
P or conta de uma pes-
quisa que desenvolvo 
junto à Polícia, há cerca 
de dois anos presenciei 
um jovem da periferia 
chegando preso a um 

Distrito Policial. Estava chovendo e, 
enquanto esperava para ser retirado da 
viatura, o rapaz desenhou um cifrão 
no vidro embaçado. Na ocasião, não 
entendi o que significava aquilo e 
fiquei intrigado. Não sabia que o cifrão 

é um dos símbolos do funk ostentação, 
ritmo musical que estava tomando a 
periferia paulistana. Para mim, jovens 
da periferia ainda ouviam Racionais 
Mc’s e outros rappers.

Ao procurar saber mais sobre o 
assunto, deparei-me com o funkeiro 
Mc DaLeste, cujos vídeos no Youtube 
me chamaram a atenção não só pelo 
conteúdo, mas também pela surpre-
endente quantidade de pessoas que 
parecem gostar deles. Percebi que a 

periferia de São Paulo havia passado 
a amar um novo gênero de rap que, ao 
invés de falar das dificuldades da vida 
suburbana, trata de um universo repleto 
de coisas como carros de luxo, rou-
pas de grifes caras, acessórios de ouro 
e mulheres com pouca roupa. 

E, embora eu não tenha usado impen-
sadamente o termo “coisa” para me 
referir à mulher retratada no funk 
ostentação – ela parece mesmo coisi-
ficada –, não parece oportuno valer-me 
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da posição de acadêmico para fazer jul-
gamentos morais: cabe-me apenas tentar 
entender (e curtir?) o funk ostentação.

PERIFERIA QUE OSTENTA
Pouco depois do episódio do Distrito 

Policial, durante uma conversa casual, 
ouvi de outro jovem da periferia: 
“Racionais virou coisa de playboy, 
mano. O negócio é ostentar!”.

As músicas dos (agora aparente-
mente ultrapassados) Racionais Mc’s 
retratam uma periferia sofrida, com 
carência de recursos e sem opções de 
lazer. Falam de jovens que se dão mal 
ao trilhar o caminho da criminalidade, 
e se referem ao crime como a alter-
nativa que resta para negros e pobres 
excluídos por um sistema que sempre 
lhes foi hostil. No funk ostentação, 
a narrativa é inteiramente diferente. 

Tomemos como exemplo as letras de 
Mc DaLeste. Em Angra dos Reis, uma 
de suas músicas de maior sucesso, o 
funkeiro é claro: 

“Sem caôzadinha, eu quero paz 
e money 
Se eles tiram onda, eu tiro tsunami
Som no último volume, zé povinho 
fica bravo 
Nasci pra ser patrão, nunca vou 
virar funcionário.”

O funk ostentação parece traduzir 
uma recusa à posição subalterna que 
era o ponto de partida do rap mais 
tradicional. Vemos aqui jovens que 
continuam excluídos, mas se torna-
ram desejosos de participar dos sím-
bolos da vida abastada da elite. O tom 
é divertido, alegre e empolgante: basta 

ouvir a música uma vez para tê-la na 
cabeça por horas. 

Essa periferia que ostenta parece 
estar ligada às recentes melhoras no 
padrão de vida da população mais 
pobre e à diminuição dos índices de 
pobreza. São jovens que evidentemente 
estão muito longe de serem ricos, mas 
que, com o crescimento econômico e 
o crédito facilitado, tiveram pela pri-
meira vez acesso ao consumo e aos 
seus símbolos. Somando-se a isso, na 
periferia a percepção de crime e cri-
minalidade é diferente daquela dos 
bairros ricos: tráfico de drogas, roubo 
de carros e outros delitos fornecem 
identidade a muitos jovens com acesso 
restrito à educação de qualidade e à 
progressão social verdadeira. 

A ostentação aparece, assim, como 
uma cortina de fumaça que esconde 
a verdadeira condição de exclusão 
da periferia. Não podemos, todavia, 
desconsiderar que os ganhos de renda 
experimentados nos últimos anos tam-
bém trouxeram prosperidade a muitos 
comerciantes, os chamados “ricos da 
periferia”, o que desmente que apenas 
os “fora da lei” sejam pessoas com 
dinheiro “na quebrada”. 

TIRO, PORRADA E BOMBA
No fim de 2013, os rolezinhos trou-

xeram o movimento ostentação para 
o conhecimento do Brasil. A classe 
média-alta brasileira assustou-se com 
as notícias sobre grupos de jovens da 
periferia “fazendo arruaça” em shop-
pings centers da capital paulista. A PM 
era chamada, os jovens eram expulsos 
“na borrachada” e comentaristas da 
mídia conservadora atiçavam a fogueira: 

“Não estamos seguros nem nos shop-
pings!”. Mais uma vez, os jovens da 
periferia eram vistos como sempre os 
vê a elite: criminosos, trombadinhas. 
Alguns cientistas sociais, por seu lado, 
passaram a interpretar os rolezinhos 
como um “movimento político” que 
expressaria um questionamento da peri-
feria à desigualdade social brasileira. 

Porém, conforme conhecíamos o 
fenômeno, ficava claro que nele nada 
havia de criminoso nem de político. 
O rolezinho era simplesmente uma 
forma encontrada por adolescentes, 
alguns deles muito jovens, de se reu-
nirem e se divertirem em um espaço 
que adoravam: os shoppings. Aliás, os 
shoppings da elite nem sequer eram a 
principal mira, afinal eles pouco sig-
nificam para a molecada. Shopping 
bom é o Itaquera!

Enquanto de um lado a mídia tradi-
cional cumpria seu script criminali-
zando o fenômeno, de outro também 
chamou a atenção a forma de reagir 
de uma elite indignada. Que absurdo 
um garoto de periferia querer com-
prar um par de tênis cujo preço beira 
os mil reais! Por trás disso está uma 
incapacidade de reconhecer que o Brasil 
está mudando, e que os símbolos de 
consumo não são mais um privilégio 
de classe. É claro que ainda falta muito 
para sermos um país justo, mas tratar 
os rolezeiros e funkeiros na base do 
“tiro, porrada e bomba” parece ser o 
melhor caminho para não compreen-
dermos – ou escondermos – o surgi-
mento de um novo Brasil. 
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