

da Cidade43.  

 

3.1 – Funk Solidário uma forma peculiar de se fazer funk. 

A primeira, e única, ação social proporcionada pelo movimento 

#FunkRn foi a festa no Passo da Pátria. Esta festa foi pensada para ser um 

marco na divulgação do movimento #FunkRn. Um movimento guiado 

exclusivamente por jovens. Mas por uma juventude específica.  

Não se pode “uma juventude, mas várias.” (FILIPOUSKI & NUNES, 

2012, P. 16). Da juventude que falamos tem características específicas, são 

jovens de bairros considerados periféricos, que vivem situações plurais de 

produção da cultura, do laser e da forma de se inserir na sociedade, que 

compartilham linguagem, estética e sentimentos de valores. Que, como eles 

mesmos afirmam buscam mudar a visão dos outros em relação a eles, 

principalmente porque compartilham de produzir, se divertir e divulgar o funk. 

A forma como são representados por alguns setores da sociedade, 

e isto com plena consciência deles, levam ao movimento na esperança de que 

a visão dos jovens que gostam e praticam o funk mude.  

N10 – Eu sei que as pessoas que veem o funk pensam logo que é música de 
gente que faz apologia ao crime e ao sexo desenfreado. Mas queremos 
mostrar que nós fazemos um funk que fala o que nós vivemos... 

MC Stylo - ...se a gente vê briga, nós cantamos a briga, se nós observamos 
uma bobeira nós cantamos uma bobeira que aconteceu.  

Pesq. – Como assim uma bobeira, tem alguma música de uma bobeira? 

Mc Stylo – a do boy que roubou uma corrente de ferro pensando que era 
ouro.  

 

A letra da música a que se refere Mc Stylo é a seguinte: 

Que Ladrão é esse? 

Que ladrão é esse que torou um ferro?  

Que parece um prego.  

                                                           
43 A top do Baile pode ser vista no Youtube através do Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ4YMPfYgzw.  
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Quando eu torei estava animado,  

Quando eu testei estava tudo erra,  

Eu torei e correi e quase fui pego. 

Mas quando testei era só ferro... 

Quando me seguraram, 

Todos querendo me bater.  

Fonte: http://palcomp3.com/mcstiloefrn/mc-stilo-mc-negao-que-ladrao-
e-esse/ 

 

Descrever o que se vive não é apologia, como afirma BATISTA 

(2013, P. 31): “Proibidão ficou notabilizado por retratar de forma realista a vida 

dos personagens da área populares do RJ (...) seria uma crônica dos moradores 

dos morros e favelas cariocas.” O que se aplica aos relatos de fatos que ocorrem 

no dia a dia da população do Passo da Pátria, como a letra da música de Mc 

Stylo: Que ladrão é esse? 

A festa solidária do #FunkRn tinha, então, o intuito de fazer com 

que as pessoas mudassem sua visão sobre o funk. Mostrar que quem faz funk 

não quer ser confundido com os bandidos, mas também querem ter o direito 

reconhecido de relatar o que se passa, o que vive como disse Mc Stylo no diálogo 

acima: “...se a gente vê briga, nós cantamos a briga, se nós observamos uma 

bobeira nós cantamos uma bobeira...”.  

E evento que ocorreu no dia 21/12/2012, teve toda uma 

preparação. O primeiro passo foi organizar como angariar alimentos, os jovens 

resolveram percorrer os bairros da zona sul da cidade, a pé, todos os dias que 

antecederam o evento iam com as mochilas vazias e voltavam com as mochilas 

cheias para o bairro Jardim Progresso na zona norte da cidade. Lá começavam 

a organizar os “sacolões” onde colocavam os gêneros não perecíveis recolhidos 

durante a campanha. Foram quase dez dias de caminhada pelos bairros pedindo 

alimentos e levando-os de ônibus para montar os sacolões. No total foram duas 

toneladas de alimentos arrecadados.  

Para a organização da festa acertaram com o presidente da 

associação de moradores que ele providenciara o aluguel de um som para que 

os Mcs e Djs pudessem se apresentar.  
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Chegado o dia da festa, estávamos todos ansiosos, logo na entra 

do Passo uma cena chama-me atenção um morador do Pantanal estava a catar 

lixo, buscando alimentos para casa, não sabia que haveria uma ação de 

distribuição de alimentos por lá (ver Fig. 20). Na praça em frente à Igreja São 

Francisco um movimento apontava que estava ocorrendo algo entre alguns 

jovens do #FunkRn e o presidente da Associação dos Moradores do Passo da 

Pátria. Este estava bêbado às quedas e o som não havia sido providenciado 

para a festa. Notei que uma tensão se estabeleceu, recaindo um peso especial 

sobre Mc Stylo, Mc Negão e Mc Demenor do PDP, pois eles eram moradores da 

região e havia toda uma expectativa em torno deles.  

 

Figura 21  Morador do Passo catando lixo. Desconhecia que haveria uma ação de distribuição de 

alimentos. Foto do Autor. 

Depois de muita conversa, e corre corre, o problema do som foi 

resolvido. A organização do evento começa a tomar corpo para sua realização. 

A mesa de som foi instalada na porta da Igreja São Félix. Moradores começam 

a se sentarem próximo trazendo cadeiras (ver Fig. 22). Para as crianças foi 

organizado um espaço onde colocou-se pula-pula, e outros tipos de brincadeiras 

que seriam aplicadas pelas meninas que acompanham o movimento #FunkRn. 
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Figura 22 Instalação da mesa de som e populares começando a se sentarem em torno de onde será a 

festa. Foto do Autor. 

 

A festa ganha corpo e densidade quando chega os sacolões em 

uma Kombi. Isso faz com que uma massa de moradores comecem se aglomerar 

no local da festa. Canetti (1983) levanta a seguinte proposição sobre a festa 

como aglutinador de massa: 

“Nada e ninguém ameaça, nada impede à fuga; a vida e o prazer estão 
assegurados enquanto durar a festa. Muitas proibições e separações 
foram suspensas; permite-se favorecer as aproximações pessoais 
menos usuais. (...) As pessoas se movem entre as outras e não com 
as outras. As coisas que estão expostas, que se acumulam 
visualmente e que se consomem são uma parte essencial da 
densidade: seu núcleo. Primeiro se reúnem os objetos e somente 
quando eles estão reunidos as pessoas são convocadas para se reunir 
em torno deles.“ (CANETTI, 1983, p. 65-66). 

 

Estava tudo organizado, os objetos estavam postos, músicas 

devidamente selecionadas, não podia colocar músicas que provocasse 

rivalidade entre grupos, como música de torcida de time de futebol.  Antes porém 

faltava um detalhe que era a distribuição das fichas para os sacolões. Foi um 

momento de tensão, pessoas agarravam crianças e se jogavam na fila para 

terem a garantia de receber a ficha (Ver Fig. 23 e 24).  
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Figura 23 mulheres na fila para receber as senhas para o sacolão. Foto do autor. 

 

 

Figura 24 Mulheres com as crianças para receberem a ficha do sacolão. Foto do autor. 
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Antes de começar a festa um momento mais solene quando o 

presidente da associação faz um discurso, elogiando a ação do movimento 

#FunkRn, mesmo sem fazer as referências corretas, pois estava bêbado, faz seu 

papel de líder. Oficialmente a festa estava aberta. Foram realizadas brincadeiras 

com as criança, distribuição de brindes com os adultos e finalmente a distribuição 

dos sacolões para a população. Tudo com funk como música de fundo. 

Os primeiros a se apresentarem foram Mc Stylo e Mc Negão. 

Foram anunciados como “prata da casa”, uma vez que estavam no Passo, e 

assim foi seguindo, cada um canta duas ou três músicas. Houve um momento 

de tensão quando no intervalo entre uma música e outra tocou uma música de 

torcida de futebol, foi uma correria para retirar a música, o conflito deste tipo era 

tudo que não queriam os jovens do #FunkRn. 

O envolvimento da população com a festa foi total. Há alguns 

fatores a que atribuo: primeiro trata-se de um estilo musical que é tocado em boa 

parte das casas do Passo, o que pude verificar andando pelas ruas em dias 

anteriores; terceiro havia uma sincronia, uma harmonia do que estava sendo feito 

com a população local, era um movimento de jovens que se apresentava “dentro 

de uma ordem” que não provocava conflitos, aparentemente. Vamos verificar 

que no dia seguinte, após a situação de festa ter desaparecida, o conflito entre 

a religiosidade e o profano aparece. 

Ao final, depois de distribuídos os brindes, sacolões os jovens 

reúnem-se em círculo, fazem um momento de silencio, contrastando com o 

barulho produzido pelas caixas de som com o ritmo do batidão, e começam a 

rezar um pai nosso, logo em seguida uma ave Maria. Terminando com a palavra 

de ordem: “funk Rn” sendo gritada por um e repetida por todos.  

Destaco aqui a questão da religiosidade, seu discurso e como se 

relaciona com a experiência do movimento #FunkRn no Passo da Pátria. 

PINHEIRO (2007) faz seus estudos procurando relacionar a Black Music gospel 

como sendo uma expressão de pertencimento aos grupos de jovens que 

praticam tal música, que este tipo de música favorece ao jovem, negro, 

brasileiros a participar dos processos religiosos coma a ideia de pertencimento 

a um determinado grupo isto proporciona a produção musical que, como disse a 
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autora citada, uma “porosidade do pertencimento”, favorecendo as diversas 

formas de exercer a religiosidade, saindo de uma tradicional e fechada como.  

Qual a relação desta “porosidade”, do gospel com o funk? Que tipo 

de consequência encontramos no movimento acima descrito. MIZARD (2007, p. 

114)) realiza seus estudos, partindo de uma experiência etnográfica junto ao 

performer Mr. Catra, junto a esta experiência encontra três elementos que 

marcam os shows: “um deles religioso, um outro que versa sobre a sexualidade 

e o erotismo, e um terceiro, que gira em torno do consumo de drogas ilícitas.” 

Esta estrutura temática é encontrada como uma repetição em todos os shows 

de Mr. Catra. Ao observar os bailes funk durante este trabalho, podemos 

perceber que dois dos elementos aparecem com força nas performances dos 

funkeiros potiguares: o discurso religioso e a temática em torno da erotização 

nas letras das músicas.  

As músicas com temas erotizados gerou no dia seguinte a festa o 

protesto de algumas pessoas, inclusive de quem participava dançando das 

músicas a que iria criticar no dia seguinte. A principal crítica não era as músicas 

terem sido tocadas, mas terem sido tocadas na porta de um templo religioso.  

Depois de desnudados da situação da festa, situação onde há uma suspensão 

temporária da moralidade da personalização, como afirma CANETTI (1983), as 

pessoas voltam ao “normal” e “caem na real” como se fosse uma ressaca.  

Morador 1 – Isto não podia ter sido feito na porta da igreja. Foi um 
absurdo. Aquelas músicas sendo tocadas, falando dessas 
coisas....você sabe o que é! 

Pesq. – Que coisas são estas? 

Moradora 1 – Música de putaria... 

Moradora 2 - ...tem coisas que não podem ser feitas na porta da igreja. 
Essas músicas são exemplo. 

 

Certamente a ligação de distanciamento e aproximação do funk 

com aspectos religiosos tem uma relação direta com suas origens, Hermano 

Vianna retrata bem isto. O funk traz em sua alma o gospel, essa ligação é forte, 

e podemos percebe bem quando perguntamos aos jovens do Passo da Pátria, 

mais especificamente Mc Stylo e Mc Negão sobre a religiosidade e o movimento 

protestante.  
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Mc Stylo – Eu ia ser crente44, só não fui porque estava tendo uma 
reunião e me chamaram para falar lá na frente. Na realidade estavam 
chamando todos que estavam lá, mas quando estava chegando a 
minha vez eu fui embora... 

Mc Negão – Esse negócio dos irmãos não está com nada, eu quero é 
distância.  

 

Em dezembro de 2013, recebo a notícia de que Mc Negão se 

“converteu” que agora ele é “crente.” Em uma oportunidade ele mandou uma foto 

de quando ele era funkeiro e uma foto de paletó indo para o culto religioso 

perguntou a este pesquisador seu eu havia notado que ele estava melhor. Houve 

uma total desconexão com o funk. Abandonou o nome Mc Negão que, como me 

relatou, é nome do demônio.  

Podemos perceber, portanto, que há uma linha muito tênue entre a 

religiosidade o funk, entre o ser amado e odiado, que basta uma mudança ligada 

a fatores religiosos que muda radicalmente a visão do que se tinha sobre o funk. 

O que era esperança de vida, passa a ser coisa do demônio.  

Fechando a festa do #FunkRn solidário, no passo da Pátria, 

podemos destacar que foi uma festa família, onde crianças adultos e jovens 

estiveram compartilhando o mesmo espaço. Que o sagrado e o profano 

caminharam lado a lado porém destaco o discurso de N10 ao final par agradecer 

a acolhida do Passo para o movimento, que torna um discurso que busca para 

além do funk pois fala da discriminação que as pessoas sofrem por serem 

daquela localidade e não por estarem ouvindo aquele tipo de música.  

Discurso de N10 no encerramento da festa.  

Vim mostrar onde nosso hino começou. Nas comunidades 
carentes...nas comunidades periféricas... Comunidade de gente 
humilde mesmo. E a gente fez esse evento sem apoio de 
ninguém, de gente que tem dinheiro, sem patrocínio de vereador, 
de nada, a gente. Fez...botou as caras mesmo. Grupo de jovens 
saiu pedindo nas casas, nossa meta foi uma tonelada, agente 
conseguiu mais de uma tonelada e meia. Deixamos nossa camisa 
no programa patrulha da cidade programa de maior audiência em 
Natal, no Rio Grande do Norte. Não tem nenhuma imprensa 
cobrindo, mas se tivesse alguém morto aqui já estavam dizendo 
que no passo da Pátria é uma comunidade violenta, que aqui só 
mora gente de mal. Aqui tem gente de bem também, gente 
humilde tem coração e quer ajudar... não tivemos ajuda de 

                                                           
44 Referência a religioso da Assembleia de Deus, que tem uma igreja no Passo da Pátria.  
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ninguém, de Nordestão, Carrefour e de ninguém.... porisso 
trazemos nosso funk para vocês45.  

 

Segue algumas imagens da festa do #FunkRn Solidário, 

destacando seus significados nas legendas. 

 

 

Figura 25 Mc N10 retirando do som a música te torcida de time de futebol, momento de tensão. Foto 

do Autor. 

 

Figura 26  Mcs do Passo da Pátira. Foto do Autor. 

                                                           
45 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0bImdYMht7I.  
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Figura 27 Crianças imitando gestos dos Mcs. Foto do autor. 

 

Figura 28 Brincadeira tradicional com as crianças: dança das cadeiras. Foto do autor. 

 

Figura 29  Distribuição de brindes. Foto do Autor. 
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Figura30.  Senhora dançando Funk com Mc . Foto do Autor. 

 

Figura 312 Grupo ao final da apresentação rezando. Foto do autor. 

 

3.2 – Festa de aniversário de N10, consumo, estilo de vida e juventude.  

No dia 25 de janeiro de 2013, foi comemorado o aniversário do Mc 

N10 e, também, o líder do movimento #FunkRn. Foi um evento onde havia a 

expectativa de reunir quase todos os adeptos do funk de Natal. Estava marcada 

para iniciar às 18 horas e terminar às 22 horas. Foi cobrada uma entrada de 

cinco reais para mulheres e dez reais para os homens.  

A dificuldade para se marcar esta festa revela a visão que era 

difundida do funk enquanto um movimento perigoso e ameaçador à rodem. O 

primeiro local ao qual foi marcado o baile, a Associação dos Moradores da 

Cidade da Esperança, aceitou fazer a festa, recebeu o calção como garantia, 

porém o detalhe de que o que iria acontecer seria um baile funk não tinha sido 

dito ao presidente da Associação, para este o que estava sendo marcado era 

“uma festa de aniversário” (em entrevista ao pesquisador). Quando soube que 
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era um baile funk, e isto ocorreu no dia da baile, de imediato foi cancelado e não 

foi pago a devolução do calção. A alegação para se cancelar foi a seguinte: 

Pesquisador – Por que a festa do aniversário de N10 foi cancelada? 

José Antônio – Porque eu soube que era uma festa desses negócio de MC... 

Pesq- Mc?  

JA – Sim, esses boys que cantam funk. E você sabe, a Associação fica 
vizinho à delegacia de polícia, já viu né!  

Pesq – O que tem a polícia com a festa? É proibido fazer festa? 

JA- Não é proibido, mas funk dá uma vagabundagem46 grande. Esses boys 
que roubam, que fazem confusão, usam drogas, tem ainda a imoralidade 
junto deles, as meninas vão querer fazer sexo aqui por perto e não dava certo. 

Eu tenho que manter o bom nome da Associação. Por isso que barrei a festa.  

A expectativa do Sr. José Antônio, presidente, à época, da 

Associação do Moradores da Cidade da Esperança, servira como lastro para 

compararmos o que percebemos entre o que ele colocava como um imaginário 

do pensa sobre o funk e o que realmente aconteceu na festa. O que mais destaco 

é o hiato existente entre uma imagem que é passada pela grande mídia, e que 

boa parte da população a absorve, e o que a coisa é de fato.  

Contornando todos os transtornos de ter uma festa onde foi 

massivamente divulgada pelas redes sociais, com um local previamente 

marcada, e que de última hora houve o imprevisto para os organizadores, 

conforme a explicação acima. As mesmas redes sociais assumem um papel 

importante em redirecionar o público para o novo local: Clube de Mães, da 

Cidade da Esperança.  

A escolha do novo local não ficou livre de problemas, a diretora do 

clube de mães disse: não quero esse negócio de funk. Para contornar esse novo 

empecilho, os jovens funkeiros disseram que não iriam tocar funk. Perguntei a 

eles o que iriam fazer então, N10 foi quem me deu a resposta: - “Vamos tocar 

funk, só que só vão saber na hora que começar a festa, e quer ver alguém ter 

coragem de parar a festa com o salão cheio”. Foi uma estratégia de resistência 

utilizado pelos jovens para poder ter sua festa realizada.  

Superada a situação de tensão, por volta das 16 horas começa a 

chegar os primeiros jovens, poucos, eram oito, que iriam “curtir”, como eles me 

                                                           
46 Na linguagem popular vagabundo se torna sinônimo de pessoa que entra em conflito com a lei.  
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disseram, a festa. Ficam sentados pacientemente no meio fio da calçada, 

esperando a movimentação aumentar. Conversam sobre quem vem, se já 

avisaram pelos celulares aos outros que a festa havia mudado de endereço. 

Eram um instante cada um retira um celular do bolso e começam a avisar os 

outros.  

Por volta das dezessete horas Mc N10 chega com a mãe, a namorada 

e mais alguns amigos, abrem o portão do Clube de Mães, logo todos entram, 

inclusive os jovens que haviam chegado primeiro. Lá dentro começam a 

arrumação do som, os ajustes técnicos, a cada minuto que passava começava 

a chegar mais e mais jovens para a festa. Era expressiva a presença masculina. 

Até às dezoito horas praticamente só tinham meninos. Alguns jovens já se 

dirigiam ao bar e compravam cerveja, outros se juntavam e compravam dois 

litros de refrigerante laranja e misturavam com cachaça47. 

Do Palco algumas batidas de uma bateria eletrônica já eram 

ensaiadas, alguns passos ensaiados eram relembrados, era o ritual de 

preparação, de esquente48 para a festa, na realidade era os testes dos 

instrumentos. Algumas músicas eram cantadas. Os poucos dançavam, não tinha 

como dizer que a festa ainda não tinha começado. A formalidade da festa não 

tinha começado, mas, paradoxalmente, a festa tinha começado, estes 

preparativos fazem parte do ritual, a festa tem sentido com tudo que a rodeia, o 

esse esquente é parte da festa, os convidados já estão lá, dançando, o cantor já 

está lá cantando, os dançarinos e dançarinas já estão lá animando e dançando, 

mas nada era oficial ainda.  

O sinal dado informando que a festa iria começar foi quando a 

solicitação para que todos saíssem da associação, que pagamento da entrada 

deveria ser feito na porta. Deste momento em diante começou forma-se uma fila 

na entrada (fig.32).  

 

                                                           
47 Perguntei o que estavam tomando, eles me disseram que era cachaça com refrigerante, tomavam 
porque era mais barato e rendia mais e dava para “ficar legal” na festa.  
48 Trata-se da busca do ajuste dos instrumentos, mas também de uma ação como se fosse micro ensaios 
que servem para começar a excitar o público.  
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Figura 313 Jovens aguardando na fila a hora da entrada. Foto do autor. 

 

Os gestos na foto acima são repletos de significado, como o de 

camisa listada e boné branco está usando o símbolo da torcida do ABC Futebol 

Clube, dois dão indicativos de serem de grupos que andam com armas de fogo, 

o de camisa amarela e o de camisa branca. Os gestos mostram pertencimento 

a um grupo maior.  

Depois que os portões são abertos e os jovens começam a entrar 

alguém anuncia que chegou o bonde49 das meninas. Aa quantidade de meninas 

que chegaram juntas, quase umas sessenta, aproximadamente, todas 

produzidas, shorts jeans curtos, sapatos de salto alto, que elas chamam de 

plataforma, com idade variando entre doze e vinte e cinco anos 

aproximadamente. Na entrada todos eram revistados, com exceção das 

mulheres, que apenas tinham que mostrar o que tinham dentro da bolsa, quando 

as tinha.  

                                                           
49 Grupo de pessoas que chegam em grande número, geralmente de uma mesma galera. 
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A quantidade motociclos de cinquenta cilindradas era um aspecto a 

destacar, quase umas quarenta. Os meninos que chegavam neste tipo de 

veículo sempre mostrando uma cara séria, fechada com a testa franzida, como 

se fosse emplacar uma “cara de mau”. Alguns chegavam com uma garota na 

garupa, geralmente de short curtíssimo. Quando parava a menina espera o 

acompanhante colocar uma tranca na motoneta, e em seguia saem andando ela 

na frente, ele logo a trás, como se fosse um segurança ou um vencedor exibindo 

seu troféu. A cara sisuda desaparece logo quando encontra sua galera, o sorriso 

se torna fácil, as piadas e brincadeiras com os parceiros de conversa. Mas basta 

afastar-se de seu grupo para comprar uma cerveja, ou refrigerante, que a cara 

fecha-se novamente.  

Em uma conversa com duas interlocutoras (Fig. 33) pude perceber 

um pouco mais sobre o estilo de vestir-se dos funkeiros potiguares. Elas 

relataram como escolhem para ser arrumar, quais marcas utilizam, que é 

importante ter um óculos espelhado com armação de cores forte: branca, rósea, 

amarela, vermelha, e alguns caso de duas cores. Elas dizem que todos se dizem 

MCs mas para ser MCs de verdade se faz necessário que tenham um medalhão 

com seu nome, um boné, de preferência personalizado com o nome escrito.  As 

roupas não precisa de nada especial.  

Paulinha - O importante é ficar “bonito”. Vista camiseta, bermuda, chinelo e 

alegria. Pronto você está pronto para a festa. (Paulinha Kobayash). 
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Figura 143 Paulinha Kobayashi e Sara Mocha. Foto do autor. 

O mundo do consumo associado ao mundo midiático onde 

favorece uma relação com o “ter” para consolidar a identidade juvenil 

proporciona mais do que uma relação econômica, passando a estabelecer uma 

relação de pertencimento do jovem ao apresentar como consumidor de uma 

determinada marca de roupa, óculos, música ou calçados. A posse dos produtos 

funciona como um processo de inscrição do adolescente em determinados 

grupos, é a senha para ser um Mc, usar boné personalizado com o nome artístico 

(Fig. 34), usar óculos com armações coloridas, geralmente cores fortes, com 

lentes espelhadas, ter uma corrente com um brasão próprio, o que eles chamam 

de medalhão.  

 

Figura 34 Boné personalizado, óculos colorido, faz parte da indumentária dos funkeiros, foto do autor. 
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As marcas ganham um destaque adicional, uma vez que o 

processo de globalização, através dos meios de comunicação de massa que 

ditam os padrões estéticos esperados, dando formas uniformes de apresentar-

se. Porém o processo de globalização do consumo, associado às desigualdades 

sociais e econômicas levam os jovens a um consumo desenfreado de marcas, 

mesmo que, reconhecidamente pelos consumidores, sejam falsificações, 

importando assim a exibição da etiqueta que leva o nome da marca. Quando 

estava em uma festa funk no bairro da Cidade da Esperança, indaguei a umas 

meninas que se encontravam esperando para entrar no baile algumas questões 

sobre as roupas e marcas dos produtos que usavam, em um fragmento do 

diálogo encontramos a seguinte fala: 

 

Pesquisador – Qual a marca dos óculos que vocês usam 

Paulinha Kobayashi – São óculos Evoki. Risos 

Sara Mocha – É Evoki só no nome, mas foi comprado nos camelo do Alecrim 
(risos). Lá é mais barato. Não dura muito.... 

Paulinha Kibayashi – mas a moda também passa rápido, logo vai aparecer 
outra marca, aí, nós vai e compra os novos... 

Sara Mocha – Eu tenho um bocado, tenho um Ochialy, é falso, mas é 
igualzinho o origem... e foi cinco paus...o original é bem sessenta conto... 

Paulinha -...eu comprar um caro, nem tenho grana para isso...fica na 
falsidade mesmo... 

A fala acima é reveladora e nos permite uma reflexão sobre o que 

iremos denominar de “estilo de vida. Simmel (apud BUENNO, 2008, p. 11), 

afirma que a economia tem um impacto sobre a  realidade subjetiva, que “o estilo 

de vida de uma comunidade depende da relação que se estabelece entre a 

cultura tornada objetiva e a cultura dos sujeitos”. Isto passa a ter uma 

consequência posterior que é a estetização  da vida dos sujeitos. Isto leva a uma 

influência às práticas de consumo “(...) numa dinâmica que cada vez mais 

mescla arte e vida cotidiana, alta cultura e culturas populares, subjetividade e 

materialidade.” (idem, p.12-13). 

Para os jovens do movimento #FunkRn, o estilo de vida torna-se 

essencial para a construção de uma identidade. A forma de escolher uma marca, 

e a estratégia de permanecer como pertencente ao grupo é o que fazem as 

jovens. No mundo contemporâneo, há uma condição de vida que é “(...) marcada 
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por objetos acessíveis a quem puder adquiri-los.” (CAMARGO, 2008, p. 18) A 

capacidade de ostentar a utilização de uma marca, ainda que seja uma 

falsificação, é a senha para garantir um sentimento de pertencer ao movimento.  

O estilo de vida no mundo funk do RN implica em uma organização 

das galeras de forma a manter uma forma de se vestir, de manter-se no que é 

importante “que é ficar bonito”, que relaciona a valores que são mais globais, 

onde determinados padrões são difundidos, e o acontecimento local onde há 

uma liberdade de escolha de adaptabilidade para que o sujeito, através de 

estratégias próprias possam, partido de suas condições objetivas específicas, se 

inserido e reconhecido, através de sua indumentária, como pertencente ao grupo 

de funk.    

Um conjunto de elementos faz com que o participante dos bailes 

funk sintam-se pertencidos ao mesmo, neste sentido (MIZRAHI, 2007), coloca 

uma tríade: a roupa, o corpo e a dança, como elementos que apresentam-se 

como uma senha para que possam dizer-se funkeiro. O que pode-se depreender 

ao observar o baile de aniversário de N10 é que não é possível fazer uma regra 

para a roupa que sirva como identidade, na realidade a identidade maior para 

ser considerado funkeiro é está no baile, notamos que há uma variação nas 

utilizações das roupas, alguns jovens apresentam-se de bermudões, e chinelos, 

outros de bermudões e tênis (ver fig. 35), nesta figura podemos ver com clareza 

a variação na forma dos rapazes se apresentarem para a festa.  
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Figura 35 Rapazes arrumados para festa, variação estilística na roupa. Foto do autor. 

 

O funk apresentado e vivenciado nesta pesquisa tem uma forma 

peculiar de se organizar, MIZRAHI (2007, p.239) nos apresenta, partindo da 

experiência etnográfica do mesmo a seguinte observação: “Jamais um funkeiro 

vestirá uma calça para dançar funk, pois as calças são para eles um traje social, 

e devem ser usadas exclusivamente em ocasiões formais, como o trabalho, a 

escola ou as festas de 15 anos.”.  

Percebe-se aí que há um distanciamento estético quanto à 

utilização das roupas, não há como homogenizar e pensar que no RN os 

funkeiros se vestem exatamente assim. Há algo possível de caracterizar, quando 

o jovem se denomina de Mc, há busca alguns objetos  que simbolizam a 

identificação como tal, como o boné personalizado, a utilização de um medalhão 

com o nome artístico do mesmo, tatuar o corpo com seu nome artístico também.  

A indumentária feminina, pelo que foi observado em nossa 

pesquisa, tem um princípio muito próximo do que se apresenta como 

indumentária masculina, isto é, não tem como homogenizar, há uma variação na 

utilização de shorts e saias curtos (Fig. 35) e chinelos baixos a roupas mais 

elaboradas com a utilização de saltos altos (Fil. 36). 
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Figura 35 Roupas variadas, shorts curtos, chinelos baixos. Foto do autor. 

 

Figura 36 Blusas de renda, vestido e short curto, salto alto. Foto do autor. 
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A exceção fica para as roupas das meninas que participam do 

#FunkRn, onde a roupa e forma de se apresentar é fundamental para de 

distinguir das demais ver Fig. 33. Para elas todo baile é uma festa importante, 

apresentar como do movimento é como ser de uma “elite” do funk local. 

Os Mcs apresentam uma forma peculiar de mostrar suas marcas o 

medalhão, a tatuagem com o nome, que e feita estrategicamente no antebraço 

que segura o microfone com mais frequência, para assim ser visualizada pelo 

público (Fig. 37).  Estas são marcas importantes em sua representação e 

apresentação. O corte de cabelo há uma predominância em cabelos curtos, corte 

quase miliar, alguns colocam uma tintura para destacar-se entre os demais que 

estão na festa ver fig. 38.  

 

Figura 37 a indumentária do Mc: medalhão com o nome, tatuagem no braço que segura o microfone. 

Foto do autor. 
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Figura 38 Algumas formas de apresentar os cabelos dos Mcs é acrescentar uma tintura que gera 

estigma na multidão. Foto do autor. 

 

 Na perspectiva de demarcar sua presença como um sujeito 

pertencente ao grupo a busca da inscrição corporal torna-se importante na 

performance da apresentação. DIÓGENES (1998) vai denominar este processo 

de “o corpo como um texto”. As origens de pouca visibilidade, de bairro periférica 

faz com que os jovens passem a se apropriar de estratégias de divulgação e 

assim atingir a visibilidade desejada. Assim “parecem saber que o corpo pode 

funcionar como o terreno primordial da comunicação visual e levam essa 

suspeita às últimas consequências” (Idem, p. 186).  

O corpo marcado funciona como uma demarcação da gang à qual 

o sujeito pertence, isto está muito relacionado à pesquisa da autora supra citada 

que envolve gangs e galera. Porém se aplica com certa facilidade quando se 

trata da identificação do sujeito marcada como um funkeiro. Daí a marca Mc 

antes no nome tatuado.  

A busca de estereótipos, ou padrões, ou modelos a serem seguidos 

como fornecedores do que se deve consumir, “...ajudam a definir a identidade 

de diversas subculturas, como a dândi, a boêmia e até mesmo o ‘apache’” 

(BUKER, 2008, P.34), acrescento o funk como um elemento que se enquadra 

nesta definição acima. 
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Podemos pensar também que o processo em si de adquirir os 

objetos, se torna o próprio consumo. A questão não é ter os óculos da evoki, mas 

o essencial é manter pronto para trocar a marca e o modelo loque que o 

movimento modista assim determine, daí as jovens estabelecerem uma 

estratégia do que elas tem, em termos de dinheiro, e do que elas podem 

comprar, no caso das marcas falsificadas. Assim permanecem sempre dentro 

das possibilidades de manter-se neste processo de troca constante. O que não 

seria possível se comprassem sempre as marcas originais. “Cada vez mais 

aquilo que compramos hoje é nossa identidade, nossa ideia de nós mesmos, 

estilo de vida que escolhemos.” (Idem, p. 35).  

Para ser o que são submetem-se, de forma peculiar, dentro da sua 

realidade, a um processo de consumo de marcas, jeitos, que são readaptados, 

recriados e vividos dentro se sua realidade, é isso que fazem os jovens funkeiros 

que estão expondo-se nas vitrines dos bailes que frequentam. 

 

 

3.3 – Funk, sociabilidade, violência e circulação pela cidade. 

 

A vida em sociedade produz diversas formas de expressões que 

são construídas socialmente.  SIMMEL (1983) afirma que a construção das 

formas de vida em sociedade surge de propósito específicos.  

“Os instintos eróticos, os interesses objetivos, os impulsos religiosos e 
propósitos de defesa ou ataque, de ganho ou jogo, de auxilio ou 
instrução, e incontáveis outros, fazem com que o homem viva com 
outros, aja por eles com eles contra eles, organizando desse modo, 
reciprocamente, as suas condições – em resumo, para influenciar ou 
outros e para ser influenciados por eles.” (SIMMEL, 1983, p 165). 

 

No pensamento de Simmel há uma nítida expressão de que a vida 

social com produção de expressões específicas, onde a sociabilidade é, antes 

de tudo, uma expressão de uma construção dada por diversos elementos 

constitutivos compostos por um complexo sistema de interação. Tal feito só 
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possível por desencadear uma “rede de reciprocidade” (Alcântara Júnior, 2005, 

p. 33). 

O processo de sociabilidade tem garantida sua existência, diante 

da inserção dos elementos que a compõe. Elementos estes são possíveis 

porque há uma diversidade de “conteúdos dos arranjos sociais” (Alcântara 

Júnior, 2005, p. 33), que proporcionam uma interação social.  O funk pode ser 

pensado com um forte elemento de sociabilidade. Apresenta uma série de 

características estética, ou formas, de apresentar-se desde as roupas dos MCs 

até a organização do próprio baile, passando pelos conteúdos das letras das 

músicas, além da estética de como pronuncia e interpreta as letras das músicas, 

promovendo uma interação de jovens de diversos pontos da cidade, quando 

evocados pelo movimento #FunkRn. 

Para poder inserir-se no movimento #FunkRn os jovens têm que 

ter certas características que o irão identifica-lo como sendo pertencente ao 

grupo. Há de existir o “tato social”, isto é, “(...)o conjunto de maneiras, atitudes e 

trejeito socialmente sancionados, prestando-se à efetivação das conexões das 

interações e relações sociais (...).”, (Alcântara Júnior, 2005, p. 34), como 

condição de sua existência.  

Há uma característica do movimento #FunkRn que apresenta-se 

como essencial: o estar juntos, isto pode verificar-se através das páginas dos 

jovens participantes do movimento nas redes de relacionamento na Internet, com 

destaque ao Facebook. Não trata-se só de afirmar “estamos juntos”, mas tem 

que demonstrar pictoriamente através de fotos que estão juntos. A ideia de 

pertencimento ao grupo só se concretiza quando “...um estar com o outro, para 

um outro, contra um outro que, através do veículo dos impulsos ou dos 

propósitos, geram e desenvolve os conteúdos e os interesses materiais ou 

individuais.” (SIMMEL 1983, p. 168).  

Penar as redes sociais como elemento de liga, que une estes 

jovens, é penar que há um desejo de que todos os vejam, mas aos mesmo tempo 

que esse todo esteja incluído as pessoas próximas, que possam comentar não 

só nas redes mas nos encontros nas quebradas, como afirma Mc Stylo:  
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- todo dia nós nos juntamos aqui50 para ver o que os caras estão colocando, 
aí nós colocamos nossas coisas. Aqui nós vamos ficar malhando das coisas 
que nós mesmos fizemos e colocamos. 

Em pesquisa desenvolvida em uma rede social semelhante ao 

facebook,  o orkut, SAGATA (2010, P.141) afirma “...para além da potencialidade 

da desterritorialização oferecia pelo ciberespaço, haveria um intenso movimento 

de retorno à terra, ao local.” Este movimento é o que percebemos quando os 

jovens se reúnem, para ao vivo distraem, rirem, brincarem com o que foi 

colocado na rede social. Foi este espírito percebido na calçada da lan-house. Lá 

há uma reunião diária não ditada por uma formalidade para pelo espírito de 

sociabilidade (ver Fig.39). 

 

Figura 39 Momento de conversa diária, sempre pautada pelo funk e pelo que está nas redes sociais. É 

também o momento de colocar fotos e comentar. Foto do autor. 

A junção no movimento #FunkRN faz com que passe a existir uma 

confluência de interesses e necessidades dos jovens que fazem parte do 

movimento. Entre eles a criação de uma teia de informações que divulguem os 

trabalhos dos funkeiros do Rio Grande do Norte. O compartilhamento dos 

espaços dos bailes para que os MCs possam se apresentar de forma a ratear o 

tempo e assim possam aparece para seu público. A participação dos jovens 

                                                           
50 O aqui refere-se a lanhou-se que o pai montou para ele trabalhar e ganhar o sustento.  
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neste movimento faz com que surja um “...sentimento, entre seus membros, de 

estarem sociados, e pela satisfação derivada disso.” (idem, ibdem.). Este 

sentimento é sempre reforçado quando se pronuncia, com um grito forte e 

ritmado ao final de cada apresentação, a palavra de ordem: FUNKRN. 

O que se canta nos bailes funk  pelo país, são músicas que os MCs 

as classificam conforme o conteúdo: funk de torcida, funk de ostentação,  funk 

proibidão,  funk  de apologia, funk para festa de corredor, entre outros. O que vai 

estruturar os bailes do #FunkRN é um tipo de música que aglutine a diversidade 

ali presente. Os meninos querem retirar uma imagem negativa do funk tão 

propagada pelo meio, daí a busca de organizar os conteúdos de forma a que 

tenham uma visibilidade social, que tenha como consequência a união do 

movimento. Logo nos bailes as músicas que possam provocar conflitos entre as 

turmas dos bairros que participam são evitadas, ficando de forma músicas como 

funk de torcida, proibidão (trata-se de apologia ao crime), funk de corredor e funk 

de apologia a erotização dos bailes.  Estas ações que incluem determinadas 

tipos de expressões musicais e eliminam outras é um poderoso fator de 

aglutinação. Esta é uma forma clara de sociabilidade definida por Simmel. 

 

3.3.1 – Funk, violência e território.  

A violência está presente na vida destes jovens, sempre como uma 

possibilidade próxima de tê-los como vítima. Quando conversamos com o pai e 

a mãe de Mc Stylo eles nos revelam preocupações em torno da atividade do filho 

ligado ao funk. 

Pai de Stylo – Eu não criei meu filho para ser cabeceiro51, eu criei para 
ele ser trabalhador bom, esse negócio de música desse troço que ele 
toca não gosto. Mas o que posso fazer é o gosto dele, mas aviso para 
ele tomar cuidado que isso é coisa que muitas vezes termina em briga 
e em morte...  

Mãe – (interrompendo o pai) ... eu peço a ele par não ir para fora do 
Passo, que aqui é mais seguro. Lá fora não se sabe o que pode 
acontecer, tem esses meninos que fazem briga de torcida e tudo mais. 
Aqui nós estamos perto vemos tudo, e aqui é mais seguro.  

Pai – Aqui tem festa mas não tem confusão. Só tem confusão quando 
vem gente de fora.  

                                                           
51 Pessoa responsável por colocar carga nos caminhões.  
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A ideia de que o perigo é de fora, o perigo acompanha o funk como 

se este fosse um imã para as brigas e confusões. Que a comunidade é um porto 

seguro, que estando lá, nada pode acontecer estando lá dentro. Isto contrasta 

com o que conversamos com os jovens do Passo. Vejamos um trecho do dialogo 

com os jovens funkeiros do Passo da Pátira: 

Pesquisador – Como é viver aqui? 

Mc Stylo – É bom... 

Mc Negão – Não tem lugar melhor no mundo para se viver, aqui é uma 
maravilha.  

Pesq. – Por que? 

Mc Stylo – Porque sim.  

Pesq – Mas vocês falaram outro dia que não gostavam de fazer música de 
homenagem, lembram? 

Mc Negão – Lembro, é que nós fomos homenagear um boy que mataram e a 
parte ofendida veio tomar satisfação, depois desse dia decidi que não faria 
mais este tipo de música.  

Mc Demeno – O que me deixa assim sem jeito é que, quem mata o povo do 
Passo não é ninguém de fora, é o povo daqui mesmo que se mata. Aí a polícia 
não faz nada, pobre matando pobre é bom para eles... 

Pesq – E acontece muito isso aqui? 

Mc Negão – Sim. Está vendo aquele boy ali52, ele matou o padrasto. Não 
aguentava mais ver a mãe levar surra de cabo de aço e nem ele mesmo 
apanhar. Aí ele aproveitou um dia que o coroa chegou bêbado em casa 
quebrando tudo, ele pegou uma faca e detonou o velho.  

 

Podemos perceber que há uma percepção de que lá no Passo há 

situações que mexe com o emocional dos sujeitos. Que enquanto os pais de 

Stylo afirmam que lá é o local seguro, os jovens afirmam que quem mata as 

pessoas do Passo são as próprias pessoas da localidade. Uma inferência 

interpretativa que podemos fazer ao sentimento de que os filhos estando por 

perto, há uma possibilidade maior de controle da situação.  

A situação de violência também perpassa os bailes fora do Passo, 

no aniversário de N10, relatado no início deste capítulo, o show começa com 

uma homenagem a um Mc chamado Romário que era morador da Cidade da 

Esperança, que desapareceu, segundo alguns jovens me informaram que foi a 

polícia que o levou, mesmo ele nunca te praticado nenhum ato delituoso, ou ser 

                                                           
52 Aponta para um jovem de quatorze anos, aproximadamente, que brincava no campo do Areado.  
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envolvido em briga de gangs, a homenagem ao jovem foi um momento de muita 

emoção no início da festa. Outro caso ocorrido logo após a festa do Funk 

Solidário no Passo da Pátria, quando um dos meninos foi assassinado com dois 

tiros pelas costas, fato que chocou o grupo. Em uma manchete de um blog local 

anunciava assim: “um marginal a menos”. Isto foi um choque, pois foi descoberto 

que este crime havia sido praticado por um grupo de extermínio que envolvia 

policiais. Toda a comunidade do funk fez logo a publicação do luto, ver fig. 40. 

 

Figura 150 Cartaz anunciando o luto pela morte de Mc Rafinha. Fonte Facebook. 

 

Depois da morte de Mc Rafinha os jovens do #FunkRn resolveu 

fazer um movimento pedindo paz, queriam mostrar que estavam dispostos a ir 

par rua mostrar que eles “não são o é que pintado por aí”, que eles são diferentes 

da imagem que muita gente pensa deles.  

Como a festa do funk solidária eles organizam uma caminhada pela 

paz em um dia de domingo começando na praça Cívica, na Zona Leste da cidade 

terminando na praia do Forte passando pelas praias dos Artistas, praia do Meio 

e Praia do Forte, onde a maioria dos funkeiros se encontram para o lazer do 

banho de mar. Era o grito de paz do movimento. Ver Fig. 41 e 42.  
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Figura 41 Caminha pela paz. Fonte Facebook. 

 

 

Figura 16 final da caminhada pela paz. Fonte Facebook. 

 

O funk que é experimentado pela juventude como diversão, como 

fator de ligação afetiva e até social, enfrente barreiras dada por uma mídia que 
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impede a população mais pobre de se apropriar e reinventar as forma 

dominantes de divertir-se, de exercer o lúdico. Tudo se transforma em perigo 

quando é feito por estes jovens. Isto é dado por uma arquitetura deuma imagem 

de perigo quando jovens, negros e pobres se apresentam com sua expressão 

artística 

Nessa construção ideológica, funkeiros, favelado, pobre e preto 
praticamente se tornam sinônimo de bandido, de indivíduo perigoso, 
capaz d despertar medo e gerar insegurança. (FACINA, 2013, P.65) 

 

O perigo, a ameaça à ordem tem cor, tem origem: é o preto, é o 

favelado, é o jovem. O funkeiro de Natal e do Passo, tem toda uma identidade, 

que envolve seu modo de se vestir, de cantar, de adaptar-se aos recursos 

financeiros disponíveis para se manter no estilo que lhe permite se inscrito no 

grupo, porém tem que lutar contra o estigma, na perspectiva de GOFFMAN 

(2012), com uma marca depreciativa, que se sobrepõe a todas as qualidades 

construídas com muitas dificuldades.  

O que pode-se perceber com o movimento #FunkRn foi uma 

antecipação de uma série de outros movimentos ocorridos na cidade de Natal 

onde se buscou um enfrentamento à violência que ocorre na cidade, onde as 

principais vítimas são os jovens. Sem uma instituição relevante da cidade dando 

apoio, sem cobertura da imprensa, esses jovens apresentam-se como 

protagonista da busca de um mundo melhor, para eles mesmos e outros, que 

acreditam que o funk é o meio que podem sair da situação. Eles sabem que há 

a violência policial, mas têm consciência que os grupos de torcidas, de bairros e 

outros também se enfrentam com vítimas fatais, que a arte é uma saída possível 

para essa situação de violência, que é muito mais ampla do que a simples 

mortandade de jovens.   
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4. PERFORMANCE E FUNK. 

 

O funk pode ser entendido como uma intervenção social. Onde a ação 

dos funkeiros tem uma relação direta com o público que pretende-se alcançar 

com a música e dança. Uma apresentação pública onde há um 

compartilhamento interativo de quem apresenta com quem assiste, provoca o 

que Schechner (2012: 49) passa denominar de Performance, “pode ser 

caracterizada por comportamentos altamente estilizados (...)” que proporcionam 

uma ação “ritualizada”, que apresenta ares de serem produzidas naturalmente, 

mas que na realidade trata-se de uma produção onde os corpos são treinados, 

como postula Mauss (2003) com sua reflexão “As técnicas do corpo”. 

A performance do funk retira a condição de reprovação possível a suas 

expressões, sejam enquanto dança, sejam enquanto composição. E, quando 

feita em conjunto, o que era reprovável passa a ser aceitável.  

Como as performances tem um caráter expressivo através de rituais, 

estes se mostram como forte elemento para que se possa fazer parte dos grupos 

de funkeiros, que se apresentam como vulneráveis às críticas e ações 

moralistas. Uma vez identificado como funkeiro pode-se reduzir sua 

vulnerabilidade. “As pessoas são despojadas de duas antigas identidades e 

lugares determinados no mundo social, elas entram num tempo-espaço em que 

não são nem-isso-nem-aquilo, nem aqui nem lá. No meio de uma jornada que 

vai de um social a outro.” (idem: 63). Na ritualização Lucas deixa de existir e 

passa a existir Mc Stylo, Judson passa a ser Mc Negão e assim por diante. O 

tempo e o espaço passam a ser uma configuração efêmera e polimorfa. Quando 

se pergunta a quanto tempo cantam e de onde eles são, ora recebemos resposta 

que “são das antigas” no funk” que são do Paço, ou que faz pouco tempo que 

são do #FunkRn enquanto local de manifestação das músicas e apresentações.  

A performance do funk permite, também, o ir além das fronteiras. É esta 

ação que faz com que o grupo reforce a coesão, “para demarcar e proteger 

território...” (idem:62). Mostrar que é do Paço, que faz parte de um movimento, 

no caso o #FunkRn, proporciona uma construção de identidade, identidade 
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efêmera, que cria um sentimento de corpo e unidade entre as pessoas que 

participam deste, mesmo sendo tão diferentes, com opiniões tão dispares.  

 

“Durante a fase liminar, as pessoas internalizam suas novas identidades e 
iniciam-se em seus novos poderes. Existem várias formas de realizar a 
transformação. As pessoas podem fazer juramentos, aprender tradições, 
vestir roupa novas, performar ações especais, serem sacralizadas ou 
circuncidadas(...) as possibilidades são inúmeras, variando de acordo com a 
cultura, grupo ou cerimônias.” (Idem: 63). 

 

Certamente a utilização dos adereços dos Mcs faz com que a performance 

vá para além do momento das apresentações, passando a fazer parte do 

cotidiano, dando um sentimento que a coisa apresentada nos shows é para muito 

além do momento das apresentações.  

Nas apresentações, como na festa do #Funksolidário, realizado no Paço 

da Pátria, as manifestações individuais ficam colocadas em segundo plano, nada 

que poderia impedir a festa pode se manifestar. Daí o ato ocorrer na frente da 

igreja e não ser contestada na hora, por ninguém, inclusive pessoas que passam 

a fazer críticas no dia seguinte, na hora da festa se rendem à dança, à música e 

ao clima, “...as expressões individuais ficam desencorajadas ou proibidas, são 

substituídas por ações exageradas, ritmicamente coordenadas, repetitivamente 

cantadas” (Idem: 61). Neste sentido qualquer ato que possa ser executado 

contra os promotores da festa, passa a serem canalizados em benefícios destes.  

A performance no funk tem uma importância fundamental, pois como em 

um processo de ritualização, assim sem apresentam os funkeiros, onde a 

utilização da arte e entretenimento tem um papel preponderante na construção 

de espaços de compartilhamento de ações que levam os sujeitos a “experiência 

poderosas que a vida tem a oferecer” (idem: 68). Certamente uma pergunta 

poderia ser feita: de que poder está se referindo quando se fala do funk enquanto 

performance? Que tipo de poder o funk pode evocar? É possível pensar os 

jovens que fazem o funk  como poderosos? 

Não será tratado conceitualmente do poder enquanto uma expressão 

linguística, com fortes raízes na filosofia, sociologia e na política. Mas tratarei do 

poder do funk enquanto mobilizador de massas juvenis, levando-os a uma 
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categoria que tem a capacidade de juntar-se, divertir-se, consumir, mobilizar e 

expressar o que sentem como estão sendo visto e como gostariam de serem 

vistos.  

Pensar essa coletividade artística de Natal- RN é remeter-se a um grupo 

de abnegados quixotescos jovens que lutam, e muito, para conseguir a 

realização de shows e dos bailes. Alguns, depois de mais de uma década é que 

estão conseguindo reunir pessoas em números razoáveis, considerando aqui em 

torno de seiscentas pessoas nos shows.  Isto sem patrocínio e divulgação na 

mídia de rádio e televisiva.  

No mundo Funk do RN a coisa é diferente. As mobilizações feitas por 

telefones, e na época do campo desta pesquisa, o bluetooth era uma ferramenta 

muito utilizada, e hoje as redes sociais como Facebook assumem este papel de 

divulgação. Sem divulgação alguma nas mídias comerciais. Consegue-se reunir 

aproximadamente setecentos jovens, como no caso da festa de aniversário de 

N10, no ano de 2012, no ano de 2014 foram quase um mil e trezentos jovens 

reunidos, cantando e dançando músicas que são divulgadas exclusivamente 

pelas redes sociais, auxiliado pelo site do youtube e ainda pelo bluetooth.  

Esta explosão de jovens, que estão no mundo Funk do RN há não mais 

do que quatro anos cantando e divulgando suas músicas, só é possível a duas 

condições importantes, a primeira é tratar-se de um movimento extremamente 

performático, onde o movimento, a linha de tensão entre quem está 

apresentando e quem está assistindo é mantida por uma performance sobre o 

palco, que muitas vezes nem palco é, e a performance da plateia. A segunda 

condição para o sucesso desta empreitada performática é a identificação de 

quem apresenta com quem assiste. São pessoas próximas que se conhecem da 

escola, da rua e de outros locais públicos.  

As performances proporcionam uma nova condição a cada apresentação, 

onde cada sujeito passa a sentir-se integrante do todo. Vejamos as Figuras 43 e 

44. 
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Figura 40 Meninas da plateia dançando a convite do apresentador.(foto do autor) 

 

 

Figura 41   Apresentação do grupo dos meninos cujo os ensaios são feitos antes das apresentações. 

(foto do autor) 

 

Na figura 43 temos jovens que são convidadas a fazerem suas 

apresentações de dança. O único elemento não combinado é quem irá dançar. 
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No entanto, a dança dentro de uma coreografia que é ensaiada, compartilhada 

muito antes da festa acontecer. Podemos perceber a conceituação de Mauss 

(2003: 407), presente, onde lembra que “o corpo é o mais natural instrumento do 

homem”. Lembrando que este instrumento natural passa por um adestramento, 

quando as apresentações começam temos a sensação de que são movimentos 

inevitáveis diante das músicas, como se a dança fosse natural, o que de fato não 

o é.  

Nas apresentações das meninas identificamos duas possibilidades de 

expressões performáticas: “aqueles que estão sendo transformados e aqueles 

que assistem/supervisionam a transformação.” (Shechner, 2012: 72). Note que 

para o espectador há algo que se espera dele, esse algo é regido pela dança e 

pela música. O Mc tem um papel importante pois funciona como um narrador e 

cantor dos fatos que ocorrem, dando sentido e incentivando as pessoas a 

participarem. Essas participações vão desde o olhar até a efetiva ação sobre os 

performers como gritar chamando o nome de uma específica, ou ficar se 

insinuando para a dançarina convidada. Todo esse conjunto de ações 

proporciona uma cena viva, onde todos participam.  

Passaremos a análise da figura 44 onde um grupo de rapazes 

denominados “Oz Quero Tudo”, apresentam coreografias também ensaiadas 

porem com uma outra conotação.  Eles vão à festa sabendo que irão ao palco, 

sabem que devem criar uma tensão constante entre o público e eles. Há toda 

uma sequência organizada da apresentação, mas nada funcionará se não 

houver a performance do público, de uma forma diferente a postura de quem 

assiste segue a mesma lógica da apresentação das meninas da figura 43.  Se 

não houver essa unidade o show não funciona. São detalhes que não faltam as 

apresentações. Tal como algumas das meninas presentes, que insistem em 

tocar os dançarinos, uma linha imaginária fica dividindo o palco da plateia que o 

que impede que este seja invadido é a garantia da existência do show. Mesmo 

sem o ensaio, há a possibilidade de invasão do palco, ou da plateia pelos 

performers. Vejamos a figura das figuras 43 e 44 abaixo.  
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Figura 43 dança no início, atenção de todos, (foto do autor) 

 

Figura 44 Atenção e tensão total da plateia, as filmagens por celular presente. (Foto do autor) 

 

Podemos perceber um estado de tensão e atenção aos detalhes. Diante 

de um público jovem, nada pode ser perdido, é como se as apresentações 
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fossem aulas a serem repetidas em outras ocasiões. Para que a tarefa seja bem 

feita depois nada se perde. O registro eletrônico através do celular se mostra de 

grande valia para divulgação do grupo. Este o diferencial do #FunkRn a interação 

é constante, é tudo muito próximo, a linha divisória, com palco, existe em 

pouquíssimos lugares, geralmente o show acontecem no mesmo nível da 

plateia, para ver o Mc que comanda a festa tem que chegar perto, sem 

atrapalhar.  

Este tipo de performance faz com que todos se sintam parte do 

espetáculo, é o que Schechner vai chamar de Trança. É a busca da relação entre 

um drama social e o drama explicitado no palco. Isto é que o movimento 

#FunkRn expressa. No palco há uma manifestação que está intimamente 

relacionada com o drama da vida dos funkeiros. Eles representam nas letras e 

na dança o que vivem enquanto jovens de locais específicos da cidade. Este 

intercruzamento faz com que o que é vivido no palco torne-se uma expressão do 

processo social a quem vivem esteja presente, ainda que de forma implícita.  

Esta junção favorece uma forte identificação entre público e artista 

favorecendo uma ligação forte como afirmam Dawsey, et all, (2013: 23): “quanto 

mais ‘trançadas’ forem as performances, mais eletrizantes tendem a ser”, isto é, 

quanto mais ligação do que está sendo proposto e apresentado ao público 

enquanto uma estética que postula-se construída com os jovens locais e a 

vivência destes jovens nos bairros que eles vivem, isto vai proporcionar uma 

maior ligação no grupo que deixa de ser artistas e público, passando a impressão 

serem um só. Essa ligação não dilui totalmente a distância entre o artista e o 

público.  

Se pensarmos o processo de sociabilidade proposto por Simmel (2006: 

65) que pensa a “sociabilidade como a forma lúdica de sociação, e- mutante 

mutandis- algo cujo a concretude determina se comporta da mesma maneira 

como a obra de arte se relaciona com a realidade”, a performance, proposta por 

Schechner (2013: 40-41) aparece como uma amálgama que dá o acabamento a 

este processo, com a incorporação das práticas humanas, “a performance é o 

comportamento duplamente comportado, o comportamento  restaurado”.  



114 
 

No #FunkRn, isto tudo se manifesta através das utilizações dos espaços 

ativos e participativos. A dança, que segundo Schechner (2013) é um elemento 

ligado a sexualidade em sua expressão, segundo o autor supra citado: “a 

sexualidade é a própria substância da dança (...) as ligações entre sexo, prazer 

visual, o movimento do corpo e a representação artística são obvias” (idem, 47). 

Todos esses elementos fazem com que o funk seja tão mobilizador, associado 

a um elemento performático que está nas letras das músicas, a capacidade de 

contar histórias, neste sentido temos uma conjunção de fatores que é a 

integração entre a narração, a dança e o canto.  
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5. Conclusão.  

 

Este foi um trabalho que em que houve uma ligação afetiva muito 

forte entre os interlocutores e o pesquisador.  Certamente isto pode, de alguma 

forma, contaminar as conclusões aqui retiradas.  

Alguns pontos podemos levantar como perspectiva conclusiva 

deste trabalho. 

A primeira tem uma relação direta com o que é chamado de funk, 

podemos afirmar, que pelo que aponta a literatura especializada, e aqui cito 

como exemplo: Vianna (1997), Mizrahi (2007) e Facina (2013), entre tantos 

outros, que não temos um funk no brasil, que que há são funks, a realidade local 

faz com que uma matriz seja recriada, estratégias de inserção, para se ter uma 

ideia de pertencimento ao estilo musical. Recriar com os recursos locais leva os 

jovens a buscarem nova forma de expressão e, assim estabelecerem bases para 

suas sociabilidades. Notadamente temo um funk família no RN, sempre os pais 

acompanhando os passos dos filhos que estão no movimento funk, tudo muito 

próximo. 

Segundo ponto relevante para esta conclusão: os jovens que 

tocam, cantam e dançam nos bailes sabem do preconceito que sofre este estilo 

musical e de vida. Que no grupo acompanhando há um desejo muito forte de 

mudança na visão de que as pessoas tem do funk. Para isto estes jovens lançam 

mão de todos os recursos disponíveis para esse enfrentamento, principalmente 

nas redes sociais onde o alcance é muito grande. Cada dia que se passa 

aumenta o número de jovens envolvidos no movimento funk. O poder de 

articulação destes jovens é muito grande, eles já têm noção deste poder de 

articularem-se através das redes sociais.  

Não poderia deixar de levar em consideração um terceiro 

aspecto que o trabalho revela. A falta de incentivo do poder público para o funk. 

Quase todos os estilos musicais e tipos de arte tem sido estimuladas, com 

deficiência ou não pelos gestores de cultura, mas o funk, fica à margem desse 

processo, não há uma voz em nome deste movimento dentro das redes oficiais 
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que promovem a cultura na cidade e no estado.  A ações que são evocadas do 

poder público visam a busca de um controle e proibir tal tipo de manifestação 

artística como acontece em São Paulo, onde se tenta proibir e regular os bailes 

funk. 

Foi percebido que o movimento #FunkRn, mesmo não existindo 

mais, proporcionou a profissionalização de alguns de seus membros, como Mc 

N10, por exemplo, que hoje vive exclusivamente do funk. O movimento também 

tem protagonizado a realização e interiorização do funk pelas cidades das 

diversas regiões do interior do RN. Este é um fenômeno que carece de estudo e 

aprofundamento. Podemos pensar o que passa a representar jovens de cidades 

do interior consumindo funk, qual impacto disso nas juventudes locais, como este 

fenômeno se manifesta? Como as sociedades locais reagem a este tipo de 

manifestação juvenil?  

Com uma reflexão posso afirmar que, apesar de haver uma 

caracterização do funk enquanto um movimento com raízes históricas nos 

guetos norte-americanos, com a produção da Black music. Notamos que não há 

uma organização de grupos fechados, que os bailes se organizam de forma 

contingencial, conforme as necessidades e disponibilidade de quem os está 

organizando. Portanto quando falamos em grupo de funk no Passo, esta é uma 

expressão que pode levar a um erro de interpretação, pois não há um grupo de 

funk, há pessoas que fazem, cantam e dançam funk. Pessoas que se aliam para 

organizar uma festa. As festas funk, ou os bailes funk, diferentemente do Rio de 

Janeiro, que há diversos locais fixos onde ocorrem, em Natal não encontramos 

estes locais, eles variam conforme quem os organizam: pode ocorrer uma festa 

na associação dos carroceiros do Bom Pastor, como pode ocorrer uma festa na 

associação das costureiras na Cidade da Esperança.  

A condição itinerante faz com que os jovens busquem parceiros 

com outros jovens que gostem e fazem baile funk, para poder assim organizar 

os bailes. Ao contrário do que muitos propagam na mídia ou outros meios, os 

jovens envolvidos no funk têm uma integração extra território de onde moram, 

fazendo assim uma importante rede de informações para divulgação dos bailes, 

para isto, utilizando-se das redes sociais, principalmente o facebook.  
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Um último aspecto trata-se da performance como elemento de 

coesão. As performances produzidas pelo Funk do Rn fazem com que a plateia 

se sinta parte do espetáculo.  Esta é uma das características que proporcionam 

uma melhor ligação entre os Mcs e a turma que os acompanha. 

Há uma necessidade do poder público olhar para os jovens que 

fazem Funk no RN, há muitas políticas culturais que envolvem diversos setores 

da sociedade artística, mas não há esse olhar para este tipo de produção. Neste 

sentido se faz necessário que os detentores da gestão de cultura no município 

de Natal e no Estado pensem como podem dar um suporte técnico para que 

estes jovens possam ter seus potenciais mais vivenciados. Como Mc Stylo em 

um dos encontros me relatou: “...se tivesse alguém para ensinar como fazer uma 

batida legal no computador...”. É uma ótima oportunidade par intervir de forma 

responsável, levando em consideração as peculiaridades desses jovens, bem 

como fazer parte do rateio do que é destinado a cultura, afinal Funk é cultura. 
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