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Professor,

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta.

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas
pertinentes para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os
temas foram discutidos em encontros semanais, envolvendo público e
convidados especializados.

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os
professores, fornecendo sugestões para a preparação de atividades e
sendo um facilitador das discussões. Não pretende esgotar as
possibilidades de abordagem dos conteúdos, e sim instigar o professor a
buscar encaminhamentos diferentes, criativos e atraentes, oferecendo-
lhe um material que proponha reflexões e, ainda, sugira novas formas de
desenvolver o conhecimento em sala de aula, independentemente da
matéria lecionada

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade
para estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática
ideias criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes
diante dos obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da
base de criação artística, econômica e social.

O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo Estratégico e Criativo do
AfroReggae (NAR).

Esperamos que você aproveite bem, junto com seus alunos!

INTRODUÇÃO
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Da publicação do pioneiro e já clássico “O mundo funk carioca”, por
Hermano Vianna, ao projeto de pesquisa “My pussy é o poder”, da
estudante Mariana Gomes, muita água correu por debaixo da ponte do
funk. As festas listadas pelo MC Leonardo no hit “Endereço dos bailes” já
não existem mais, limitadas pela Resolução 013, e se, por um lado, os
proibidões exaltando o tráfico ainda têm algum espaço, por outro, o
movimento conta com a absoluta aprovação do Estado, reconhecido pela
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro como movimento
cultural e musical de caráter popular, com direito a edital próprio de
patrocínio.

O universo funk mudou radicalmente da década de 80 até hoje.

Apesar de bastante rejeitado, ora por não agradar como estilo musical,
ora por mero preconceito, o estilo, influenciado pelo Miami Bass, se
desenvolveu a ponto de ser, hoje, o tipo de música mais ouvido e
consumido no Rio de Janeiro, já se espalhando por todo o país e
alcançando outros continentes. É o som que, quando toca, ninguém fica
parado.

O funk hoje exibe uma cadeia produtiva própria, com empresas
legalizadas, empregos regulares ou sazonais, estruturas de divulgação e
comercialização, além de artistas cujas carreiras já alcançam nível
internacional. O baile nosso de todo fim de semana virou empreendimento
de gente grande, envolvendo equipes de som, DJs, MCs, dançarinos,
produtores fonográficos, produtores culturais, casas de show, grupos de
cantores, divulgadores, roadies, motoristas, assistentes, enfim, uma
enorme quantidade de profissionais. Partindo dos morros e comunidades,
o funk alcançou as universidades e virou tema de discussão. O site do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
informa que, desde 2000, o funk foi tema de 341 teses de doutorado em
universidades de todo o Brasil.

Contudo, não deixou de ser polêmico. O funk carioca costuma ser
criticado por sua pobreza criativa. Muitas de suas criações mais populares
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exploram a pornografia, os bailes e shows ainda são fortemente
associado à violências e ao tráfico, e os eventos quase sempre não
respeitam qualquer limite quanto ao som, infringindo leis relativas ao limite
de volume permitido em ambientes públicos.

O universo do funk passa agora por um momento de transformação. O
processo de ocupação e pacificação das comunidades, o momento
econômico do país, a chamada ascensão da classe C, a valorização da
cultura como produto, etc, provocam transformações tanto na produção
quanto na circulação e consumo da música e de toda a cultura funk. É o
momento de profissionalizar, amadurecer, consolidar, conquistar, e ter a
consciência que o funk tem seu lugar.
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EM AÇÃO

Pelas características do tema, as atividades deverão ser
fundamentalmente audiovisuais: muitas audições de clássicos do funk,
apresentações musicais e resgate de imagens que contem e
acompanhem a história do funk desde a década de 80 até hoje. Com este
panorama, será fácil tratar com os alunos questões como cultura, moda,
poesia, música de protesto, estilos musicais e muitos outros temas que
sejam adequados à matéria tratada e ao nível da turma. História,
Geografia e Língua Portuguesa são especialmente privilegiadas.

Certamente não será difícil localizar, na própria comunidade,
personagens que possam, com seus depoimentos, “ilustrar” o assunto e,
claro, os próprios alunos têm muito o que contar.

A criação de uma composição coletiva – um 'funk da turma” – pode ser
um recurso mobilizador para uma série de atividades que levem à
“descoberta” da própria comunidade, bairro, vizinhança ou grupo social.

Abordando outro aspecto do “mundo funk” – a cadeia econômica criada a
partir dos bailes e do estilo – o professor pode estimular desde um
simples levantamento das oportunidades de negócio identificadas pelos
alunos, até a criação de algum tipo de empresa júnior. Convidar entidades
como Sebrae e associações comerciais para palestras.

Dependendo das condições do local onde estiver inserida a escola, e do
grau de comprometimento dos alunos, a culminância do tema pode ser a
produção de algum evento, ou, se realização não for possível, pelo
menos a formulação do projeto, com os detalhes que uma produção
exige.

Por ser um tema bastante presente na vivência dos alunos, tão amplo,
que em si já sugere atividades coletivas e fora dos muros escolares, e
(aparentemente) descolado dos currículos básicos e tradicionais, o tema
funk presta-se bem para as classes de alunos mais velhos, que podem
trabalhar com mais autonomia, bem como a uma abordagem do tipo
“projeto”, ou seja, mais prolongada no tempo, com um objetivo final e com
“times” de trabalho e não necessariamente às turmas existentes.
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BANCO DE ATIVIDADES

EMPREENDEDORISMO NO FUNK: TAMBORZÃO S.A.
O funk cresceu rapidamente não apenas como expressão cultural,
mas também como nicho de mercado e oportunidade de negócios.

Olho vivo e informação são as palavras-chave

A palavra empreender pode ter diversas definições. De modo geral,
podemos dizer que significa identificar as oportunidades, desenvolver
meios de aproveitá-las e, assumindo os riscos e desafios, transformá-las
em um negócio lucrativo.

Três nomes de peso estiveram reunidos para conversar sobre as
oportunidades de negócios do funk. Batutinha, produtor musical de
nomes como Anitta, Naldo e Roberto Carlos, Dennis DJ, produtor, criador
e apresentador do programa do Som do Galerão, e criador do selo
Galerão Records, e Mateus Aragão, idealizador e produtor da festa ”Eu
amo baile funk” discutiram as características de um empreendedor
cultural, a cadeia produtiva deste estilo musical, capaz de movimentar
milhões, e contaram suas histórias de empreendedores de sucesso.

Em alguns casos, o empreendedor não cria nenhum negócio novo, não
inventa um produto, mas percebe uma oportunidade, o chamado nicho
de mercado. Foi o que aconteceu com Batutinha e Dennis, já que ambos
perceberam o potencial do mercado do funk, e que havia uma carência
de novos produtores que desejassem trabalhar especificamente com o
ritmo, com novas ideias e criatividade. Outra forma de empreender é criar
um produto ou serviço, totalmente novo ou a partir de um já existente. Foi
o que fez Mateus, quando percebeu que o formato tradicional do baile
funk enfrentava problemas, mas que havia um público interessado em
festas funkeiras.

Curiosidade, paixão, necessidade... cada empreendedor tem uma
motivação diferente, mas todos têm em comum um apurado senso de
oportunidade, agarrando cada chance de aprender mais ou de colocar
em prática um conhecimento recém adquirido. Novamente, foi assim com
Batutinha e Dennis, que, começando em festas de aniversário, foram
crescendo dentro do negócio, sem medo de atividades “menores”, pouco
glamurosas ou aparentemente mal remuneradas. Assim, foram buscando
informação, abrindo portas e caminhos, e hoje têm seus próprios
estúdios. E esta é outra característica do empreendedor: conhecer cada
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degrau do seu negócio, o seu mercado, o seu publico, e enxergar o
negócio como um todo.

Iniciar um negócio, construir uma marca, requer muita disciplina e vai
exigir sacrifícios, controle financeiro rigoroso e muitas horas de trabalho
extra. Afinal, você é o patrão e seu próprio empregado!. A administração
é o ponto principal, é o grande fator de sucesso. Empreender exige
também determinação: acreditar na sua ideia, reinvestir os lucros no
próprio negócio, não desanimar diante dos primeiros obstáculos e saber
que o fracasso é parte do aprendizado. Empreender não tem idade, e a
carreira de Dennis DJ é prova disso: sua entrada no mundo do funk
aconteceu aos 16 nos, com a sua contratação por uma grande equipe.

O empreendedor é um inquieto por natureza: nunca está satisfeito com o
próprio negócio, e quer sempre evoluir ou experimentar coisas novas.
Uma mente empreendedora é uma usina de ideias.

Está mais do que provado que é possível viver de funk, e este é um
momento especial, com a vinda da Copa e das Olimpíadas. Funk é um
grande negócio, e oportunidade é o que não falta: entre 2007 e 2008, a
Fundação Getúlio Vargas pesquisou os eventos de funk realizados na
região metropolitana do Rio, e concluiu que o gênero movimentava, na
época, cerca de R$ 10 milhões por mês no estado. Hoje, se você fala em
empreendedorismo no funk, você fala de milhões de reais, milhares de
empregos. Quem quiser apostar nesse movimento deve procurar se
informar sobre a legislação tributária, direitos autorais, legalização de
eventos, etc.

O funk hoje é uma grande realidade, esperando quem souber explorá-lo!
E você, tem alguma ideia para empreender no mundo funk?

Para saber mais:
http://www.sebrae.com.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.bndes.gov.br/
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1) Ser empreendedor não é simplesmente ser o dono de um negocio.
Observe, com seus alunos o entorno da escola e a comunidade onde
vivem. É possível identificar algum exemplo de empreendedorismo?
Quais as suas características?

2) Seus alunos têm alguma sugestão de novo negócio empreendedor
que pudesse ser implementado na comunidade? Que tal desenvolver,
coletivamente, o projeto deste novo negócio?

3) Thomas Edson, um grande empreendedor, ficou famoso por ter, entre
outras coisas, inventado a lâmpada. Discuta o significado d sua frase:
“Gênio é 1 por cento inspiração e 99 por cento transpiração”

4) Muitos empreendimentos “morrem” logo nos primeiros anos de
trabalho. Discuta em sala de aula quais podem ser os principais erros
que levam a este fracasso.

PARA PENSAR
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RESOLUÇÃO 0013- E AÍ?:
QUANDO O BAILE FUNK VIRA CASO DE POLÍCIA

Solta a batida, mas só com autorização! O que fazer quando a lei se
torna um impedimento para a realização de atividades culturais?

Editada em janeiro de 2007, para regulamentar a organização de
eventos artísticos, sociais e desportivos, a Resolução 013 gerou
polêmica pois conferia poderes totais às autoridades policiais para
proibir a realização de tais eventos. A Resolução caiu como uma bomba
no universo funk, e praticamente calou o batidão em todo o Rio.

O fundador da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (Apafunk)
e autor do clássico “Endereço dos Bailes” MC Leonardo, e o major da
Polical Militar Leonardo Nogueira, atual comandante da Unidade de
Polícia Pacificadora do Morro do São Carlos, tiveram uma conversa
franca sobre as causas e consequências da norma, hoje já revogada,
mas cujos efeitos ainda se fazem sentir.

Desde a morte de um jovem numa festas rave até eventos evangélicos,
passando pela perseguição direta ao funk nas comunidades pacificadas,
várias versões justificam o surgimento da “zero-treze”. Leonardo, que
viveu a história de perto, explica: “Em 2007, um pastor foi pedir
policiamento para um culto na Enseada de Botafogo. Ele estimou a
presença de 30 mil pessoas, mas compareceram 500 mil. O que
aconteceu? Quem tinha que casar não casou, quem tinha que pegar
avião não pegou... A cidade parou. Então, naquele momento se tira um
coelho da cartola: a Resolução 013. A Resolução 013 sai nesse
momento”.

E o que dizia a Resolução? Além de reiterar todas as exigências já
existentes para eventos (juizado de menores, ambulância, policiamento,
trânsito, etc), dava ao delegado e ao comandante da PM responsáveis
pela área o poder de pedir qualquer outro item, ficando a seu critério
liberar ou proibir a festa. Assim, além de criar uma montanha burocrática
praticamente intransponível para pequenos produtores culturais, com
procedimentos descentralizados, a Resolução prejudicava os eventos
mais baratos, pois dava as mesmas regras para pequenas festas locais
e mega eventos internacionais.
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Feita sem diálogo com os principais interessados, sem estabelecer
requisitos bem definidos nem critérios claros para a proibição ou
autorização do evento, a norma deixava o produtor na mão da
autoridade policial, que poderia, até por uma questão de gosto pessoal,
embargar o evento às vésperas de sua realização.

Depois de uma longa campanha das lideranças do funk, a 013 foi
revogada, substituída hoje pela Resolução 132, baseada no decreto
44.592 de 7/2/2014, que muda um pouco as determinações de sua
antecessora, mas continua com algumas normas, principalmente sobre
as atribuições que competem aos Bombeiros. O major Nogueira explica
a necessidade da manutenção de algumas regras: “Existe uma
preocupação muito grande dos órgãos públicos com relação à
segurança desses eventos, onde se tem aglomeração de pessoas, e
vide aí a questão de Santa Maria. Isso acendeu a luz vermelha, para que
não aconteça mais.”

Numa cidade que se prepara para receber eventos mundiais como a
Copa e as Olimpíadas, a impossibilidade de realizar uma simples festa
de esquina é uma incoerência. É essa a realidade vivida pelos
organizadores de bailes. Hoje, nenhum dos 25 bailes citados na letra do
funk está em atividade, e o movimento ficou restrito a boates fechadas,
afastado de seu público original.

Contudo, parece haver disposição de entendimento de todas as partes.
Com a Resolução 132, aparentemente, a realização dos bailes
encontrará menos obstáculos. Os produtores compreendem a
necessidade de regulamentação e são enfáticos em dizer que querem
segurança em suas festas. As autoridades, em geral, se mostram
flexíveis nas comunidades. “Nós, policiais,estamos aprendendo a lidar
com essa informalidade da favela, de maneira  que você não aniquile a
cultura funk. Por isso, estamos tendo um diálogo, talvez não seja ainda o
ideal, mas nós já iniciamos esse diálogo”, afirma o major Nogueira.

O que todo mundo quer é paz para agitar!
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1) Compare os textos das resoluções 013 e 132. Discuta as
semelhanças e diferenças.

2) Se você pudesse opinar na formulação das normas sobre bailes,
eventos culturais e esportivos, que sugestão você daria?

PARA PENSAR



DE PONTA
CULTURA

CULTURA FUNK: DO RIO PARA O MUNDO
Depois de anos lutando para a ser reconhecido como movimento

cultural, o funk finalmente começou a quebrar barreiras e
preconceitos. Mas a luta continua.

O funk já tem história! Hoje com cerca de 40 anos, o movimento tornou-
se símbolo do espírito do carioca e, recentemente, foi reconhecido como
manifestação cultural. Seus principais ícones são o MC, o DJ, as
equipes de som e os bailes, mas não podemos deixar de lado, como
importantes elementos culturais, a moda, a dança e o vocabulário
funkeiros. Dois personagens dessa história nos ajudam a entender como
tudo aconteceu: o DJ Sany Pitbull e o cantor Buchecha, conversaram
lembrando suas trajetórias e contando como o funk se tornou o que é
hoje.

Qual a festa hoje não toca funk? Qual o evento hoje não toca funk?
Presente em maior ou menor grau em todas as camadas sociais, o ritmo
é sinônimo de festa e alegria, e garantia de pista cheia. Mas a aceitação
do funk ainda não é completa, e ele permanece cercado por muitos
preconceitos. Apologia ao crime, pornografia, violência, pobreza poética
e associação ao tráfico são as principais acusações.

Os bailes têm uma trajetória cheia de altos e baixos. Já foram centenas,
realizados semanalmente em todo o estado, já foram tratados como
caso de policia, sendo fechados muitas vezes a bala, e, depois de
praticamente proibidos pela famosa Resolução 013, hoje tentam retomar
sua força. Grande parte da fama de violência do funk vem dos
“corredores” dos bailes dos anos 80 e 90, quando galeras se
enfrentavam em grandes brigas. Nessa época, a cultura mostrou sua
força e capacidade de mobilização com os próprios MCs pedindo, em
suas músicas, o fim da violência, numa espécie de “campanha interna”
pela paz. Eventos realizados amadoristicamente, sem estrutura para
receber o grande público que comparecia, e a falta de apoio do setor
público, principalmente nos quesitos segurança e transporte,
transformaram os bailes em verdadeiros transtornos para as vizinhanças
onde ocorriam, além de colocarem em risco a integridade física dos
jovens. Tratados pela mídia como notícia policial, os bailes se tornaram
alvo de medo, preconceito e perseguição. É Sany quem lembra: “Nessa
época o Rio de Janeiro estava passando por um problema de sequestro
e assalto a banco muito forte. Então [a mídia] falava do sequestro,
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falava-se do assalto a banco “e na saída do baile funk saiu briga...”.
Então, esse ranço negativo, essa coisa que persegue o funk, vem de
muito tempo”

Novos entendimentos entre os produtores e as autoridades,
principalmente nas comunidades pacificadas, talvez sejam o caminho
para eliminação deste problema.

A internet modificou praticamente todos os aspectos das nossas vidas, e
com o funk não foi diferente. Os bailes já foram o principal espaço de
projeção dos novos MCs e grandes nomes como Claudinho & Buchecha
e Cidinho & Doca surgiram e se afirmaram rodando os bailes, fazendo
apresentações ao vivo, mas hoje as redes sociais e os sites de
compartilhamento de vídeos são os grandes canais de lançamento e
divulgação de novos artistas. A internet tomou o lugar das equipes de
som, e permitiu que o funk rompesse as fronteiras e alcançasse outros
países.

Esteticamente, o funk sofreu modificações tanto em sua forma quanto no
conteúdo. Nascido do Miami Bass, evoluiu para o famoso tamborzão,
incorporou instrumentos musicais ao vivo e hoje alguns os cantores mais
antenados com as tendências internacionais já absorvem influências da
house music e outros estilos eletrônicos. Buchecha dá seu depoimento:
“As pessoas começaram a criticar: 'Isso não é funk, você saiu do funk e
agora está transformando o funk em outra coisa'. Eu falei 'Funk é
música, a gente vem da comunidade mas não precisa ficar limitado a
etnias, a tribos'”. Sem conhecer o histórico de violência e preconceito
que cerca o funk, o público do exterior recebe nossa música de braços
abertos.

Com a consolidação do funk como manifestação cultural e seu
amadurecimento como movimento musical a artístico, o amadorismo não
tem mais vez. DJs autodidatas, MCs com pouca instrução, produtores
improvisados terão cada vez menos espaço e é o próprio Sany quem
afirma que a evolução e o  futuro do funk dependem do preparo de seus
integrantes e admiradores: “é procurar estudar sempre mais... o
autodidata é bom, responde rápido, você resolve rápido, mas a parte
técnica vai ter que estudar. (...). Basta nós agora melhorarmos, não o
funk, mas melhorar a educação dos jovens, que o funk vai ficar melhor”.
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PARA PENSAR

1) Procure, junto com a turma, fazer o levantamento dos elementos
constitutivos das diferentes manifestações culturais urbanas que os
alunos conhecem. Por exemplo: hip hop - DJ, grafite,  b-boy.

2) Para Sany Pitbull, “a gente acaba nesse discurso “não, a gente não
faz senta-senta”... eu acho que a gente tem que fazer. O funk ele é
tudo. Cada artista, cada MC, cada DJ conduz a sua vida profissional
como ele quer fazer. O funk é pornográfico como o forró também é,
tem que deixar um pouco essa coisa de “o funk não pode fazer isso”.
O funk pode fazer tudo.A cultura nada mais é que o espelho da
sociedade. O funk ele reflete o que a sociedade é. Se hoje as
crianças estão tendo acesso a algum tipo de programação mais cedo,
por que o funk não iria estar falando sobre todas essas coisas?” O
que você acha das letras de funk que apelam para o sexo e a
pornografia? Discuta em sala de aula

3) Você conhece alguém que tenha vivido os primeiros anos do
movimento funk, nos anos 80? Faça uma entrevista com esta pessoa,
e compare com os dias atuais.
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DESCRIMINALIZAÇÃO DA MASSA FUNKEIRA: A CONSCIÊNCIA DE
QUE O POBRE TEM SEU LUGAR

Os funkeiros são marginalizados, os bailes são tratados como caso
de polícia e o preconceito impede a real visão deste universo que

só quer é ser feliz

O cidadão funkeiro, o “Silva” de que fala o clássico Rap do Silva, de Bob
Rum, continua sem poder andar tranquilamente na favela onde nasceu.
Para a grande massa que curte o batidão, ainda vale a famosa frase do
ex-presidente Washington Luís, que no século passado afirmou:
“Questão social é caso de polícia”.

O movimento funk é visto, praticamente desde o seu nascimento, com
inegável preconceito, e seus integrantes, mais do que simplesmente
discriminados, são criminalizados – todo mundo é culpado de alguma
coisa, até que se prove o contrário.

Para falar sobre este terrível aspecto do universo funk, o DJ
Grandmaster Raphael, o MC Sapão e Mr. Catra estiveram juntos e
relembraram momentos em o preconceito doeu na pele.

Muitas manifestações culturais nasceram e se afirmaram sob o olhar
desconfiado do preconceito. O Brasil ainda mantém um alto grau de
desigualdade, herança da escravatura, e as formas de expressão das
populações pobres são frequentemente vistas como contravenção e até
crime: foi assim com a capoeira, as religiões de matriz africana, os
batuques e o samba - sambista era sinônimo de vagabundagem, de
malandragem. Com o funk não é diferente – ele é criminalizado, não só
pelas autoridades e pela polícia, mas por uma parte da população.

O primeiro “crime” de que o funk é acusado é o de fazer, com suas
letras, o elogio e a defesa do tráfico, das facções e de seus líderes – a
famosa “apologia”. Ora, o funk, assim como o rap, é uma crônica social,
uma narrativa do cotidiano do MC e de sua comunidade. É inevitável que
seus temas abordem a violência, o tráfico e seus personagens. Se
alguns MCs apoiam claramente a ilegalidade, eles são apenas “alguns”
dentro de um grande universo de cantores e compositores. Indivíduos
podem ter feito apologia do crime, mas o movimento como um todo não
pode responder por isso.



DE PONTA
CULTURA

Outra “acusação” é a de que os bailes são locais de amplo consumo e
tráfico de drogas. É possível. Mas a questão da droga não existe por
causa do funk. Em várias festas a droga está presente, e nenhuma
recebe o grau de condenação e reprovação dirigidas ao baile funk.

Os críticos do movimento também acusam o funk e seus seguidores de
serem violentos, causadores de distúrbios, quebra-quebras e grandes
brigas coletivas. Não podemos negar que as brigas aconteceram, e
talvez ainda aconteçam. Não podemos negar que quatro mil jovens na
rua, esperando transporte de madrugada, causam transtornos à
vizinhança. O que não podemos, também, é generalizar, universalizar o
comportamento: nem todo funkeiro é um brigão em potencial, nem toda
galera é facção.

Na década de 80, os bailes se tornaram verdadeiramente caso de
polícia, e as histórias se sucedem:

"Já cansei de chegar para tocar e a polícia estar na porta, e não deixar a
gente entrar, não deixar a equipe tocar, e o baile não ser realizado. Eu já
fiz baile que eu tomei [tiro], não chegou a pegar em mim, mas a gente
tocando e a polícia mandou bala em cima da gente", conta DJ
Grandmaster Raphael

"A gente tem um amigo - lembra Marcson Muller - que tocava na Cash
Box, que numa batida da polícia dentro do baile tomou um tiro na cabeça
e ficou debilitado pro resto da vida»

"Cantando no baile do Sampaio, simplesmente a polícia chegou no baile
e deu uma rajada na nossa cara", acrescenta Mr. Catra

«Eu fui preso por causa de funk", finaliza MC Sapão

Quando os bailes foram proibidos e os clubes dos bairros não puderam
mais realizar as festas, as equipes se voltaram para as comunidades,
onde foram acolhidas. Mr Catra explica a famosa “associação” com o
tráfico: “O funk quando ele foi proibido no Rio de Janeiro, ele não foi
financiado pelo tráfico, na sua maioria, mas protegido ele foi, porque o
único lugar que a gente tinha pra tocar era na favela, porque a polícia
perseguia a gente, e as únicas pessoas que davam espaço era na favela
e o tráfico que dava espaço pra gente fazer nosso som”.
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A criminalização do funk é uma das faces visíveis do processo de
criminalização da população negra, jovem e favelada, que se identifica
com esse estilo de música. Outra face desse processo, bastante
conhecida, é a “dura” na rua ou no ônibus, que sempre começa
revistando o menino negro. Grandmaster Rafael acertou em cheio em
seu diagnóstico: “A realidade é que não é só pela música. É pelo povo
que frequenta, é pelo povo pobre, pelo povo negro, então é mais
profundo, é mais sério. É uma coisa pesada que a gente tem que lutar
contra isso”.

Para saber mais:

Batista, Nilo. Tamborzão: Olhares Sobre A Criminalização do Funk .
Editora Revan
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PARA PENSAR

1) Realizando uma espécie de julgamento do funk: alunos atuando como
“advogados” de defesa e de acusação, testemunhas, júri e juiz
poderão “absolver” ou “condenar” o movimento funk.

2) Discuta o seguinte parágrafo:
“O funk possui várias vertentes e estilos diferentes. De fato, o funk,
assim como outros estilos musicais como o axé, o sertanejo ou,
inclusive, o samba, está cheio de depreciações e apologias. Caso se
impusesse restrições, deveriam ser aplicadas a todos os estilos, o
que seria uma censura inaceitável”
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO FUNK

Marcson Muller -  DJ, produtor, diretor artístico e consultor do
AfroReggae e Multishow

Batutinha - produtor musical de nomes como Anitta, Naldo e Roberto
Carlos

Dennis DJ - produtor e radialista do Som do Galerão, e criador do selo
“Galerão Records”

Mateus Aragão - produtor da festa ”EU AMO BAILE FUNK”

MC Leonardo – cantor, compositor, fundador da Associação dos
Profissionais e Amigos do Funk (Apafunk)

Major Nogueira - major da Polical Militar, atual comandante da Unidade
de Polícia Pacificadora do Morro do São Carlos

Sany Pitbull - DJ e produtor musical, professor de produção musical do
Red Bull Favela Studio e idealizador e curador do Red Bull Funk-se.

Buchecha - cantor, compositor e ícone do funk carioca

Mr. Catra - cantor, compositor e ícone do funk carioca

DJ Grandmaster Raphael – DJ, produtor e ícone do funk carioca

MC Sapão - cantor, compositor e ícone do funk carioca
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