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RESUMO 

 

O IMUNDO, O FUNK E AS BIXAS PRETAS: IMAGENS, PERFORMANCES  

E AS POSES NO PORTRAIT FOTOGRÁFICO. 

 

Rodolfo R. Viana De Paulo 

 

Orientadora: Elisabeth Jacob 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Artes da 

Cena da Escola de Comunicação (ECO), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Artes da Cena.  

 

Entendendo que o gênero musical funk tem suas especificidades de ritmo, composição e letra, 

a pesquisa apresenta a criação de um conceito em torno do termo imundo, propondo-se a criar uma 

chave de leitura para pensar a imagem do funk, no funk e com o funk. Esse ponto de partida faz 

irradiar discussões que constroem uma tessitura em todos os capítulos junto à imagem funk, 

fazendo-a convergir em um grupo de seis rapazes negros e LGBT, de 20 a 30 anos, na cidade do Rio 

de Janeiro. Esses corpos e sua expressão expõem problemáticas específicas, revelando conteúdos 

sociopolíticos que, a partir da marginalização, tornam visíveis vozes que se expandem, movimentos 

característicos desse lugar de fala, que apresenta um corpo falante que revela seu ethos. A partir do 

universo desses rapazes, constrói-se tanto um relato etnográfico quanto um trabalho artístico autoral 

e coloca-se em quadro as possíveis coalizões LGBT que se intersecionam à vida da pessoa negra. 

Ofereço, desde modo, uma convergência dos debates a serviço da criação artística, intitulada “Poses 

Imundas”, catalisando reflexões em torno da imagem e do lugar do artista enquanto pesquisador – o 

que, por sua vez, leva à aproximação de linguagens artísticas distintas a partir do campo da dança, 

da performance e das artes visuais. Penso as poses como um elemento de composição no portrait 

fotográfico de pessoas negras e LGBT que estão imersas na cultura visual do funk, fazendo ver uma 

discussão sobre a criação de imagens em culturas subalternizadas.  

Palavras-chave: funk, fotografia, arte, LGBT, negro;  
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ABSTRACT 

 

THE IMUNDO, THE FUNK AND THE BLACK FAGS: IMAGES, PERFORMANCES 

AND THE POSES IN THE PORTRAIT PHOTOGRAPHIC. 

 

Rodolfo R. Viana De Paulo 

 

Advisor: Elisabeth Jacob 

 

Abstract of the Master's Dissertation submitted to the Graduate Program in Arts of the School of 

Communication (ECO), Federal University of Rio de Janeiro, as part of the requirements to obtain 

the master's degree in Arts of the Cena. 

 

Understanding that the funk musical genre has its specificities of rhythm, composition and lyrics, 

the research presents the creation of a concept around the term unclean, proposing to create a key of 

reading to think the image of funk, in funk and with the funk. This starting point raises discussions 

that build a fabric in all chapters next to the funk image, converting it into a group of six black and 

LGBT boys, 20 to 30 years old, in the city of Rio de Janeiro. These bodies and their expression 

expose specific problems, revealing sociopolitical contents that, from the marginalization, make 

visible voices that expand, movements characteristic of this place of speech, that presents a talking 

body that reveals its ethos. From the universe of these boys, both an ethnographic and an authorial 

artwork are constructed, and the possible LGBT coalitions that intersect the life of the black person 

are placed in the picture. I offer, therefore, a convergence of debates in the service of artistic 

creation, entitled "Poses Imundas", catalysing reflections around the image and place of the artist as 

a researcher - which, in turn, leads to the approximation of different artistic languages to from the 

field of dance, performance and the visual arts. I think of poses as an element of composition in the 

photographic portrayal of black and LGBT people who are immersed in the visual culture of funk, 

leading to a discussion of imagery in subalternized cultures. 

 

Palavras-chave: funk, photograph, art, LGBT, black;  
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(...) 

Que bicha estranha, ensandecida 

Arrombada, pervertida 

Elas tomba, fecha, causa 

Elas é muita lacração 

Mas daqui eu não tô te ouvindo, boy 

Eu vou descer até o chão 

Chão 

Chão 

Chão, chão, chão, chão 

 

Bixa preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

Bixa preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

Bixa preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

Bixa preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

A minha pele preta, é meu manto de coragem 

Impulsiona o movimento 

Envaidece a viadagem 

Vai desce, desce, desce, desce 

Desce a viadagem 

Linn da Quebrada, “Bixa Preta”1 

                                                 
1 Clipe disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZeMa942nYe4>. Acessado em: 13/06/2017. 
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INTRODUÇÃO 

Isso aqui é um vestido da Maria Queixa. Entendeu? 

Me atura. Sabe quanto custa um vestidinho da Maria 

Queixa? 

Me atura, eu não sou mulher, a realidade é essa. 

Eu não sou mulher.  

Mas não me comparo a nenhuma.  

Olha pra mim, eu sou bela.  

Eu ganho.  

Foca. 

Foca aqui na Dara Chrislayne.  

Foca no traje de hoje.  

Dara Chrislayne 

 

Exposta na epígrafe, a fala de Dara Chrislayne, que ficou popularizada a partir de sua 

notoriedade como youtuber, é meu ponto de partida para apresentar esta discussão. O que 

pude entender de seu vídeo, visto por mim muitas vezes, é que Dara é uma pessoa LGBT que 

está saindo do Baile do Jacaré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.  

Com seu gestual exagerado, tanto no início da filmagem quanto ao final Dara exibe, 

com a câmera do celular, seu belo corpo – o que me leva a crer que seguir essa descrição da 

saída do baile apenas pela minha perspectiva seria injusto com Dara. Afinal, ela se empenha 

em mostrar seu corpo com desenvoltura, e não faria sentido se o leitor não assistisse ao 

vídeo.2 

Aliás, nesta pesquisa, o uso de hipertextos – vídeos, por exemplo – será recorrente. 

Esse modo tão precário de operar ainda é o único de que dispomos, na academia, quando 

desejamos pautar imagens. Além das fontes formais de uma pesquisa, a composição desta 

escrita conta com outras de essencial importância. Links, fotografias, sons, dicionários 

informais necessitarão ser referenciados, criando uma pluralidade de fontes para se tentar 

fazer justiça às muitas Daras Chryslaynes que produzem imagens, linguagens e difundem suas 

ideias e pensamentos.  

                                                 
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bvbbh20ZpSE>. Acessado em: 23/05/2017. 



14 

 

  

Há também outra “fonte”, por assim dizer, que procuro não perder de vista: o corpo. 

Por essa razão, esforço-me em sistematizar, nas notas de rodapé, algum nível de tradução 

daquilo que vi e conheço.  

O que chama minha atenção no vídeo é como Dara trata a sua própria vestimenta e 

demais visualidades corporais. Sua fala é emblemática para fragilizar a já precária sigla 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis) – à qual se poderia acrescentar a 

letra Q, de “queer”, para tentar assegurar que ela não se tornasse datada tão rápido. Mas, 

ainda assim, não há categoria para dizer quem é a pessoa do vídeo sem que se ouça sua 

própria fala: “eu não sou mulher. A realidade é essa [...] mas não me comparo a nenhuma”. 

Outra possibilidade de nomear os interlocutores deste trabalho emerge de uma das 

entrevistas, quando Wallace Louzada, o Wall, afirmou: “as gays já dominaram tudo” – “as 

gays” significando, aqui, todo aquele(a) que manifeste alguma sexualidade “transviada”. Em 

outros regionalismos fora do Rio de Janeiro, temos as “bees”, as “amapô”, também com 

significados semelhantes. 

Neste caso, a partir de meu histórico de vivência suburbana e de militância, opto, por 

uma questão política, por perturbar as categorias e considerar Dara Chryslayne uma “pessoa 

LGBT”. Mais do que anedotas de linguagem, a sigla é representativa de certa luta por direitos. 

Gosto de pensar que Dara está incluída nela, embora seus “autores” a tenham forjado em 

outras esferas de poder social, longe dos Bailes do Jacaré.  

Para além das discussões sobre a inclusão das pessoas LGBT em direitos civis mais 

objetivos, como casamento, divórcio, nome social, a inclusão que desejo abordar se refere a 

uma maior solidez simbólica nos espaços de lazer, afeto e socialização.  

Refiro-me à inclusão no ver, no olhar à imagem do outro, na cultura visual que não 

está restrita ao gueto, seja pela diluição dos polos de difusão de informação, mediante canais 

que falam de todos para todos, seja pela circulação física não restrita a um único lugar, em 

uma cidade tão demarcada por territórios como o Rio de Janeiro.  

Importante lembrar que não falo apenas da dicotomia entre heterossexuais e “as gays”, 

mas “das gays pras gays”. Entra aqui o corte de classe e raça que cria um abismo simbólico 

entre a Zona Sul da cidade, com a qual o imaginário do Rio de Janeiro ainda se identifica, e o 

subúrbio, marcado pela marginalidade em todos os sentidos do termo. 

Talvez para mim, enquanto LGBT, essa dicotomia seja bem pulsante para pensar 

questões, pois se trata também do meu lugar de fala e de minhas zonas de confrontos 

simbólicos. Também de um negro observando outros negros. De uma gay debatendo com 
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outras gays. De um favelado dialogando com outros favelados. Já que assim me configuro, foi 

possível produzir esse ir e vir enquanto carioca.  

No entanto, alguns impasses me são jocosos, embaralhando meus estranhamentos, no 

sentido ora da aproximação, ora do afastamento, em relação às questões que desejo pensar. 

Descobri que era também um negro favelado há bem pouco tempo, quando certa vez me 

causou desconforto a fala de minha mãe e familiares, que, desde que nasci, costumam 

vociferar: “lá na favela...”; “fulana está lá na favela”; “compra lá na favela que é mais 

barato”.  

A naturalização desse “lá” cresceu em mim e somente com o tempo percebi que, na 

verdade, se trata de um “cá”: a distância de cerca de 10 metros da rua onde brinquei torna 

completamente sem sentido a separação. O fato de a típica casa de subúrbio ficar na rua em 

frente aos becos não significa que a favela seja apenas “lá”. Nenhum suburbano deseja ser 

ainda mais suburbano, ou favelado, que outro. Favelado jamais será o filho de sua mãe, e não 

poderia ser eu.  

Senso de preservação materno? Talvez, mas não só. O que se incorpora a nossos afetos 

e pertencimentos, desde pequenos, rompe laços. Afinal, essa assimilação pessoal é brutal, 

desmedida, dada a forte torrente de imagens, oriundas das mais variadas fontes, que 

estampam com quem você jamais deve se parecer no Rio de Janeiro ou no Brasil.  

Temos pontos que se interseccionam nos dois cortes acima. Primeiro, o de gênero, que 

tem distintos modos de operar símbolos e linguagens entre os próprios LGBT. Outro, o de 

classe, que, carregado de sedimentos históricos, rejeita seu lugar de pertencimento, 

naturalizando o distanciamento. Esse movimento afasta o risco de injúrias – de modo que 

convém a qualquer um, por conveniência ou pura sobrevivência, o rompimento com o 

passado ou, no mínimo, alguma higienização dele.   

 Necessito, então, sublimar esse importante pareamento sociocultural de gênero e 

classe afirmando que a pessoa LGBT adquiriu mais uma classificação que a distingue das 

demais – a pessoa negra e LGBT. Ou, no dizer que não disfarça a que vem, no mais puro 

português corrente: “não basta ser preto, ainda é viado!”.  

Dada a clareza da expressão acima, falarei do que estou chamando de imundo, de 

imundices – bem no sentido primeiro que esta palavra aponta, isto é, daquilo que torna 

imunda a linguagem, os espaços, as siglas, as músicas, e claro, a arte, torcendo seu sentido de 

abjeção.  



16 

 

  

O uso mais geral da palavra é esse da descrição acima: aquilo que suja, que é 

indesejado, é feio e fétido. Poderia requentar algumas teorias, importantíssimas creio eu, 

sobre representação e realidade, para trazer à mente do leitor o propósito desta pesquisa. No 

entanto, o radical da palavra imundo, do latin immundus, remete a “mundo”. Nesse sentido, 

imundice poderia ser a qualidade que confere às coisas seu reconhecimento de estar-no-

mundo? Se sim, então esta é uma pesquisa imunda. 

Infelizmente, só tenho esta língua para falar. Se já não nos bastasse, enquanto 

acadêmicos, a apropriação de termos que, por desconhecimento ou irresponsabilidade, são 

aplicados de maneira descuidada, ainda há as ciladas de linguagem de que precisamos nos 

esquivar.  

Em se tratando do corpo negro, a linguagem que interessa à pesquisa está atrelada às 

que se estendem ao corpo. Este, emudecido pelas conjunturas históricas, perde voz ante as 

hegemonias, deixando pontas soltas, hiatos, que minimizam o que pode nos contar um corpo 

hoje e nos faz ignorar as tangas – verbo das línguas bantu, do Congo, que designa os atos de 

escrever e de dançar, sem hierarquias (MARTINS, 2006).  

O que esta pesquisa vem apresentar são as formas imundas pelas quais as grafias que 

tomam o corpo do(a/x) funkeiro(a/x) se concatenam em imagens e afrontam as instâncias de 

poder hegemônico3. Esse corpo que carrega imundices consigo relata-nos algo em sua relação 

com a câmera fotográfica – o que não constitui novidade na história do gênero portrait, visto 

que, na segunda metade do século XIX, havia todo o cuidado de Disdéri, fotógrafo da época, 

para jamais deixar uma dama parecer uma meretriz, por exemplo.   

Nesta pesquisa, olharemos para imagens do funk, no funk e com o funk. Esse ponto de 

partida irradia discussões em três capítulos e constrói uma tessitura junto à imagem funk, 

fazendo-a convergir em um grupo de seis rapazes negros e LGBT, cariocas, entre 20 e 30 

anos, de diversas localidades da Rio; rapazes que percebi como emblemáticos na cena 

suburbana a partir do universo que vi, enquanto fotografo, ao frequentar casas de shows, 

bailes, boates e festas onde a música negra é o carro-chefe. Busco, a partir do relato 

etnográfico (CLIFFORD, 2016), assimilar o campo da antropologia à criação artística, 

evidenciando interfaces entre meu trabalho autoral enquanto artista visual, tomando o ritmo 

musical funk como tema.  

                                                 
3 “Poder hegemônico” entendido segundo o marco teórico de Foucault (2013), Butler (2003) e Bourdieu (2008).  
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Por que o funk? É nele que, atualmente, se apresenta de forma visceral e muito clara a 

incorporação de lugares de fala da pessoa negra e LGBT. Incorporação, corpo-ação, no 

sentido pleno do termo, pois os atos de fala, além das músicas, estão estendidos em seus 

corpos.  

Letras cada vez mais atrevidas, com bordões e termos que antes eram apenas restritos 

aos guetos, no momento atual, disputam espaço no universo de legitimidade pelo qual o 

fenômeno do funk ainda luta enquanto gênero musical.  

Essas afirmações são notas rápidas de minha experiência vivida com o funk e 

aparecem em primeira pessoa ao longo de minha escrita, infiltrando-se pela vasta colaboração 

que o tema já recebeu de outros pesquisadores, tais como: Hermano Vianna (1987; 1990); 

Simone Sá (2000; 2007; 2015); Adriana Lopes (2010)4; Mylene Mizrahi (2014); Mariana 

Caetano (2015); entre outros.  

O tema do funk despertou meu interesse no final de 2013, quando exerci a função de 

repórter fotográfico na Rádio FM O Dia. Na época, a produção e realização de diversas 

matérias de cobertura e criação de editoriais para o site da emissora me concedeu livre trânsito 

por camarins e backstages de shows e eventos, o que me deu acesso tanto aos artistas, 

mediante o contato direto com cantores e produtores de funk, quanto a dados do IBOPE 

(Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). Graças a essa vivência pude 

compreender um pouco também a lógica da produção fonográfica feita por uma rádio “FM 

musical”5 e sua relevância na periferia do Rio. Foi a partir daí que pus-me a construir 

reflexões críticas enquanto fotógrafo, endossando a pesquisa com minha experiência. 

Em pesquisa de 1987, na qual visitou os bailes funk da época, Hermano Vianna, 

antropólogo pelo Museu Nacional, relatou que o funk é capaz de gerar uma “histeria 

coletiva”. É bastante chocante pensar no quanto essa observação segue atual, ainda que o 

estilo musical circule hoje por esferas sociais bem distintas.  

                                                 
4 Doutora em Linguística no Curso de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 

Campinas, autora da tese “Funk-se quem quiser” – no batidão negro da cidade carioca, à qual recorreremos com frequência. 
5É preciso ressaltar que o rádio, hoje, como todos os veículos de comunicação, é um meio multiplataforma, que não se 

restringe apenas ao dial em aparelhos analógicos. No caso da Rádio FM O Dia – líder de audiência segundo o IBOPE e uma 

das chamadas "FMs musicais”, nas quais há pouca fala dos locutores e programação constante de música –, esse veículo 

também tomou sua fatia das novas tecnologias e se atualizou, de modo que o uso de dispositivos móveis para potencializar 

sua instantaneidade já é bastante comum. Praticamente todas as emissoras contam com algum tipo de aplicativo para 

smartphone. Quando se fala em rádio, especialmente em “FMs musicais”, deve-se entender que estamos nos referindo a um 

escopo midiático amplo, que envolve a produção e promoção de shows e grandes eventos com presença em todas as redes 

sociais. Também existem, e são utilizadas com frequência, a cobertura e a transmissão em audiovisual de conteúdos 

exclusivos via web, ou seja, o veículo atua em todas as frentes de produção e consumo ao seu alcance. 
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Pude observar isso de perto durante o ano de 2015, quando fui contratado pela equipe 

de Dennis DJ6. Acompanhando seus shows, tive oportunidade de cobrir desde um Bar 

Mitzvah7 no Parque Lage8, onde presenciei o mesmo estado de “histeria coletiva” (ainda que 

com adolescentes brancos, de perfil e contexto completamente distintos do passado), a 

formaturas de medicina em diferentes cidades e estados do país, que incluíam a produção de 

megashows. 

 De minhas observações e experiências, trago relatos em que os elementos que 

associam o funk a ícones simbólicos pejorativos herdados do racismo mostram o mise-en-

scène, a ambiência, tudo aquilo que podemos ver no enquadramento de uma imagem e suas 

personas de um determinado modo, sempre buscando esconder o estado de mundo – como 

dito, a imundice.  

Desse modo, no primeiro capítulo, apresento uma conceituação para o termo imundo 

para além do seu sentido no dicionário, buscando em Jacques Derrida (1973; 1995) um aporte 

teórico que vincula o verbete à noção de indecidibilidade – fazendo-o, assim, atravessar toda 

pesquisa como um operador conceitual que propõe desconstruções da imagem funk. 

Procedo à construção de um cenário contextual do funk, a partir de seus embates com 

a indústria fonográfica e com questões que sempre escamoteiam a esfera da estética e da 

moral. Choco o leitor com imagens que propõem leituras e diálogos a partir do que podem 

nos dar a ver. 

Nesse cenário, levo em conta a percepção que expõe a produção e o consumo do ritmo 

e a naturalização de suas convenções. Na produção dos editoriais comerciais de que fui autor, 

verifiquei que em parte da equipe são comuns concepções de certos e errados para criação da 

imagem de um(a) funkeiro(a), sempre buscando certa higienização – a qual surge como uma 

espécie de efeito colateral da circulação do funk por outros espaços, criando assim produtos 

de consumo que assujeitam o corpo negro, de modo a não parecer tão preto assim. 

Contradições e paradoxos difíceis de nos remeter a soluções fechadas.  

No entanto, é próprio da arte criar torções das lógicas hegemônicas, promover 

registros, maneiras de contar a história para além dos grafocentrismos – possibilidade potente 

                                                 
6 Dennis DJ, artista importante e com produção sofisticada na cena funk do Rio, já é conhecido em todo Brasil, sendo hoje  

um dos DJs de maior cachê no Brasil, tocando, compondo e produzindo exclusivamente funk e pop.  
7 Bar Mitzvah: festejo judaico realizado quando a criança atinge a idade de 13 anos. 
8 Parque Lage: parque onde se localiza uma tradicional escola de Artes Visuais, localizado no bairro do Jardim Botânico, zona 

nobre do Rio de Janeiro.  
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para um tema tão cheio de cicatrizes históricas. Conforme a concepção de Walter Benjamin, 

retomada por Hall Foster (2014 [1996]), há nos meios de produção uma maneira de se fazer 

arte engajando-a nas resistências. 

Desse modo, é a ideia do artista enquanto etnógrafo que propõe um atentar ao trabalho 

de dois fotógrafos: Daniela Dacorso e Vincent Rosenblatt Ambos criaram materialidade 

artística a partir de trabalhos autorais sobre as visões pejorativas forjadas pela imprensa. Para 

tanto, tomo como ponto de partida um recorte de jornal, datado de 2005, que ignora as 

nuances do fenômeno cultural e narra seus sujeitos por meio de portraits policiais. Busco 

tratar da passagem de um processo a outro, das imagens dos cadernos policiais aos cadernos 

de cultura, passando por questões que dizem respeito à legitimação do ritmo. 

Para tanto, atenho-me à circulação das imagens no campo da arte (BOURDIEU, 1996) 

por meio dos dois fotógrafos citados, que ofereceram de forma farta ao funk outras narrativas 

imagéticas graças ao acesso de que dispunham, num momento em que a presença da câmera 

fotográfica na favela era sinônimo de X9 ou dedo-duro. 

Ao longo da pesquisa, constatei que há uma escassez de fontes sobre a imagem funk. 

Vale ressaltar o valor delas a academia no que tange o trabalho desses dois artistas.  Nesse 

primeiro capítulo, reúno essa dispersão de dados, enquadrando-a a partir do conceito de 

imundice. Desse modo, opto por deixar o diálogo com Vincent Rosenblatt em forma de 

conversa, que ora se dá entre dois fotógrafos, ora se dá entre artista e pesquisador – pois, 

como o próprio admite, ainda não houve um corpo a corpo com seu vasto acervo de imagens. 

No segundo capítulo constrói-se uma alegoria etnográfica (CLIFFORD, 2016), 

trazendo para o diálogo a voz dos rapazes em quadro. Busco emular vozes, dando a ver, entre 

inferências teóricas, imagens, músicas e padrões de tradução e comparação, nossa relação – 

que tanto é o campo da pesquisa como nosso lugar de criação artística.  

As histórias construídas fazem convergir a resposta para uma questão importante: 

onde fazer ver o encontro entre as categorizações (BUTLER, 2017 [1990]) do que passei a 

chamar como pessoa negra e LGBT. Jovens atuais, apelidados por alguns de geração 

tombamento, fazem-me olhar para os elos que podem promover suas categorias nativas, tais 

como: pintosa, close, lacre, carão, afronto e coió – que, por sua vez, oferecem um cenário 

dos embates, o lugar de fala, construção de vaidades, erotismos e violências a partir da 

criatividade e estética funk (MIRZAHI, 2014). 

Outras alegorias também promovem esse encontro, apontando para a relevância de um 

aspecto em especial para a pessoa negra e LGBT: a dança – sendo para mim uma 
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epistemologia importante desse encontro a partir das performances de oralituras (MARTINS, 

2006), pontuando especificamente o universo da dança nas culturas da diáspora e o forte elo 

que sustenta a coalização política do binômio bixa/preta9.  

No terceiro capítulo, de forma central, trago à tona o relato artístico de meu próprio 

processo de criação autoral que deseja se comprometer com a antropologia. Proponho uma 

discussão dos processos que me levam a refletir sobre a criação de portraits de pessoas negras 

e LGBT do funk carioca. A criação artística em curso sublinha aspectos da cultura visual do 

funk. Busco colaborar na construção de um debate que proponha outro olhar para os regimes 

de visibilidade que aprisionam as percepções sobre esses sujeitos. 

Busco nas imundices as poses em portraits fotográficos, sendo essa a questão que 

norteia a crítica autorreflexiva dos processos artísticos contemporâneos que versam sobre as 

manifestações culturais herdeiras da diáspora negra. Criando rotas de fuga, debato 

semelhanças que podem existir entre o dançar e posar, compreendendo que ambos os verbos 

energizam ações. Contudo, enveredo pelas teorias da dança, tanto quanto pelo gênero portrait, 

para localizar melhor essa premissa.  

Em linhas gerais, o corpo da pessoa negra, que está sob múltiplos vetores de força na 

cultura popular carioca, é sedimentado por uma diversidade de movimentações, performances 

e marcadores sociais, em uma noção de coreografia, conforme trabalhada por Lepecki (2003; 

2005; 2011; 2012) no campo da dança. Defendo que a pose observada por Teresa Bastos 

(2007; 2014) ocorre de modo semelhante no portrait – pois tanto a ideia de dança quanto a 

pose são debatidas, para além do movimento em si, de forma política e estratégica. O que 

Lepecki (2011) chama de coreopolícia e coreopolítica onde a ideia de coreografia em noção 

expandida é capaz de acionar a pluralidade social, política, econômica, linguística e estética 

de um fenômeno. 

A partir dessa questão, reflito sobre fusões artísticas e outras maneiras de ver o corpo 

negro, produzindo, assim, fotografias poéticas em campo expandido, ou seja, investigando 

trânsitos entre linguagens artísticas como fotografia, a performance art e a dança.  

Almejo que tanto a expressão artística do gênero portrait em fotografia, tratada na tese 

de Teresa Bastos (2007), quanto a ideia de performance art, a partir de Eleonora Fabião 

(2013), sejam motores potentes, colocando em cena tanto o corpo do fotógrafo quanto o do 

                                                 
9 Adoto o termo “bixa”, com “x” em vez de “ch”, para mantê-lo de acordo com seu uso nativo, tal como é apresentado na 

letra Bixa Preta de Linn da Quebrada.  
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fotografado, em experiência mútua. A performance aparece aí como elemento agenciador da 

participação que se estabelece no duo modelo-fotógrafo, muito característico do histórico 

gênero portrait.  

Por fim, a reflexão apresenta parte do trabalho autoral Poses Imundas, um 

deslocamento da ideia de plano de composição (LEPECKI, 2012) em dança para um plano de 

composição na pose, permitindo que esta leve em conta um elemento fundamental na ideia do 

autor – o chão – que quer dizer a própria história. 
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1. CAPÍTULO: A IMUNDICE E A IMAGEM FUNK 

 

Neste capítulo, buscarei forjar um conceito para pensar questões relativas à imagem do 

funk. Para discutir esse universo imagético, o texto constitui uma tessitura de discussões sobre 

as diversas gamas de tensões que o lugar social do funk retém em sua existência. 

Desejo apresentar não só o debate sobre as imagens do funk, mas, ao longo da pesquisa, 

as imagens no funk e com o funk. Para isso, observo que na ideia em torno do termo imundo 

há dois extremos: a abjeção e a alocação dessa abjeção na existência, o estar no mundo, 

propriamente, ainda que sujo.  

Busco perturbar a leitura estável que a evocação do significado, em seu sentido 

compartilhado, tenta fixar sob o termo imundo, entendendo-o somente em sua noção de 

abjeção. Desejo, então, discutir a instabilidade presente nessa palavra conceituando-a, 

deixando ver sua instável leitura fundamental para tratar do corpus desta pesquisa.  

Para isto, num primeiro momento, a etimologia já possibilita inflexões. Há também 

algum vínculo dessa formulação etimológica na ideia de origem, de fundação, quando o 

mundus era uma espécie de lugar fixado no chão, crucial na criação de cidades como Roma 

(ELIADE, 1992), por exemplo.  

No entanto, essas possibilidades não bastam. Procuro a ideia de abjeção em um lugar 

onde a mesma não é estável. Recorro, então, a Butler (2017), quando esta retoma a leitura 

feita por Foucault dos diários deixados por Herculine Bardin, um hermafrodita do início do 

século XIX. Desde aqui conecto as ideias sobre abjeção e suas oposições, que se somarão nos 

capítulos posteriores cruzando gênero, classe e raça.  

 Assim, procurando entender aquilo que é tanto uma coisa quanto outra, na medida em 

que se relaciona com seus contrários, aciono outro autor – Jacques Derrida – para assentar o 

imundo no campo da linguagem. Será a partir de Derrida que buscaremos a noção de 

“indecidível” para dar lastro à ideia de imundo. 

De modo mais geral, quando afirmamos que esta pesquisa passa por imundices, trata-se 

de propor uma perspectiva ao funk a partir de seus conflitos. Assim, entendemos o ritmo 

como um fenômeno musical que enfrenta instâncias de poder no seu processo de legitimação 

das mais variadas formas. Tal afrontamento ultrapassa o campo da legitimação do ritmo no 

contexto musical brasileiro na medida em que avança sobre o território da moral, do corpo, da 

questão de gênero, da questão racial e social. Para entender a extensão deste fenômeno e a 

complexidade das relações engendradas por ele, trabalharemos a fotografia e o que ela nos 
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convoca a ver. A visualidade da imagem constitui um importante catalizador desses 

afrontamentos e conflitos.  

Nesse caso, quando se trata da arte, a fotografia que é pensada, produzida e que circula 

em seu meio perturba as imagens que predominam nos meios de comunicação. Importa o 

processo em que foram criadas, seus autores e o que elas evocam em nossas vistas, quando, de 

algum modo, reivindicam outra maneira de dar a ver o universo que tocam. 

É importante considerar também a ideia de arte já trabalhada por Milena Mizhari (2014) 

do campo da antropologia, na etnografia “A Estética Funk Carioca: Criação e conectividade 

em Mr. Catra”. Em sua pesquisa, a autora propõe um alargamento do que seria essa arte, a fim 

de permitir observar o funk a partir da manifestação de suas forças expressivas. Desse modo, 

sua estética já cumpriria esse fim, sem se preocupar, portanto, com os circuitos artísticos 

oficiais.  

Logo, partilhamos das ponderações de Mizhari (2014), em especial em seu segundo 

capítulo, quando formos pensar as interlocuções entre as pessoas negras e LGBT. Isso se dará 

por meio de uma incursão etnográfica, a partir de um grupo de seis rapazes, informantes desta 

escrita, onde nos relacionamos integrando um trabalho autoral fotográfico. Estes, ao observar 

a efervescência da cena musical do funk e do pop atualmente, integrada por cantoras 

expressivas como Pabllo Vittar, Liniker, Linn da Quebrada, Mulher Pepita e outras, nomeiam 

esse fenômeno como uma arte “aviadada” – o que entra em diálogo com a escrita de Mizhari 

(2014) acerca da criatividade do meio funk, expressa em letras de músicas, danças, roupas, 

acessórios, etc. Sendo assim, é para essa via que conduzimos nosso debate em imagens, 

considerando os elementos visuais que elas convidam a discutir.   

No entanto, há o sentido da arte quando ela se relaciona com o próprio campo, como 

propõe Bourdieu (1996) em “As Regras da Arte”, entendendo que agentes e instituições 

atuam em espaços de relações de forças de acordo com seu capital.10 Para tal será dada voz a 

artistas fotógrafos que colaboram para aquilo que desejo apresentar enquanto imundice na 

leitura desse universo funk.  

                                                 
10 Capital, em Bourdieu (1996), representa um poder sobre um campo. As espécies de capital são poderes que definem as 

probabilidades de ganho num campo determinado. Os artistas que serão apresentados, de algum modo, possuem um volume 

de capital cultural que determina as probabilidades agregadas de ganho em todos os jogos em que o capital cultural é 

eficiente, contribuindo, deste modo, para determinar uma posição estratégica no espaço social – isto é, o Illusion. Em outras 

palavras, é o entendimento da condição e do funcionamento deste campo específico que possibilitou arquitetar posições 

estratégicas para a circulação de suas imagens em favor do funk.  
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As imagens do funk, no funk e com o funk que aponto engendram um desejo de 

observar não só sua cultura visual mas também outros aspectos, tais como: (1) o modo de 

operação dessas imagens, que denomino como imundo, a partir de uma prática artística que se 

aproxima da etnografia; (2) a possibilidade da imundice no campo da arte, quando produz 

com o funk cisão em espaços que se fecham ao diálogo com a música popular massiva; (3) o 

que as imagens em si podem nos mostrar quando voltamos nosso olhar para o funk; (4) os 

embates que envolvem a visualidade das questões de gênero da pessoa negra e LGBT, quando 

o racismo soma-se à homofobia. São embates de ordem complexa, que se dão também tanto 

no universo do funk quanto no LGBT.  

A finalidade deste capítulo é oferecer ao leitor um elo entre as imagens e o funk na arte, 

a partir de suas imundices. É visando a criar pontes que veremos como o universo do funk 

torna-se ainda mais complexo quando, nos capítulos posteriores, sobrepomos essa discussão 

aos LGBTs. Ficará explícito como as questões sobre o racismo, as visões pejorativas que 

orbitam o corpo dos funkeiros, se inflam nas imagens no que toca a cena funk. Nas imagens 

do funk, em seu modo de produção, será possível ver uma forma de grafar o que estamos 

entendendo como imundo, alocando, torcendo e transitando em seus sentidos.  Talvez não seja 

possível dissipar visões pejorativas tão arraigadas, mas, certamente, podemos embaçar os 

estigmas do corpo negro quando o olhamos em imagens.  

 

1.1. O que torna esta investigação imunda – sobre a imundice 

 

A ideia de observar a etimologia de algumas palavras permite algumas inflexões e, 

consequentemente, colabora para a produção de estranhamentos que produzem novas chaves 

de leituras conceituais. A proposta da leitura etimológica que apresento a seguir é uma 

possibilidade performativa da língua, permissiva e autoconsciente quanto aos deslocamentos 

de sentidos.  

Para que esta proposição faça sentido, gostaria de apontar esta leitura em conformidade 

com um enunciado performativo, onde se constituem os verdadeiros atos de linguagens, 

demarcado pela intencionalidade do autor. Ou seja, o termo imundo perpassará essa pesquisa 

como um ato de linguagem que realiza algo no ato mesmo de dizer (AUSTIN, 1990). 

Segundo o dicionário etimológico de Houaiss (2001), o verbete imundo tem uma origem 

curiosa a partir do latim immundus, que assume o sentido de “sujo” ou “impuro”, sendo a 
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formulação im- + mundus indicativa de “fora do mundo”. Já mundus não foge ao sentido 

stricto sensu da palavra.  

O prefixo im- vem do latim, remetendo a privação ou negação. Em português, esse 

elemento é incorporado a alguns pares que nos servem de exemplos, tais como feliz/infeliz, 

lícito/ilícito, válido/inválido, polido/impolido e assim por diante.  

Importa também observar outro prefixo, des-, de origem popular e sentido negativo – tal 

como ocorre, por exemplo, em impedir/despedir, impronunciar/despronunciar, 

invalidar/desvalidar. Há, portanto, duas formas negativas correntes: in- e des-. As formas com 

in- em geral correspondem a uma negação prévia; as com des- tendem a corresponder a uma 

negação do já em curso, já havido, já iniciado. Assim, “invalida-se” um concurso, por 

exemplo, “ainda não validado”; “desvalida-se” um que tenha sido validado. 

Há também, segundo Houaiss (2001), um segundo sentido para o prefixo e preposição 

latina im-: “em, a, sobre; superposição; aproximação; transformação”, indicativo também “de 

valor intensivo, de movimento para dentro, de repouso, de permanência, de direção, de 

tendência”, como se observa em “imergir”, “imigrar”, “imitir”, “impelir”, “incender”, 

“incidir”, “incitável”, “incorrer”, “incriminar”, “inferência”, “informar”, “inspirar”, 

“inundação” etc. O dicionário, nesse sentido, não lista imundar sob o significado do in- – que 

nos proporciona o deslocamento necessário para pensar o in+mundus, significando, pois, 

colocar no mundo, aproximá-lo, deixar que se insira e se transforme. 

Há outro entendimento para o termo que torna ainda mais plural sua polissemia. Trata-

se do mito da fundação das cidades romanas. Conta o mito que existia um ponto central, de 

onde partiria toda aquela configuração urbana, criando uma origem, um marco fundador, 

privilegiando locais como o palácio do imperador, conhecido como mundus. 

 

Trata-se, em suma, de uma ideia arcaica e muito difundida: a partir de um Centro 

projetam-se os quatro horizontes nas quatro direções cardeais. O mundus romano era 

uma fossa circular, dividida em quatro; era ao mesmo tempo a imagem do Cosmos e 

o modelo exemplar do hábitat humano. Sugeriu se com razão que a Roma quadrata 

deve ser entendida não como tendo a forma de um quadrado, mas como sendo 

dividida em quatro. O mundus era evidentemente equiparado ao omphalos, ao 

umbigo da Terra: a Cidade (Urbs) situava se no meio do orbis terrarum (ELIADE, 

1992, p.29). 

 

A ideia de mundus estava ligada à representação simbólica do corpo das deidades 

femininas, como a deusa Vesta. A deusa era a chama, a virgem, a mãe, representava a 

fundação, uma certa ideia de continuação do que fora Roma.  
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O mito da fundação das cidades antigas contava com uma espécie de ritual para 

encontrar um lugar ideal em um dado território, e, logo em seguida, dar significado ao seu 

ponto central. Seu local era denominado pelo diagrama descrito acima no chão e assim 

escavava-se a tal fossa. Ali deveria ser edificado o centro da cidade. O que antes era um 

espaço aleatório, tornava-se singular, um lugar único para organizar o começo.  

Assim, delimitava-se uma cidade romana tomando esse ponto privilegiado como centro. 

Posteriormente, estabeleciam-se seus muros para criar proteção aos vivos, e somente aos 

vivos. Os cemitérios, seus corpos mortos e demais dejetos não eram permitidos dentro da 

cidade, mas mantidos fora de seus limites. Estipular o que estava dentro do mundus era 

também estipular aquilo que deveria ficar fora.  

Logo, para viver no mundo é preciso fundá-lo, sacralizá-lo, separar e indicar o que é o 

caos e o que não é. Por isso, o mito conta que estabelecer o local certo do mundus era a 

primeira preocupação para a fundação de uma cidade. 

 

(...) uma cidade constituía o umbigo do Universo e, sobretudo, que o Templo ou o 

Palácio eram verdadeiros Centros do Mundo; mas queria também que sua própria 

casa se situasse no Centro e que ela fosse uma imago mundi [casa santificada]. 

Universo. (...) Em outras palavras, o homem das sociedades tradicionais só podia 

viver num espaço “aberto” para o alto, onde a rotura de nível estava simbolicamente 

assegurada e a comunicação com o outro mundo, o mundo transcendental, era 

ritualmente possível (ELIADE, 1992, p.27). 

 

Retomando o sentido etimológico do termo vemos uma radical dicotomia entre o dentro 

e o fora, o primeiro por sua pureza e o segundo, por sua sujeira. Sendo assim, o im- é o 

indicativo oposto do mundus. Dejetos, abjeções e impurezas não devem estar próximo da 

origem, da sacralidade, do centro do mundo. Há, então, um preciso entendimento do que pode 

fazer parte e do que não pode e o seu porquê.  

Posto isso, cabem algumas questões que abrirão esta discussão: o que pode estar 

imundo? Há como quebrar esses polos de significação? Como desconstruir esses opostos? O 

que é necessário debater diante do impedimento de estar no mundo de certas práticas da 

música popular massiva que o funk carioca coloca a ver?11 Por que este incomoda tanto? 

Quais as abordagens correntes que hegemonizam aquilo que se pode reivindicar enquanto 

cultura no contexto brasileiro? A constante subalternização das manifestações herdeiras da 

                                                 
11 Proponho o termo música popular massiva em conformidade com a série de estudos publicadas no livro Cultura Pop 

(PEREIRA DE SÁ et al, 2015). Procuro adjetivar a expressão cultura popular com o termo massiva para me referir a uma 

manifestação vinda das classes populares e que também assumem contornos e apropriações midiáticas, sem abandonar a 

contradição que é intrínseca aos ritmos musicais abordados.  
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diáspora negra, como o funk, tem reflexos discursivos que reificam sempre uma 

marginalização.  

Para oferecer esse contexto mais amplo será observado como a música pode pautar 

discussões das visões de mundo que circulam em torno da ideia de uma identidade nacional 

brasileira legítima. A partir disso, recortes de falas de jornais de grande circulação foram 

ilustrativas às impressões de Simone Pereira de Sá (2000) na década de noventa, a fim de se 

pensar questões ligadas à legitimidade de manifestações culturais impronunciáveis, ilícitas e 

inválidas do ponto de vista daquilo que não se deseja ter ou ver imundo.  

Desse modo, busco embasamento nas percepções de Pereira de Sá (2000) tecendo um 

breve contexto da cena musical, a partir de fenômenos midiáticos e seus conflitos nos meios 

de comunicação, tanto do passado, quanto atuais. Retomo e recorto no tempo pontos que 

considero marcantes para situar contextos futuros. 

 

1.1.1 O funk e a imundice: rápido panorama sobre a posição do funk no cenário 

sociocultural brasileiro e seu contexto atual na indústria musical 

 

Grosso modo, quando se cita a sigla MPB, “Música Popular Brasileira”, está implícito 

quem faz parte dela e quem está fora, polarizando em diferentes visões o assunto. De um lado, 

ficam os guardiões de uma certa pureza, que preservam o legado simbólico e cultural 

legitimado, por exemplo, pelo samba, como parte de uma identidade nacional e autêntica. Do 

outro, aqueles que de algum modo profanam estruturas culturais já cristalizadas sob a forma 

do “cavaco, pandeiro, tamborim” – caso da Axé Music, do brega, do arrocha, do pagode, do 

funk, do forró e outros, como lembra Simone Pereira de Sá (2000) com a máxima “não me 

altere o samba tanto assim”, de Paulinho da Viola. Desse modo, a autora abre a discussão 

sobre a questão. 

No final da década de 90, a participação do grupo de Axé Music “É o Tchan” na noite 

reservada ao Brasil no festival suíço de jazz de Montreux, na Suíça, maculou a imagem do 

país. A polêmica, porém, não foi gerada pelo público, que no festival viu o rebolado de Carla 

Perez nos mesmos palcos em que já tocaram Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João 

Gilberto e Alceu Valença, mas sim nas páginas dos cadernos de cultura dos jornais cariocas. 

A música brasileira tem sido instrumento privilegiado da dramatização da vida social, 

política e afetiva dentro de nossa cultura. Da Matta (1994, p. 61) lembra que basta mencionar 
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um tema para encontrar uma canção popular que o retrate; pontua ainda que, em um país com 

altas taxas de analfabetismo, a música popular é tão importante quanto a literatura.  

Mas não se trata de qualquer “popular”. Deve-se obedecer a alguns acordos para que tal 

música seja incluída em determinados circuitos culturais. Pereira de Sá (2000) reforça que o 

termo “MPB”, “inventado em conjunto” por músicos, empresários do show business, veículos 

de comunicação, jornalistas, intelectuais e representantes da cultura oficiosa, tem por matriz 

rítmica a cultura carioca – onde “quem não gosta de samba, bom sujeito não é”, conforme 

canção conhecida de Dorival Caymmi e cantada por tantos interpretes, como Paulinho da 

Viola. Ou seja, o Carnaval e seu ritmo, segundo a autora, em consonância com Barbero 

(2009), reivindicaram pra si o papel de homogeneizadores da harmonia da cultura brasileira. 

 

O que aconteceu no Brasil com a música negra, o modo desviado, aberrante, com 

que ela obteve sua legitimação social e cultural, põe em evidência os limites tanto da 

corrente intelectualista quanto do populismo, na hora de compreender a trama de 

contradições e seduções que compõe a relação entre popular e massivo, a 

emergência do popular urbano (BARBERO, 2009, p. 242). 

 

Importante frisar o olhar do autor com relação à trama de contradições que salienta, já 

que a música negra em questão, caso do samba, em um período de cerca de dez anos, de 1930 

a 1940, assumiu um caráter oficial junto à cultura nacional; até então, o grau de 

marginalização era maior. Por “intelectualista” e “populista” o autor se refere à apropriação 

operada pelos governos municipais e federais no período do presidente Vargas, que 

encontrava na cultura popular certo nível de mediação para abordar de maneira massiva 

temas-símbolos da ideia de nação.12 

Em resumo, a legitimação dessa autenticidade é fruto da fusão e mesclagem de 

múltiplas influências – desde negros analfabetos e bases rítmicas afro-baianas aos 

compositores mais letrados e bem relacionados, responsáveis pela incorporação de outros 

códigos às músicas e por levá-las para outros espaços. Basta pensar, por exemplo, na Bossa 

Nova, tida como mais refinada, cristalizando-se em figuras como João Gilberto, Tom Jobim e 

Vinícius de Moraes. Logo, o projeto de nacionalização do samba foi tão bem-sucedido que 

                                                 
12 No livro “O Mistério do Samba”, Hermano Vianna (1995) descontrói a naturalização do samba enquanto cultura original e 

autêntica do Brasil. O autor expõe uma história mediada e, às vezes, contraditória, na qual as elites culturais e políticas do 

Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro – caso de agentes como o prefeito Pedro Ernesto, o presidente Getúlio Vargas, entre 

outros, que tiveram forte participação na elevação do samba ao estatuto de expressão cultural, mesmo quando as autoridades 

continuavam a controlar e reprimir os músicos. Segundo Vianna (1995, p. 34), “a transformação do samba em música 

nacional não foi um acontecimento repentino, indo da repressão à louvação em menos de uma década, entre 1930 e 1940, 

mas o coroamento de uma tradição secular de contatos entre vários grupos sociais na tentativa de inventar a identidade e a 

cultura popular brasileiras", sendo para o autor essa passagem ligeira e contraditória o mistério do samba.  
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qualquer tentativa de fusão oriunda de outros lugares acabou jogada para escanteio – seja o 

frevo, a modinha, o maxixe, o “samba baiano” do É o Tchan, todos enquadrados sob o rótulo 

menor de “regionais”, isto é, menos relevantes para o projeto de Brasil nesse contexto (SÁ, 

2000), que ainda insiste em se manter.   

Nesse sentido, qualquer arranhão em um “projeto” tão bem-sucedido é rejeitado. 

Barbero (2009, p. 243) supõe que o que incomoda seja o atrevimento do gesto negro que, ao 

longo do tempo, transformou seu ritmo em estratégia, por meio de uma manifestação física 

que não é o trabalho puramente braçal. Há a perspectiva de observar esses agentes enquanto 

também trabalhadores da cultura, participando em uma esfera mais ampla do que apenas o 

rebolado; portanto, não se trata de sua “indecência” e seu “atrevimento” para com o sexo, mas 

sim o escandaloso lugar no campo cultural, que instaura também crises políticas.  

 

1.1.2 “É som de preto”: aspectos da disputa do funk no contexto cultural hegemônico 

 

Dentro do contexto social das favelas e morros cariocas, começam a aparecer novos 

atores sociais, com configurações identitárias alheias à do sambista de terno branco entre 

malandros e cabrochas13, evidenciando outros frutos da diáspora africana a partir da música e 

reivindicando para si matrizes musicais e comportamentais próprias. Sua discursividade 

ultrapassa a letra de suas músicas, enfrenta as convenções sociais, rechaça o “bom gosto”, 

estabelecendo padrões de registros e lugares de fala, indumentárias e gestuais próprios. 

Assim, veio a surgir também, decorrente de outras relações de corporalidade do negro, 

um tipo específico de dança, em que a coreografia passa a ser repetida nos bailes por dezenas 

de pessoas agrupadas, em movimentos que parecem ensaiados. São as festas conhecidas como 

bailes funk, nas quais, a partir de um certo modo de pertença àquele lugar, ocorre uma 

aproximação entre discursividade e visualidade. 

Isso se evidencia, por exemplo, através da vestimenta importada dos B-Boys e do hip-

hop norte-americano, reapropriada com um visual próximo ao do surf. No lugar dos 

puxadores de samba ou das “tias” dos antigos casarões do centro do Rio, surgem os primeiros 

MCs, uma espécie de “rapper local”14. Os MCs improvisavam de forma quase falada sobre o 

                                                 
13 Personagens tradicionais no cenário das escolas de samba.  
14 A sigla MC significa Mestre de Cerimônias, uma espécie de apresentador musical de algum evento. Mais adiante veremos 

outros contornos que a sigla assume hoje.  
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ritmo mixado nos bailes pelos DJs, que importava uma base musical do estilo Miami Vice, 

com dizeres pornográficos ou convocando nomes de favelas. O funk do início da década de 

90 deu novos contornos aos festejos populares das comunidades cariocas.  

Esse “novo negro” que surge no cenário carioca configura uma disputa por um lugar 

simbólico na festividade nas favelas e em configurações habitacionais mais pobres,15 

possibilitando, de modo geral, uma ideia mais plural e diversa do que seja esse negro. O novo 

estilo musical foi um completo sucesso popular no Rio de Janeiro na década de 90, 

contribuindo para a adesão massiva nos meios de comunicação, como o rádio. 

Um dado curioso nesse contexto é que o funk, em 1989 – quando o DJ Malboro, que 

comandava, na emissora de rádio Manchete FM, o programa “Funk Brasil”, mesmo nome do 

primeiro disco de sucesso de funk –, ocupava o primeiro lugar na audiência das rádios 

cariocas (VIANNA, 1990). Hoje, leituras recentes do IBOPE16 apontam ainda a faixa horária 

de 16h às 18h, na emissora de Rádio FM O Dia, com programas de funk atraindo a maior 

audiência no meio rádio.  

Nessa época o funk já tinha penetração consolidada junto às chamadas equipes de som 

em diversos locais da cidade. Os bailes chegavam a reunir cerca de dez mil pessoas, sob a 

completa não-gestão do Estado. O ritmo teve associação exagerada com a criminalidade, 

muito a partir de conteúdos noticiosos distorcidos. 

Ser o estilo musical mais ouvido ou mais amplamente midiatizado não significa ser o 

mais aceito ou articulado, como foi o caso do samba.17 Contudo, é possível observar uma 

espécie de demarcação de lugar nessa construção de espaço; e, na disputa simbólica, é mais 

importante “quem diz” e de “onde se diz” do que “o que se diz”.  

Desde o estudo de Vianna (1990), houve um reconhecimento de que as letras do funk – 

e, por conseguinte, sua imagem – esbarram em questões de legitimidade devido ao excesso de 

imundices. Nos dias atuais, as letras de funk são sempre colocadas em oposição às letras do 

                                                 
15 Há aí uma diferenciação do que constitui um bairro que se convencionou chamar de “favela” e as zonas habitacionais 

populares das Zonas Oeste e Norte do Rio ou seu subúrbio. Recordemos as moradias chamadas de “conjuntos habitacionais” 

em muitos bairros: ainda que haja certa proximidade, não se trata de favelas. Chamo atenção para o termo “periferia”, que 

nomeia essas regiões; talvez este já não dê mais conta de apontar a complexa geografia de uma cidade como o Rio de Janeiro. 
16 IBOPE: Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística; uma de suas funções é aferir a audiência dos veículos de 

comunicação.  
17 Como dito, parte das contradições do samba se deve a um processo de legitimação conturbado no início do século. Seu 

surgimento foi tratado como caso de polícia, e seu processo de legitimação se deu atravessado por muitas disputas. 

Comumente era associado, por exemplo, às confusões nos bairros das adjacências do Centro do Rio, considerados 

barulhentos e tumultuados nas proximidades da casa das chamadas “tias”, mães de santo que, além do culto religioso, 

promoviam também festas.  
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chamado “funk antigo” – curiosamente apelidado de “funk de raiz”, em alusão direta ao 

“samba de raiz”, quer dizer, aquele tido como ligado a certa noção de origem. 

Afinal, foi preciso reconhecer que “era só mais um Silva / que a estrela não brilha, / ele 

era funkeiro, mas era pai de família” merecia ser inserido, ainda que com ressalvas, na sigla 

MPB. Essa letra, do funk “Rap do Silva” (1995), de Bob Rum, segue sendo uma das mais 

famosas – utilizada, inclusive, na cerimônia de abertura das Olimpíadas 2016. Seu 

reconhecimento se deu por ser considerada uma “música consciente”, que retrata a realidade 

social das favelas de maneira poética. Com essa ressalva, pode-se tê-la imunda.  

Em 1996, a dupla Claudinho e Buchecha alcançou grande repercussão, com a chancela 

da gravadora internacional Universal Music, apresentando músicas de caráter crítico. Além 

disso, esses cantores/compositores conseguiram obter presença massiva em diversos 

programas de televisão. Casos como esses introduziram de forma expressiva o funk no 

circuito midiático, permitindo a construção de um poder simbólico (Bourdieu, 1989). 

 

O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível, o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo 

que o exercem (BOURDIEU, 1989, p. 7). 

 

Cria-se, assim, uma realidade que tende a estabelecer uma ordem, um sentido imediato 

do mundo social, oferecendo licitudes e concordâncias – ou ao menos deixando o funk um 

pouco mais tolerável. 

Com o passar dos anos, podemos considerar que a penetração do funk na mídia foi cada 

vez mais tolerada. No entanto, esse processo foi marcado por fortes relutâncias em aceitar as 

manifestações do funk, fundamentando esse rechaço por meio das associações feitas entre o 

ritmo e o conteúdo imundo de seu discurso.  

É fácil encontrar no YouTube, por exemplo, se buscarmos pela música “Nosso Sonho”, 

de Claudinho e Buchecha, um número interminável de comentários. Uns ratificam que “isso 

era funk de verdade”, reconhecendo certa poética; outros afirmam que “o funk de hoje é um 

lixo”, dado o teor lúdico e sexual – argumento apoiado no fato de que o ritmo, atualmente, 

estaria impregnado de “putaria” e faria apologia à violência sexual, com letras carregadas de 

artificialidade. Ora, é demasiado depositar apenas no funk o grau de erotização da sociedade 

brasileira e apontá-lo como responsável maior pela “pouca-vergonha” dos dias de hoje.  
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Retornemos ao caso do É o Tchan, que lançava mão de letras de duplo sentido18 e de 

uma mistura de ritmos que incorporava o samba, a salsa, o frevo, com o objetivo apenas de 

celebrar e brincar – mas não alcançou a mesma legitimação conquistada, por exemplo, pelas 

“marchinhas” no Rio de Janeiro ao longo dos anos. Estas, que há décadas fazem parte do 

carnaval de rua carioca, também contêm trocadilhos, superficialidade e conteúdo sexual, mas 

partem da base rítmica do samba. Ainda sobre esse exemplo, Pereira de Sá (2000) pontua que 

o que está em jogo é uma disputa política, autoritária, excludente e cristalizada que visa, como 

mencionamos, à apropriação de uma determinada ideia de autenticidade da cultura nacional, 

que não poderia, supostamente, ser maculada por letras de tão baixo calão. Nesse lugar 

também se encontra o funk.  

 

Parte da crítica musical insiste (...) em depreciar este tipo de música, classificando-a 

de comercial e ignorando o diálogo que ela sustenta com algumas tradições 

brasileiras – sejam elas a influência do samba de roda do recôncavo baiano, a 

utilização de recursos muito presentes, por exemplo, nas marchinhas carnavalescas, 

que é o uso do duplo sentido, das sentenças maliciosas e jocosas; ou ainda a 

fidelidade ao mito da miscigenação – que implica no convívio harmonioso das raças 

– presentes de forma didática na composição dos integrantes do grupo [É o Tchan] e 

também nas letras (PEREIRA DE SÁ, 2000, p. 11).  

 

 Quando Pereira de Sá (2000, p. 12), quase vinte anos atrás, afirmou que fenômenos 

como o grupo É o Tchan formavam a ponta de um iceberg, indicando dimensões mais amplas 

e crescentes de gêneros musicais populares e massivos, já estava mais que claro a urgência 

mais plural de outras análises. Nesse sentido, é possível que, atualmente, ainda persistam 

velhos problemas – pois os embates os disfarçam de novos; no entanto, carregam fortemente 

uma disputa junto aos ditos notáveis cantores brasileiros na cena musical, tornando-se ainda 

mais complexos dado o avanço da internet.  

“Me deixa de quatro no ato / Me enche de amor, de amor”, de “Lança Perfume” (Rita 

Lee, 1980) e “Perua! Piranha! (...) Me deixa gozar, me deixa gozar (...) Não Enche!” (Caetano 

Veloso, 1997) são letras cujos dizeres não se inserem no mesmo lugar social do funk, ainda 

que seu linguajar seja de igual teor; pertencem, porém, a um lugar simbólico distinto, onde 

pode ser lícito para esses agentes imundar o que bem entenderem.  

                                                 
18 Muitas vezes o gestual das coreografias de dança do É o Tchan indicava, com o corpo, o sentido real da palavra cantada, 

fazendo alusões sexuais diretas. Quando diziam: “na dança do põe põe você sabe mexer”, os quadris indicavam o que 

significa a expressão (É o Tchan – Dança do Põe Põe. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G04SrPjlvW8> 

Acessado em: 16/02/2018).  
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O que é bastante evidente, se pensarmos que a figura de Caetano Veloso mantém grande 

mobilidade dentro do campo cultural brasileiro, é que suas estratégias, enquanto detentor de 

uma posição privilegiada indiscutível na MPB, são coerentes com as características que 

sistematizam sua circulação por diversas camadas sociais, ou seja, seu habitus (Bourdieu, 

1996)19 – o que lhe permite utilizar qualquer vocabulário sob o refinado pretexto da “licença 

poética”. Caetano Veloso pode transferir seu prestígio para suas letras, podendo ser ou não sua 

intenção o visível reconhecimento por isso.  

Já a cantora Valesca dos Santos, ou Valesca Popozuda (nome alusivo aos seus quadris), 

iniciou sua carreira como vocalista em um grupo de mulheres, a “Gaiola das Popozudas”, em 

meados de 2000 (CAETANO, 2015, p. 13). Quase vinte anos depois, ela diz abertamente, em 

seus shows, que canta funk de favela, pois essa é a sua origem. Suas músicas foram 

popularizadas principalmente por outros meios de difusão de informação, devido ao excesso 

de conteúdo erótico e direto. Somente depois de um longo período de trabalho, em 2013, um 

clipe de baixo orçamento feito para o YouTube, “Beijinho no Ombro”, ganhou o Brasil, 

permitindo mais fluidez entre os grandes veículos de comunicação, por não conter termos 

explícitos.20 

Já nos shows, Valesca não impõe restrições às suas letras; no entanto, “Eu lavava e 

passava, mas você não dava valor / e agora que eu sou puta você que quer falar de amor!” 

(“Agora Virei Puta”, 2008) é alvo de uma certa higienização no termo imundo quando 

transposta para espaços midiáticos, como a Rádio FM O Dia: “puta” vira “absoluta”. A letra 

de música que, em seu show, é direta precisa de uma versão menos mundana “para tocar na 

rádio”, lançando mão de outras rimas e substituições de palavras – o que denota certa ressalva 

especificamente a esse gênero e não a outros, como aquele a que pertence Caetano Veloso.  

Importante destacar que Valesca é uma mulher suburbana, com pouco estudo, cantora e 

empresária. Ganhou repercussão acadêmica devido à dissertação de Mariana Caetano (2015), 

                                                 
19 O habitus é uma forma de disposição a determinada prática de grupo ou classe ou de grupos sociais que gera estratégias, 

respostas ou proposições objetivas ou subjetivas para a resolução de problemas postos de reprodução social. Tomo este 

conhecido conceito de Bourdieu de seu livro “As Regras da Arte”, obra que também me leva a pensar a noção de “campo da 

arte”: Onde os agentes de um campo não podem preenche-lo “pela virtude mágica de uma espécie de tendência do sistema de 

autocompletação: o apelo que encerram jamais é escutado a não ser por aqueles que, em razão de sua posição no campo, de 

seu habitus e da relação (frequentemente de discordância) entre os dois, são bastante livres com relação às sujeições inscritas 

na estrutura para ser capazes de apreender como sendo seu problema próprio uma virtualidade que, em um sentido, existe 

apenas para eles. O que confere ao seu empreendimento, mais tarde, as aparências da predestinação” (BOURDIEU, 1996, p. 

270).  
20 O papel da internet é de suma importância para o funk; embora não seja o centro da análise, vale ressaltar que um dos 

álbuns de Valesca, chamado “Made in Brazil”, com letras explícitas, tem sua difusão em redes como SoundClound, ou seja, 

fora do circuito oficial. Nesse disco, a cantora tem praticamente duas versões para cada música. 
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que abordou seu tipo de ativismo feminista. Contudo, é importante destacar seu lugar de fala 

ao representar certo espaço na luta feminista, já que sua voz detém um alcance gigantesco. 

Quando uma mulher é associada ao funk nos meios de comunicação – em uma novela, 

por exemplo –, sua aparência se distancia, em muito, da imagem de Valesca. Aqui emergem 

algumas das ressalvas e poréns que recusam ao imundo o acesso a outros lugares – caso do 

funk de Tati Quebra Barraco21, tema musical da personagem Raíssa, menina loira, de classe 

média, interpretada pela atriz Mariana Ximenes na novela América (2005), da TV Globo.  

Em outras palavras, as letras e as personas do funk ganham certa roupagem para 

circular em outros espaços. Trata-se de um processo de higienização por oposição à imundice, 

que passa por uma readequação vocabular nas letras, no ritmo, nas roupas, incidindo no corpo 

e produzindo uma visualidade que busca o branqueamento. Ou seja, dá-se uma reelaboração 

estética em diversos níveis para o funk se fazer socialmente fluido e evitar parecer tão negro e 

favelado – e, logo, pouco aceito. Trata-se, de fato, de retirar do mundo e promover a criação 

de outro, em que o ethos de seus sujeitos se desvincula do que é indiciado como abjeto – 

higienizado, portanto.  

As letras e demais elementos do funk – transgressão da ordem vigente, voz do negro nas 

comunidades, reforço do estereótipo machista, inclusive por mulheres, e, ao mesmo tempo, a 

resposta da mulher a esse lugar erótico em que é colocada – vêm se somar ao contexto 

midiático atual, às grandes gravadoras que passam a administrar a carreira dos artistas, à 

tomada de espaço nos meios de comunicação de massa. No caso da Rádio FM O Dia, 

atualmente, além da programação exclusiva de funk em um horário específico, por duas 

horas, também há músicas de diversos cantores e cantoras desse ritmo ao longo da 

programação diária. Essa conjuntura, como qualquer fenômeno cultural, se revela em um 

paradoxo radical, ora a questionar padrões, ora a reforçá-los, a partir da necessidade fluida de 

obedecer às regras de consumo.  

Posto esse breve panorama do funk no cenário cultural e musical brasileiro, adiante 

veremos de que maneira essa disputa por legitimação se deu no Estado de direito, no que 

tange à gestão específica da legislação da área da cultura. Veremos também de que modo a 

apropriação midiática converteu-se em narrativas pejorativas e marginalizou a figura do MC, 

revelando estigmas sociais.  

                                                 
21 Outra importante cantora do mesmo tipo de funk de Valesca Popozuda, mulher negra e de favela. 
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1.1.3 “Essa era nossa imagem!" – A ofensiva contra o escárnio: sobre o retrato policial 

nos jornais  

 

No dia 22 de setembro de 2009, um movimento de mais de 600 pessoas, em sua maioria 

negras – dentre elas DJs do funk, dançarinas, algumas travestis e drag queens, além da forte 

presença de pessoas oriundas de diversas comunidades, militantes de esquerda e acadêmicos –

amontoava-se dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) para testemunhar 

a aprovação da Lei 5.544/09, conhecida como “Funk é cultura”. Segundo Lopes (2010, p. 

101), o texto da lei foi uma produção coletiva mediada pela Associação de Profissionais e 

Amigos do Funk (APAFunk), dividida em seis parágrafos muito simples. Destaco dois deles: 

“fica definido que o funk é um movimento cultural e musical de caráter popular” (artigo 1º); e 

“os assuntos relativos ao funk deverão, prioritariamente, ser tratados pelos órgãos do Estado 

relacionados à cultura” (artigo 3º). 

Artigos acadêmicos, dissertações e teses, como a de Adriana Lopes (2010)22, do campo 

da linguística, agregam inúmeros relatos de agentes da cultura do funk quanto à relevância da 

lei. É praticamente um consenso que a criação dela foi necessária para salvaguardar os 

funkeiros em geral dos atos de arbitrariedade do Estado, como o caso das incursões policiais 

violentas nos bailes. A tentativa é localizar o funk em outro lugar social – ou, conforme posto 

pela fala de Marcelo Freixo, deputado estadual à época, na 5º Conferência Rio Parada Funk 

no Museu de Arte do Rio (MAR), em 2016, “não é o microfone do MC que deve ser 

criminalizado”. 

Contudo, o funk vem conferindo à cultura popular na cidade do Rio de Janeiro novos 

contornos e significados, colaborando para a produção de um imaginário sobre o negro além 

do samba. De maneira conturbada na década de 1990, com a associação do funk à violência, 

como no caso dos arrastões – designação dada pela mídia aos “jovens saqueadores” nas praias 

–, o ritmo detém em si o mais evidente escárnio do racismo brasileiro disfarçado sob a forma 

                                                 
22 Da sua tese “Funk-se quem quiser” – no batidão negro da cidade carioca” (2010), defendida pela Universidade Estadual de 

Campinas, no Instituto de Estudos da Linguagem, extraio dados e proponho alguns diálogos. No resumo de seu trabalho, a 

autora se situa em um campo de estudos transdisciplinar, conjugando a análise linguística e a interpretação etnográfica. Por 

meio de certa vivência nos bastidores do funk carioca, como também de um diálogo com os atos de fala encenados pelos 

artistas e pelas artistas de funk, Lopes (2010) mostra como essa prática musical propõe uma nova leitura sobre a cartografia 

social da cidade do Rio de Janeiro, que tanto desafia o racismo velado da sociedade brasileira quanto reinventa novas 

identidades de raça e gênero (LOPES, 2010, p. 13).  
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de bom gosto. A narrativa midiática também é fluida e raras foram as dissidências ao longo 

dessas duas décadas. Em geral, os jornais criavam cartografias muito específicas sobre quem é 

esse funkeiro através da tríade simbólica – preto, pobre, favelado – associando com o tráfico 

de drogas sem realizar distinção, como explica Lopes (2010):  

 

Esse ideário de que tudo aquilo que é da favela polui é, perversamente, reificado 

através de um constante processo de estigmatização e criminalização de seus sujeitos 

e práticas. Assim, o funk da favela é “festa de bandidos” (...). Aqui vale fazer uma 

breve observação sobre o termo “traficante” – palavra utilizada para designar uma 

grande classe de sujeitos perigosos – continuamente estampado nas manchetes dos 

jornais da mídia corporativa (LOPES, 2010, p. 56).  

 

Forja-se, portanto, um significado que faz ver a imagem de um indivíduo em uma 

punição seletiva, que “se orienta pelos padrões de vulnerabilidade dos candidatos à 

criminalização”, conforme coloca o escritor e delegado Zaccone (apud LOPES, 2010, p. 56). 

Essa faceta da mídia corporativa produz o que lhe convém. De modo taxativo e injurioso, com 

imagens que sempre ratificam essa tríade, vemos, de maneira extrema, como deve parecer o 

rosto do marginal, em todos os sentidos desse rótulo. 

 

 
 

Figura 1 

Recorte da capa do Jornal "O Dia", de 30 de setembro de 2005 

Fonte: O DIA, Jornal. Capa. Editorial. 2005 
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A capa de jornal mostrada na Figura 1 estampa, em forma de folhetim policial, doze 

retratos de diversos MCs, cantores de proibidão23, além da fotografia de um rapaz que criou 

um site para o subgênero do funk. Entre eles figura Menor do Chapa, que, emocionado, 

eloquente e trêmulo, no mesmo evento no MAR compartilhou a mesa com Freixo e outros 

agentes de fala relacionados ao funk, como alguns fotógrafos, doze anos depois dessa 

publicação. Nessa ocasião, Menor, como é chamado, exclamou: “essa era a nossa imagem 

antes desses caras! Essa era a minha imagem” – e apontou para o telão onde a mesma estava 

projetada.  

Quando Menor do Chapa se referiu a “esses caras”, estava de mão dadas com Daniela 

Darcoso, que segurava firmemente sua mão. Ao lado, Vincent Rosenblatt e Maria Puppim 

Buzanovsky. Esses três fotógrafos passaram a reivindicar no campo da arte outras 

possibilidades de imagem dos mesmos funkeiros dos retratos policiais; imagem no sentido 

não só moral e estético, mas também de novas produções de imaginário, como veremos mais 

adiante.  

Por meio das fotografias, outras narrativas foram e são possíveis, até os dias atuais. O 

engajamento desses artistas e seus modos de produção junto à temática funk, mediante a 

produção de ensaios, séries, circulação de exposições e projeções em muros dos bailes e 

favelas, promoveu outra narrativa visual para o tema. 

Ainda que em menor proporção, as imagens do trabalho autoral, poético e político 

desses três fotógrafos entraram em confronto com os folhetins e ofereceram a possibilidade de 

novos contornos à identidade das classes subalternizadas na cultura brasileira. De alguma 

forma, as fotografias propõem uma oposição aos muitos recortes de jornais que 

estigmatizaram especificamente o negro funkeiro, mesmo quando passou a ser 

economicamente conveniente pautá-lo nos programas de televisão. 

A forma marcante como Menor do Chapa se coloca, afirmando veementemente: “essa 

era nossa imagem”, referindo-se a um tempo anterior às imagens atuais, mostra como o 

próprio MC entende que pode e deseja ser visto em qualquer meio. Analiso o que ele diz 

sobre si como uma fala que carrega uma dor representativa de seus pares do funk. Leio sua 

                                                 
23 Funk “proibidão” é uma espécie de subgênero do funk, em geral acusado pelo Estado de fazer apologia ao crime. Suas 

narrativas sobre o universo da criminalidade tangenciam o cotidiano e as sociabilidades ligadas à noção de bandido 

(NOVAES, 2016, p. 11). Os noticiários da época, 2005, partem dessa premissa para justificar manchetes excessivamente 

pejorativas sobre o tema. Não é nosso objetivo discutir a legitimidade do subgênero “proibidão”, posta em xeque na matéria, 

mas sim a ausência de nuances na representação imagética dos cantores. Importante não confundir com o funk “putaria”, 

outro subgênero, caracterizado pelas letras eróticas explicitas. 
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afirmativa como a de alguém que não quer ter tal enquadramento visual. Definitivamente, 

essa imagem não era nem dele, nem do “nós” que ele destaca. Nem de longe há o desejo de se 

ver desse modo, nem aos seus pares. O imundo que Menor quer para si numa imagem não é 

dessa ordem.  

É nesse sentido que procuro entender que imagem é essa que aqui debatemos. Tal 

imagem mistura-se ao ethos de seus sujeitos; as cenas representadas oferecem uma maneira de 

se pensar a si e ao outro. Podemos, assim, projetar quem somos, o que não somos e o que 

podemos ser, dado o efeito de realidade que uma imagem pode carregar na sua potência, na 

forma de um de seus gumes. É por essa via que me dedico a recortar a ideia sobre imagem no 

último capítulo, quando pauto o gênero portrait em fotografia. Por ora, alinho-me às reflexões 

de Didi-Huberman (2010): 

 

Não é inútil se perguntar de que exatamente uma imagem é imagem, quais são os 

aspectos que aí se tornam visíveis, as evidências que apareceram, as representações 

que primeiro se impõem. (...) Essa questão tem, ainda por cima, a vantagem de 

suscitar o interesse pelo como das imagens, outra questão crucial. E depois, existe a 

questão totalmente tola – e totalmente maldosa, na realidade, quero dizer a questão 

política de saber a quem são as imagens. (...) Diz-se: “tirar uma foto”. Mas o que se 

tira, a quem se tira exatamente? Tira-se verdadeiramente? E não é preciso devolvê-la 

a quem de direito? Poder-se-ia dizer também que a maior ilusão produzida por esse 

“aparelho de Estado” das imagens é que nada se passa no mundo se não se passa na 

televisão (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 205).  

 

O recorte de jornal acima visa ilustrar a discussão junto aos diversos agentes de fala que 

foram vetores de força na criação da Lei “Funk é cultura”; dentre eles, não se pode 

desconsiderar o indesejável gume mais afiado que solapava o funk, como a mídia. 

Oficialmente, com a lei, tornou-se indecente que os jornais seguissem produzindo essas 

narrativas, que pautavam o funk com tal abordagem imagética. Os cerceamentos midiáticos 

tiveram de uscar outras vias para destacar a imundice do funk. Desse modo, o Estado produziu 

um anteparo contra a marginalização, institucionalizando alguma legitimação cultural; 

pareceu, assim, existir um acordo tácito no sentido de realocar os funkeiros dos cadernos 

policiais para os cadernos de cultura.  

A Lei surgiu como uma espécie de medida última para garantir o exercício das funções 

dos produtores culturais de funk. Em geral, as equipes de som, como são chamadas, ou DJs, 

face a qualquer incursão policial, ora sofriam “a dura”, isto é, a truculência policial, ora se 

viam pressionados a pagar suborno. A discriminação sofrida por essas equipes levava a 

tratamentos violentos, sendo muito comum encontrar na fala dos MCs relatos sobre 

equipamentos danificados, CDs jogados em valas, agressões físicas, fios das caixas de som 
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cortados e queimados pela polícia. Nesse sentido, a lei surgiu como um instrumento de 

legitimação das atividades dos profissionais do funk, de forma a limitar a ação violenta e 

arbitrária da polícia. 

No entanto, o título “Ofensiva contra os gritos de guerra do crime”, seguido, logo 

abaixo, de “Polícia prende um e indicia 12 que cantam funk do mal” – como noticia a 

violência simbólica da manchete –, é parte de uma visibilidade há muito construída da tríade 

negro/pobre/favelado, conforme mencionado. Os retratos quadrados, que apontam para um 

signo de linguagem que rechaça o rosto desses sujeitos, somam-se às legendas sem qualquer 

espaço imagético para pluralidade ou seu contexto cultural; trata-se de uma prática cirúrgica 

daquilo que não se quer ver imundo. 

Por essa via, a manchete pressupõe que há um funk “do bem”, já que explicita quem faz 

o “do mal”. Seria este funk “do bem” fruto de uma alguma cooperação higienizante, a fim de 

alcançar certo grau de legitimidade nos espaços midiáticos e socioculturais brasileiros? Se há 

cooperações que criam visibilidades no funk mais comerciáveis do ponto de vista da indústria 

fonográfica, por que persistiriam certos incômodos? Uma breve busca na internet nos coloca 

diante de diversas discussões a respeito de cantoras de funk – como Anitta, em especial, 

quando se trata da sua projeção rumo ao cenário da indústria fonográfica internacional.  

Recentemente, Otoni de Paula (PSC-RJ), pastor evangélico e vereador, expôs 

publicamente (Figura 2) uma crítica dirigida a Anitta, justificada com base em seu julgamento 

moral acerca de uma fotografia. O vereador afirmou então que a cantora se pareceria com 

uma "vagabunda de quinta" e que naquela imagem assemelhava-se a uma "garota de 

programa".24 Anitta respondeu ao ataque posicionando-se conforme a reprodução de sua 

postagem no Facebook (Figura 3). 

 

                                                 
24 Revista Glamour, disponível em: <http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2017/09/aitta-responde-

vereador-que-chamou-de-prostituta-de-quinta.html>. Acessado em: 08/09/2017. 
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Figura 2 

Fonte: Revista Glamour (2017). Print da Postagem de Otoni de Paula. Acessado em: 30/08/2017. 

 
 

Figura 3 

Fonte: Revista Glamour (2017). Print do perfil da cantora Anitta. Acessado em: 02/09/2017. 
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Esse exemplo mostra que mesmo a cantora Anitta – que começou sua carreira como 

cantora de funk e se propõe a negociar sua imagem com estéticas mais hegemônicas, 

mesclando em seus discos e shows bases rítmicas do funk e do pop, além de cantar com 

outros cantores internacionais e produzir clipes alinhados com os padrões da indústria 

fonográfica internacional – está suscetível a ter sua imagem de cantora deslegitimada e posta 

em xeque.  

É imponderável admitir que a imundice de performances musicais tão afrontosas 

extrapolem as fronteiras brasileiras. Em outras palavras, Anitta, assim como o É o Tchan fez, 

propõe ao Brasil conviver com outras possibilidades de imagens, também inventadas, além 

daqueles cristalizadas e excludentes na ideia de tradição, conforme Pereira de Sá (2000, p. 

14).  

Vale salientar que, de algum modo, a postura corporal da cantora na imagem 

compartilhada por Otoni de Paula vai de encontro à visão representada na fala do vereador – e 

sem dúvida ela sabe disso. É pelo desejo de imundice do corpo de Anitta que há um 

enfrentamento de posições muito inflexíveis de “boa moça”. Afinal, como alguém que almeja 

ser uma pop star internacional e levar consigo seu nome colado ao do Brasil posa de tal 

maneira publicamente? O funk, com a sua força expressiva, cria enfrentamentos das 

subalternidades em que é colocado. Não obstante, como a própria cantora diz em suas 

apresentações musicais – em geral, depois de fazer algum discurso contra os excessos morais: 

“vocês pensaram mesmo que eu não ia rebolar minha bunda hoje?”.25  

Há, portanto, alguns extremos, desde as abordagens mais radicais, como a do recorte da 

Figura 1, datado de doze anos atrás, até as tentativas de deslegitimar a possibilidade de Anitta 

tornar-se um ícone pop internacional brasileiro. Fica evidente, assim, que não importa o nível 

de negociação que o(a) funkeiro(a) seja capaz de articular; haverá sempre, nos espaços 

socioculturais e midiáticos, uma reserva de subalternização que criará ressalvas à presença 

deste ou daquele cantor ou agente cultural.  

Para além dos ataques pessoais, essa subalternização é também um dos elementos que 

motivam, por exemplo, um pedido de projeto de lei nacional para recriminalizar o funk, como 

recentemente feito por um internauta, Marcelo Alonso, administrador da página “Funk é 

Lixo”, com cerca de 140 mil seguidores. Alonso recolheu mais de vinte mil assinaturas, 

                                                 
25 Ver vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aoMt9vNTZYg&t=8s>. Acessado em: 27/11/2017. 



42 

 

  

enviando ao Senado Federal um pedido de cerceamento legal que visa a impedir as imundices 

do ritmo. Segundo noticiado em julho de 2017 na BBC, a proposta diz:  

 

É fato e de conhecimento dos brasileiros, difundido inclusive por diversos veículos 

de comunicação de mídia e internet com conteúdos podre (sic) alertando a 

população o poder público do crime contra a criança, o menor adolescente e a 

família. Crime de saúde pública desta “falsa cultura” denominada funk. (BBC, 

2017)26 

 

Desejo frisar que seriam incontáveis os exemplos subjetivos nessa direção, que 

estendem às imagens relacionadas aos agentes do funk aquilo que é representativo das tensões 

de seu universo contextual. Ainda que negociadas pelas práticas de produção e consumo, há 

um constante entrave: não há como purificar por completo estas significações simbólicas. 

Os significantes presentes na imundice, desde a indumentária da figura do negro, o 

cabelo, o uso de personagens de classe média embalados por trilhas sonoras em novelas, 

readequação vocabular e visual, o desejo por ver um “funk de raiz” longe do que é 

classificado como “putaria”27, e, não menos importante, o quadro fotográfico marginal 

tensionam o que se dá a ver quando se objetiva algum grau de legitimidade.  

Quando os temas se relacionam com funk, como veremos em seguida, é frequente o 

apoucamento. Se este em geral é tratado como inadequado, ilegítimo ou com ressalvas sempre 

que circula de um espaço sociocultural a outro, é porque há ainda um capital simbólico28 

(BOURDIEU, 1996) baixo, instável, seja nas imagens dos espaços midiáticos, na indústria 

fonográfica ou na cultura, ou no campo da arte – como se pode verificar a partir dos 

comentários das redes sociais ou em impressões pessoais que sinalizam o gosto, deixando 

explícitos diferentes universos simbólicos.  

Certa vez, em comentários de bastidores de shows em que estive presente, pude ouvir 

incansáveis comparações entre as produções de Anitta e Valesca, que aconteciam no mesmo 

                                                 
26 BBC Brasil Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40598774> Acessado em: 8/09/2017. 
27 São nomeados diversos subgêneros do funk, que já não se pretende ser um só: o “funk de raiz”, datado da época de Vianna 

(1987); o “funk proibidão”, que fala de forma explícita sobre facções criminosas; e o “funk putaria” (ou, como o chama Deise 

Tigrona, “funk sensual”), no qual as performances de gênero são visibilizadas.  
28 Bourdieu (1996) analisa como se dão as relações e a relevância da produção artística e intelectual e quais são os espaços 

em que se estabelecem estas trocas. “O efeito, que se pode dizer automático, da homologia sustenta também a ação de todas 

as instituições que visam favorecer o contato, a integração ou mesmo a transação, entre as diferentes categorias de escritores 

ou de artistas e suas diferentes categorias de clientes burgueses, isto é, especialmente as academias, os clubes e sobretudo, 

talvez, os salões, sem dúvida a mais importante das mediações institucionais entre o campo do poder e o campo intelectual. 

Com efeito, os salões constituem, eles próprios, um campo de concorrência pela acumulação de capital social e de capital 

simbólico: o número e a qualidade dos frequentadores – políticos, artistas, escritores, jornalistas etc. – são uma boa medida 

do poder de atração de cada um desses locais de encontro entre membros de frações diferentes e, ao mesmo tempo, do poder 

que se pode exercer através dele, e graças às homologias, sobre o campo de produção cultural e sobre as instâncias de 

consagração como as Academias (...)” (BOURDIEU, 1996, p. 283).  
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local. Valesca, que conservou a base rítmica do funk em boa parte do show, cantando apenas 

com a batida do som, era apontada pela produção como pouco profissional, com performance 

vocal duvidosa em comparação à Anitta. A Popozuda, embora tenha rebuscado sua produção 

com o passar do tempo, incorpora de maneira menos marcante a música entendida como pop 

à base rítmica do funk.  

Em outras palavras, as ranhuras à legitimidade do funk se transmutam de diversas 

formas, seja entre os agentes que trabalham direta ou indiretamente com o funk, seja no 

próprio meio de produção e consumo dessa música, no seio dos veículos de comunicação. 

Refinarei no terceiro capítulo esse embate no que tange à produção de imagens feitas por mim 

enquanto fotógrafo e o que se esperava delas na Rádio FM O Dia, localizando como se dá 

essa higienização em busca de algum tipo de legitimidade. 

Se os índices visuais do enquadramento policial na capa do jornal produzem um 

esvaziamento das nuances de seus retratados, é porque tal abordagem encontra-se estacionada 

numa visão de mundo estigmatizante. As duas tiras de imagens quadradas, características dos 

criminosos procurados pela justiça, amplificam a leitura marginal de seus referenciais visuais: 

cabelos adjetivados como duros, bigodes loiros, peles negras – fazendo ecoar mais alto a 

tríade preto/pobre/favelado.  

A voz ativa do funk tem como característica emblemática reivindicar a possibilidade de 

existência desses aspectos, deixando evidente a resistência do que é excessivamente taxativo, 

como estes índices visuais aqui discutidos na imagem de Anitta, na capa do jornal em forma 

de folhetim policial e no mise-en-scène que circunda o funk. Ainda que o funk esteja envolto 

em interesses difusos em sua reelaboração simbólica em outros espaços, algumas 

dicotomizações podem não ser suficientes, criando polarizações que relevam menos nos 

opostos do que no meio – no entre. Para isso, torna-se importante examinar ainda mais a 

fundo o que realmente é o imundo, já entendendo que os pressupostos aqui tratados limitam 

uma compreensão mais complexa.  

Visto esse apanhado contextual do funk, é factível estabelecer relações de constante 

negociação entre o imundo e a ideia de legítimo, de origem, puro. Tanto os significantes 

quanto os significados aqui postos assumem tensões sociais. Nesse sentido, é a partir do 

referencial teórico de Jacques Derrida que busco algumas chaves conceituais para pensarmos 

essas práticas que cerceiam o imundo junto aos significados sociais que se imobilizam em 

polos.  
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1.2. O abjeto: sobre a imundice e o aporte teórico de Derrida29 

 

A partir desse contexto e dos estranhamentos gerados em torno do termo imundo, 

pretendo utilizá-lo como um operador textual a fim de ampliar as condições desta pesquisa 

para levar em conta certo funcionamento do campo da linguagem. 

Como já colocado, o termo imundo parece magnetizar-se em dois polos. No entanto, é 

interessante observar onde a ideia de “abjeto” é perturbada diante da enorme cristalização de 

seus significados – como a ideia de masculino e feminino, com base no exemplo de Herculine 

Bardin. 

 

A teoria da sexualidade de Foucault, apresentada em A história da sexualidade: 

Volume I, é de algum modo contraditada em sua pequena, mas significativa 

introdução aos diários que ele publicou de Herculine Barbin30, um hermafrodita 

francês do século XIX. No nascimento, atribuíram o sexo “feminino” a Herculine. 

Na casa dos vinte anos, após uma série de confissões a padres e médicos, ela/ele foi 

legalmente obrigada/o a mudar seu sexo para “masculino”. Os diários que Foucault 

afirma ter encontrado são publicados nessa coletânea, juntamente com os 

documentos médicos e legais que discutem as bases sobre as quais foi decidida a 

designação de seu “verdadeiro” sexo. (BUTLER, 2017, p. 165) 

 

Poderiam ser muitos os exemplos para borrar os ideários que se cristalizam em polos 

binários. A finalidade, aqui, é buscar extrapolar o sentido etimológico do termo imundo e as 

dicotomias do mito do mundus, em antagonismos tão sólidos socialmente, como o par 

masculino/feminino. A perspectiva de Butler (2017) enfatiza a discussão dos atos corporais 

que pretendem subverter esses polos, de modo que nos vinculamos desde já às temáticas dos 

próximos capítulos. 

Em resumo, a existência de um ser intersexuado coloca em xeque as convenções de 

poder médicas e jurídicas que regulam e cristalizam o que é permitido às categorias sexuais de 

masculino e feminino. São as sanções, a lei do discurso, é o que distingue o que é dizível do 

que é indizível, delimitando o que é legítimo e o que é ilegítimo (BUTLER, 2017, p. 120).  

                                                 
29 Reproduzirei aqui a citação retirada do “Glossário de Derrida” realizado pelo departamento de Letras da PUC/RJ e 

organizado por Silviano Santiago (1976). "Os textos de Jacques Derrida apresentam um encadeamento conceitual dos mais 

curiosos: uma vez apresentado e definido o termo, o autor volta a usá-lo em outros lugares (em outros livros) com uma sem-

cerimônia absoluta. Isto é, emprega o termo de novo sem tomar as devidas precauções de clareza que ajudariam – e muito – 

um leitor principiante. Tendo, portanto, perdido o momento da inscrição e definição de um termo, o leitor ficará literalmente 

no ar diante desse vocabulário que lhe parecerá (então) hermético, muito além do seu conhecimento e argúcia". (SANTIAGO 

et al., 1976, p. 5). Tendo em vista essa característica, transitarei pelas obras que colaboram para a inscrição do termo imundo, 

buscando auxílio em alguns comentadores. Nossos principais pontos de leitura de Derrida serão a “Gramatologia” (1973) e 

“A escritura e a diferença” (1995).  
30 Butler (2017) propõe criticamente uma leitura alternativa à de Foucault ao caso de Herculine Barbin. 
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A autora, em sua leitura de Foucault, destaca o que ele prediz sobre Herculine quando 

entende que “sexo” unifica as funções e significados corporais e que a existência de um 

hermafrodita poderia diluir os significados dados aos órgãos sexuais por essas leis discursivas. 

Desse modo, seria possível que esse sujeito criasse prazeres fora do contexto de 

inteligibilidade imposto pelos sexos unívocos na relação binária (BUTLER, 2017, p. 169). 

No entanto, a leitura da autora dos significados corporais de Herculine não é tão 

esperançosa quanto a de Foucault: ele(a) é tanto uma coisa quanto outra, pois desde 

pequeno(a) ele(a) relata ser diferente de outras meninas. Segundo Butler (2017, p. 170), “essa 

diferença é causa de estados alternados de angústia e envaidecimento”, ao longo de sua 

narrativa nos diários.  

 

(...) o corpo de Herculine é hermafrodito, é especialmente árdua a luta para separar 

conceitualmente a descrição de suas características sexuais primárias, de um lado, e 

de outro, sua identidade de gênero (seu sentido de seu próprio gênero, o qual, diga-

se de passagem, está permanentemente em modificação e longe de ser claro) e a 

direção e os objetos de seu desejo. Ela/ele própria/o presume em vários momentos 

que seu corpo é a causa de sua confusão de gênero e de seus prazeres transgressivos, 

como se fossem ambos tanto resultado como manifestação de uma ausência que de 

algum modo fica fora da ordem natural/metafísica das coisas. Contudo, ao invés de 

entender seu corpo anômalo como a causa de seu desejo, sua aflição, seus casos e 

suas confissões, devemos ler esse corpo, aqui plenamente textualizado, como o 

signo de uma ambivalência insolúvel, produzida pelo discurso jurídico sobre o sexo 

unívoco. No lugar da univocidade, deixamos de descobrir a multiplicidade, como 

Foucault gostaria; ao invés disto, deparamos com uma ambivalência fatal, produzida 

pela lei proibitiva, e que apesar de todos os felizes efeitos dispersivos, culmina no 

suicídio de Herculine (BUTLER, 2017, p. 173). 

 

Herculine, por obrigatoriedade jurídica, fora transformada(o) em Alexia, nome com 

curiosa terminação feminina, salienta Butler (2017). Impuseram-lhe documentos e trajes de 

homem. Diante desse cumprimento da lei pelas instituições médicas juristas, chegamos a um 

ponto em que a regulação de sua anormalidade assume na fala da própria(o) um lugar de 

existência, pairando entre a angústia e a vaidade. É como Butler (2017, p. 181) sublinha a 

descrição de sua gargalhada de desdém para o médico que emitiu laudos conclusivos sobre 

sua incompreendida condição, assim como sua gargalhada de humilhação diante da 

perspectiva de cumprir tal imposição.  

 

Para Herculine, portanto, gargalhada parece designar humilhação ou desdém, duas 

posições inequivocamente ligadas a uma lei condenatória, estando a ela sujeitas 

como seu instrumento ou objeto. Herculine não está fora da jurisdição dessa lei; até 

mesmo seu exílio é compreendido à luz do modelo da punição. Logo na primeira 

página, ela/ele relata que seu “lugar não foi marcado [pas marquée] neste mundo 

que me evitou”. E ela/ele articula o sentido inicial de abjeção que depois é 

sancionado, primeiro como filha ou amante dedicada, a ser assemelhada a um “cão” 

ou um “escravo”, e depois finalmente em forma plena e fatal, quando ela/ele é 
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expulsa e se expulsa do âmbito de todos os seres humanos. A partir deste isolamento 

pré-suicida, ela/ele afirma elevar-se acima de ambos os sexos, mas seu ódio se volta 

mais plenamente contra os homens, cujo “direito” ela/ele tentou usurpar em sua 

intimidade com Sara, e aos quais ela/ele agora culpa sem restrições como aqueles 

que de algum modo proibiram a ela/ele a possibilidade do amor (BUTLER, 2017, p. 

181; grifo meu).31 

 

É no relato de seus diários que estão expressos os sentidos que ele(a) próprio(a) atribuía 

à sua abjeção, oscilando entre narcisismos negativos e positivos, declarando-se a criatura mais 

negligenciada e a mais encantadora, e sublinhando seus impasses na leitura de sua não-

categoria: "alguém que, para todas as mulheres, é melhor do que qualquer homem” (apud 

BUTLER, 2017, p. 183). E é dirigida ao mundo dos homens, à sua lei, a sua gargalhada de 

desdém.  

Sua condição anômala, tomada como abjeção pelas leis médicas e jurídicas, nos diários 

de Herculine apresenta essas dobras subversivas que recusa os extremos de determinação, a 

necessidade de exatidão. A lei não constitui mera imposição cultural, mas gera uma 

conformação à própria noção de natureza, criando assimetrias binárias para transformar as 

anatomias corporais em estruturas simbólicas a serem assimiladas. 

Desse modo, o que é ao mesmo tempo abjeto, anômalo, também pode ser um lugar para 

existir e expurgar a lei, ou ao menos conturbá-la. Na abordagem desse caso por Butler (2017), 

acredito que a autora produz sua crítica à leitura de Foucault por entender que Herculine, 

transformada(o) em Alexia, apontou um lugar para existir com sua angústia, sem fechar os 

olhos nem romancear um lindo não-lugar, mas tomando a possibilidade de existir também 

pela abjeção. É por esse viés que proponho pensar a abjeção a que o termo imundo pode 

aludir, assumindo uma leitura que demarca uma existência de algo que está em trânsito 

constante, que existe mais no “entre” do que nos extremos.  

O “entre” é muito caro ao mundo do funk, embora pouco apareça nas abordagens que 

reproduzem o senso comum acerca do ritmo. O corpo do(a/x) funkeiro(a/x) existe pairando 

num universo muito extremo de constante abjeção, seja pelas performances corporais de 

homens e mulheres, seja pelas suas expressões de gênero para além desses binários, 

mesclando suas infinitas possibilidades. Isso aparece nas roupas, no tipo de cabelo, nas letras 

de músicas, na forma de falar, no tipo de som que a batida leva a ouvir – e claro, no que 

proponho: as imagens, que para esta pesquisa são catalisadoras dessas características.  

                                                 
31 Sara é a mulher por quem Herculine fora apaixonado(a). 
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Sendo assim, esse imundo pode ser lido sob a forma de um operador textual, com base 

no termo definido por Jacques Derrida como “indecidíveis”, o que nos permite esquivar-nos 

dos valores opositivos, como bom/ruim, legítimo/ilegítimo, sujo/limpo – os quais, conforme 

já exposto, pulsam no universo funk em falsas dicotomias. Com efeito, Derrida postula uma 

definição conceitual para os indecidíveis nos seguintes termos:  

 

unidades de simulacro, falsas propriedades verbais, nominais ou semânticas que não 

se deixam compreender na oposição filosófica (binária) e que, no entanto, habitam-

na, resistem-lhe e a desorganizam, sem jamais constituir um terceiro termo, sem 

jamais dar lugar a uma solução na forma da dialética especulativa (o pharmakon32 

não é nem o remédio, nem o veneno); o suplemento não é nem um mais nem um 

menos; o hímen não é nem a confusão nem a distinção; (...) o encetamento33 não é 

nem a integridade de um começo, de um corte simples, nem a simples 

secundariedade. Nem/nem sendo ao mesmo tempo ou bem isso, ou bem aquilo 

(DERRIDA apud SANTIAGO et al., 1976, p. 46)  

 

Segundo a explicação de Nascimento (2004 pp. 26-28), os indecidíveis versam sobre 

traços de metáforas, desviando-se de sua origem plena, e traços de conceitos. Funcionam com 

certa regularidade, sendo operadores de leituras limítrofes dos discursos, sublinhando os 

impasses. Santiago et al. (1976, p. 46) buscam explicar o termo como uma impossibilidade de 

distinguir entre o falso e o verdadeiro – portanto, um produtor de desconstrução. Já o próprio 

Derrida afirma que os indecidíveis não operam em polos; não há termos independentes ou 

reversíveis (SANTIAGO et al., 1976, p. 46).  

Quando proponho tratar a imundice como um indecidível é para exaltar os impasses que 

podem levar a desconstruir a leitura sempre opositiva das percepções do senso comum. Ou, 

como coloca Nascimento (2004, p. 33), os indecidíveis são sempre uma coisa que se relaciona 

afirmativamente com seu contrário. Face à lista de significados dicionarizáveis do verbete 

imundo, as possibilidades de relação entre os contrários elencados seriam infinitas, 

impossibilitando a fixação do termo em apenas um sentido e marcando sua flutuação entre 

eles.  

                                                 
32 Evando Nascimento (2004), comentador de Derrida, explica que as questões ligadas ao termo pharmakon têm sua origem 

no livro “A farmácia de Platão”. Nascimento (2004, pp. 18-19) explica que um deus inferior, Thoth, em antigo mito egípcio, 

submeteu uma de suas invenções ao Deus-Rei Tamuz; tratava-se do remédio para a memória e para a instrução. No entanto, 

as traduções do termo foram problemáticas, levando a palavra pharmakon a ter uma denotação apenas. Em sua acepção 

negativa, o termo seria melhor traduzido por “veneno”; todavia, o deus subalterno Thoth atribui ao pharmakon poderes de 

cura em relação à memória, o que permitiria traduzi-lo por “remédio”. De modo geral, nem as mais cuidadosas traduções 

prestam atenção a essa oscilação de valor, traduzindo sistematicamente pharmakon como “remédio” (NASCIMENTO, 2004, 

p. 19). 
33 Do verbo “encetar”, sinônimo de estrear, principiar, começar, debutar, inaugurar, iniciar.  
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Essa apropriação teórica que vinculo ao termo imundo implica em uma leitura que não 

só vai além do sentido de “abjeção” como algo que precisa ser limpo, purificado ou retirado 

do mundo, como propõe sua torção. Busco uma chave de leitura para criar alteridades e 

explodir o que as nuances podem oferecer, mais do que os extremos. É nesse sentido que se 

poderá acionar a desconstrução – ou seja, “uma anulação dos centros como um lugar fixo e 

imóvel” cuja essência é sempre produzir um constante “desfazer”, o que faz de “descontruir” 

uma espécie de “descoser”, conforme afirma Santigo (1976, pp. 17-19). 

Para Nascimento (2004, p. 28) muitos são os indecidíveis de Derrida que se estabelecem 

nos limítrofes discursivos afins e concorrentes, como a poesia, a escrita, as artes miméticas e 

o que veremos ao longo deste texto a partir de fotografias.  

Aderir o termo imundo, para construir uma lógica de análise em Derrida, a uma 

pesquisa que passa por tantas imagens, não significa negligenciar as incursões teóricas e 

ontológicas que discutem especificamente imagens.34 O investimento está na tentativa de 

entender que a indecidibilidade é inerente ao funcionamento da linguagem, permitindo pairar 

tanto nas imagens quanto nos discursos, nas letras de músicas, na composição da gestualidade 

corporal que se interconectam na lógica do imundo.  

A ideia de pairar por diferentes elementos, de um para outros, percebendo que neles 

alguns signos podem partilhar do mesmo universo de significação, é assumir que uma coisa 

sempre irá incidir na outra, em um movimento constante. Haverá transposição de sentidos e 

limitação de outros, sem que haja uma ideia de um ponto fixo que irradie a verdade ou uma 

origem, como almejavam os romanos com o mito do mundus.  

Será nesse sentido que seguiremos esta leitura daqui por diante. A proposta é gerar 

estranhamentos dos signos que postulam certa ideia de origem, de rigidez, que pretendem 

solidificar os significados que convêm a certas visões de mundo – entendendo, porém, que 

eles não são fixos e que deles nos interessa somente o que Derrida chama de “rastros”:  

 

O rastro não é somente a desaparição da origem, ele quer dizer aqui – no discurso 

que proferimos e segundo o percurso que seguimos – que a origem não desapareceu 

sequer, que ela jamais foi retro constituída a não ser por uma não-origem, o rastro, 

que se toma, assim, a origem da origem (DERRIDA, 1973, p. 75). 

 

                                                 
34 Em um texto derivado desta pesquisa, crio um exercício conceitual produzindo misturas. Em um fundo preto, alusivo a 

prancha (ou esteira) de Warburg, são dispostas diversas imagens, em sua maioria frames do YouTube, onde são debatidos os 

regimes de visibilidade da pessoa negra LGBT na música popular massiva carioca – o funk. O artigo faz um convite ao leitor 

para chocar o texto com as imagens da prancha; o intuito é promover o que Agamben (2006) chama de “espiral 

hermenêutica” (VIANA DE PAULO, 2016).  
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A ideia de origem aqui é no sentido de “legítimo”, do original de que partirão todas as 

cópias. Nesse sentido, o autor considera que a ideia de origem seja permanentemente 

abandonada; a seu ver, “este conceito destrói seu nome e que, se tudo começa pelo rastro 

acima de tudo, não há rastro originário” (DERRIDA, 1973, p. 75). Por conseguinte, a noção 

de Derrida que utilizamos para alicerçar o pensamento sobre o imundo introduz no termo uma 

estranheza potente para a lógica de análise que pretende tensionar aquilo que se apresenta 

como polos.  

Conforme trabalham Borba e Lopes (no prelo)35, a imundice deve ser vista “menos 

como uma escrita e mais como uma escritura” (BORBA, LOPES, no prelo).36 O que torna 

necessário uma distinção entre as ideias de escrita e escritura, conforme Derrida. No sentido 

da técnica entendida como uma “imagem”, uma “deturpação” de uma fala original, a escritura 

é um princípio de diferenciação sem origem.  

Portanto, é preciso abandonar as estruturas que são centradas e adotar estruturas 

múltiplas na linguagem, percebendo as nuances que seus deslocamentos de sentidos 

provocam e, assim, aguçando nossas análises – aguçamento que se dará a partir de um 

movimento referencial interminável de significante para significante, que jamais encontra 

uma origem. Esse jogo de constantes diferenças constitui, para Derrida, um potente operador 

textual indecidível, o caso da différance.  

Conforme Nascimento (2004) alerta, note-se que a grafia deturpa o termo original em 

francês, différence. A distinção não é perceptível na fala, apenas na escrita. “A différance é 

legível, mas não audível” (NASCIMENTO, 2004, p. 54). Na rasura da différence ainda há a 

possibilidade de uma leitura performativa do termo, onde -ance, remete a uma voz média, 

nem ativa, nem passiva, logo indecidível, explicar Nascimento (2004).   

Por essa via, as imagens aqui pautadas e as que ainda serão vistas daqui por diante 

provocam na linguagem uma constante produção de differánce. A differánce de Derrida 

desestabiliza a primazia da fala, da ideia de origem, mostra a inevitabilidade de a linguagem 

                                                 
35 Os autores me cederam o texto, ainda no prelo, quando conversamos sobre as inquietações que o termo provoca em nossas 

pesquisas. No artigo “Escrituras de gênero e políticas de différance: Imundície verbal e letramentos de intervenção no 

cotidiano escolar”, eles refletem sobre notícia do Jornal O Globo, de 22 de setembro de 2015, sobre a “permissividade” dos 

professores do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, por adotarem o x para se referirem a estudantes sem definir gênero, 

performando também inflexões sobre o in-mundus.  
36 Nesse sentido, Derrida desconstrói as dicotomias entre fala e escrita, comuns ao que Derrida (1973) vai chamar de 

sociedades grafocêntricas – centradas na escrita. Essa é uma possibilidade que o autor considera para questiona as premissas 

do fonofalogocentrismo: “falo”, a descentralização da ideia paterna, daquele que retém a origem pelo discurso; “logos”, os 

significantes fônicos – essencial, verdadeiro, estabelece a ideia de presença, um discurso vivo e com intencionalidade; “fono” 

simula a fala, tornando perene o discurso, ameaçando o discurso vivo, o logos. 
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reapresentar seus elementos, quaisquer que sejam eles. Segundo Borba e Lopes (no prelo), 

“tais elementos estariam lá apenas como fantasmas, como uma promessa nunca realizada, ou 

ainda, como um rastro”. 

São esses acionamentos que os indecidíveis permitem ver na linguagem, o 

envolvimento político que a leitura dos signos aciona, de acordo com o tempo e o espaço em 

que vivem. O rastro é onde esses significantes, no hoje, se deslocam, muito a partir das novas 

disputas de sentido que estão à vista no mundo. 

Há, nas disputas por legitimidade, um desejo de fixar uma origem, uma verdade, um 

centro, longe das abjeções, para justificar certas denotações tomadas como oficiais, já que não 

são legíveis para alguns. Uma vez que essa leitura não corresponde a uma dada maneira de 

ver o mundo, é como se fosse possível afirmar “se eu não vejo, é porque isto ou aquilo não 

deve existir”. Ou seja, se não há um centro autorreferente, não importa o mundo do outro. 

Segundo a visão de mundo que cria falsas dicotomias, só existem os sentidos 

compartilhados de certas convenções, que pretendem ancorar os significantes: 

 

uma vez que não há uma presença, o que garantiria uma fixação mínima de sentidos 

de forma que as palavras possam ser, de alguma maneira, legíveis e seus sentidos 

compartilhados, dicionarizados? Para Derrida (1991), o que garante essa legibilidade 

é a característica repetível e disseminadora da linguagem (BORBA; LOPES, no 

prelo). 

   

Assim, o funk cria um forte embate nas convenções que desejam fixar os sentidos e as 

leituras daquilo a que o ritmo se vincula. É como se existisse um anteparo a essas 

possibilidades repetíveis e disseminadoras quando se trata do funk. No entanto, é pela 

subversão dessa rigidez, pela criação de estratégias de fluidez das músicas, das letras, das 

imagens, que emerge um lugar ou uma maneira – o que estou chamando de imundice – para 

essa característica da linguagem seguir para além das convenções de significados partilhados 

por certas elites sociais e culturais.  

A parcela da sociedade que se encontra na tríade simbólica de que falamos tem seus 

signos pouco inteligíveis ou pormenorizados diante de outros, já que o negro em nossa 

história foi sempre o portador das impurezas, segundo a versão do vencedor. Parafraseando 

Walter Benjamin (1994, p. 225), é hora de “escovar a história a contrapelo” – haja vista que o 

fenômeno social do funk não está restrito ao que corriqueiramente entendemos como sua 

origem (as favelas do Rio de Janeiro), mas a diferentes nichos sociais brasileiros.  

O que desejo demonstrar é que boa parte da atmosfera do funk, seus usos e sentidos, 

sofre ataques a pretexto do bom gosto e da moral, de acusações de deturpar a cultura brasileira 
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e seus supostos marcos originários. No entanto, o embate se dá quando o funk esbofeteia isto, 

deturpa a língua, as imagens, a dança, o corpo, o lugar, ao pôr em choque realidades sociais 

distintas que, para o senso comum, são inconciliáveis. Com isso, traz à tona a indecidibilidade 

da imundice como possibilidade de produção de différance, provocando instabilidade nos 

signos. Contudo, essa análise demonstra que os signos não podem ser fixos – e é nesse jogo 

de legível e ilegível que eles navegarão à deriva, como explicam Borba e Lopes: 

 

Pertence ao signo ser justamente legível mesmo se o momento de sua produção está 

irremediavelmente perdido e mesmo se eu não souber o que o seu pretenso 

autorescritor [sic] quis dizer com consciência e com intenção no momento em que 

escreveu, quer dizer, abandonou à sua deriva essencial (BORBA; LOPES, no 

prelo).37 

 

Para tanto, é preciso explodir as linguagens do funk a partir do que ele dá a ver em 

suas imagens, em suas redes de articulações de sentidos constituídos pela differánce.  

 

1.2.1 Os fotógrafos e a imundice: para pensar uma epistemologia do imundo na 

fotografia do funkeiro carioca 

 

Visando a evidenciar o que as imagens podem catalisar quanto às questões levantadas, 

veremos alguns trabalhos fotográficos, bem como alguns de seus processos. Para dar corpo a 

essas inferências críticas, foram entrevistados Daniela Dacorso e Vincent Rosenblatt, com o 

objetivo de, a partir da fala desses artistas que buscaram produzir imagens dissidentes sobre a 

temática funk, explorar o tema em relação à imagem no funk e do funk.  

Minha colaboração para esse diálogo se dará em nível tanto acadêmico quanto artístico. 

Enquanto fotógrafo, seria inviável desassociar minhas percepções dessas conversas. Portanto, 

os diálogos a seguir são frutos de uma tessitura que também me inquieta enquanto artista-

pesquisador – uma vez que a atividade de produzir imagens com o funk leva-me a trocas 

apuradas, que muito podem contribuir para o estudo de imagem no funk.  

                                                 
37Há dois conceitos complementares de Derrida que dão conta de detalhar essa transição de uma coisa a outra, a 

“iterabilidade” e “citacionalidade”. Derivado do sânscrito itara, “outro”, a iterabilidade é a propriedade do signo de ser 

sempre outro na sua mesmidade, a repetição na alteração; ou seja, a repetição mesmo com ausência do destinário e do querer-

dizer do locutor. Citacionalidade, por sua vez, é a propriedade do signo de ser retirado de seu contexto “original” e deslocado 

para outro, e por isso mesmo produzir significado, como explica Borba (2014). Contudo isto marca  a ideia de escritura, 

sempre em ruptura. Seja um signo fônico ou gráfico, quando exernado, cirado, ou retirado de seu contexto,  pode ele 

conservar sentido e provocar efeitos. Assim resumem os autores Borba e Lopes (2017, no prelo) a leitura no campo da 

linguistísca de Derrida (1973; 1991).    



52 

 

  

Importa observar, no processo artístico, seu modo particular de deslocar sentidos a partir 

das imagens e produzir comunicabilidade, tanto entre os funkeiros quanto no campo da arte,38 

no sentido bourdieusiano (1996). 

Saliento a relevância da aceitação da figura do fotógrafo em uma favela – e tanto 

Dacorso quanto Rosenblatt tiveram êxito em suas negociações –, uma vez que, aí, o porte de 

câmeras por desconhecidos é imediatamente associado à figura do “X9” (delator), ou seja, do 

característico repórter com equipamento robusto atrás de algum furo de reportagem. Daí sua 

entrada nas comunidades do Rio ser proibida pelos chefes do tráfico, a fim de evitar alguma 

delação, como corriqueiramente buscado pela imprensa.  

Toda a negociação dos fotógrafos em questão mostra-se carregada de particularidades e 

preocupação em reconhecer e respeitar os espaços. Como logo veremos, Dacorso e 

Rosenblatt, de alguma maneira, lograram estabelecer uma relação de confiança e maturação 

com o tempo. 

Entre os anos de 1998 e 2008, Dacorso foi a primeira fotógrafa a frequentar bailes da 

Baixada Fluminense, reunindo registros da cena do funk carioca em uma série de exposições. 

A exposição “Totoma!”, expressão que se refere ao efeito sonoro do DJ ao mixar a voz do 

MC, foi exibida na Bienal de Fotografia de Nice e na Maison Folie de Moulins, em Lilie, 

ambas na França, em 2005. Suas imagens participaram também da coletiva “Estética da 

Periferia”, no Centro Cultural dos Correios, no Ateliê da Imagem, e na Galeria 535, localizada 

na sede do Observatório de Favelas, em 2011. 

De imensa contribuição visual e dissidente, as séries do acervo de Vincent Rosenblatt, 

“Rio Baile Funk! Favela Rap!”, produzem narrativas que combatem as visões pejorativas. O 

trabalho autoral do artista francês é posterior ao de Dacorso, situando-se em bailes funk da 

cidade entre os anos de 2005 e 2014. Alcançou notoriedade midiática, sendo pioneiro também 

ao iniciar o registro ao longo de quase 10 anos39. Para além de espaços expositivos, 

Rosenblatt frequentemente leva também projeções do "Rio Baile Funk" ao Morro do São 

João, na Vila Cruzeiro, no Santa Marta e na Boca do Mato.  

                                                 
38 A noção de “campo da arte” de Bourdieu (1996) serve para entendermos o senso de colocação dos agentes de um campo 

diante das possibilidades de lucros ou de perdas prováveis, no plano tanto material quanto simbólico. Os agentes recém-

chegados dispõem de uma margem objetiva ou subjetiva de liberdade para somar ao jogo de bilhar de interações estruturadas 

– abrindo, assim, um lugar para estratégias capazes de subverter a distribuição estabelecida das possibilidades e dos lucros 

graças à margem de manobra disponível (BOURDIEU, 1996, pp. 269-270). 
39 Recentemente, Rosenblatt expôs seu trabalho no MEP, Maison Européenne de la Photographie, em Paris, por onde já 

passaram grandes nomes da fotografia francesa; no MAR (Museu de Arte do Rio); no CACP  – Villa Pérochon, em Niort 

(França); e no CAHO (Centro de Artes Hélio Oiticica), também no Rio de Janeiro. 
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A fala desses artistas e o diálogo com eles possibilitam uma reflexão tanto sobre a forma 

de produzir sentido quanto sobre o sentido em si. Reconheço neles precursores na produção 

de relações aprofundadas com o universo funk, chamando atenção de diversas áreas de saber 

que investigam o funk.  

Nesse sentido, os “modos de produção”40 de Walter Benjamin (1994), revisitado por 

Foster (2014), ajudam-nos a pensar as condições de possibilidades que podem engajar o autor 

em suas temáticas. 

Enquanto artista visual, tenho particular interesse por essa abordagem e por trabalhos 

que se propõem a empreender investigações ou incursões cuidadosas. O que Foster (2014) 

observa, e que interessa aqui, é como se dá a produção dos vínculos a certas temáticas – 

possibilidades que podem ser construídas a partir das incursões etnográficas, como veremos. 

Foster (2014) indaga que alianças políticas podem extrapolar o mito de que o etnógrafo 

deve codificar uma dada realidade para inserir-se nela. Essa fantasia primitivista, que supõe 

que somente alguém de cor “possui acesso especial a um psiquismo primário e a processos 

sociais dos quais o sujeito branco é de alguma forma bloqueado” (FOSTER, 2014 [1996]), é 

datada; pode, portanto, restringir a identificação tão fundamental para a afiliação cultural. 

Em outras palavras, a incursão etnográfica realizada por esses dois artistas criou certo 

aparelhamento potente para suas produções artísticas – as formas de produção – e os meios 

com os quais o artista municia-se para produzir sentido. Foster (2014) revisita o texto “O 

autor como produtor”, de Benjamin, e relembra as dicotomias apontadas já em 1934: 

“qualidade estética versus relevância política, forma versus conteúdo” (id. ib.) – justificando 

que essas questões caminham junto à arte como “familiares e infrutíferas” (id. ib.) –, e já 

aponta, para os tempos atuais, outro paradigma: o artista enquanto etnógrafo. Em suas 

palavras:  

 

Se os antropólogos desejavam utilizar o modelo textual na interpretação da cultura, 

estes artistas e críticos aspiravam a um trabalho de campo onde teoria e prática 

pareçam se reconciliar. Muitas vezes, eles esboçam indiretamente os princípios 

básicos da tradição do observador/participante, na qual Clifford aponta um foco 

crítico sobre uma instituição particular e um tempo narrativo que privilegia o 

presente etnográfico (FOSTER, 2014 [1996]). 
 

                                                 
40 Para Benjamin, o modo de produção inventado pela burguesia devia ser tomado à contramão e exercer maior 

compatibilidade com as aspirações do movimento operário da época em se tradando de produção de sentido. No texto “O 

Autor como Produtor”, de 1934, Benjamin instiga o artista “avançado” a intervir, como um trabalhador revolucionário, nos 

meios de produção artística – a fim de alterar a “técnica” dos meios tradicionais e transformar o “aparato” da cultura 

burguesa (FOSTER, 2014 [1996]). 
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Contudo, Foster (2014) explica que tais apropriações, que envolvem inevitavelmente 

outras disciplinas, são somente sinais do direcionamento etnográfico em arte contemporânea e 

critica. Após um apanhado contextual, o autor levanta algumas possibilidades acerca do 

artista, no que diz respeito à autoconsciência em relação ao método etnográfico.41 Em suma, a 

aproximação artística com a etnográfica reserva-se alguns ganchos, tais como: a antropologia 

como ciência da alteridade; a antropologia como a disciplina que considera a cultura como 

seu objeto; a etnografia é uma prática que leva em conta o contexto; a antropologia é de 

algum modo reguladora da interdisciplinaridade. Existem, portanto, de acordo com Foster 

(2014), muitos pontos de contato entre a antropologia e a arte contemporânea. Em sua crítica, 

ele destaca a autorreflexão e coloca o etnógrafo no centro da reflexividade.  

Foster (2014) levanta o debate a respeito desse alargamento interdisciplinar e suas 

fronteiras – estas, estabelecidas por Dacorso e Rosenblatt quando imersos no universo funk. 

No período de tempo em que ambos estiveram trabalhando, o desenvolver de modos de 

subjetivação do que é singular aponta para abordagens visuais que sublinham nuances de um 

processo de representação engajado no combate ao estigma.  

O salto da imagem do negro é positivado junto à multiplicidade de identidades da 

cultura brasileira, e é aí que os signos que tanto assolam o funk ganham deslocamentos de 

significantes, mediante a produção de differánce. Desenvolverei a seguir as informações que 

foram possíveis a partir das entrevistas com ambos os artistas, onde ficará claro como certas 

deturpações se sucederam.   

 

1.3 A imundice de Daniela Dacorso 

 

Todo o registro de Dacorso é em preto e branco, de caráter ficcional, com a presença do 

cômico, do festejo, do trabalho local. A fotógrafa não trata a imagem apenas como 

documento, mas como um mise-en-scène delicadamente criado, com elementos que sempre 

provocam deslocamentos de sentidos.  

No morro do Borel, durante a desmontagem de um soundsystem (parede de caixas de 

som), a fotógrafa clicou algumas pessoas que trabalhavam no local. Ela explica que, quando 

                                                 
41 “Autoconsciência” no sentido em que o próprio artista se reconhece enquanto etnógrafo, ou em forte relação com a 

etnografia, embora isso não signifique que a não-consciência exclua essa possibilidade.  



55 

 

  

revelou a imagem (Figura 4), percebeu que o retrato era muito semelhante a uma fotografia de 

Cartier-Bresson – e decidiu assumir a releitura, batizando-a de “O Menino de Bresson”.  

Com efeito, a nomeação de suas imagens é parte da obra. Os títulos dos trabalhos 

deixam algum rastro na linguagem, criando uma contínua oposição entre contrários, conforme 

a abordagem derridiana – pois a angulação parecida, a presença de um menino aparentemente 

da mesma idade, a similaridade do gesto de carregar algo conferem a “O Menino de Bresson”, 

desprezada a diferença temporal, uma delicadeza que pode parecer incompatível com a 

atmosfera do funk.  

A poética na nomeação da imagem de Dacorso evoca uma rica polissemia: este menino 

é como o de Bresson, famoso fotografo francês. Uma afirmativa simples, que não afasta a 

atmosfera do funk e de uma favela dessa possibilidade, produzindo uma instabilidade 

simbólica, perturbando a leitura, levando-nos a observar mais os rastros que a ideia de origem, 

em termos tanto da ambiência do funk quanto da leitura comparada do clássico retrato de 

Bresson.  

 
Figura 4 

À esquerda: “Rue Mouffetard”, Paris, Portrait. Henri Cartier-Bresson, (1954). 

À direita: “O Menino de Bresson”, Borel, RJ, Portrait, Dani Dacorso. (1998-2008). 

Fonte: Acervo Dani Dacorso (1998-2008). 

 

Durante a entrevista perguntei a Dacorso (DACORSO, 2016) se já havia sofrido alguma 

restrição ou ressalva em seu trabalho, visto que suas imagens apresentam forte teor erótico e 

cômico com relação aos significantes da criminalidade – como, por exemplo, armas, corpos 
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com roupas curtas, negros, danças sensuais. Ela respondeu que a procura por seus registros 

sempre foi grande por parte da imprensa – uma vez que ela havia construído vínculos que lhe 

proporcionavam trânsito livre, graças às suas relações amistosas com as comunidades e com 

cantores como Mr. Catra e Menor do Chapa, os mesmos dos retratos policiais do jornal O Dia. 

Ainda assim, os veículos de comunicação, jornais ou revistas, costumam solicitar 

imagens sobre os extremos do tema, nunca sobre as nuances. Não demandam uma abordagem 

autoral, mas um recorte temático, buscando, no conjunto de seu trabalho, alguma fotografia 

que seja “ilustrativa” do funk – gerando, segundo a fotógrafa, uma interlocução tensa, uma 

vez que os jornalistas tendem a buscar perspectivas predeterminadas e preconcebidas. “O 

contato com a mídia brasileira sempre foi muito complicado”, diz.  

 
Figura 5 

"De Brinquedo". Série “Totoma!”. 

Fonte: Acervo Dani Dacorso (1998-2008). 

 

A fotógrafa relata uma ocasião em que o cônsul brasileiro, em uma exposição no 

Netherlands Fotomuseum, em Rotterdam, Holanda, sugeriu a retirada de uma de suas imagens 

(Figura 5), a pretexto de não ser “representativa do Brasil” – ratificando o que já foi discutido 

sobre a cristalização da cultura nacional. O curador da exposição não cedeu à exigência e 

manteve a imagem, à revelia do cônsul.  

Segundo Dacorso, ainda que algumas abordagens internacionais busquem certo 

exotismo, fora do país há mais reconhecimento, mais respeito e menos determinismos, com 

espaço para levantar questões que dobrem o olhar exótico – uma vez que o diálogo já se 
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encontra em curso, tornando maior a possibilidade de escutas e trocas do que no Brasil. Aqui, 

em contrapartida, algumas vezes lhe sugeriram a retirada de uma ou outra fotografia de suas 

séries com base em critérios de faixa etária, na busca de evitar enfrentar questões morais.  

Mas nem sempre a circulação por diferentes espaços acarretou experiências 

desgastantes. O curador da mostra de Rotterdam, por exemplo, sugeriu que as imagens 

ganhariam força se acompanhadas de áudio, entendendo que a musicalidade poderia alargar 

os sentidos de quem estava distante do contexto das fotografias – o que foi visto de forma 

muito positiva pela artista. De fato, a interferência com música confere sentido às imagens, 

promovendo conversa com aspectos concretos do universo funk e reforçando suas 

características no espaço das galerias, em vez de apagá-los.   

Assim, torna-se possível que a representação de rostos e expressões, acessórios, 

montagem de cenas, cenários, danças, seja compreendida também como uma guinada para 

outras formas de produção de subjetividade, bastante distinta daquela dos recortes policiais. 

Em outras palavras, há outro modo de evocar o gênero portrait fotográfico nos ensaios, 

levando a noção de identidade a ser problematizada naquilo que as fotografias nos dão a ver.  

As disputas exemplificadas no relato de Dacorso (DACORSO, 2016) e as dissidências 

presentes nas imagens de ambos os fotógrafos inserem-se em um contexto de criação de 

novos imaginários sobre a periferia brasileira, em especial no Rio, demarcando e captando a 

demanda crescente por novos enquadramentos. 

Como sublinhei anteriormente, a década de 90 foi marcada por uma quebra de 

hegemonia na representação dos(as) favelados(as), tornando suas visibilidades mais plurais e 

abalando o antagonismo simplista entre morro e asfalto. Outros sentidos passaram a ser 

reivindicados justamente no local que fora o “berço do samba”. Entretanto, enquanto o 

sambista deriva sua força da associação com a figura do malandro, ao(à) funkeiro(a) restou a 

associação com a criminalidade, a personificação do rosto do que a mídia criou como 

“bandido” ou da concepção que se tem do que seja um “marginal”.  

Ao que parece, os signos do sambista não são tão ameaçadores por não ferirem os 

paradigmas de comportamento sexual da mesma maneira que o funk faz, associando crime e 

violência. Dacorso se diz incomodada pela constante acusação e rejeição que observa acerca 

da sexualidade que circunda o funk. O excesso de rejeição ao tipo de erotismo do corpo do 

funkeiro é algo que “dá nas vistas” de maneira repugnante, diz a artista. Principalmente 

quando certas imagens convocam um olhar a ver outras legibilidades corporais. 
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Ela conta que certa vez uma de suas fotografias (Figura 6) foi solicitada para ilustrar a 

capa de um livro sobre funk, de autoria do jornalista Silvio Essinger (2005). A editora 

produziu intervenções bruscas, transformando a imagem em uma espécie de ilustração ao 

estilo pop art, além da retirarem as mãos que conferem um teor erótico à cena. 

 

 
Figura 6 

À esquerda: imagem original, "Monstro de Mil Mãos". Série "Totoma". À esquerda: capa do livro. 

Fonte: Acervo Dani Dacorso (1998-2008). 

 

A ilustração foi reapropriada de forma moralizante, tendo seu contexto higienizado de 

modo a favorecer uma imagem “menos agressiva” e escandalizante, evitando suas imundices. 

Aqui, higienizar significa camuflar os elementos eróticos e raciais, recodificando-os. A 

alteração do “Monstro de Mil Mãos”, como a intitula Dacorso, provoca uma leitura deslocada 

de sua ideia primária, o que evidentemente não era o desejo da autora da fotografia.  

Essa deturpação simbólica que interdita a imundice numa via higienizante cria 

exclusões simbólicas. É o funcionamento dos significantes na via contrária do imundo, o que 

também deixa à deriva os signos para fluir na direção de outros sentidos, longe da atmosfera 

do funk.  

O corpo exposto e tocado é apagado. Não sabemos se a mulher em questão é negra, 

salvo pela sua indumentária e pelo próprio nome do livro, que nos leva a imaginar se tratar de 

uma negra, mas sem que possamos vê-la com clareza. Ou seja, há elementos que são 

incorporados à nova imagem, em detrimento de outros. Saem as mãos; excluem-se a 

proximidade e o toque; o outro, além da mulher, é eliminado do quadro fotográfico, 

apaziguando o exagero dos toques abruptos. A coloração artificial, por cima da roupa, da pele 
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e do cabelo, colabora para o ocultamento de quem pode ser essa mulher. Desse modo, a 

imagem chama atenção para outro padrão, fabricando uma socialização desse corpo que 

vincula mais a certa camada social do que a outra, por meio do apagamento do que pode ser 

visto como abjeção. 

Contudo, a defférance, nesse deslocamento de sentido, tem independência na sua 

derivação de significante – na contramão do próprio desejo da autora, que não pode controlar 

a deturpação simbólica da imagem, já que os signos nela criados dão a ver outros rastros.  

Essa citacionalidade, ou seja, a propriedade do signo de ser retirado de seu contexto 

“original” e deslocado para outro, e por isso mesmo produzir significado, escancara as 

condições simbólicas para a possibilidade de inscrição dessa imagem em outros contextos. 

Leva-se o que dela convém, não o que ela tem em sua imundice, a qual dirige o olhar para um 

lugar social sob constante apagamento.  

Mais uma vez, cabe destacar a reflexão de Didi-Huberman (2010, p. 205): do que esta 

imagem é imagem? Tanto na fotografia de Dacorso quanto na capa do livro, que evidências 

aparecem, e que representações primeiro se impõem? A imundice do quadro fotográfico de 

Dacorso e suas indecidibilidades criam a possibilidade de inscrever o funk em outros circuitos 

simbólicos; entretanto, conforme a própria característica da linguagem, não há como 

assegurar posições fixas para os signos, apenas rastros.  

 

1.4 A imundice de Vincent Rosenblatt 

   

O registro crítico de Rosenblatt ganhou notoriedade midiática em diversos canais de 

imprensa online e off-line, tendo igualmente circulado em diversos meios de comunicação. 

Seu trabalho é potente na criação de uma subjetividade diametralmente oposta às abordagens 

jornalísticas corriqueiras. O artista disponibiliza publicamente entrevistas, textos críticos, 

situações contextuais do cotidiano cultural das comunidades. As imagens sugerem um 

endosso visceral à encenação comum da ambiência do funk, haja vista a teatralidade presente 

nas imagens de seu acervo. A seguir, destacarei algumas que considerei significativas.  

Com frequência, o artista é procurado pela imprensa e por acadêmicos, além de receber 

convites para debates no meio funk. Conta com publicações em veículos internacionais muito 

fortes, como o jornal New York Times, a revista National Geographic, entre outros. A própria 

Dacorso reconhece a incursão de Vincent como mais expressiva – tendo frequentado um 

número de bailes muito maior, já que superou a resistência à incipiente fotografia digital no 
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ano de 2005, reduzindo seus custos. Segundo Leonardo Nascimento (2017), a relação do 

artista com o funk acontece quando: 

 

Morando no bairro de Santa Teresa, ele sentia a casa tremer com o grave que saía 

das caixas de som do baile do Santo Amaro, no Catete. O ano era 2005, período 

auge do funk proibidão. Ouvindo as letras cantadas pelos MCs, percebeu-se diante 

de algo muito significativo. “Eram proibidões muito fortes, seja por questões sexuais 

ou de guerreiros do tráfico. E me parecia uma verdade muito crua sobre o que estava 

acontecendo na cidade.” Ele decidiu que compraria alguns CDs no camelódromo da 

Uruguaiana, para investigar um pouco mais sobre esse fenômeno. Uma das compras 

foi o CD O fiel, de Mr. Catra. Ouvindo, reconheceu tudo que havia aprendido 

transitando pelas favelas cariocas até então: “um guia de sobrevivência, de ética, de 

comportamento”. Vincent decidiu que era o momento de ir conhecer um baile funk. 

Em um sábado de abril de 2005, ele foi ao Castelo das Pedras, na Zona Oeste do 

Rio. Lá, conheceu um dos donos do baile, que lhe deu autorização para fotografar o 

evento (SILVA, 2017, p.15). 

 

Pude constatar que boa parte das abordagens ou entrevistas feitas com Rosenblatt 

sublinham menos seu processo artístico que sua rica experiência com o funk – dada sua 

vivência de tantos anos dos bailes, que faz dele uma testemunha ocular privilegiada de festas 

que nem existem mais.  

Perguntei a Rosenblatt se havia alguma entrevista ou fonte prévia que se debruçasse 

mais a fundo sobre seu trabalho, além das fontes que eu já conhecia – Catraca Livre (2014), 

National Geographic (2015), Gazeta On-Line (2014), Proibidão.ORG (2014)42. O artista 

ratificou a qualidade das entrevistas e reportagens acima, bem como meu ponto de vista sobre 

elas.43  

Parece-me que uma das contribuições desta pesquisa de mestrado é organizar e refletir 

criticamente sobre as fontes acerca das imagens no funk, material que me pareceu disperso 

desde a elaboração do projeto, em 2015. Com efeito, as fontes citadas, de cunho etnográfico, 

trazem uma perspectiva da vida social do funk e seus conflitos – como é o caso do trabalho de 

maior fôlego, “Rio Baile Funk! Uma Antropologia Visual da Festa Carioca”, de Nascimento 

Silva (2017). No entanto, o autor faz a escolha metodológica de não utilizar as imagens, 

evitando apresenta-las como uma extensão de seus argumentos (NASCIMENTO SILVA, 

2017, p. 56). Já em minha própria entrevista com Rosenblatt, opto por confrontar as imagens 

e incluí-las no diálogo que desejo estabelecer com meu próprio texto. 

                                                 
42 Todas essas matérias e entrevistas anteriores, que ajudaram a compor um cenário, disponibilizo nas referências 

bibliográficas.  
43 Destaco, em especial, a do site Proibidão.Org, realizada pelo docente e antropólogo Carlos Palomini, do PPGAS (UFRJ). 

Rosenblatt indicou também o trabalho monográfico de Leonardo Nascimento da Silva (2017), da Faculdade de Cinema e 

Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (UFF).  
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Em vista da dispersão das fontes tocantes a esta pesquisa, busco trazer para o quadro o 

artista, seu processo e, por conseguinte, seu diálogo com o funk, a partir de suas imagens. 

Assim, implico o sujeito que viu os bailes, enfoco o necessário recorte das entrevistas 

anteriores, que ajudaram a construir este contexto, mas em especial, procuro dar visibilidade 

ao artista visual. Escolhi, portanto, deixar nossas trocas aparentes no texto, sob a forma de 

perguntas e respostas – que se deram a partir de conversas fluidas, que ora se deram entre dois 

fotógrafos e artistas visuais, ora se desdobraram a partir das inquietações que me instigam 

como artista-pesquisador. Desse modo, apresento a criação de uma fonte aos que se 

interessam em relacionar o funk à fotografia, visando sanar aquilo que constatei ser escasso 

por onde investiguei. 

Rodolfo Viana de Paulo (RVP): Como você explicaria seu processo artístico? 

Vincent Rosenblatt (VR): É difícil separar o processo artístico do processo geral, 

de ser convidado para o baile, ficar vivo, sobreviver aos perigos eventuais, da 

negociação das imagens com a comunidade, um processo complexo, movimentado, 

que contou com a colaboração de muitos agentes do funk, MCs, DJs, dançarinos, 

produtores. Em geral, nos bailes de favela, quem permite a entrada do fotógrafo 

também está arriscando sua vida. Se der merda, é quem mora lá que ficará exposto. 

Quem me convida transfere para mim a credibilidade para positivar o funk, não 

depreciá-lo. 

Com isso, sinto que devo devolver as imagens, e a forma que encontrei é deixando 

que eles mesmos as usem. Elas são constantemente alteradas e igualmente 

“remixadas” pelos agentes do funk. Tinha comigo guardada uma pasta com 

printscreens de todas as imagens utilizadas e reapropriadas por protagonistas do 

funk. Outra forma de contribuir é fazendo as projeções nas paredes dos bailes e 

comunidades. A terceira é ser um porta-voz, utilizando os espaços na imprensa que 

estive, ou estou, e militar em favor da existência do funk, combatendo essa espécie 

de ditadura cultural que interdita a escuta e a curtição da música que eles mesmos 

criaram.  

Ao longo dos anos, criei uma grande série de imagens do trabalho geral, o “Rio 

Baile Funk! Favela Rap”, e várias subséries. Há algumas com trabalhos mais 

particulares, como o “Funk Body”, que sei que lhe interessa mais, como os das 

equipes de som que foram destruídas ou perdidas na história.44 Este último entendo 

como um acervo documental [Figura 7]. Artisticamente falando, a série geral, “Rio 

Baile Funk!”, grande parte versa sobre a proximidade física com os funkeiros. Como 

o caso da série do “Funk Body”, que são os recortes corporais, uma série que cresce 

ao longo dos anos, uma vez que sempre a alimento com novas imagens quando 

identifico alguma pessoa, ou mesmo quando alguém me avisa “olha lá, serve para 

aquele seu trabalho”. 

RVP: Tenho perguntas mais específicas sobre o “Funk Body”; quero entender como 

você as criou? Pois nas legendas há nomes, localidades. São conhecidos seus? Como 

você estabeleceu esse pacto? Como foi a construção dessa série do funk? 

VR: Eu não sou um artista conceitual. Eu faço primeiro, depois o trabalho acontece 

na edição. Há sempre um balanço constante entre o que está na sua frente e a 

intuição. O conceito, o arranjo intelectual, vêm depois, onde eu penso o trabalho e 

em como mostrar esse trabalho depois, seja numa instalação multimídia, seja numa 

                                                 
44 As equipes de som eram grupos de agentes culturais que promoviam bailes e pertenciam a dada comunidade. Carregavam 

seus equipamentos, montados como enormes paredões de caixas de som, conhecidos como Sound Systems. Muitos foram 

destruídos pela violência policial ou extintos.  
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exposição tradicional. Não tenho uma intencionalidade no início. O início trata-se da 

boa chance de fazer o trabalho, e dele sair vivo. Os bailes são espaços 

subrepresentados, desde a história do Tim Lopes45 – havia pessoas inclusive que me 

chamavam de Tim Lopes, sempre em tom de brincadeira: “E aí, Tim Lopes?!”. A 

figura do fotógrafo é muito visível dentro do baile, era como um E.T. ali, com 

equipamentos muitos salientes, câmeras grandes e flashes. Em geral, há uma fase do 

baile que parece que todos só observam, o som é alto e dificultava conversas. Então, 

tinha um momento sempre difícil, uma espécie de pacto, já que tanta vultuosidade 

precisava de um certo momento de costume entre mim e os outros fotógrafos, 

conhecidos como “fotógrafos de balada”, contratado pela festa para promover o 

baile. Quando havia o pedido de alguém em algum momento, aí eu utilizava essa 

desculpa pra realizar trocas. Clicava um retrato posado e em seguida dizia: “me 

interesso mais por você aí, no fervo [festejo intenso] do baile, me ignorando”. Mas, 

para que isso fosse possível, o contato prévio abria essa brecha. 

 

 
Figura 7 

Morro dos Prazeres, sete da manhã. Desmontagem da Equipe Pitbull Boladinho. 

Por Vincent Rosenblatt (2007) 

 

RVP: Essa dupla performance tanto do fotógrafo, em que jamais saberemos se o 

fotografado está encenando para a câmera, ou só dançando despercebido, convoca 

esse lugar de um corpo mais vultuoso em suas imagens?  

VR: De certo modo, sim. Meu objetivo é sempre diluir minha presença e a saliência 

dos equipamentos a partir desses pactos. Estive em situações que não havia o que 

fotografar, por ser um baile pequeno, com excesso de armas. Dentro dessa estratégia 

de aproximação, os corpos sobressaltavam. Há a imagem de uma menina com uma 

tatuagem, pura sedução [Figura 8], no Fogueteiro, Santa Teresa. Naquele dia, a 

proporção de pessoas armadas era tão grande que não havia espaço para outros 

planos que não fossem os fechados. Aquela foto foi a única imagem do baile do 

                                                 
45 Foi um repórter investigativo, produtor da Rede Globo, assassinado em 2002 durante suas investigações nas favelas do 

Rio. O caso foi bastante público, o que tornou ainda mais hostil a presença de câmeras e fotógrafos em comunidades e bailes. 

Rosenblatt conta a Palomini (2014): “a memória do caso Tim Lopes estava mais presente, mas as meninas — Elaine, Aninha, 

Cris, Dani — decidiram me apresentar à autoridade local. Chegamos lá e me levaram ao [...], que muito naturalmente me 

disse não haver problema em fotografar o baile. Já de início, porém, eu sentia nos olhares que era uma imensa surpresa um 

fotógrafo ali”. 



63 

 

  

Fogueteiro aquele dia. Era a foto que dava pra fazer. As imagens do “Funk Body” 

[Figura 9], como nesse caso, são o fragmento de algum baile. 

Fui a dezenas e dezenas de bailes, onde pude voltar várias vezes: na Chatuba da 

Penha, no Pistão, na Árvore Seca, ou bailes em que eu ia de carona com MCs, com 

dançarinos, ou bailes em que seria muito caro chegar. Cheguei a gastar de trezentos 

a quatrocentos reais de táxi pra chegar ao Ferroviário de Austin. Articulava-me para 

conseguir tais convites em um baile no fundo da Zona Norte, no fundo de Campo 

Grande, onde os DJs tinham resolvido com a milícia que ali se poderia fotografar. 

No auge de minhas loucuras, gastando dinheiro de transporte quando não tinha 

carona, às vezes, eu nem fazia uma foto que eu gostava. 

Toda a composição desse acervo, que já dura mais de 10 anos... nele há fotos novas 

que tomam o lugar de antigas, caso as novas estejam à altura das que previamente 

editei. Como disse, o processo é muito a posteriori, os recortes são feitos depois, 

pensando no que desejo mostrar, com base no que vejo nas imagens. Não é um 

documentário, não é uma reportagem, pois eu omito muitas coisas, é uma construção 

a partir de fragmentos de inúmeros bailes, é uma visão peculiar que constrói 

constantemente a série alucinada do “Rio Favela Black” e suas subséries46. 

 

 
Figura 8 

Série “Funk Body”. 

Por Vincent Rosenblatt (2007). 

 

RVP: Você fotografa o funk desde 2005. Nesse ano, a fotografia digital não era tão 

incipiente, certo? Teve diferença pra você a discussão digital versus analógico? A 

própria Dacorso fala que o número de imagens dela é bastante reduzido devido a 

isso. 

VR: Até 2005 eu resisti bastante, eu era o cara do filme em médio formato. No 

entanto, no espaço do baile funk nessa época, poder mostrar imediatamente o 

resultado era uma experiência nova, uma forma de aproximação das pessoas que 

você fotografou – e também uma segurança. Se alguém armado ou chapado 

[drogado/bêbado] viesse me acusar de ter fotografado ele, era fácil mostrar na 

câmera. Cada ano os sensores digitais são mais aprimorados, não há como negar que 

o digital ampliou o leque do visível, do fotografável em baixa luminosidade. O 

digital abriu espaço onde sem flash você nunca poderia fotografar. 

 

                                                 
46 Rosenblatt segue ainda alimentando a série, sempre que julga oportuno.  
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Figura 9 

Série “Funk Body”. Morro do Andaraí, Tijuca. 

Por Vincent Rosenblatt (2011). 

 

Tem muita coisa que o digital permitiu, pois eu não poderia ter dedicado esses anos 

todos comprando e revelando filmes. Permitiu, economicamente, eu me dedicar 

tanto tempo a clicar bailes funks. Mas eu era contra. Há fotos diurnas em 2005/6 

onde fotografei “Os Hawaianos” [Figura 10], na Cidade de Deus, “Os Moleques 

Sem Limites”, na Mangueira, ainda com médio formato. 

 

 
Figura 10 

“Os Hawaianos”, em médio formato. Cidade de Deus. 

Por Vincent Rosenblatt (2007). 

 

Com o digital você tem mais coisas para olhar, se produz um maior volume de 

imagens. Tecnicamente, me permitiu progredir, me deu maior mobilidade, porque eu 

podia fotografar com menos luz à noite, por ter ISOs47 maiores. Mais uma vez, 

                                                 
47 ISO (International Standards Organization) trata-se da propriedade da câmera de ser mais, ou menos, sensível a luz. 

Atualmente, com as câmeras digitais, em baixa luminosidade, há o recurso do aumento do ISO. Antigamente, era necessário 

prever rolos de filmes específicos para usos diurnos e noturnos, dado a variação de luminosidade. Por sua vez, tornava 

necessário ao fotógrafo portar mais de um equipamento para não desperdiçar os filmes em utilização, bem como, portar 

muitos rolos de filmes. Além disso, a prática com o filme e suas etapas de revelação são significativamente mais onerosas que 

a tecnologia digital. É desse universo de facilidades e conveniências que converso com Rosenblatt.  
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economicamente, permitiu a dedicação total por anos e anos, sem os custos altos do 

filme – além da segurança de mostrar que o trabalho no baile não era sobre 

flagrantes, deixando atuar com base no ditado onde “quem não deve, não teme”, já 

que na favela o que vale é a palavra dada.  

Em dez anos, uma ou duas vezes eu tive que mostrar o que eu fiz para alguém no 

baile, dando alguma satisfação. Mostrar o visor era uma forma também de provar a 

boa-fé para as pessoas que queriam ver o que eu estava fazendo, além de 

tecnicamente ir além. O digital me pegou através do baile funk. Antes do funk, 

nenhum tema me levou a pensar no digital. Não é uma coisa em oposição à outra. As 

novas câmeras só aumentaram o leque da possibilidade diante da precariedade da luz 

noturna. Um ponto importante é o pretexto da aproximação da pessoa que você 

fotografou; você mostra para ela imediatamente a beleza que você enxergou ali, no 

momento que você clica e ela mesmo se aproxima pra ver o que você fez.  

RVP: Isso me parece um momento de experiência com a câmera, com o fotógrafo, 

com aquele instante ali, que de fato o digital rearranjou para você. 

VR: Sim, e a pessoa pode não gostar e pedir para apagar. Tem a ver com gostar e se 

identificar. Há brevemente comigo um momento de coanálise, onde é dividida a 

edição. Se eu concordo, eu apago; se eu discordo, argumento.   

 

Como, em geral, o fotógrafo é uma figura em evidência, Rosenblatt se tornou um rosto 

familiar. Ele conta que até hoje é reconhecido pelos frequentadores dos bailes, desde os 

primeiros que frequentou, no Castelo das Pedras, entre os anos de 2005 e 2008, até o do 

Passeio, um baile de asfalto liderado pela equipe Curtição Rio – região próxima ao Museu de 

Arte Moderna (MAM) e ao aeroporto Santos Dumont, que é um grande ponto de encontro de 

muitas comunidades. A equipe que promovia o baile funcionava como uma espécie de 

curadora desse universo, reunindo muitas outras, de distintas localidades. Era comum a 

realização de duelos entre equipes de comunidades diferentes, o que, por sua vez, levava a 

uma mistura de pessoas de muitas regiões – da Tijuca, da Zona Norte, da Zona Oeste. “Era 

um baile de asfalto bom”, reitera Rosenblatt.  

Foi nesse baile que Rosenblatt que ganhou os primeiros convites para ir a bailes de 

favela. Em 2005, o grupo Bonde das Tchuchucas o levou pela primeira vez à Chatuba da 

Penha48. A partir dali, fez outros contatos. Foi no Baile da Mineira que conheceu o DJ 

Pernalonga, também um importante produtor cultural, que o convidou, na época, para o 

grandioso baile da Árvore Seca (SILVA, 2017, p. 16).  

                                                 
48 Em entrevista à Carlos Palombini, Rosenblatt responde uma pergunta de Adriana Facina que o leva a descrever suas 

impressões desse baile: “Você chegava na Chatuba, era outro país. A gente não estava mais no Rio de Janeiro, no Brasil. Era 

um espaço, não sei como explicar. Seria a alegria particular do povo da Penha? Era um caldo de vários fatores que dava certo. 

Uma incubadora de MCs que estourariam depois: Smith, Max, Orelha, outros. Excelentes DJs: o Napô — DJ Napô da Pitbull 

— e o Byano, que estourava todos os sucessos, produzidos para o baile e nele testados. Talvez a personalidade dos bandidos 

do momento, muito festeiros. A mistura da favela com globais: às vezes esta atriz, aquele ator. Jogadores de futebol: o 

Adriano, que morava perto e não deixava de se divertir. A pessoa sabia que podia ir e jamais alguém mexeria com ela. E o 

povão funkeiro, pra dançar até se acabar. O baile ficava muito lotado, a quadra parecia pequena, e nunca uma briga! Havia 

uma harmonia coletiva no caos organizado.” (ROSENBLATT, 2014). Entrevista concedida à Carlos Palombini, disponível 

em: <http://www.proibidao.org/vincent-na-chatuba/> Acessado em: 18/02/2018.  
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Nos bailes de favela, Rosenblatt era abordado por pessoas que havia fotografado no 

baile de asfalto do Passeio, o que o levou a estabelecer laços cada vez mais sólidos. Ele conta 

que, indo à comunidade do Jacaré por convite da dupla Serginho e Lacraia, ao passar por um 

beco, entre diversos homens armados, se apresentou. No entanto, as pessoas responderam que 

já o conheciam. Nesse sentido, o artista obteve uma espécie de passei livre. Como dito, a 

tensão causada pela presença do homem branco com uma câmera é grande, sendo uma reação 

às muitas abordagens jornalísticas estarrecedoras da década de 1990.  

Essa reelaboração da imagem do fotógrafo a partir do próprio também permitiu a 

Rosenblatt criar pontes entre outros interessados em abordar o funk por uma perspectiva 

positiva – como quando ele negociou, junto à sua rede de relações, a entrada de uma equipe 

de documentaristas para cinegrafar o baile do Morro dos Prazeres. 

O fotógrafo conta que, porque viveu aqueles bailes, até hoje é ajudado quando precisa. 

Às vezes é reconhecido no ônibus, na rua, sendo chamado pelo nome do baile – "e aí, Árvore 

Seca?!", "e aí, Boqueirão?!". Sua rede, ao mesmo tempo em que lhe proporcionava a 

possibilidade de trabalhar, cumpria também uma função de proteção. Nos bailes de favela, os 

DJs anunciavam constantemente sua presença; por mais que a diretoria49 local tivesse 

conhecimento do fato, o aviso recorrente era necessário porque, como o baile ia enchendo 

com o passar da noite, garantia-se assim que outras pessoas, de outras comunidades, 

soubessem que ele estava lá.  

Rosenblatt explica que, em meio a essa complexidade, ocorriam atritos eventuais – em 

geral, envolvendo gente que não o conhecia, por paranoia derivada do uso excessivo de 

drogas ou álcool – os “doidões”, que o associavam a um “X9”. Nessas ocasiões, porém, a 

própria rede local o protegia, e os atritos eram pouco expressivos em comparação com a 

acolhida e a proteção. 

Os bailes aqui mencionados, presentes em boa parte das imagens de Rosenblatt, já não 

existem mais. O que restou deles foram suas imagens. Quando o Estado abria editais para 

promoção de cultura local, suas fotografias eram utilizadas como comprovação do patrimônio 

cultural de dada comunidade. Os próprios produtores da Árvore Seca, do Pistão, da 

Providência tentam resgatar os bailes ancorando-se no que ficou deles: as imagens (Figura 

11). 

                                                 
49 “Diretoria”, aqui, é a categoria nativa que se refere a um mecenas local, em geral o chefe do tráfico. Dacorso também relata 

o mesmo fato.  
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Figura 11 

O mítico – e hoje proibido – baile da Chatuba, na Penha (RJ). Sob a batuta dos DJs Byano e Napa, era 

conhecido como o “Maracanã do funk”, recebendo cerca de 20 mil pessoas. Imagem que abre a matéria da 

revista National Geographic (2015). 

Por Vincent Rosenblatt. 

 

RVP: Você comentou comigo uma vez que teve suas imagens rejeitadas por sentir 

que há, no campo da arte, alguma resistência àquilo que tematiza o que é popular. 

Como seu trabalho foi recebido por críticos e por exposições nas artes visuais? 

VR: É difícil separar as fotos do meu trabalho e de meu jeito. Sou meio antissocial. 

Não sou um bom artista em termos de marketing, para me autopromover. Acredito 

no meu trabalho, só não tenho muita coragem para entrar no circuito oficial. Sou eu 

que invisto, não espero. Isso é disfuncional, escapa ao que se deve fazer para estar 

circulando no mundo da arte. Mas existem duas figuras. De certa forma há as já 

marginais, que são pessoas muito receptivas, e há outros que não querem nem olhar, 

dado o tema. Parte do isolamento artístico se dá devido ao tema, que não conversa 

com as classes médias e altas, que não enxergam alguma beleza ali, mas também eu 

não faço o necessário para o meu trabalho ser visto. Boa parte da culpa é minha 

mesmo. Meu trabalho foi descoberto por acaso, por editores de revista, pelo curador 

do Oi Futuro, o diretor da Maison de France, que pertencem a alguma minoria que 

se sensibiliza com o meu trabalho. Mas tem outros que não querem ver o tema, me 

classificando com um grupo de fotógrafos populares. Não vou reclamar, eu sei tudo 

que deixei de fazer. Porém, não é o meio da arte só... é a selva da internet também. O 

Catraca Livre publicou as fotos (Figura 12), foi um dos posts mais compartilhados e 

curtidos. Na época, foi uma tempestade, centenas de pessoas me adicionaram, houve 

uma rejeição enorme de pessoas que confundem a fotografia com o sujeito 

fotografado. Gente que odeia funk, que odeia o Brasil preto, periférico. Fui chamado 

de “gringo pervertido”, recebi até um e-mail sugerindo aconselhamento psicológico 

e coisas absurdas como “você deveria vir fotografar no sul do Brasil, onde o povo é 

bonito”.  
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Figura 12 

“Mulher Jaca”. Baile em Nova Iguaçu. Uma das imagens publicadas na matéria do Catraca Livre (2014). 

Por Vincent Rosenblatt.  

 

Só de mostrar essas imagens já mexe com essas feridas, essa doença da alma do 

Brasil. O que me deu força foi o mundo funkeiro e o underground black, que me 

convidam sempre pra fotografar, onde os convites são incessantes, pois eles se 

identificam com o jeito que eu os represento.  

RVP: Fora do Brasil houve maior abertura? Você foi olhado com exotismo?  

VR: Houve muita circulação de publicações na Holanda, na Suécia, em Nova York. 

Houve publicações desde o New York Times até uma revista do Paquistão, a única 

revista de arte do país... muitas boas publicações. E, de repente, sempre recebo um 

e-mail com uma oferta de publicação. A recepção sempre é boa. Já os brasileiros que 

moram fora criticam, nos comentários online. É o brasileiro que não quer ser 

confrontado, no exterior, com a imagem do país de que ele tentou se afastar ao 

máximo. Publiquei muito mais no exterior do que no Brasil. O que me tornou 

conhecido aqui foi o Catraca Livre, a capa da National Geographic (Figura 13) e 

uma ocupação artística no [hospital] Matarazzo, em São Paulo, “Made by Brazilian” 

que foi muito vista. Lá fora há vontade de ver o Brasil em sua diversidade, no seu 

fenótipo.  
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Figura 13 

Capa da National Geographic (2015), a partir do portrait de Sabrina Ginga,  

na gravação do clipe da música “Vira a Cara”,50 do DJ Leo Justi. 

Por Vincent Rosenblatt (2015). 

 

RVP: Uma vez conversamos por comentários no Facebook e sua fala dizia algo do 

tipo: "eu me sinto porta-voz daqueles que eu fotografo". Eu gostaria de ouvir de 

você em que medida estas coisas se separam ou estão juntas – o tema funk e a 

imagem do funk – nas suas fotografias.   

VR: Eu tento evitar usos errados de minhas imagens em matérias desfavoráveis ao 

funk. Há a questão do texto que às vezes preciso guiar o jornalista, ou mesmo 

escrever o texto ou uma entrevista minha acompanhando as fotos. É onde eu consigo 

passar o que as fotos não mostram. Tento expor todo o processo de resiliência dos 

funkeiros para curtir suas festas, apesar da violenta repressão policial, do rolo 

compressor dos caveirões51, etc. Enquanto, nos clubes da Zona Sul, da Barra e de 

outros lugares do Brasil, todo mundo pode curtir o funk, mas na raiz de quem 

desenvolve, não. Há comunidade que não há o direito de escutar seu som em casa, 

devido à truculência e opressão local. Tento colocar isso sempre nas matérias, isso é 

minha militância. Quando [os jornais] O Globo e Extra quiseram me entrevistar, 

após o Catraca Livre, ali pude dividir o espaço: "vamos fazer isso na Chatuba da 

Penha e entrevistar o DJ Byano, que não pode mais fazer o seu baile." A Chatuba era 

um ponto de encontro da periferia, inúmeras famílias de barraqueiros [camelôs], 

gente até de outros estados, vivendo do baile – e hoje é um deserto. Os meus 

registros se tornaram patrimônio histórico do lugar. Hoje, vejo no Facebook os 

bailes da Árvore Seca e do Pistão utilizando minhas fotos de anos atrás. Tento 

                                                 
50 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5GMoFubJkIU>. Acessado em: 22/12/2017.  
51 Caveirão é o nome dado ao carro especialmente blindado da BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na cidade 

do Rio de Janeiro para incursões nas favelas. O nome é dado em alusão a caveira símbolo do BOPE plotado no carro.  
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promover, por esse constante vai e vem das fotos, seja em projeções nas paredes, 

seja na imprensa... procuro exercer meu lado militante, onde guio os jornalistas 

novos no tema, tentando pressionar as autoridades locais pela imprensa.  

RVP: Quanto às projeções, me dá a sensação que você está devolvendo à 

comunidade o que você viu. Aquilo que o Hélio Oiticica fala, o "museu é o mundo". 

Há projeções suas em bancas de jornais, nos muros... como a comunidade recebe 

isso? 

VR: São as lembranças mais gostosas. Há sempre surpresas, tem momentos que as 

pessoas param e ficam olhando para as paredes. Eu lembro de momentos assim no 

São João, na Árvore Seca, na Boca do Mato, na Vila Cruzeiro, das pessoas vidradas 

vendo a cena funk.  

Existem pessoas que vêm falar comigo, me parabenizar. Pra mim, é um momento de 

gozo artístico. Ter o retorno de quem eu fotografei é sempre muito importante, isso 

desde meus dezoito anos como artista.  

Quando eu desenvolvi o projeto “Olhares do Morro”52, de 2002 a 2008, no Santa 

Marta, nós já fazíamos projeções. Era uma forma dos jovens fotógrafos poderem se 

afirmar e criar relação com a fotografia, num lugar onde a fotografia é sempre 

suspeita. Suspeita, pois é utilizada como um auxílio da polícia, por uma imprensa 

burguesa, sempre destacando imagens mortíferas de um morador em detrimento das 

imagens de seu lazer. Os jovens do “Olhares do Morro” enfrentavam os olhares de 

seus amigos, seus vizinhos, era uma forma também de sinalizar para o poder 

paralelo que existe um lugar para fotografia que não é o do X9 ou o da guerra, mas 

também a cultura, o cotidiano, etc. Ou seja, essa rotina de projeções [Figura 14] eu 

já comecei antes do meu trabalho com os bailes. 

 

 
Figura 14 

Slide shows das imagens de Rosenblatt. À esquerda, Dona Marta. No centro, Árvore Seca.  

À direita, Campo da Ordem, Complexo da Penha (2009) 

Fonte: Acervo Vincent Rosenblatt (2005-2014) 

 

Por sinal, tocar duas mil pessoas em um baile – vai ser a mesma quantidade de gente 

que vai tocar uma galeria, durante um mês, num centro cultural. Dificilmente o 

pessoal da Penha, do Lins, do Engenho de Dentro, vai pagar uma condução para ir 

ver uma exposição, sei lá, no Flamengo. A projeção é uma forma de me nutrir 

enquanto artista. Há, é claro, o desejo de mostrar meu trabalho. É como se eu 

sequestrasse o público, mostrando as imagens bem grandes. É quase um excesso de 

vaidade [risos]. Ali, de surpresa, eu obrigo o público que eu almejo a olhar meu 

trabalho. Igual músico que toca na rua e que obriga quem passa a ouvir o trabalho. 

RVP: Diga-me se você concorda com o que eu vou afirmar: lendo todas as suas 

matérias e fontes que referenciamos, me parece que é um fato para os pesquisadores, 

jornalistas, além dos MCs, das pessoas que frequentavam os bailes, que você é uma 

espécie de testemunha ocular. Especialmente por estar com uma câmara na mão em 

tantos bailes, dada a hostilidade que era um fotógrafo portar uma, justamente por 

esses lugares que não existirem mais como antes. Nesse sentido, venho encontrando 

uma escassez enorme tanto de pesquisas acadêmicas, artigos ou outras fontes, sobre 

                                                 
52 Segundo Leonardo Nascimento (2017, p. 14), “o projeto aconteceu por seis anos em um ateliê no morro Dona Marta, em 

Botafogo, Zona Sul do Rio, e tinha como objetivo formar jovens fotógrafos que trabalhassem para mudar a imagem da favela 

na opinião pública, sempre associada à violência, a corpos mortos e a todo tipo de preconceitos possíveis. Para Vincent, 

ninguém faria melhor esse trabalho do que os próprios moradores”.  
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a presença do público LGBT nos bailes. Encontro pistas, breves menções, não acho 

dissertação ou teses aprofundadas, só relatos. Você poderia me oferecer o seu?  

VR: Há a figura do DJ Pernalonga.53 No início dos anos 2000, ele é o primeiro 

empresário do Sergio e Lacraia, foi empresário do Mr. Catra e de um sem-número de 

outros MCs. Ele que fomentou o baile da Árvore Seca, um homossexual, vivia na 

favela com outro homem, já no início dos anos 2000. Existia certa chacota pelos 

MCs, mas tinha força no lugar que ocupava. Parece que na favela o homem 

afeminado, que vai dançar ou rebolar mais que uma menina, tem um maior lugar de 

aceitação. Uma figura forte da homossexualidade do latino-americano. Se comparar 

com a cena europeia, há menos essa expressão, há outros ethos. Quem tem seu lugar 

menos definido é o homossexual não-afeminado, uma vez que, na favela, onde tudo 

deve ser muito transparente, onde todos querem saber tudo de todo mundo, esse que 

parece homem, e não é heterossexual, incomoda. Mas eu não estudo a questão.  

RVP: Eu não me preocupo com os termos certos, ou com os policiamentos sobre 

eles. Eu estou interessado em saber o que você viu em tantos anos de bailes. Como 

eu disse, não há registros sobre isso, só encontro pistas. Imagino que você possa 

apontar mais sobre elas. Esses vestígios eu encontro em imagens que vejo suas, 

outros eu encontro nos relatos dos seis rapazes que são meus interlocutores, que 

frequentaram parte desses bailes que você menciona. Certa vez eu disse a um deles 

que hoje os gays estão mais presentes, e fui corrigido. Me disseram: "as gays já 

existem há muito tempo, agora que elas são visibilizadas". E aí me contam que, no 

baile da Pedreira, eles sabiam que era do lado da caixa de som que ficavam as 

sapatões, as bichas e as travestis. Ou seja, dentro do baile ainda tinha uma 

subregionalização. 

VR: Bem lembrado. Tinha em vários bailes uns cantinhos definidos. Cada um no 

seu quadrado. Tinha a ver com quem vinha de tal favela, de tal lugar também. Mas a 

presença das gays nos bailes foi muito notória. 

RVP: Quero te pedir alguns esclarecimentos sobre imagens específica, como esta 

(Figura 15):  

 

 
Figura 15 

“Parada Gay de Manguinhos”, para a revista Têtu. 

Por Vincent Rosenblatt (2014) 

 

VR: Essa imagem foi em Manguinhos. Foi uma encomenda de uma revista gay 

francesa, chamada Têtu. Foi uma proposta de uma jornalista lésbica que mora no 

                                                 
53 Essa entrevista foi realizada no mês de agosto de 2017. Em conversas com outros colegas, em seminários dedicados ao 

funk, o nome de Pernalonga também apareceu. Depois que Rosenblatt o destacou, estava seguro de que deveria entrevistá-lo, 

inclusive por sugestão de Matheus Aragão, produtor do “Rio Parada Funk”. No entanto, o DJ Pernalonga faleceu em outubro 

de 2017.  
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Rio. Foi a Parada Gay de Manguinhos, em 2014. É uma revista que já faliu. Tenho 

imagens com teor homoerótico, abraços masculinos, esfregões. Duas ou três 

imagens assim, mas os rapazes não se leem desta forma. Mas essas imagens 

chamaram atenção de curadores, colecionadores e de críticos gays. Os curadores 

observam isso como homoerotismo [Figura 16].  

 

 
Figura 16 

São João de Meriti. 

Por Vincent Rosenblatt (2014). 

 

RVP: Mas quem conhece a ambiência dos bailes sabe que não é essa a ambiência 

gay. Isso é uma brincadeira muito heterossexual, inerente socialização dessa faixa 

etária. Não vejo homoerotismo, precisaria esgarçar muito essa compreensão para lê-

la deste modo.  

VR: Exato. Eu concordo contigo, pra mim isto é pura brincadeira de heterossexuais. 

RVP: Há outro retrato seu, da personagem Lacraia, num camarim [Figura 17]. Fale 

sobre ela. Não encontrei a identificação do ano. 

 

 
Figura 17 

Portrait "Lacraia".  

Por Vincent Rosenblatt (2005). 

 

VR: É a Lacraia, em São Gonçalo ou Itaboraí. Essa imagem é de 2005.  

RVP: Existiam muitas “lacraias” que você conseguiu observar? Eles ou elas se 

deixavam fotografar? 

VR: Sempre tinham travestis, não muitas... ou alguns “irmãos da Lacraia”, como 

elas brincavam. Sempre havia figuras como ela. Sempre houve. Eram receptivos a 

mim. Eles(as) sofrem uma sub-representação. Então os problemas, na minha 
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percepção, eram mais pela interiorização do racismo, uma espécie de ódio de si: 

"não me fotografe, porque estou feio". Entre meninas e gays, mais no início dos anos 

2000. 

 

Durante a entrevista, convidei Rosenblatt para, com sua subsérie “Funk Body”, integrar 

o acervo do grupo de pesquisa Fotografia Imagem e Pensamento (FIP) da Escola de 

Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ), coordenado pelo 

professor Antonio Fatorelli. Devido ao excesso de uso indevido de suas imagens – problema 

que ele enfrenta quase semanalmente –, o fotógrafo ofereceu certa resistência, justificando seu 

receio por se tratar de sua fonte de renda. Então, lhe propus outro ponto de vista: 

 

RVP: Eu me deparo com uma questão: há uma escassez de fontes. Ainda que exista 

uma quantidade diversa e cada vez maior de publicações sobre o funk, há escassez 

nas pesquisas sobre sua imagem, especialmente no campo da arte.  

A universidade brasileira vem aos poucos empretecendo. O povo negro quer acessar 

a própria história e usar as canetas dentro da universidade, e esbarramos na escassez 

de fontes, nos ancoramos em títulos clássicos, literatura estrangeira e pouquíssimos 

trabalhos densos com imagens, tal como o teu. Os próprios rapazes que estão na 

minha pesquisa são pessoas longe do estereótipo do favelado. Se leem como 

favelados, mas são universitários, viajam ao exterior, falam línguas, uma espécie de 

sintoma do Brasil dos últimos quinze anos, que permite algum acesso a outros 

espaços, ainda que muito disputados ainda.  

Portanto, reconheço que há uma importância de uma sistematização crítica da 

imagem do negro na fotografia contemporânea, e esses acervos acabam colaborando 

para essas pesquisas. Em geral, as dissertações são enterradas em bibliotecas e 

pouco acessadas. Além do mais, é um fato que, quando há verba para publicação, 

raramente há um espaço privilegiado para a imagem. Ou seja, fala-se de imagens, 

mas não as mostram, referenciando-as de maneira muito difícil e pouco prática para 

encontrá-las. Além do que, nem sempre conseguimos autorizações. Para mim, é 

genuíno, enquanto pesquisador, que esses espaços existam.   

Enquanto artista e fotógrafo, tenho as mesmas preocupações que você. Eu vivo 

disso. Então, não desejo o uso vulgar das imagens em nenhum sentido. A relevância 

é essa, de ser um lugar sistematizado e com acesso facilitado, para quem precisar.  

VR: Eu prefiro ver caso a caso. Sua abordagem e de outros acadêmicos, eu estou de 

acordo. Eu geralmente trabalho com o Carlos Palombini [docente/pesquisador do 

Museu Nacional – UFRJ), o Dennis Novaes [atual doutorando, orientando da 

docente Adriana Facina, no Museu Nacional – UFRJ], que são acadêmicos que gosto 

de me aproximar. Recentemente, o Leonardo Nascimento [monografia, 

Universidade Federal Fluminense (UFF), 2017]. Mas [ele] fez uma abordagem mais 

geral sobre meu trabalho, não um corpo a corpo com as imagens, como você está 

propondo.  

 

Podemos perceber, a partir desses relatos, que, nas trocas tanto com Rosenblatt quanto 

com Dacorso, o chamado das imagens para o diálogo faz aflorar, de maneira intensa e vívida, 

experiências negativas de violência física e moral. A violência marca os MCs e agentes do 

funk de um modo muito profundo, em seus espaços afetivo-sociais. Esse cenário gera uma 

reflexão epistemológica sobre fotografias imundas, a partir das práticas de imundices que as 

geram. Portanto, endossa-se a estes embates a complexidade na produção de imagens que 
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tematizam o funk, podendo possibilitar que essas iniciativas sigam positivando fenômenos 

sociais solapados por estigmas.  

Os signos aqui presentes, nessas relações entre corpo e imagem, são parte de uma 

disputa simbólica por novas abordagens de suas leituras. Como discutido, os significados não 

podem ser congelados, mas sim perturbados, colocados em outras direções.  

Durante as entrevistas, pedi a Dacorso que me sanasse uma curiosidade. Expliquei que 

fora marcante o momento, no MAR, em que ela estava firmemente de mãos dadas com Menor 

do Chapa, enquanto Rosenblatt exibia o recorte de jornal com sua imagem como criminoso. 

Ela contou que se tratava de um período em que o tema estava bastante presente em seu dia a 

dia. Na época, sua relação com Menor permitiu que ele lhe apresentasse sua comunidade; 

levou-a à sua casa, apresentou-a à sua mãe, mostrou-lhe sua laje. Em resposta a tal 

proximidade, ela o fotografou em diversos shows e outras ocasiões. 

Dacorso também contou como, em certos ambientes, ao fazer alguma exposição oral, 

precisou defender o funk – mesmo sabendo que não daria conta das contradições do gênero. 

Afirmou que sempre foi difícil encontrar lugar para essas falas; as visões sempre foram 

polarizadas. E protestou: “ignorar os contornos é retirar a gênese do funk de alguma maneira”.  

A complexidade da legitimação do funk, em termos tanto legais quanto subjetivos, 

encontrou, no que tange ao seu ethos, pouco engajamento ético de outros meios de produção 

hegemônicos. Nesse sentido, o campo da arte pode de algum modo produzir dissidências no 

registro imagético da diversidade cultural do negro no Brasil. Pode também proporcionar 

contornos mais densos às nuances que configuram aspectos da identidade brasileira forjados 

nos processos históricos, sociais e econômicos, cada vez mais complexos e pulverizados – 

sem, contudo, deixar de confiar à arte um lugar importante para perturbar, deturpar e imundar 

aquilo que se pretende fixo ou imutável, seja na história, seja nas linguagens.   

Desse modo, pensar a imundice se estende ao fazer artístico, que engendra um processo 

que não se restringe a abordagens superficiais e apressadas. É importante destacar que ambos 

os fotógrafos, Dacorso e Rosenblatt, dedicaram vários anos a suas imersões, o que lhes 

possibilitou criar, com o Outro, elos efetivamente baseados em alteridade.  

O imundo, em suas imagens, emerge negando as dicotomias. Como o próprio 

Rosenblatt coloca, para gerar essa prática é quase impossível distinguir entre a própria vida e 

o gesto artístico que se busca. Há uma tomada de posição que recusa as questões que 

vinculam as imagens no campo da moral e das convenções acerca do belo. Se há o exótico, há 
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no olhar de quem? Pois seus sujeitos e agentes se identificam com o lugar criado no mundo 

das imagens de Rosenblatt e Dacorso.  

Talvez o exotismo se misture no olhar de quem vê e desconhece o modo de socialização 

do outro. Ou por, simplesmente, não ser possível criar naturalidade no próprio olhar quando 

se vê, em uma imagem contemporânea, um(a) negro(a) fora do quadro policial, com seu 

fenótipo à mostra, sem camuflagens ou, como propus, higienizado. É possível que exista esse 

outro lugar que não seja a tríade simbólica tão falada. A meu ver, a imundice também pode ser 

uma forma de olhar essas questões e ver o outro.   

Nos capítulos seguintes, será aprofundado algo que vem se sobrepor ao que foi 

abordado neste: o caso, também imundo, da bixa-preta e o funk.  
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2. RELATO ETNOGRÁFICO E A ARTE: A BIXA-PRETA NO FUNK DO RIO DE 

JANEIRO.  

 

Neste segundo capítulo, lançarei mão de algumas práticas do campo da etnografia que 

me permitirão conversar com os sujeitos que as imagens tematizam no funk. Conforme 

apontado no final do capítulo anterior, são escassas as fontes que demarcam a presença da 

pessoa LGBT no universo do funk, ainda mais quando se trata de sua visibilidade.  

Parafraseando MC Linn da Quebrada (2016), a bixa estranha, louca, preta da favela 

produz embates quando mostra o seu corpo arlequinado (MARTINS, 2006), o que por ora 

quer dizer a utilização de trajes, acessórios e próteses multicoloridas, e que retém a cena por 

onde passa para si. Desse modo, a partir de visualidades que revelam conteúdos sócio-

políticos, é possível ver um ethos específico, que grafa no corpo modos de existência que, 

muitas vezes, são alvo de chacota.  

Esta pesquisa não nasceu com a finalidade de produzir uma etnografia, a qual 

tampouco faz parte de seu campo, mas sim do desejo de falar sobre o contexto que venho 

experimentando em uma produção artística e autoral, conforme exponho no terceiro capítulo. 

Contudo, este capítulo trata de uma exploração de minha vivência com um grupo de seis 

rapazes do universo funk que evoca um relato etnográfico, tornando mais compreensível um 

modo de vida e existência – o da chamada “geração tombamento”.54 Com eles desejo trazer a 

reflexividade que me atravessa por meio de um diálogo. 

Nesse sentido, tomo como desafio a tarefa de dizer quem são estes seis rapazes nesta 

pesquisa, colocando-me em constante exercício de alteridade, a partir de nossas vivências. 

Levarei em conta as alegorias que meu texto suscita ao ser escrito e, consequentemente, ao 

ser lido (CLIFFORD, 2016, p. 153) – o que significa emular as diferentes vozes que adiante 

se farão presentes.  

 

Reconhecer a alegoria enfatiza o fato de que retratos realistas, na medida em que 

são “convincentes” ou “ricos”, são metáforas expandidas, padrões de associações 

que apontam para significados adicionais (teóricos, estéticos, morais) coerentes. A 

alegoria (com mais força do que a “interpretação”) traz à mente a natureza 

cosmológica, tradicional e poética desses processos de escrita. (CLIFFORD, 2016, 

p. 154; grifo meu.)  

                                                 
54 O termo vem sendo utilizado largamente nas redes sociais e na mídia para nomear uma parcela da população LGBT 

brasileira que se veste, se porta e circula nos espaços de socialização reificando os marcadores sociais de gênero, classe e 

raça. Esse modo de mostrar-se ao mundo com orgulho também vem sendo nomeado como “empoderamento” na geração 

atual.  
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Figura 18 

 
 

Figura 19 

 
 

Figura 20 

 

Jeffin Picciane.  

24 Anos. Atual morador do 

bairro de Parada Lucas – RJ. 

Foto: Rodolfo Viana, 2015. 

 

Lucas Gabriel.  

20 Anos. Atual morador do 

bairro de Pilares – RJ.  

Foto: Rodolfo Viana, 2015. 

 

Wallace Louzada (Wall).  

30 Anos. Atual morador do 

bairro do Andaraí – RJ. 

Foto: Rodolfo Viana, 2015. 

 

 
 

Figura 21 

 

 
 

Figura 22 

 

 
 

Figura 23 

 

Lucca Machado.  

24 Anos. Atual morador do 

bairro de Realengo – RJ. 

Foto: Rodolfo Viana, 2016. 

Jhury Nascimento.  

21 Anos. Atual morador do 

bairro de Jacarepaguá – RJ. 

Foto: Rodolfo Viana, 2016. 

W/Queer (Wallace Terra).  

29 Anos. Atual morador de 

Niterói (Centro) – RJ. 

Foto: Rodolfo Viana, 2017. 

 

De modo especifico, procuro expor no texto, junto com eles, uma narrativa que 

assumo conforme propõe Clifford (2016, p. 154): “isto é uma história (...) sobre aquilo”, 
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levando em conta o lugar que o embate ocupa nessas descrições. Pretendo, portanto, narrar o 

que são seus corpos, porque produzem tamanho campo de arena e luta, em termos do que são 

imagem, quando são imagem e, em especial, como podem ser imagem – algo que, no próximo 

capítulo, exponho no desejo de nossa vivência artística. 

Por conseguinte, o lugar que as categorias nativas55 ocupam quando as relaciono às suas 

imagens – como os termos “pintosa”, “carão”, “afronto”, “lacre”, “coió” e outros – implica 

em posicioná-los dentro dos acontecimentos culturais aos quais pertencem. Assim, o sentido 

êmico de suas falas jogará luz sobre os embates travados a partir do corpo e que serão visíveis 

em suas imagens, deixando-nos ver marcadores de classe, gênero e raça e criando um elo 

entre o que venho nominando como pessoa negra e LGBT.   

Embora com outro recorte, há um trabalho semelhante no campo da antropologia social 

que vale chamar para o diálogo, a fim de compor essas vozes. Trata-se da tese de Mylene 

Mizrahi (2014), “A estética funk carioca: criação e conectividade em Mr. Catra”. Em seu 

trabalho, a autora explora sua vivência no universo do emblemático Mr. Catra, um dos 

maiores nomes da história do funk.  

Mizrahi (2014) propõe um aporte teórico que dará conta de uma antropologia da arte, 

tematizando-a pela abordagem antropológica. Seu interesse “recai sobre manifestações que 

estejam imiscuídas na própria vida dos povos e grupos estudados e não como apartadas da 

vida cotidiana” (MIZHARI, 2014, p. 24).56 A autora não está interessada nem no lugar 

institucional que a arte ocupa enquanto obra, nem em retirar esses objetos para um lugar 

exclusivamente junto ao campo da arte (BOURDIEU, 1996).  

A pesquisa de Mizrahi (2014) se dá entre os anos de 2007 e 2008.57 A etnografia traz à 

tona discussões sobre vestimenta, o corpo feminino, gênero, discursos das letras das músicas; 

dá voz a diversos agentes do funk; e percebe, junto a seus interlocutores, uma conexão entre 

fronteiras do funk comumente dicotomizadas, como a ideia da separação entre morro e asfalto 

– revelando que algumas dicotomias não são tão sólidas quanto esperado.  

                                                 
55 Noção da antropologia que, em geral, propõe tradução entre a fala daquele agente que o campo convencionou chamar de 

nativo e a fala do etnógrafo, criando desse modo um mundo comum na percepção do antropólogo. 
56 A autora busca essa compreensão junto a Alfred Gell (1998), em “Art and agency: an anthropological theory”. 
57 Um fato marcante foi sua presença na van do próprio cantor e em outros lugares, percorrendo o Rio de Janeiro como uma 

espécie de trupe. Esse fato me chama atenção, pois também reconheço a van como um ponto de observação privilegiado, já 

que, em minha própria prática de trabalho, era na van, indo de um ponto a outro da cidade, que ocorria boa parte das 

discussões e partilha de ideias, tanto durante o tempo em que trabalhei na Rádio FM O Dia como em turnê com Denis DJ. 
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Refinando mais suas análises, a autora observa também a relevância das imagens, 

procura entendê-las em termos da capacidade que as mesmas têm de afetar os sujeitos 

emocionalmente, sejam eles pesquisadores ou pesquisados. Desse modo, a estética que nos 

interessa no estudo de Mizrahi emerge a partir de sua compreensão de imagem: 

 

Ao propor que as imagens, sejam elas em suas manifestações verbais, visuais e 

mesmo virtuais podem nos conduzir a domínios outros, que escapam à objetificação 

que a coisa permite, (…) [Lagrou (2007)] quer evidenciar o caráter que as imagens 

possuem de nos levar “às experiências às quais apenas se alude” e que são mantidas 

em condições “essencialmente secretas” (MIRZAHI, 2014, p. 26).  

 

É de modo semelhante que se deu a construção de meus relatos, trazendo à tona as 

alegorias que essas imagens podem expandir. Esses seis rapazes e a relação que construí com 

eles produzem diálogos constantes sobre suas imagens, bem como sobre a imagem do funk 

junto à “geração tombamento”. Busco explicitar quem são esses novos agentes que revisitam 

o universo da criatividade do funk e embaçam as fronteiras legíveis de gênero, borrando o que 

é lido como “masculino” e “feminino”.  

É partir dessa diluição que meus interlocutores colocam em prática suas autorias 

artísticas, já que o mercado da moda não os contempla. Daí ser comum a alteração de roupas, 

feições, calçados, cabelos, rearranjando estilos onde o corpo é o lugar central. Desse modo, é 

com o funk que podemos pensar a criatividade desses sujeitos e suas estratégias, que driblam 

embates sociais sempre muito concretos, conforme ratifica Mirzahi (2014, p. 121). Nesta 

exposição, há ainda a problemática da combinação entre a homofobia e o racismo.  

Precisaremos aqui, portanto, alargar e conectar o sentido do que podemos entender 

como arte. Se, no mundo das artes visuais moderna e contemporânea, há uma concepção 

pouco aberta da arte – onde se encontra um sujeito criador soberano, conforme a concepção 

ocidental do modo de se fazer arte –, há também as concepções que não dicotomizam essa 

prática nem apartam seus autores. Mizrahi (2014) ajuda a entender: 

 

No ambiente funk, diferentemente, a arte é autônoma, mas não o artista. Além disso, 

de acordo com o artista de funk, arte, para ser entendida enquanto tal, precisa 

circular, ser consumida e romper a barreira do extraordinário (MIZRAHI, 2014, p. 

119). 

 

Assim entende a autora o universo da expressão artística que constrói as letras e as 

intervenções eletrônicas nas músicas junto com seus interlocutores. De modo semelhante, 

Wallace Terra, que também vem construindo sua carreira como MC, explica em seu relato que 

sua família de Niterói, oriunda da Comunidade da Barreira, nas costas do morro do Bumba 
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(um vale situado no meio de duas comunidades, os morros do Bumba e do Zulu), só o 

entendeu como artista quando viu que suas fotografias estavam em exposição no Centro 

Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO), no Rio de Janeiro – uma compreensão afetiva 

importante na vida de Wallace (Figura 24).  

Essas duas compreensões, a do circuito “oficial” da arte e a do artista que faz funk, se 

fundem em uma terceira compreensão que assume sentido na vida dos familiares de Wallace 

Terra. São as imundices de ambas as possibilidades artísticas que deixam de se opor e 

constituem uma existência.  

 

 
Figura 24 

Portrait Wallace Terra (MC W/Queer) – Exposição “Políticas Incendiárias”.  

Centro de Artes Hélio Oiticica. Por Rodolfo Viana (2017).  

   

Para Wallace Terra, ou MC W/Queer, faz parte dessa existência transitar por diversos 

estilos de dança, produzir suas roupas e customizá-las, criar coreografias, compor letras de 

funk e cantar. Tanto com ele como com os outros rapazes, quando estamos em relação para 

produzir nossa experimentação artística, fundimos nossos saberes. Não é produtivo nas nossas 

relações criar verticalidades – nem, como já dito, dicotomias – além das que já estão postas 

por instituições ou obrigatoriedades formais.  

No campo da antropologia, mesmo quando a arte é observada dentro de suas 

institucionalidades, há debates que escamoteiam as práticas artísticas em si. Aqui, vale 

relembrar a discussão de George Marcus (2004) a partir da já mencionada percepção de Hal 

Foster (2014) do artista enquanto etnógrafo. A seu ver, as pesquisas de cunho crítico-reflexivo 

passaram a flertar com o campo da antropologia, ganhando corpo nas práticas e processos 

artísticos – interlocução com que desejo me comprometer enquanto artista-pesquisador.  
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Na década de 1990, Foster (2014) atenta para essa apropriação artística dos métodos 

etnográficos. Sua motivação parte das críticas expostas em “Writing Culture”58, onde essa 

relação se estabelece em função dos anseios daquele momento. O autor aponta artistas que 

engajam pesquisas junto aos processos etnográficos de modo singular, discute uma espécie de 

genealogia mínima da arte, entre os anos 1960 e meados da década de 1990, pontuando esses 

aspectos e explica:  

 

Estes desenvolvimentos constituem uma sequência de investigações: primeiro 

relativos aos materiais constitutivos do meio artístico, depois, sobre as suas 

condições espaciais de percepção, e então das bases corpóreas dessa percepção – 

mudanças marcadas pela arte minimalista no começo dos anos 60 até a arte 

conceitual, da performance, do corpo e a arte site-specific59 já no início da década de 

70. Assim, a instituição de arte não pôde mais ser descrita somente em termos 

espaciais (estúdio, galeria, museu, etc.). A arte deslocou-se para o campo ampliado 

da cultura, espaço este pensado pela pesquisa antropológica. (FOSTER, 2014). 

 

Mais uma vez, essas diferenças conceituais para entender a arte, em especial a arte 

contemporânea, que desloca de sentido aquilo que encontra e entende como seu material, é 

prática que data desde a década de 1960. O que desejo aqui é reter a relação da arte e da 

antropologia com os modos de fazer artístico tal como Marcus (2004) observa, para além do 

site-specific como se atém excessivamente Hal Foster (2014). Este fato leva George Marcus 

(2004) a produzir um debate junto a Foster (2014), ampliando sua perspectiva para outras 

áreas da arte, como teatro e cinema. Desse modo, Marcus (2004) esclarece: 

 

(...) é importante reconhecer que, desde muito, há práticas investigativas e 

preparatórias que, embora similares à pesquisa de campo quanto à forma, têm, de 

fato, genealogia e propósito completamente independentes no modo como se 

encaixam em uma configuração característica das práticas artísticas. (MARCUS, 

2004). 

 

Nesse sentido, tomemos como exemplo o quão arredias eram perspectivas como as do 

artista Hélio Oiticica (2009 [1966]), que, na década de 1960, radicalizou sua postura acerca da 

oposição entre a arte e o povo, perturbando assim, o que poderia ser visto como legítimo ou 

ilegítimo. A seu ver, a arte, naquele momento, constituía:  

 

                                                 
58 A referencia que utilizo é a recente tradução brasileira: CLIFFORD, James. MARCUS, George. A escrita da cultura: 

poética e política da etnografia. Tradução: Maria Claudia Coelho. Rio de Janeiro. Ed. UERJ. 2016.  
59 A expressão “sítio específico”, de acordo com a Enciclopedia Itau Cultural “faz menção a obras criadas de acordo com o 

ambiente e com um espaço determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados – muitas vezes, frutos de convites – em 

local certo, em que os elementos esculturais dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada.” No texto, o 

autor cita alguns artistas dessa categoria. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5419/site-specific>. 

Acessado em: 29/08/2017. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5419/site-specific
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(...) [uma] barreira criada durante séculos de monopólio da elite sobre a arte, mas o 

inevitável está acontecendo: a derrubada desse monopólio das chamadas “elites 

sociais” e “intelectuais”. Uma nova era, que chamo de antiarte, está começando: é a 

era da grande participação popular no campo de criação (OITICICA, 2009). 

 

Observemos brevemente como o artista enxerga e formula suas proposições 

conceituais para suas criações simbólicas, como o caso da ideia de “antiarte”: uma espécie de 

fusão criador-espectador, “pela participação deste na obra daquele, no sentido de criar as 

significações correspondentes à mesma” (OITICICA, 2009).  

Não é preciso mencionar que uma das mais conhecidas obras de Hélio Oiticica, 

intitulada “Parangolé”,60 é fruto de sua íntima relação e do mapeamento conceitual de sua 

vivência com o morro da Mangueira. Nesse sentido, a prerrogativa do artista é de estabelecer 

rupturas e produzir outras poéticas, sendo Oiticica forte referência conceitual para qualquer 

artista que queira se ater à cultura popular no Brasil. 

Proponho o exemplo dos “Parangolés” para ampliar as análises tanto de Marcus 

(2004) quanto de Foster (2014) em relação aos enquadramentos que podem ser feitos ao 

observar o modus operandi de certas práticas artísticas que se propõem críticas e reflexivas. 

Ao tomar a famosa afirmação de Oiticica de que “o museu é o mundo”, podemos observar sua 

conformidade ao paradigma proposto por Foster (2014):  

 

Estes acontecimentos também constituem uma série de mudanças no que se refere 

ao lugar da arte: da superfície do meio ao espaço do museu, das molduras 

institucionais para as redes discursivas, a ponto de muitos artistas e críticos tratarem 

temáticas, como desejo ou doença, AIDS ou marginalidade, enquanto lugares da arte 

(FOSTER, 2014) 

 

Em síntese, é preciso observar as possibilidades que nos são potentes, sejam elas de 

fontes institucionais, de espaços tidos como legítimos da arte, seja daquilo que se encontra na 

esfera do comum de dado povo ou grupo, como concorda Mizrahi (2014). Dessa maneira, me 

convém, enquanto artista-pesquisador, borrar, fundir e pôr em prática mapeamentos 

etnográficos capazes de construir, com meus interlocutores, narrativas coletivas sobre a 

                                                 
60 “Parangolé” é uma das principais obras do artista Hélio Oiticica. Produzidos em 1964, para o autor trata-se da 

"incorporação do corpo na obra e da obra no corpo". Em suma, são capas, estandartes, bandeiras para serem vestidos ou 

carregados pelo participante de uma ação. Hoje, seria compreendido como parte do gênero performance art. Disponível em: 

<http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=856&titulo=Parangole:_anti-obra_de_Helio_Oiticica>. 

Acessado em: 29/08/2017. 
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temática funk e pessoas negras e LGBT – sem, contudo, perder de vista aquilo que lhe é 

importante, como iconografia da cultura pop.61 

Quanto a essa maneira de operar, o argumento junto ao campo, tanto da arte, dado o 

exemplo de Oiticica, quanto da antropologia, conforme Marcus (2004) e Foster (2014), não é 

novo, apenas conexo às questões em quadro e que se pretendem imundas nas alegorias que 

serão suscitadas tanto para reflexão acadêmica, quando para o trabalho artístico que realizo. 

 

2.1 Binômios – as bixas-pretas – sobre suas categorias entre o negro e o LGBT 

(...) É... eu quero que você transcreva isso. 

Eu sou de Niterói, uma cidade muito conservadora. Muito conservadora! Uma 

cidade-dormitório. De uma família mesclada entre a grande pobreza e a grande 

riqueza. Entre o branco e o preto. Minha família é exatamente isso. O que você está 

fazendo, de verdade... pode parecer clichê o que eu estou falando, por qualquer outra 

razão, mas não é... 

Você não tem noção do que foi ouvir a minha mãe falar sobre o meu trabalho, 

através do seu trabalho. Eu me senti respeitado pela minha família pela primeira vez, 

dentro daquilo que eu faço. (...) As pessoas esperam que a gente seja legitimado 

quando a gente estiver em uma grande mídia. Espero estar lá um dia, mas isso já 

aconteceu comigo através do seu trabalho.  

Minha mãe, que lutou comigo um milhão de vezes, quando todos diziam, bixinha, 

gayzinho, e ela me defendia de toda homofobia, e tentava me proteger de qualquer 

mal que eu tivesse passado, e ela olhou pra mim agora e falou assim: “o que você tá 

fazendo é arte”. 

E eu consegui mostrar isso pra minha mãe de uma forma tão bonita através do seu 

trabalho. Então, fica registrado meu agradecimento. Não só como artista, mas como 

LGBT. É importantíssimo o que você tá fazendo, é um compromisso político e 

social. Você está dizendo o que a gente é de forma real, o que a gente pode ser de 

forma real, você não tá só se importando com aquilo que podemos mostrar 

artisticamente, mas também do que a gente é em construção social.  

Eu queria deixar isso registrado. Transcreve isso.  

 

- Wallace Terra (Mc W/Queer), 2017. 

 

Na Praça Tiradentes, assim que terminamos de apresentar nossa foto-performance 

dentro de uma das galerias do CMAHO – onde estavam expostas uma imagem de Wallace e 

imagens dos demais rapazes –, realizamos esta entrevista. 

O trabalho a que Wallace se refere é nosso processo artístico autoral, que assumiu uma 

dinâmica de encontros que variam entre longas conversas até nossas próprias performances 

                                                 
61 “Cultura Pop é desses termos incontornáveis, atravessado por sentidos e sentires, processos, produtos e sistemas. Diz 

respeito a estéticas do entretenimento, a noções como lazer, diversão, frivolidade e superficialidade. Trata de formas de 

produção e consumo que permeiam um senso de pertencimento e partilha, gerando não menos dissenso, exclusão, 

adequações e domesticações. Compreende as particularidades expressivas de corpos, produtos e performances que encenam 

modos de viver, habitar, afetar e estar no mundo numa certa retórica transnacional, a partir de ideias de modernidade, 

cosmopolitismo e deslocamento. Cultura Pop é, em outras palavras, a nossa cultura” (EDITORIAL, Revista Eco-Pos, 2016, 

p.1; grifo do autor).  
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fotográficas62 e respectiva discussão a seu respeito. Com os seis rapazes, nossos encontros 

eram caracterizados por muitas conversas, relatos e trocas afetivas intensas, discussões sobre 

provocações artísticas, exposição de como se davam suas socializações e relatos de vida que 

eram postos em escuta. 

Parte desses encontros aconteceu em minha casa e na rua, e ainda há outros 

planejamentos que extrapolam a temporalidade da elaboração da dissertação. Logo após a 

qualificação da pesquisa, convidei todos a se reunirem em minha casa para uma feijoada feita 

por mim. O objetivo era promover uma tarde de trocas, sem compromissos estipulados; meu 

desejo era contar um pouco dos rumos da pesquisa e de nossos trabalhos. Sem rodeios, as 

conversas nos conduziram para a partilha de seus relatos de vida; juntos, debatemos muitas 

questões. Aproveitei para retomar questões de gravações passadas, a fim de poder explorá-las 

melhor.  

Nesse dia, assistimos juntos a vídeos de alguns trabalhos que havíamos feito, 

conversamos sobre as fotografias já clicadas, as frequentes mudanças em seus cabelos; o 

passar das imagens, em uma projeção que fiz na sala mesmo, foi sendo pontuado por 

comentários atentos sobre esta ou aquela roupa, o cabelo, o estilo marcante de posar de alguns 

deles.  

Esse universo relacional proporciona à pesquisa de campo uma exploração de minha 

própria experiência – tanto daquilo que desejo engajar enquanto artista, quando daquilo que 

desejo formular enquanto pensamento desse mesmo processo. Portanto, os debates que aqui 

aparecerão também são efervescentes em nossos encontros. Nesta escrita, procuro orquestrá-

los junto às reflexões teóricas que o campo oferece. 

 Para tanto, Butler (2017), em “Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 

identidade”, conturba a noção de categoria identitária, ao criticar o excessivo empenho das 

teorias feministas em produzir uma ideia de mulher, sem considerar suas assimetrias de 

gênero. A seu ver, a crítica feminista também deve compreender como a categoria das 

“mulheres”, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de 

poder por intermédio das quais se busca a emancipação (BUTLER, 2017, p. 20). 

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo 

não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 

transcendam a parafernália específica do seu gênero, mas porque o gênero nem 

                                                 
62 Por ora, vou nomear nossos encontros artísticos desse modo. No terceiro capítulo entrarei em maiores detalhes.  
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sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida (BUTLER, 

2017, p. 21).   

 

 Aqui, a noção de “sujeito”, segundo a autora, parte das mesmas noções de Foucault – 

quando entende que o poder jurídico produz aquele que quer representar, ou seja, há o 

objetivo claro de legitimação de uma dada “mulher” e de exclusão de outras. A existência 

política ou representacional dessa “mulher” regula sua forma de existir a partir de controles 

muito tangíveis, que é possível ver em certas políticas representacionais.  

 As categorias estrategicamente reivindicadas em coalizões identitárias de algum modo 

criam fechamentos rígidos, que impedem a observação da pluralidade que outros contextos 

sócio-políticos podem oferecer, como o caso das inseparáveis interseções políticas e culturais. 

Não é diferente quando vemos nos grupos militantes a demarcação tão firme de quantas letras 

devem existir ou se modificar na sigla indicativa dos movimentos tidos como queers, como o 

antigo GLS e o atual LGBT, ou as adições de “T” para incluir as travestis, ou do “Q” e do “I” 

para contemplar queers e pessoas intersexo.63  

 Nos espaços de militância, a reinvindicação de um lugar para a categoria é 

corriqueiramente esse ponto de tensão. Butler (2017, p. 38), em sua discussão, alerta que as 

categorias emergentes podem ser tão excludentes quanto inclusivas. Algumas alegações sobre 

o “ser mulher”, que entendem que certas estruturas de opressão são compartilhadas, são 

excessivamente universalistas:  

 

(...) esse gesto globalizante gerou certo número de críticas da parte das mulheres que 

afirmam ser a categoria das “mulheres” normativa e excludente, invocada enquanto 

as dimensões não marcadas do privilégio de classe e de raça permanecem intactas. 

Em outras palavras, a insistência sobre a coerência e unidade da categoria das 

mulheres rejeitou efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e 

políticas em que é construído o espectro concreto das “mulheres” (BUTLER, 2017, 

p. 39). 

 

 É justamente nesse ponto que residem algumas questões sobre a bixa-preta. Quando, 

no vídeo de Dara Chrislayne, ela afirma “eu não sou mulher, a verdade é essa, eu não sou 

mulher, mas eu não me comparo a nenhuma”, estamos perto das discussões mais refinadas 

sobre pessoas queer. Trata-se de outro lugar social para esse termo.  

                                                 
63 As siglas correntes são extensas – LGBTQIAP+ significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexuais, Arromântiques, Agênero, Pan/Poli, e outros mais – sendo queer, em geral, nem 

homem, nem mulher.  
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O que pude compreender, com o tempo, na minha relação com Wallace Terra, foi seu 

entendimento do termo queer. Dos rapazes, Wallace Terra é o único que tem formação 

universitária – é assistente social formado pela UFF (Universidade Federal Fluminense). Ele 

relata que foi no espaço universitário, a partir do que estudou, que pôde ter contato com a 

ideia de uma fluidez de gênero. Somente ali, percebeu que poderia categorizar-se como uma 

pessoa não-binária, ou seja, nem masculino, nem feminino. Daí parte a motivação para criar 

seu nome artístico, “W/Queer”.  

Por vezes, quando o encontrei na companhia de seus amigos, os próprios afirmavam: 

“nunca saberemos como ele virá, se vem de boy ou montada”. Grosso modo, a categoria 

nativa boy refere-se a trajar roupas de homem; sair montada significa ir a algum lugar com 

roupas e acessórios femininos, mesmo que não se trate de uma pessoa trans. Antes do 

convívio no ambiente de uma universidade pública, Wallace tinha uma concepção mais 

rígida; masculinizava-se, buscava ficar sempre “durinha”, ou seja, sem cometer eventuais 

deslizes gestuais ou vocais que maculassem sua tentativa de parecer masculino. 

É possível que a ideia que faz somar a letra Q, entre outras, à sigla razoavelmente 

consolidada “LGBT”, esteja ainda restrita a redutos sociais pouco imundos. O que implica em 

uma indagação: o quanto essas coalizões se intersecionam com questões políticas e culturais – 

e especificamente do subúrbio, das comunidades e das zonas periféricas da cidade do Rio? 

Ou, nesse contexto, como aquilo que fica de fora da coalizão produz gêneros quando se 

defronta com a imundice da cultura à qual pertence? Se, por alguma razão, pessoas como Dara 

Chrislayne podem ser enquadradas na categoria identitária de “mulher trans”,64 talvez seja por 

falta de outro lugar que a contemple – ou talvez ainda não existam iniciais que deem conta de 

tal enquadramento?  

Em seus vídeos, ela mostra com volúpia a potência de seu corpo, sublinhando 

excessivamente a parafernália, de que fala Butler (2017) acima, que lhe confere uma leitura 

que acentua o entendido como feminino, mesmo apresentando uma contradição entre o que 

ela dá a ver e o que afirma não ser. A conturbação simbólica que sentimos ao observar 

pessoas como Dara Chrislayne (Figura 25) tem a ver com a pouca inteligibilidade de sua 

forma de apresentar-se no mundo. Vemos o feminino que não é próprio da categoria 

                                                 
64 “Mulher trans” é a pessoa que se identifica como sendo do gênero feminino embora tenha sido biologicamente designada 

como pertencente ao sexo/gênero masculino. É importante não desconsiderar a importância de certas categorias para a 

criação de políticas públicas específicas voltadas para a população LGBT. 
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“mulher”; ademais, há aí uma interseção de classe e raça que bagunça a insistência na 

coerência em uma unidade identitária.  

 
Figura 25 

Fonte: Print Screen do canal de Dara Chrislayne no Youtube (2016).  

  

Na trilha desse exemplo é que os seis rapazes correspondem ao binômio que 

categoriza o que estou chamando de pessoa negra e LGBT. Entendo aí que há uma 

reivindicação da presença em duas frentes, para pensar, no caso, um lugar de visibilidade que 

garanta essa existência – já que, nas militâncias oficiais ou espaços mais restritos, não há 

pautas específicas que deem conta dessa interseção de maneira mais difundida.65  

O que observo é que essa interseção não se dá por coalizão, mas pelo enfrentamento, 

pelo embate, ou, como os próprios dizem, pelo “afronto”. Essa, portanto, é a alegoria que dá 

conta de narrar uma visualidade enquanto arena de disputa que borra o lugar de certas 

coalizões, pela ótica da cultura visual do funk. Essa perspectiva busca expor o quanto a 

existência dessa forma de viver perturba, ou, como proponho, porta imundices, a partir de 

determinado ethos corporal.  

                                                 
65 Existe uma iniciativa pioneira, surgida na cidade de Salvador, no ano de 1995: o grupo "Quimbanda Dudu", ou Grupo Gay 

Negro da Bahia, como ficou conhecido. Atualmente, há um grupo chamado Afrobapho, também na cidade de Salvador, com o 

mesmo corte geracional dos rapazes aqui em quadro.  
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É nessa problemática que se situa a crítica de Butler (2017). A autora não despreza a 

importância de alianças, mas discute os perigos de seu fechamento em busca de uma forma 

ideal de estruturar coalizões. Desse modo, criticando os feminismos, seria mais interessante 

pensar que as mulheres, em seus diferentes posicionamentos políticos e sociais, possam gerar 

conversa e evitar os excessivos esforços para determinar “qual é e qual não é a verdadeira 

forma do diálogo” (BUTLER, 2017, p. 39). Sendo assim, a autora alerta para os 

impedimentos da autoformatação e autolimitação das coalizões. Concretamente, aciono Butler 

(2017) para referendar a problemática das siglas que se alargam, mas que não deixam 

explícitos os cruzamentos de classe e raça, tão gritantes no contexto brasileiro.  

Com relação a estes seis rapazes, representativos deste outro mundo funk carioca,66 

encontra-se algo semelhante nos relatos do filme “Bichas, o documentário” (2016), do diretor 

pernambucano Marlon Parente – onde um rapaz negro afirma: “a bixa-preta, suburbana, da 

periferia, tem outras questões”. Essas “outras questões” mantêm, no “afronto”, um modo de 

aliança com a coalizão LGBT, não em uma harmoniosa relação.   

Portanto, é pelo embate que as categorias nativas suscitam que localizo o lugar social 

da pessoa negra e LGBT. Trata-se do “afronto” que se dá pelos seus corpos, em seus espaços 

de socialização, e, de modo especial, na dança, como um ponto importante de convergência 

dessa dupla categoria. Não por acaso, é na dança que é farto o lugar marcante que o corpo 

negro constrói nas culturas das diásporas. 

 

2.2 As mulheres do funk e as gays  

 

De modo geral, a cena funk tem um corte bastante significativo em relação a suas 

personas, reflexo da maneira como prevalecem certas hegemonias masculinizantes. Antes das 

gays – como as chama Wall para se referir às pessoas LGBT –, outra personagem entra nas 

encenações de palcos: a mulher. Seu lugar no funk, em cima do palco, ou junto a outros 

agentes, também veio a partir de muitas disputas. É interessante examinar como elas já foram 

pensadas pelo campo e, de maneira pontual, como se deu para elas a visibilização de suas 

performances corporais.  

                                                 
66 Título do livro homônimo de Hermano Vianna (1987).  
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Elas tomaram a voz. Autointitulam-se de “cachorras”, “tchuchucas”, “novinhas”, 

“piranhas”, criam rivalidades sexuais, como a “amante versus fiel”, assumem performances 

de gênero, como “putas”. As afirmações são da tese “Funk-se Quem Quiser”, de Adriana 

Lopes (2010), na área de linguística. Sua pesquisa sugere o entendimento da identidade social 

do funk enquanto uma performance. Em sua leitura de Butler (2017), Lopes (2010) aproxima 

o entendimento da autora do mundo das mulheres do funk. Compreende que, no funk, os 

enunciados são performances que assumem contornos de repetição: uma identidade formulada 

por performances iteráveis, que ecoam performances passadas. Logo, acumulam e condensam 

historicidades, cheias de significados em suas repetições e, muitas vezes, cristalizam-nos em 

uma tentativa de aprisionar certos signos no tempo, impedindo as permeabilidades por onde 

circulam.  

No que tange aos sentidos dados para as performances, temos os atos de fala 

linguísticos-corporais que são encenados nos palcos, bem como os atos de fala dos sujeitos 

em suas vidas cotidianas.67 Ao se referir aos artistas de funk, Lopes (2010) explica o lugar que 

esses atos de falas ocupam e porque faz sentido tentar entendê-los:  

 

Em sua contraditória relação com a indústria cultural, que lucra simultaneamente 

com a sua criminalização e com a sua mercantilização, o funk deixa espaço para que 

os jovens negros das favelas possam existir socialmente. (...) [É] por meio dessa 

prática musical que os artistas de funk fornecem novos sentidos para a cartografia 

social carioca, bem como reencenam significados de gênero e raça que ora reificam, 

ora subvertem a matriz heterossexual branca que norteia as forças hegemônicas 

dessa mesma cartografia. (LOPES, 2010, p. 174) 

 

Isso, para Lopes (2010), constitui outras formas de enunciar seus de atos de 

linguagem. Por volta dos anos 2000, a entrada da figura feminina nos palcos, junto aos MCs 

homens, ocupou uma posição que lhe deu condições de possibilidade de voz. Tanto a voz da 

mulher e suas reinvindicações, como dito no primeiro capítulo, quanto seu próprio corpo 

enunciavam algo. 

No universo funk, a corporeidade tomada como feminina deve ser entendida como 

enunciados performativos que assumem uma temática de reinvindicação que o corpo 

masculinizado sempre teve. Além da letra do funk em si, o corpo é tomado por uma 

                                                 
67 A autora recorre a Derrida (1982) e Goffman (2001) para construir, no avançar de seu trabalho, o que ela entende como 

texto performatizado – já que ela se intitula uma agente de fala da militância do funk, tendo colaborado, em 2008, na 

construção de um site sobre “funk de raiz”, no qual circulam enunciados com a voz dos próprios MC’s, além de ter 

organizado “rodas de funk” em diversas localidades do Rio de Janeiro (2010, p. 90-95).  



91 

 

  

movimentação com cinética sexualizada, assumindo, assim, repertórios eróticos em suas 

cenas (Figura 26; Figura 27).  

 
Figura 26 

 
Figura 27 

“Behind the Funk”. Valesca apresentando-se  

em show em Madureira (RJ).  

Foto: Rodolfo Viana, 2015. 

Show da Valesca, no Espeto Carioca,  

Recreio dos Bandeirantes (RJ).  

Foto: Rodolfo Viana, 2014. 

 

Sobre o corpo da mulher, o documentário “Sou feia, mas tô na moda” (2005)68 

apresenta imagens do que seriam exatamente esses movimentos. É possível observar o gesto 

de dança feminina de maneira mais erótica, marcado por rebolados, gingados de corpo, mãos 

no joelho, expressões no rosto que acompanham toda a erotização do movimento.  

 
Figura 28 

 “A posição do Amor”. “Rio Baile Funk - Favela Rap”.  

Foto: Vincent Rosenblatt (2004-2014) 

 

                                                 
68 Documentário de Denise Garcia (2005) que dá voz a nomes muito fortes do funk carioca, como Cidinho e Doca (autores de 

músicas como o “Rap da Felicidade”), DJ Malboro (um dos principais DJs de funk até hoje), Deise Tigrona (ou “da Injeção”) 

e Tati Quebra-Barraco (autoras de diversas letras do que chamam de “funk sensual”), Gaiola das Popozudas (grupo que 

tornou conhecida a cantora Valesca). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7TEGmeETANE>. Acessado em: 

15/08/2016. 
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Figura 29 

Frame do vídeo de Valesca, no grupo Gaiola das Popozudas, 

cantando “My Pussy é o Poder”. West Show, 

Campo Grande (RJ), 2010.69 

 

 
Figura 30 

 
 

Figura 31 

Jaula das Gostosudas,  

grupo surgido depois de Valesca. Chatuba.  

“Rio Baile Funk - Favela Rap”. Foto: Vincent 

Rosenblatt (2004-2014) 

Show das Desejadas, Acari. 

“Rio Baile Funk - Favela Rap”.  

Foto: Vincent Rosenblatt (2004-2014) 

 

A entrada da figura da mulher no funk é irruptiva; permite a eclosão de vozes além da 

figura da própria mulher, como uma espécie de abertura no caminho para outras 

possibilidades além do homem.  

A partir das letras de músicas e de seus corpos, a demarcação do desejo daquela 

mulher como sexualmente potente permite explorar o erotismo a seu favor, ora deixando-se 

contaminar pela ideia de “boa forma”, ora atacando esse lugar.  

As gays também vivem esse dilema: aspiram à perfeição dos corpos, à definição dos 

músculos para compor simetrias, à harmonia dos traços físicos, a um repertório sexual de 

acordo com desejos mais inteligíveis. Além disso, toda essa mudança morfológica e corporal 

aciona repertórios de masculinidades para adquirir certo grau de aceitação no âmbito geral. 

No entanto, este clichê vem diluindo-se em outras possibilidades.  

                                                 
69 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y2VkJXPvLMQ>. Acessado em: 26/05/2017. 
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Nesse lugar, na ambiência do funk, surge o lugar da performance de gênero chamada 

de “pintosa”, que arranha as convenções fincadas na matriz heterossexual, impondo, 

principalmente em seu gesto, uma marca forte de identidade. Muitas vezes, no caso do funk, 

carnavalizam-se as regras de gênero, como no caso da dupla de funkeiros Serginho e Lacraia 

(Figura 17), conforme conta Lopes (2010, p. 162). A personagem Lacraia foi inspirada em 

Jorge Lafond (Figura 32), um ator negro, transformista, dançarino de teatro e de cinema, que 

se definia como “quase-mulher”.  

 
Figura 32 

Personagem de Jorge Lafond, Vera Verão. 

Canal SBT, 1987-2003. 

 

Lopes (2010, p. 164) frisa que a “paródia encenada por Lacraia é uma subversão não 

só dos significados de gênero, como também dos significados raciais” e complementa que, em 

suas apresentações nos palcos dos bailes funk, Lacraia 

 

(...) está sempre detalhadamente bem vestida e maquiada – parece embaralhar os 

significados de gênero e raça, causando em seu público uma mistura de desconforto, 

curiosidade e fascínio. São os padrões heterossexuais de beleza e sexualidade 

brancas que Lacraia cita para invertê-los, à medida que reivindica para si tais 

padrões (LOPES, 2010, 164). 

 

Em se tratando das expressões de gênero encenadas nos palcos por Lacraia, proponho 

atualizar alguns dados já percebidos por Lopes (2010). Hoje, a personagem data de quase dez 

anos, quando as músicas fizeram sucesso, e já não a vejo da mesma maneira. Parece-me que, 

ao expor nos palcos do subúrbio carioca um “afronto” aos padrões de beleza branca, Lacraia 

agarrou-se à única performance de gênero desviante possível naquele momento. Centralizou-

se nela tudo que não se deseja ver, um regime de visibilidade que sempre enquadrou o corpo 

do homossexual – ao mesmo tempo em que, por oposição, estimulava a permanência de um 

perfil “padrão”, que pretende portar os clichês da virilidade do macho.  

Basta lembrarmos uma canção, aproximadamente da mesma época, em que a bixa do 

baile é posta em caricatura, chacota, pelo grupo Os Hawaianos – que, embora faça alusão ao 
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não preconceito, teatraliza a gestualidade homossexual de maneira caricata, com a seguinte 

letra: 

 

Mas se a moda é animal, então ouça o meu recado 

Tem jacaré, tem rinoceronte, mas eu prefiro o viado 

Quem não tem preconceito, levanta a mão e faz o rei 

Vem com a nova do Hawaiano 

A dança do búfalo gay 

Búfalo, búfalo, búfalo gay (...)  

 

Se a moda é animal então ouça o meu recado  

Tem jacaré, tem rinoceronte, então aponta pro viado 

Essa é diferente, esse passinho é o mais rápido 

Agora o Hawaiano lança a do viado grávido 

Vem viado grávido, vem viado grávido, vem (...)  

 

(“Bufalo Gay”, Os Havaianos, 2010.)70  

  

Na minha interpretação, a imagem de Lacraia, naquele começo dos anos 2000, 

funcionou como bode expiatório. Sua única possibilidade, enquanto personagem dissidente, 

foi uma performance carnavalizada ao máximo, imersa em estereótipos. Era como se 

pudéssemos lhe dizer: “fique aí que queremos examiná-la bem de perto”. Trata-se de um 

controle que estimula, em vez de reprimir, e produz seus sujeitos (FOUCAULT, 2009, p. 

239). Nesse sentido, sua apresentação constituía um paradoxo. À medida que escapava, 

enjaulava-se, novamente, em um lugar estratégico no funk: os palcos.  

Para além dos palcos, as pessoas LGBT e “pintosas” dos dias atuais estão por toda 

parte – tanto nos bailes quanto nas socializações de rua, como em casas de shows que acionam 

o funk como clímax dos eventos. São “lacradoras”, “fechativas”, “mandam um papo”, não são 

“incubadas” – apenas para citar alguns atos de fala que acompanham seu manejo de corpo. 

Formam diferentes multidões, em um variado leque de performances de gênero – desde o 

“boyzinho” ou “bofe”, gay que se pretende masculino, até a “trava”, máximo do feminino. 

Convenientemente, diz-se: “hoje eu vou boyzinho”, ou “hoje eu vou dando muita pinta”, 

quando não “montadas”.71  

Entre os homossexuais – especialmente os “boyzinhos”, que performam seu gênero 

com índices tomados como masculinos –, chamar o outro de “pintosa” ou dizer que alguém 

“está dando pinta” soa também como algo pejorativo, justamente por dizer que aquele que se 

                                                 
70 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F3RhdJklXy8>. Acessado em: 31/01/2018. 
71 Embora, não contemple inteiramente a pesquisa, circula na internet um dicionário informal de termos nativos LGBT, o 

livro “Aurélia - A Dicionária da Língua Afiada”, de Fred Lib e Ângelo Vip, com edição esgotada (não foi possível encontrar o 

ano da primeira edição). Nele há alguns verbetes situando a região do país em que alguns usos são mais correntes. 



95 

 

  

pretende masculino está parecendo feminino. No entanto, há aquela imagem do homossexual 

que reifica o que é vibrante, colorido, reluzente, o avesso da harmonia esperada “do homem” 

– algo inadmissível, assumindo a performance de gênero “pintosa” como uma forma de 

resistência também.  

Os rapazes interlocutores desta pesquisa (Figura 33; Figura 34), estrategicamente, não 

se furtam a se intitularem “pintosas” em suas performances de gênero. Usam roupas 

masculinas, mas profanadas com acessórios como unhas pintadas, bigodes loiros, turbantes, 

cabelos longos, tomados por significados femininos. Trata-se de um estilo que aciona outro 

repertório simbólico, para formulação de um capital cultural que produz um “afronto” à 

cultura dominante.  

 
Figura 33 

Portrait Jeffin Picciane 

Rodolfo Viana (2015) 

 
Figura 34 

Portrait Lucca Machado 

Rodolfo Viana (2015) 

 

Na prática, dentro de nosso recorte, segundo Lopes (2010), há uma ruptura. Se no 

passado do funk há uma “massa funkeira”, como descrita por Vianna (1987) – um grande 

corpo, composto por homens e mulheres –, nos dias atuais há uma multiplicidade de gêneros.  

Nos bailes de que fala Lopes (2010), as mulheres criam ao dançar um molejo do corpo 

em que a temática é a reinvindicação do desejo a partir do sexo. Isso se dá tanto na letra do 

funk quanto em suas corporalidades. A autora, de forma conclusiva, aponta algumas 

performances de gênero visíveis em personagens diversas, como a “novinha” (aquela que 

encena, em seus atos de fala, que tem pouca idade, mas é experiente na cama), a “fiel versus 

amante” (contraposição que pode ser entendida em dois polos: a “do lar” e a “vadia”), as 

“cachorras” (ou “piranha”, “puta”, “boa”, “solteira”, “mulher fruta”, “cicciolina”). Todas 
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cantam músicas em primeira pessoa, exibindo sua independência financeira e sexual (Lopes, 

2010, pp. 146-154).  

Um processo semelhante se repete com as gays. Um bom exemplo dessa fusão e 

transferência de voz é a releitura atual que Linn da Quebrada, em seu disco de 2016, realiza 

de Deise Tigrona. Ao fazer um mash up72 entre a música “Prostituto”, de Deise, e sua própria 

canção “Pare, querida”, Linn traz à tona o que a música de Deise propunha no início dos anos 

2000. 

 

[Trecho de “Prostituto”, de Deise Tigrona] 

Tô cansada de ouvir que você é prostituto 

Chegou na hora h, eu achei um absurdo 

Ele só deu uma gozada 

Pediu pra descansar 

Toma um Redbull que a prostituta quer gozar! (Vai!) 

 

Bate uma punheta 

Quero o seu pau de pé 

Chupa a minha cuceta 

Que eu quero o seu pau de pé (hein?) 

 

Lambe o cuzinho 

Lambe, lambe 

Que eu tô cheia de tesão 

Bacanal é o caralho 

Eu quero ver disposição (...) 

 

[Trecho de “Pare, querida”, de Linn da Quebrada] 

Tu vem me dizer que só trepar com homem bombado 

Apenas pare, querida 

Vem foder com os viados   

 

Cê sabe 

Eu não sou sarada 

E não faço academia 

Mas arraso numa cama 

Inventando pornografia (...)  

 

(Linn da Quebrada, 2017)73 

 

Todas as nomenclaturas que fazem parte do que é chamado de “funk putaria” 

mimetizam o que historicamente é uma dominação masculina, com um exagero, e até mesmo 

a presença de uma certa animalidade, para mostrar o vigor sexual feminino. Por vezes, a 

carnavalização desse festejo é atravessada por certa ideia de grotesco (Lopes, 2010, p. 154) ou 

abjeção, conforme já exposto.  

                                                 
72 Significa misturar duas músicas.  
73 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LB4iM9X3tB8>. Acessado em: 27/12/2017.  
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Essa abjeção que acompanha a leitura da cultura do funk, com o passar do tempo e 

com a transformação de seus agentes, dobra os significados, apropriando-se deles, 

manipulando-os. Para as gays, é o lugar do “afronto”. Nesse sentido, no dia em que 

apresentamos nossa foto-performance no CMAHO, Lucas Gabriel (Figura 35) resumiu como 

vê seu próprio lugar. Após minha fala na mesa, ele tomou a palavra e, apontando timidamente 

para o seu corpo, disse: “essa imundice de que falamos é a introdução do imperfeito em um 

mundo perfeito”. 

 

 
Figura 35 

Portrait Lucas Gabriel.  

Rodolfo Viana (2017). 

 

2.3 As categorias nativas e suas visibilidades: “dar pinta”, “lacre”, “coió” e outras 

 

Com o caminhar de minha relação com meus seis interlocutores, desde o ano de 2015, 

pude ir aos poucos formulando o que estava em jogo na criação das imagens que 

desejávamos: a “pinta”, o “lacre”, o “carão”, o “close”. Esse entendimento foi sendo 

formulado aos poucos, para que artisticamente trouxéssemos à cena o “afronto”, como 

veremos mais amplamente no próximo capítulo. Desse modo, aos poucos foi se elucidando 

para mim que o processo artístico que perseguíamos era o “close”, como busca de um modo 

de agir, uma forma de ação que arranca uma percepção estética admirável das coisas, que leva 

à satisfação de realizar isto ou aquilo e de mostrar.  
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Essa inscrição do agir oriunda do subúrbio carioca particulariza a vida dos indivíduos 

LGBT nos espaços de socialização em que circulam. Diz-se, por exemplo, “bixa, vi a senhora 

dando close lá na Farme74 outro dia” – pontuando que aquela pessoa não pertence ao universo 

social do bairro de Ipanema e, por isso, provocou em outrem a leitura de que está ali 

mostrando que pode passear naquela localidade que, por vezes, parece ser exclusiva, dada a 

geografia sectária da cidade. A frase também pode ser lida como um feito invejável, já que a 

bixa saiu de muito longe para dar esse close.  

Desse modo, certa forma de se expressar dá contornos à ideia de gênero conturbando 

suas simetrias, já que a bixa-preta é perpassada por muitos atravessamentos. Retomando 

Butler (2017), entendemos que a intencionalidade de certos atos é compreendida como 

performativa, constitui significado codificado na cultura, não sendo possível dissociá-lo desta. 

Esse jogo de referências é o que torna, performativamente, o gênero construído. Em outras 

palavras, parafraseando Simone de Beauvoir, ninguém nasce “mulher” ou “homem”; nos 

tornamos “mulheres” e “homens” ao repetirmos performances passadas que nos identificam 

como tal.  

Essa codificação, quando olhada a partir do funk, dá forma a uma existência que se 

estende às letras de músicas, às roupas, à aparência, ao vocabulário, à gestualidade, à dança – 

o que também é motivado por uma pulsão de visibilização muito presente na cultura LGBT, 

junto à “geração tombamento”. O que desejo sublinhar é que porção dessa reinvindicação 

pode nuançar o que está no “entre” da pessoa negra e LGBT.  

Na letra a seguir, que nos ajuda a compreender o cenário, um grupo de drags75 utiliza a 

base rítmica do funk para construir o que parece ser uma decodificação didática dos termos 

atuais correntes, tanto no formato do vídeo quanto na própria história de “afrontos” que a letra 

se propõe a narrar: 

 

Ela pensa que me tomba 

Sempre passa com uma tromba 

Tá se achando popstar 

Tá montada no recalque 

Vai perder esse combate 

Quando eu começar a sambar 

 

Agora se prepara, se prepara 

Que a gente tá chegando 

Vâmo chegar lacrando 

                                                 
74 Rua do bairro de Ipanema, zona nobre da cidade, conhecida pela socialização gay.  
75 Artistas, também conhecidos como transformistas, que se fantasiam de forma cômica ou sensual do sexo oposto.  
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Agora se prepara, se prepara 

Que a gente tá passando  

 

Aqui é close, baby 

É babado, é confusão 

Aqui não pisca, explode 

É vrá de leque, é causação 

Quem chegar pra te xoxar  

Fecha o tempo, chega e vrá  

Uma coisa que é certa 

Bicha nasce pra causar (...) 

 

Tá pensando que me humilha 

Se quiser, entra na fila 

De quem veio me odiar  

Homofóbico otário, rala logo desse armário  

Chega pra se libertar (...) 

 

A gente é gente sem vergonha 

Bota cara, mona  

A gente só quer o direito de poder amar  

Sem ser banido e renegado  

Quem sabe eliminado  

Isso me faz pensar aonde nós vamos parar (...)  

 

(As Baphônicas. 2016)76  

 

A condução sistemática desta escrita visa oferecer ao leitor uma imersão nesse aspecto 

atual da cultura LGBT junto à pessoa negra. Partir do reconhecimento dessas alegorias é parte 

de um esforço de assumir responsabilidades para promover a construção desse mundo em 

comum. Em comum entre mim e o leitor, que também empreende compreensão nesta história 

sobre mim e o outro, conforme propõe Clifford (2016, p. 180). Sendo assim, as categorias 

nativas que aparecem nesses relatos etnográficos, às quais dou maior destaque a seguir, estão 

separadas para dar maior clareza à leitura – não por falta de relação entre elas, mas sim para 

elucidar a compreensão e a dimensão que assumem na vida de seus sujeitos, no período de 

nossas vivências. 

 

Os relatos específicos contidos em etnografias nunca podem ser limitados a um 

projeto de descrição científica, na medida em que a tarefa que orienta a obra é tornar 

o comportamento (muitas vezes estranho) de um modo de vida diferente 

humanamente compreensível. Dizer que símbolos e comportamentos exóticos fazem 

sentido, seja em termos “humanos” ou “culturais”, é fornecer os mesmos tipos de 

significados alegóricos acrescidos que surgem em narrativas mais antigas, que viam 

ações como “espiritualmente” significativas. As alegorias culturalistas e humanistas 

estão por trás das ficções controladas de diferença e similitude, às quais chamamos 

                                                 
76 Há duas versões do clipe. Minha preferida é a que aponta o vocabulário no próprio vídeo, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=k1THF6Ulvjg>. Acessado em: 27/12/2017. A outra é a produção oficial, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jUZqn-A-h8E>. Acessado em: 27/12/2017 
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de relato etnográfico. O que se mantém nesses textos é uma atenção dupla para a 

superfície descritiva e para os níveis de significados mais abstratos, comparativos e 

explicativos. Essa estrutura dupla é exposta por Coleridge [1936, p. 30] em uma 

definição clássica: podemos, então, definir com segurança a escrita alegórica como o 

emprego de um conjunto de agentes e imagens, com suas ações e acompanhamentos 

correspondentes, com o objetivo de expressar, embora de forma disfarçada, as 

qualidades morais ou concepções da mente que não são, em si mesmas, objetos dos 

sentidos, ou outras imagens, agentes, eventualidades e circunstâncias de forma tal 

que a diferença é apresentada por toda parte ao olho ou à imaginação, enquanto que 

a semelhança é sugerida à mente, e isso de forma interligada, de maneira que as 

partes se combinam para formar um todo coerente. (CLIFFORD, 2016, p. 155.)  

  

 Passo portanto a orquestrar os relatos etnográficos retomando questões relativas ao 

universo funk e junto à cultura LGBT da “geração tombamento”. Como dito, sublinharei os 

embates que deixam evidentes os cortes de classe e raça que se apresentam no corpo e em 

suas imagens.  

 

2.3.1 A “pintosa”, o “carão” e a vaidade negra: “enviadescendo” 

 
Um dia olhei no espelho, passei rímel, pronto – virei mana! 

 

- Wallace Terra, W/Queer (VIANA DE PAULO, 10/2017). 

 

O nome do cabelo que eu boto é “marley”. Eu faço um nagô, passo o cabelo por 

baixo e tá pronto. É uma agulha específica que você passa por baixo da nagô e você 

mesmo faz. Só comprar o cabelo. Coloca e tira a hora que você quiser. É ótimo pra 

mim porque às vezes eu tenho que ser mais durinho. Há momentos que pedem 

postura. Mas é diferente com a [mulher trans, cantora de funk] Pepita, é pra mostrar 

que é pintosa e que tu quer dar mesmo.  

 

- Lucas Gabriel, dançarino, 2017 (VIANA DE PAULO, 07/2017). 

 

Em julho de 2017, dias depois de minha qualificação de mestrado, tivemos um 

encontro em minha casa, buscando reunir o grupo todo. Como metade do grupo trabalha 

durante a semana e a outra metade, nos fins de semana, à noite, cumprindo uma agenda de 

shows, é sempre difícil conciliar uma data. Por isso, em geral nossos encontros ocorrem aos 

trios – dois por vez, além de mim.  

Nesse dia, por volta das 14h, no marcante almoço em minha casa, além da natural 

troca de afeto, comentamos juntos as imagens realizadas e projetamos uma agenda de novos 

encontros para novas performances fotográficas, além das entrevistas que geraram parte deste 

relato etnográfico.  

A primeira vez que havíamos reunidos o grupo todo fora em nosso primeiro encontro. 

Dada a evidente informalidade deste domingo, parte dos rapazes que haviam trabalhado à 

noite chegaram atrasados, alguns com certa ressaca da noite anterior. 
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Lucas Gabriel foi o primeiro a chegar, quando eu ainda estava arrumando a casa para 

recebê-los e cuidando da mesa para comermos. Estava sem cabelos longos, o que me 

surpreendeu, pois em seu Instagram vinham sendo muito frequentes as postagens com cabelos 

grandes e bem volumosos. Também o havia visto de cabelo, recentemente, na quadra da 

escola de samba Salgueiro; daí minha surpresa. Eu supunha que as trocas fossem práticas, 

mas não tanto (Figura 36; Figura 37; Figura 38). 

 
Figura 36 

 

 

 
 

Figura 37  
Figura 38 

Exemplo do cabelo com implante 

tipo “marley”. Vestuário em 

destaque: blusa tipo cropped. 

Fonte: Instagram de Lucas Gabriel. 

Ilustração: tranças de nagô (junto 

ao couro cabeludo) com implante 

de dread artificial (preso às tranças 

nagô).  

Dread artificial, à venda em sites 

especializados. Trança kanekalon 

colorida. 

 

Conheço pouco sobre o mundo dos implantes, e já era algo que vinha guardando para 

explorar melhor. Essas trocas rápidas de cabelos já haviam me chamado atenção, desde o dia 

em que foi grande minha surpresa quando me vi frente a frente com Jhury Nascimento, 

dançarino da cantora Valesca, para fotografá-lo. Quando ele retirou o boné, que parecia 

frouxo em sua cabeça, havia uma trança loura que, desenrolada, caiu-lhe até a cintura (Figura 

39).  

 

  
Figura 39 

 

Portrait Jhury Nascimento. Por Rodolfo Viana, 2016.  

 

Aproveitei então a surpresa e iniciamos uma conversa sobre cabelos. Os utilizados por 

Lucas à época eram os mais práticos possíveis, pois lhe criavam questões embaraçosas no 
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trabalho como recepcionista de uma academia no bairro do Andaraí e precisavam ser tirados. 

Ele explicou que esses cabelos, mais “pintosas”, prejudicavam sua imagem, não sendo bem 

vistos em seu ambiente de trabalho:  

 

No meu trabalho eu não posso ter. Tenho que trabalhar assim, sem boné, com essa 

feição [retira o boné e aponta para o cabelo curto]. Pra mim, eu só coloco cabelo pra 

fazer show. A maioria dos meus dias, eu fico sem cabelo. Antes de entrar pra esse 

trabalho, eu tive cabelo de tudo quanto é tipo. Eu botava o marley, o black, né, e eu 

andava por aí, pra vida. Botava e não tirava. Botava trança preta, preto-branco, 

dread, tudo. (VIANA DE PAULO, 07/2017).  

 

No momento em que Lucas Gabriel e eu conversávamos, Wallace Terra chegou. Ouvi 

o diálogo dos dois enquanto estava na cozinha. Cumprimentaram-se e já iniciaram uma breve 

conversa sobre os desafios enfrentados na ida até minha casa, na Tijuca.  

Wallace contou que não estava acostumado a pegar o metrô. De forma bem humorada 

e eufórica, contou-nos sobre como as pessoas do metrô o olhavam, devido a seu short muito 

curto: “e o povo no metrô chocado com meu short, né. Cruzei a perna bem lá em cima”. 

Rimos e Lucas faz um som com a boca77: “vrau!”. Wallace prosseguiu: “não tenho tempo de 

ficar me escondendo pra ninguém, fiquei até chateado porque não estava de tranças, porque 

senão eu ia jogar mesmo”. E concluiu: “oi... ‘cê tá boa? Jogo a trança e falo ‘ui, desculpa!’” 

(VIANA DE PAULO, 07/2017). Terminou a história com um gesto do que seria seu deboche, 

afeminando-se ao máximo e gesticulando com as mãos como se tivesse um cabelo enorme, 

que simulou jogar para o lado. 

A descontração do relato que Wallace fez do episódio, como cartão de visitas de quem 

chegava num lugar e queria se enturmar, resume a compreensão de duas coisas. Primeiro, o 

que nós, LGBTs, classificamos como “dar pinta”. A narrativa de Wallace foi ocasião para 

todos “darmos pinta”, participando e reagindo à sua anedota – em especial quando ele 

mostrou o que faria se estivesse de cabelo. Seria “dando pinta” que ele produziria o “afronto”, 

no embate com o olhar de estranhamento do Outro.  

Segundo, a ironia da pergunta “’cê tá boa?”, no contexto acima, equivaleria a dizer: 

“’tá olhando o quê?”. É o ato de “fazer carão” – outra forma de “dar pinta”. “Fazer carão” é 

manter-se firme diante do olhar do Outro, sem se abalar diante de alguma ação indesejada. 

Outra aplicação da expressão, seguindo a mesma lógica, é quando um “boyzinho” – gay que 

não quer “dar pinta” – se recusa a flertar. Diante disso, diz-se que ele “‘tá fazendo carão”. 

                                                 
77 Onomatopeia que lembra o som de um leque abrindo-se. Leques que comumente são usados em portas de casas noturnas 

por drags queens ou grupos de amigos reivindicando alguma imagem de glamour, chacotas e deboches.  
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As trocas de relatos continuaram, agora sobre os conflitos no local de trabalho e as 

estratégias de tirar e recolocar o cabelo. Perguntei a Wallace com o que ele trabalhava 

exatamente; ele explicou que, na Secretaria de Planejamento da prefeitura de Niterói, uma de 

suas funções era marcar reuniões e aferir as metas de outras 41 secretarias diferentes. Em 

geral, utilizava seu Whatsapp pessoal para isso. Como a foto em seu perfil no aplicativo era 

“super pintosa”, contou, “eles falam: ‘Wallace?!’ – eu digo: ‘Oi, sou eu mesmo! Pode falar 

comigo aqui’”. Wallace explicou que, nesse universo, os embates são constantes; por se tratar 

de um ambiente corporativo, ele precisava ir mais “durinha”, sem dar tanta “pinta” na 

vestimenta.  

Repeti para ele uma pergunta que havia feito ao Lucas: “E você no palco e agora, é só 

um personagem? Qual a diferença entre você e o W/Queer?”. Ele retorquiu: 

 

Sou exatamente a mesma coisa. Não tenho paciência pra ser diferente. O único lugar 

restrito é no trabalho. Eles se referem a mim no feminino, porque eu falo assim, 

brinco assim. Mas pra eles sinto que é difícil, muitos homens são militares. Eles 

vinham falar comigo, me davam a mão e eu não dava a mão pra eles, e ficavam me 

olhando [e perguntavam]: por que você não me cumprimenta? Eu dizia, eu não 

conheço esse cumprimento, conheço esse aqui, e dava um beijo no rosto – e aí, fez 

alguma diferença na sua vida? Dificuldade maior mesmo é entre as gays. Às vezes 

parece que é mais difícil que no mundo externo. (VIANA DE PAULO, 07/2017.)  

 

Wallace explicou um pouco como surgiu sua persona, o W/Queer, a partir do 

entendimento de que seria possível compor “funk favela” e cantar para as gays que estão em 

outro lugar. Repetidas vezes, afirmou cantar para quem tem outra realidade: alguém que não 

pode comprar a legitimidade, porque quem sofre preconceito em maior intensidade não são as 

gays de Copacabana e Ipanema. A pessoa LGBT que morre não é a que pode pagar pela sua 

sobrevivência. Finalizou contando que a criação de sua persona artística passou por um 

entendimento de si mesmo: “então, eu não consigo ser diferente. Eu sou W/Queer o tempo 

todo, com um pouco menos de maquiagem no trabalho”. 

Analogamente, perguntei a Lucas se, quando ele está no palco com Mulher Pepita, sua 

“pinta” é um papel a cumprir como dançarino. Ele respondeu que não se considera “pintosa”, 

mas também não se considera “boy” – mas, assegurou, “aquele do palco sou mesmo”; aquela 

roupa, se sentisse vontade, ele usaria no dia a dia.  

 

Uma vez eu fui numa festa, a “Yolo Love Black Party”, no 4Linhas, em Bento 

Ribeiro, onde as pessoas vão super estilosas. Eu tava de trança cinza, até lá embaixo. 

Aí eu coloquei uma blusa de tela [Figura 41] mega transparente, até o joelho, botei 

uma meia sete oitavos preta [Figura 42] e um hot pant [Figura 40]. Botei duas fitas 

isolantes no peito fazendo um X, e fui. Estava me sentindo maravilhoso, saí na rua 

sem problema algum. Aí escutei também: “eu prefiro você de outro jeito”. Aí eu 
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disse “mas hoje eu estou assim, tem que me engolir”. Tinha muita bixa, lá tem muita 

mona empoderada. Eu não era o único assim, a única aberração. (VIANA DE 

PAULO, 07/2017.)  

 

 
Figura 40 

 
Figura 41 

 
Figura 42 

Exemplo de vestuário: hot pant. 

Fonte: Instagram de Jhury 

Nascimento.  

Exemplo de vestuário: blusa de 

tela. Fonte: Instagram de Pablo 

Vittar.  

Exemplo de vestuário: meia 7/8. 

Imagem Ilustrativa.  

 

Quando Linn da Quebrada diz, em sua música “Enviadescer”, “eu gosto mesmo é das 

bixa / das que são afeminada / das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiada”, está se 

referindo a esse universo. Uma reinvindicação de um modo de ser que não só não se esconde 

mais como também é admirado, apesar de ciente da abjeção. Esta não já não é mais tão 

temida; ao contrário, é torcida, deixando a imundice se impor.  

Pela imundice, o “dar pinta” implica também em construir uma vaidade da própria 

autoimagem – sobretudo com relação ao cabelo, objeto de tantos embates na história das 

diásporas negras. É no cabelo da pessoa negra que muitos dos estigmas do racismo foram e 

são acionados.  

 

Dentro do patriarcado capitalista – o contexto social e político em que surge o 

costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos –, essa postura representa 

uma imitação da aparência do grupo branco dominante e, com frequência, indica um 

racismo interiorizado, um ódio a si mesmo que pode ser somado a uma baixa 

autoestima. 

Durante os anos 1960, os negros que trabalhavam ativamente para criticar, desafiar e 

alterar o racismo branco, assinalavam a obsessão dos negros com o cabelo liso como 

um reflexo da mentalidade colonizada. Foi nesse momento em que os penteados 

afros, principalmente o black, entraram na moda como um símbolo de resistência 

cultural à opressão racista e foram considerados uma celebração da condição de 

negro(a). 

Os penteados naturais eram associados à militância política. Muitos(as) jovens 

negros(as), quando pararam de alisar o cabelo, perceberam o valor político atribuído 

ao cabelo alisado como sinal de reverência e conformidade frente às expectativas da 

sociedade. (HOOKS, 2005.)  

 

Construir uma imagem própria a partir do cabelo ainda se configura com um ato de 

contestação. Embora o “dar pinta” – a performance de gênero “pintosa” – seja composto de 

uma série de expressões de gênero que se estende a qualquer LGBT, os marcadores de classe 
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e raça das pessoas negras têm forte presença no vestuário e no cabelo, na construção de uma 

aparência detalhadamente vaidosa, refutando o que foi, historicamente, visto como abjeto. 

Assim, a possibilidade de ter qualquer cabelo – de qualquer formato, cor, tamanho, volume, 

tipo, ou mesmo o chamado “natural”, sem uso de próteses – é muito explorada pela “geração 

tombamento”. 

Esses estigmas raciais ainda podem ser potencializados por colocações taxativas que 

circulam no senso comum, como “não basta ser preto, ainda é viado”, dito por pessoas 

heterossexuais; ou “a bixa já é preta, ainda é pintosa?”, dita por outros homossexuais.  

Mais uma vez, as músicas de Linn expressam a construção da vaidade da pessoa negra 

e LGBT, pautando a realidade imunda que precisa erigir uma vaidade como “afronto”:  

 

A minha pele preta é meu manto de coragem 

Impulsiona o movimento 

Envaidece a viadagem (...)  

Sempre borralheira, com um quê de Cinderela 

Eu saio de salto alto 

Maquiada na favela 

 

(Linn da Quebrada, “Bixa Preta”, 2016.) 

 

Em agosto de 2017, já em função do planejamento que havíamos pensado, realizamos 

uma de nossas performances fotográficas nos jardins do MAM. Além de mim, estavam 

presentes Jeffin Picciane e Lucas Gabriel. Sentamos no chão enquanto juntávamos nossas 

coisas. Um fato curioso foi que Lucas trouxe uma pequena mala, com várias roupas; contou 

que, como não havia conseguido se decidir, tinha resolvido trazer suas peças preferidas. Pedi 

para ver e fiz alguns comentários. Em um primeiro momento, pensei que as roupas eram para 

atender à demanda fotográfica; porém, não era o caso. Ambos responderam veementemente 

que essas eram as roupas que eles, em geral, usavam para sair. Não se tratava de algo 

excepcional, levado para fotografar; era aquilo que fato eles costumavam vestir.  

Era bastante notório que aquelas roupas não pertenciam exatamente a nenhuma loja, 

butique ou marca específica. Eram peças únicas, com cortes bem feitos, mesclando itens 

femininos e masculinos. Já não fazia qualquer sentido a classificação comercial das lojas. Aos 

poucos foi ficando claro para mim como se dava a composição desse vestuário e, nesse dia, 

esse foi o tema de nossa conversa.  

Lucas e Jeffin me explicaram como fazem suas compras, quais são suas influências, 

no que se pautam as customizações, onde conseguem pechinchas.  
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Lucas Gabriel (LG): A gente olha uma parada que a Anitta usou no balé dela: “aí, 

vamo (sic) usar”. 

RVP: Vocês olham uma parada e pensam “vamos comprar esse tecido”? 

LG: A gente sempre tem alguma coisa em casa. A gente nunca sai pra comprar. 

Sempre tem. Ou a gente via no brechó. Somos a rainha do brechó. A gente vai em 

um brechó em Riachuelo (perto do Méier), e em outro em Realengo. Lá é 

maravilhoso.  

Jeffin Picciane (JP): A gente chega na balada: onde você comprou? No brechó, 

gata. 

RV: Quando vocês fazem isso é porque não encontram pra comprar? Mas se vocês 

encontrassem na loja continuariam fazendo isso?  

LG: Sim, o valor da loja é um absurdo – e eu consigo fazer em casa igual. Eu, no 

brechó, gasto três reais. Chego em casa, lavo, corto, desfio e gastei três reais, mais a 

passagem. Na loja está a R$ 120,00 ou R$ 130,00, e ainda não é do jeito que a gente 

quer.  

JP: Isso. Eu gosto de customizar roupas. Comprei uma calça e colei um montão de 

pet, [broches]. Quando vejo que são coisas muito simples, eu tinjo. E tem tintas de 

tecido que você pode desenhar. Até porque eu sei estampar. (VIANA DE PAULO, 

08/2017.)  

 

Jhury, Wall, Lucas, Jeffin e Lucca Machado contam uma mesma história: antes deles, 

parecia que ninguém usava cropped (Figura 43). Depois de verem um desfile de moda “lá de 

fora”, estrangeiro, em que um grupo de modelos estava usando esse tipo de peça, resolveram 

cortar algumas blusas em casa e fazer os croppeds para ir à quadra da escola de samba do 

Salgueiro, na Tijuca. Contam repetidas vezes, entre muitos risos, que “pararam” a quadra, 

uma vez que as bixas que frequentam o Salgueiro não costumam dar esse “close”. Nesse dia, 

do Salgueiro foram para o baile charme78 no viaduto Negrão de Lima, em Madureira. Jhury 

diz que “antes da gente, eu nunca vi ninguém de cropped. Ninguém usava. Agora todo mundo 

coloca”.79  

 
Figura 43 

Blusa cropped.  

Fonte: Instagram de Jhury Nascimento.  

 

“Dar pinta” está intimamente ligado à forma de vestir-se, gesticular, ao uso de 

acessórios, cabelos e trejeitos do corpo. Essa categoria nativa guarda relação com outras. É 

                                                 
78 Charme trata-se gênero musical que partilha certa significação com o hip-hop e o funk, popularizando-se no começo da 

década de 90. Exemplo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=70tHV5cOo8o>  Acessado em: 18/02/2018.   
79 Com exceção de Wallace Terra, todos os rapazes já eram amigos ou próximos. 
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“dando pinta” que o embate é formulado, tanto nos espaços de socialização das gays quanto 

fora deles.  

Apesar das semelhanças e identificações compartilhadas pelos seis rapazes, sublinho a 

diferença na forma de se dar a ver ao mundo. Quando terminamos o almoço e estávamos em 

volta da mesa, as conversas fluíram naturalmente, e perguntas e debates foram naturais. 

Wallace falou um pouco sobre a composição de sua persona como MC W/Queer e da etapa 

final de sua monografia de graduação, também sobre gênero, e explicou: “eu mantenho o 

bigode e a barba [porque] eu quero confundir, eu não quero trazer explicação pra nada. Eu 

quero é distorcer essa realidade que tá posta” (VIANA DE PAULO, 07/2017). 

Em sequência, Jhury ofereceu uma perspectiva distinta da de Wallace, contrapondo, 

com longas pausas entre uma frase e outra: 

 

Que diferente, né? A gente é bem diferente um do outro. É muito surreal. (...) Cada 

um sofre de um jeito, mas não deixa de sofrer. Cada um pensa de um jeito, mas não 

deixa de pensar. São coisas totalmente diferentes, a sua maneira de deixar a barba, o 

bigode, e falar “eu vim pra confundir”. É muito diferente de mim. Eu, não! Eu não 

quero isso. Eu não gosto de barba, eu não gosto de bigode. Eu gosto de ser o mais 

feminino possível. Eu já vi suas fotos, você também. Só que você tem uma parada 

meio andrógina, sabe? Pra pessoa olhar e falar “caralho, isso é homem ou isso é 

mulher?”. Eu, não. Eu gosto quando as pessoas têm certeza que eu sou um menino 

afeminado. Eu não quero confundir ninguém, eu quero que olhem e falem “caralho, 

esse garoto é afeminado”. (VIANA DE PAULO, 07/2017.) 

 

Minha pretensão não é produzir alegorias que privilegiem a homogeneidade, mas que 

se façam ver as imundices – desde o próprio modo de expressão das falas sobre si, até os 

referenciais ou menções aos seus próprios corpos, passando pela torção da abjeção para 

fabricar vaidades, e mesmo na presença das angústias causadas pela violência. Tampouco se 

trata de um recorte identitário coeso e unívoco, com um modo fixo de centrar a existência, 

como já criticado por Butler (2017), mas de algo contraditório, onde a diferença possa pulsar 

e se nuançar, criando lugar para as dissidências. Desse modo, é possível fazer ver oposições 

simbólicas – e imundas – dentro da coalizão que também venho propondo pensar, na 

categoria de pessoa negra e LGBT.   

 

2.3.2 O “lacre” e o “coió”: enfrentamentos da homofobia 

 

Se quiser eu desço do salto, senão te enfrento de cima.  

- Linn da Quebrada  

 

Vocês não têm noção do que meu pai fazia comigo e com a minha mãe. Só um 

exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade ele dava uma surra na gente quase todo 
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dia. (...) Ele me pegou do quarto, me colocou entre as pernas da minha mãe e disse 

que eu tinha que ter relação sexual com ela pra eu saber o que era mulher, pra eu não 

ser viado. E eu tinha 6 anos. 

- Wallace Terra (VIANA DE PAULO, 07/2017)! 

 

A violência é algo que atravessa o cotidiano muito além das formas simbólicas que 

nos propomos a combater. O relato de Wallace nos deixou estarrecidos em volta da mesa. 

Tanto Jhury como Wallace falaram de seus ambientes familiares, onde foram taxados como 

“viados” já desde muito cedo – quando eles mesmos não sabiam ao certo o que isso 

significaria. Foi algo marcante em suas vidas. Parafraseando Linn da Quebrada, ser “viado” 

não é só “close”, batom, glitter e purpurina, é também conviver com uma alternância entre 

angústia e orgulho, como observou Butler (2017) nos diários de Herculine.  

O linchamento infantil nos espaços de socialização que acompanha a fase de 

crescimento, a passagem pela adolescência e a chegada à vida adulta impõem a criação de 

estratégias de resistência no corpo, na voz, no gesto, no cabelo etc. Wallace conta que descia 

sua comunidade ouvindo injúrias; com o passar do tempo, a tentativa de endurecer sua forma 

de caminhar – ou, como dizem, “ficar durinha” – foi gradativamente dando lugar à construção 

do “afronto” a partir do “lacre”.  

Em um seminário em que apresentei o andamento de minha pesquisa, fui abordado por 

um rapaz da plateia que estava de vestido e tinha cabelos longos. Conversamos um pouco 

sobre a pesquisa, e ele disse algo que me ajudou a compreender o que é a “lacração”: algo 

como “quanto mais nos xingam, é assim que a gente responde: ficando cada vez mais bonita, 

mais gostosa”.  

O rapaz aparentava ter aproximadamente a idade de Lucas, 21 anos. Este relata outro 

aspecto da violência que sofre, mesmo fora do ambiente familiar. Nas suas discussões com o 

pai, ele costuma pergunta, em tom irónico, quem paga pelos seus cabelos. Contudo, além de 

seus aspectos mais visíveis, o embate assume outras nuances: 

 

Em qualquer lugar que eu vou, sempre consigo perceber quando eu sou bem-vindo. 

Ou as pessoas se cutucam, ou fazem uma cara estranha, porque fica estampado que 

estão odiando quando eu estou do lado delas, odiando que eu tô daquela forma, 

odiando o que eu tô usando. Acho que isso tem em todo lugar.  

Da última vez que eu fui na Pipper80, no Centro, eu estava com um “marley” 

enorme, cabelo que eu faço show, um cropped com um cardigã por cima e uma 

viseira vermelha. Da mesma forma que eu não conseguia andar com as pessoas 

falando “caralho, tá foda, tá arrasando”, dava um passo e percebia a expressão das 

                                                 
80 Festa em uma casa noturna na Praça Tiradentes, Centro do Rio.  
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pessoas, em um tom: “caralho, porque sai assim de casa?”. (VIANA DE PAULO, 

07/2017.) 

 

Embora os relatos de Wallace e de Lucas versem sobre dois contextos distintos, ambos 

se alicerçam sobre formas de violência. A partir de certas experiências vividas, uma espécie 

de faro parece ter sido desenvolvido, a fim de detectar alguma violência iminente – o “coió”, 

categoria nativa que relaciono por oposição à ideia de “lacre”.  

 Não pretendo explicar as origens da homofobia, mas expor seus efeitos. O termo 

“coió” – que, simplificadamente, pode ser entendido como sinônimo de homofobia – tem 

origem na linguagem conhecida como “pajubá”, uma fusão da língua portuguesa com 

imundices provenientes de diversos idiomas africanos. Trata-se de um linguajar informal, 

negro, ligado a religiões de matriz africana, como o candomblé – que, curiosamente, foi 

apropriado por parte da comunidade LGBT como um linguajar próprio. Contudo, se o “coió” 

guarda alguma relação com a cultura oral negra, é possível que a violência que o termo 

sinaliza também mantenha laços estreitos com a vivência negra.  

Em geral, rapazes usam leques nas portas das festas do subúrbio, como no bairro de 

Madureira. Agrupam-se nas vielas próximas às casas de show, específicas ou não para pessoas 

LGBT. Movimentam-se de um lugar a outro “dando pinta”, e percebem a iminência de um 

“coió” em certos locais. O desejo de não se restringir a dados espaços é visível. Não temem 

colocar-se em evidência, mas tomam cuidado para evitar violências físicas. Por onde passam, 

o choque que suas presenças provocam é uma forma de combate aos estigmas pejorativos 

cristalizados no tempo.  

Diz-se “não vá por aí que você pode tomar coió”, alertando para casos de agressões 

físicas; ou “corre, viado, que é coió!”, um grito de alarme quando se avista uma agressão 

física já em curso. Ou apenas se faz algum tipo de observação pejorativa sobre uma 

vestimenta, como Lucas, por exemplo, contando que “todo mundo me olhava, tomei muito 

coió”.  

A “lacração” a que me refiro consiste na recusa das pessoas negras e LGBT a se deixar 

acuar nos espaços de socialização, por meio de uma produção de visualidades ou atitudes. 

Não se trata de um movimento político organizado, mas de uma postura pessoal, com o 

próprio corpo, que reflete numa coletividade.  

No dia do almoço, os rapazes falaram de seus primeiros entendimentos para o “lacre”, 

bem como do que ou quem poderia ser, ou não, referência para o estabelecimento de alianças 

ou modelos. Nas palavras de Wallace:  
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Pra ser uma referência pra mim, é preciso coragem. Coragem com a forma que você 

se relaciona com o mundo, com tudo. Com seu trabalho, com sua família, com 

amigos, porque a gente precisa de coragem pra sair de casa. (VIANA DE PAULO, 

07/2017.)  

 

Assim, evidenciam-se os rastros e citacionalidades capazes de dispor suas 

autoconsciências para a intencionalidade de produzir uma performatividade de gênero. 

A fala de Wallace reverberou a mesa, levando a um consenso. Os rapazes 

concordaram que esta ou aquela indumentária tem como objetivo “lacrar”, rechaçar um 

possível “coió”, mediante o modo de se apresentar em público.  

  

Jhury Nascimento (JN): Eu me vejo no espelho, eu tenho que me ver afeminado. 

Mas afeminado pra mim não só o modo de me vestir, é o modo de me impor. É só 

uma roupa? Não. É o modo de me portar com as pessoas. 

 

Wallace Terra (WT): Eu trabalho todo de social. Você olha pra minha cara e vai 

falar assim, “menina!” (VIANA DE PAULO, 07/2017). 

 

 Os rapazes contam que em certos momentos, nesse processo de composição, havia 

certo desconhecimento do próprio corpo. Trata-se de uma exploração constante. Por vezes, há 

equívocos, levando-os a uma autoapresentação quase caricatural. Jhury brinca que as 

sobrancelhas que todos veem ali são frutos de muitos erros. Houve situações em que ficou 

apenas uma linha, o que ele mesmo considerou ridículo.  

Também há consenso em torno da queixa quanto à falta de referenciais – ainda que 

estes pouco a pouco se tornem mais comuns, favorecendo esse processo de autocriação. 

  

JN: Eu frequento eventos que sempre têm muitos funkeiros. Que vai tá o TH, que 

canta putaria – um segundo Mr. Catra, que a gente fala. O Maneirinho, onde me vê, 

o garoto fala comigo, de abraçar, beijar no rosto: “e aí, boneca, como você tá!”. Eles 

me chamam de “boneca”. E é um “boneca” que não é pejorativo, é carinho. Isso é 

muito interessante, porque além de tudo respeitam meu trabalho. Independente de eu 

ser afeminado. (...) Eles falam: “que showzão tu fez no Barra Music, hein?!”. 

(VIANA DE PAULO, 07/2017.) 

 

É sempre delicado o uso de pronomes ou referências ao gênero feminino para se 

referir às gays. Wallace protesta: “eu não me incomodo com o ‘ela’. Mas, às vezes, o ‘ela’ 

vem pra me diminuir. Vem num tom pejorativo. Não é ‘elazinha’, é ‘elazona’. Aceita” 

(VIANA DE PAULO, 11/2017).  

A ocorrência de algum coió fica evidente pela forma como o outro se coloca. Ao 

entrevistar Wallace, no dia de nossa foto-performance no CMAHO, ele comentou que se 

sentia desconfortável por cobrir o corpo para ir embora, por razões de segurança. De fato, ali 

mesmo onde estávamos, na rua, ele vestiu por cima do short curto justo ao corpo uma calça 
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comprida bastante prática, com botões do lado, para poder retornar a Niterói sentindo-se 

seguro.  

Ocultar a imundice de sua vestimenta, apagando sua expressão de gênero, é uma 

estratégia de segurança, não motivada por vergonha da indumentária. Em uma roda de 

conversa de que participamos juntos, Wallace, com roupas indisfarçavelmente femininas, 

disse ao público que se sentia ótimo – “lacrando” –, mas que convive com o medo e o receio 

da violência que pode ocorrer na rua.  

Desse modo, a ideia do lacre ganha densidade nas fotografias que produzimos. É onde 

podemos catapultar a narrativa dessa característica embelezadora, em uma estética do que é 

visível, seja por frivolidades ou superficialidades, em visualidades que se aproximam das 

imagens de consumo.  

Nessa torção, vemos as particularidades expressivas de corpos que agenciam afetos e 

pertencimentos. É a nossa cultura, ou a cultura pop (EDITORIAL,Revista Eco-Pós, 2016, 

p.1), que permeia o universo abordado pelas fotografias – e que visa se pensar engajando-se 

no que retém afetos e, mais uma vez, abandonando dicotomias inúteis.  

Quando proponho opor o “lacre” ao “coió” é porque a vaidade, convertida em uma 

maneira de se sentir bem, permite desfrutar da ideia de beleza. É a reinvindicação para si de 

uma beleza que foi sempre mantida às escondidas, às escuras, e agora se põe à mostra com a 

“geração tombamento” e a criatividade do funk. Se antes as Lacraias pertenciam ao 

subterrâneo, a espaços abjetos, agora elas querem existir na luz, na visibilidade, trazendo o 

que antes era recalcado ou escondido no mundo para fora, sem deixar de vista o “afronto” que 

suas imundices evocam. 

 

2.3.3 Erotismos e afetos da bixa-preta   

  

Aceita que eu sou gostosa. 

- Mulher Pepita  

 

Tomara que no rala e rola tenha muito mais que só entra e sai vara. 

- Linn da Quebrada 

 

Muitos homens considerados femininos, ao procurar uma relação homoafetiva, 

encontram dificuldade para vencer a barreira do machismo de seus potenciais parceiros. Muitas 

vezes, quem reconhece seus comportamentos como um conjunto integral de masculinidades 

recrimina qualquer resquício de feminilidade nos outros. Quando esse feminino se torna 
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perceptível publicamente, a intolerância e a discriminação se manifestam tomando como alvo 

essa visibilidade. Os olhares que procuram castrar a feminilidade se fazem presentes num 

caminho de mão dupla, para o vigilante e para a vítima. Muitos homens, a partir dessa 

observação incessante, estabelecem algum grau de autocontrole sobre os próprios gestos, 

escolhas e condutas (FRAGOSO; VIANA DE PAULO, 2017). 

Em contrapartida, há a negação desse autocontrole e do excesso de regulação das 

escolhas, ainda que algumas negociações no campo do afeto imponham ressalvas. Lucas, por 

exemplo, relatou o seguinte episódio: 

 

Um dos meninos que eu fiquei falou: “esse estilo de vida seu não encaixa no meu”. 

“Que estilo?”, perguntei. “Sair de cropped, de dread etc.” Ainda disse: “eu caso com 

você do jeito que você tá, sem trança, com nada de diferente”. 

As pessoas nascem supondo que homem tem que usar calça, tênis, bermuda e um 

boné, talvez. Pessoas mais velhas chegam com 30 anos frequentando lugares em que 

só convém se apresentar ‘boyzinhos’. Eu não aceito, porém entendo. Eu vou ficar do 

jeito que tô me sentido bem. Do mesmo jeito que tem pessoas que não gostam, tem 

gente que ama meu cabelo (VIANA DE PAULO, 07/2017).  

 

A aspiração à perfeição dos corpos é diretamente proporcional aos esforços 

empreendidos para definir músculos, conseguir simetria e harmonia dos traços físicos. Além 

disso, toda mudança morfológica e corporal que aciona repertórios de masculinidades também 

tem um grau de aceitação, podendo tornar-se uma valiosa ferramenta de negociação na busca 

por encontros entre homens. No entanto, Lucas Gabriel, apesar do físico atlético, costuma 

ironizar que já é preto, macumbeiro e bixa; não lhe falta mais nada. Diz desinteressar-se de 

homens que buscam enquadramentos sempre rígidos, e conferir valor a um masculino muito 

específico para vincular seu desejo.  

Homens sarados, tatuados, viris. Seriam esses os traços suficientes para definir a 

masculinidade hegemônica carioca? Em outras palavras, o "chamego divertido, um 

clima meio libertino de sol, de sal, de mar", conforme a tão sublinhada letra do 

Cidade Negra, consagra um dado imaginário sobre o Rio cristalizando muitas 

ressalvas. Mesmo que fosse conveniente generalizar os estereótipos que circulam 

sobre a estética dos corpos do Rio de Janeiro, ainda assim não seria suficiente para 

definir as concepções de masculinidades e suas relações com os corpos. Para 

Connell (1995), o conceito de masculinidade, além de variar com o tempo e espaço, 

é relacional. Na verdade, "masculinidade" não existe, exceto em contraste com 

"feminilidade". Também em concordância, Badinter (1993, p. 146) afirmou que a 

masculinidade, carregada de clichês de virilidade, “só se tornará menos arriscada 

quando deixar de ser definida como oposição à feminilidade”. Sobre essa 

polarização de sentido construída historicamente, Connell (1995) afirma que a 

configuração da discussão sobre os processos de identificação de gênero se 

estabelecem culturalmente. [Conforme Connell (1995, p. 68),] “(...) nosso conceito 

de masculinidade parece ser um produto histórico bastante recente, com algumas 

centenas de anos, no máximo. Ao falar de masculinidade em absoluto, então, 

estamos ‘fazendo gênero’ de uma forma culturalmente específica. Isso deve ser 

levado em conta a partir de qualquer alegação que afirme ter descoberto verdades 
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trans-históricas sobre a masculinidade e o masculino”. (FRAGOSO; VIANA DE 

PAULO, 2017, pp. 8-9). 

 

Wallace, assim como Lucas, também impõe ressalvas e resiste em retribuir flertes de 

ordem normativa. Conta-me uma infinidade de histórias que passaram a se repetir em seus 

espaços de socialização e lazer, mais ou menos com o mesmo roteiro. Homens que buscam 

sexo com outros homens81 o paqueram e flertam com ele, mas não desejam contato público.  

 

WT: Às vezes sinto que preciso me masculinizar, porque senão eu não me relaciono. 

Em contrapartida, me atraem homens que estão como eu. Essa proximidade me 

instiga nas festas. Eu gosto de meninos afeminados. Ser afeminado me trouxe 

muitos limites e muitas possibilidades.  

RVP: A sua feminilização convoca um lugar que às vezes te convém?  

WT: Sim e não. Eu tô numa balada, montada, e sempre escuto essas palavras: “você 

me confunde”, “você me deixa nervoso”. “Por quê?” “Ah, sei lá. Você de costas é 

mulher, de frente é homem”. Até chegar no papo “posso ficar com você escondido?” 

(...) E isso acontece em todo lugar. Na rua, na balada, na barca, com o vizinho, com 

o entregador de pizza, qualquer lugar. Antes eu achava legal, eu pegava todos eles, 

agora já não me interesso mais. 

RVP: É o que o Linn da Quebrada fala, “eu não vou te chupar escondida no 

banheiro, eu não quero só pica quero o corpo inteiro”? 

WT: Exato. Teve uma vez que fui cantar samba montada. Cantei Clara Nunes, dei 

de cara com um garoto maravilhoso tocando surdo que me olhava muito. No 

intervalo do show eu saí e fiquei no camarote, ele veio falar comigo. Falou de minha 

voz, que eu cantava bem, que já tinha visto um show de funk meu. Aí ele me 

convidou pra beber uma cerveja com ele e disse, “quando acabar me espera na 

esquina tal pra eu te pegar lá de carro”. “E o que te impede de ficar comigo aqui?” 

“É que eu sou hétero.” “Então, vá procurar uma mulher cis, porque eu beijo 

homens.” Saí andando.  

Eu perdi o boy, mas eu me ganhei (VIANA DE PAULO, 10/2017). 

 

Todos os rapazes, em suas vivências pessoais, identificam-se com o teor forte das letras 

da cantora Linn da Quebrada, que se intitula “bixa-travesti”. Há aí um contragolpe que confere 

à “bixa pintosa” um lugar público e demarcado na expressão de seus afetos. O que eles 

reivindicam para si é uma potência sexual mostrando outras possibilidades imundas de 

masculinos, deixando evidente a relação indissociável entre os falsos contrários “masculino” e 

“feminino”.  

Se outrora a “bixa pintosa” tinha um capital sexual comprometido, a ideia da construção 

de uma beleza, assumindo imundice da aparência, faz encontrar no zelo pela vaidade uma 

existência para produzir um corpo mais viril. Pernas e coxas à mostra, depilação, sobrancelhas 

feitas, lentes de contato, unhas pintadas, maquiagem – associadas a rostos com ou sem barba – 

                                                 
81 Chamados pelas organizações de saúde com a sigla HSH (Homens que fazem Sexo com Homens), estão fora da categoria 

identitária gay. 
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ativam repertórios eróticos e sensuais.  

No filme “Corpo Elétrico” (2017), do diretor Marcelo Caetano, muito me chamou a 

atenção uma cena erótica envolvendo um dos personagens coadjuvantes, Wellington (Figura 

44), que trabalha com o protagonista do filme em uma confecção. Em determinado momento, 

depois que todos saem do trabalho, os dois têm um envolvimento sexual.  

 

 
Figura 44  

Figura 45 

Personagem Wellington (Lucas Andrade), filme 

“Corpo Elétrico” (2017) 

Personagem Sarita (Floriano Peixoto), novela 

“Explode Coração” (1995). 

 

O filme me trouxe à mente a personagem Sarita, vivida por Floriano Peixoto na novela 

“Explode Coração” (Figura 45), de 1995. Tratava-se uma travesti com trejeitos masculinos, que 

dava pinta às escondidas e a quem, em nenhum momento da obra, foi atribuído qualquer valor 

erótico. Personagem cômica, imersa em clichês, uma espécie de conselheira feminina num 

salão de beleza, Sarita almejava aquilo que parecia inalcançável: um romance. Já no filme 

“Corpo Elétrico” o rapaz negro e “pintosa”, baixo e mais esguio, não tem sua dimensão erótica 

e afetiva escondida. Ao contrário, ele a vivencia tanto quanto os demais personagens. Não 

estava ali apenas para promover alívio cômico, como Sarita. 

No contexto brasileiro, o corpo do homem negro, para expressar seus desejos, precisa 

enfrentar uma série de obstáculos para avançar em meio às forças normatizantes. Esses homens 

sofrem com muitos estigmas, entre eles a expectativa por uma excessiva virilidade, somada à 

hipersexualização – um imperativo difícil de ser contornado. As possibilidades de transgressão 

das normas variam para cada corpo negro – afinal, “ser negro” não é tudo que se “é”; 

entretanto, a raça pode ser considerada uma “categoria discursiva” (HALL, 2005, p. 63) que 

reflete muitos comportamentos em comum.  

Wallace fala de sua relação com o seu nome, inscrevendo sua vivência diante de um 

entendimento do que é ser negro: 
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WT: Eu não gostava do meu nome. Só fui gostar muito depois, quando entendi a 

apropriação dos nomes americanos pelo povo negro [brasileiro], na periferia. Lá em 

casa, com meus irmãos, é assim: William, Wallace, Welligton, Washington e 

Wanderson. Foi um pedido de minha avó o nosso nome assim. Isso tinha uma 

conexão com a galera da periferia, com a galera negra; percebi quando comecei a 

ocupar os espaços e ver que a grande mídia faz muita piada com esse tipo de nome, 

pra referenciar o pobre, o favelado. 

Meu nome não é um nome americanizado. É um nome de periferia. Até o sotaque 

que meu nome é falado aqui. Meu sobrenome é Terra, do meu pai que é negro, e eu 

odiava ser negro. A universidade conciliou essa possibilidade com a minha 

identidade. 

RVP: E onde você entendeu que era negro? 

WT: Eu entendi que eu era negro no grupo de jongo que eu faço parte há sete anos. 

Grupo Jongo Folha de Amendoeira, lá de Niterói. Nessa época eu dançava jongo, 

mas eu não queria ser aquilo, meio afro. Também não sambava.82 Aí tive essa 

consciência por meio do jongo, comecei a assumir meu nome, meu cabelo, meu 

nariz. Eu não tenho a pele negra, mas tenho traços que foram marcantes na minha 

vida. Coisas que eu escondia sempre. Meu cabelo, meu nariz, que é mais largo... eu 

sou muito parecido com o meu pai, só que com a pele clara.83 Eu também não 

gostava de ser comparado a ele. (VIANA DE PAULO, 10/2017.) 

 

Existe um compartilhamento de experiências ricas no entendimento tanto da 

possibilidade de ser negro quanto na de ser bixa, ou seja, a categoria pessoa negra e LGBT 

que trouxemos à tona. O relato de Wallace cria a alegoria (CLIFFORD, 2016) que faz ver 

esse binômio identitário, levando em conta não só os aspectos indiciais de negritude, mas seu 

“close”, seu “lacre”. Nas palavras de Wallace: “quando eu saí do armário pra ser negro, eu saí 

pra assumir meu cabelo, pra assumir meu nariz e as roupas que eu queria usar e a religião que 

eu queria seguir” (VIANA DE PAULO, 10/2017).  

Enegrecer-se, para ele, significou uma relação forte com questões ligadas à sua 

vaidade, em especial, no tocante ao cabelo – vaidade que bebe tanto na imundice do negro 

quanto na da bixa, de um modo indecidível; que faz ver outro aspecto da virilidade como 

                                                 
82 Hoje, Wallace é passista de escola de samba e, desde 2013, rainha de bateria do bloco Enxota.  
83 O relato de Wallace é atravessado por uma questão racial ligada ao conceito de colorismo. “O colorismo dificulta e até 

mesmo impede completamente o acesso de pessoas de pele escura a certos lugares da sociedade, o que consequentemente 

dana ou impede o acesso delas a serviços que lhes são de direito, enquanto cidadãos brasileiros. Apesar de se orientar na cor 

da pele, o colorismo no Brasil apresenta uma peculiaridade; aspectos fenotípicos como cabelo crespo, nariz arredondado ou 

largo, dentre outros aspectos físicos, que a nossa cultura associa à descendência africana, também influenciam no processo de 

discriminação. (...) A tolerância do sujeito negro de pele clara pela branquitude (que privilegia, mas não o livra do racismo), 

cria por vezes uma rivalidade entre estes e os negros de pele escura, que têm que lutar por seu direito à mobilidade sem 

qualquer tipo de vantagem. Surge, então, um sentimento de injustiça que pode intensificar a falsa ideia de que as pessoas de 

pele clara não seriam negras, já que têm o ‘mesmo’ acesso e desfrutam da mesma liberdade de locomover-se em todos os 

espaços como as pessoas brancas. Esse acesso e tolerância levam também muitas pessoas negras de pele mais clara a duvidar 

de sua negritude, enquanto as pessoas negras de pele escura passam a entender suas vivências mais desveladas do racismo 

como uma reafirmação e prova da originalidade de sua negritude.” Disponível em: <https://www.geledes.org.br/colorismo-o-

que-e-como-funciona/>. Acessado em: 21/01/2018. Wallace brinca: “eu preciso sair com a foto dos meus pais na carteira, e 

com um script do que eu vivi na minha vida pra provar que eu sofri racismo, mesmo entendendo que não sofro racismo 

cotidiano”.  
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“pintosa”, sem restringir-se aos alívios cômicos, guetos ou sub-representações mencionadas 

por Rosenblatt.   

 

2.4 Apontando a imundice da discussão do negro e LGBT no corpo e na dança: sobre 

performances e oralituras 

 

Em novembro de 2016, encontrei-me individualmente com Jhury para dar sequência 

ao nosso processo de ensaios e encontros. Até aquele momento, a partir da colagem dos 

relatos já feitos e do impacto das leituras e estudos, sabíamos que a dança funcionaria como 

algum tipo de mola propulsora em nossos ensaios fotográficos, e assim a buscamos.  

Imaginei um processo simples: escolheríamos juntos as músicas para dar sequência ao 

ensaio fotográfico.84 Propus de início a canção “O Poder da Preta”, da cantora de funk 

Ludmilla, na qual um trecho diz: “tu vai ter que lutar / tu vai ter que suar pra me tirar daqui / 

sua melhor opção é ter que me engolir / não adianta falar / não adianta cochichar / se contenta, 

esse é o poder da preta”. 

 Uma série de movimentos improvisados levou Jhury à criação de gestos, posturas, 

expressões faciais, movimentação de braços, pernas e cabelo. Naquele momento, pouco 

conversamos sobre suas composições corporais – exceto por minha leviandade quando, diante 

da cadência de seus movimentos, perguntei-lhe se já tinha aqueles passos preconcebidos para 

aquela música; ao que ele, estranhando minha surpresa, retorquiu: “não, fui criando agora”.  

Passamos, então, a ter caminhos de linguagens artísticas que me interessavam 

trabalhar com a fotografia. Algumas constatações conferiam clareza às relações que eu queria 

estabelecer, tais como: a dança e sua relevância para o corpo negro; a possibilidade de 

inscrição das gays na trajetória do funk carioca; a imagem enquanto catalizadora desse 

processo, a partir da arte. Com o passar do tempo, estabeleceu-se, para mim, uma inseparável 

relação entre o corpo dançante e o modo privilegiado de magnetizar questões aparentemente 

dispersas, como a cultura negra e a cultura LGBT.  

É importante fazer ver o lugar central que a dança ocupa nas culturas das diásporas. 

Pela dança, a história do negro no Brasil se grafou de outro modo. Leda Martins (2006) traz 

alguns pressupostos epistemológicos sobre as formas de escrita das culturas afro-brasileiras, 

                                                 
84 Não entrarei em detalhes sobre a construção crítica desse processo aqui; a isso está reservado todo o terceiro capítulo. Só o 

apresentarei brevemente para dar lógica e sentido à alegoria aqui almejada.  
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defendendo que as textualidades herdeiras da África precisam, nos dias atuais, ser 

extrapoladas para além das compreensões de domínio da escrita, para que não se siga 

perpetuando palavras negras “sobre nuvens brancas”. Para a autora, é preciso observar aquilo 

que se inscreve, se postula e se grafa, sendo o corpo o local privilegiado para essa alteridade, 

enquanto local de inscrição para além dos saberes presentes em livros, arquivos, bibliotecas e 

plataformas tecnológicas mais sofisticadas.  

Em sua pesquisa, Martins (2006) analisa as estratégias de encontro e resistência das 

congadas na recontagem de rituais mitopoéticos,85 em cujas narrativas reserva-se um lugar 

central para a dança – vinculando ao corpo, em especial, esse processo de inscrição. Trata-se 

de um modo de clivar a história por outra perspectiva, diante dos vazios textuais e ausência de 

registros sofridos pela cultura afro-brasileira. Isso significa que os conhecimentos e vivências 

não tiveram a chance de ter seus saberes confinados à escrita, mas perpetuaram-se na palavra 

que circula e se transfere de modo extensivo ao corpo.  

Enquanto Martins (2006) realiza esta análise para entender a complexidade do registro 

dos rituais antigos e sua reverberação na atualidade, realizo deslocamento análogo a fim de 

observar a dança no funk, examinando seu papel político. Pretendo assim transferir e fazer 

aderir os relatos do contexto atual às manifestações culturais que seguem preenchendo hiatos 

nebulosos, permitindo iluminar certos vínculos – tal como venho propondo reter na pessoa 

negra e LGBT.  

Como apontado, o próprio vocabulário popular do pajubá, com seus vínculos 

linguísticos africanos, foi incorporado à terminologia nativa LGBT atual, grafando e 

fundindo-se ao corpo, fazendo circular os resíduos vazios dispersos na relação entre raça e 

gênero. Nas palavras de Lucas Gabriel: 

 

                                                 
85 Conta-se que, “na época da escravidão uma imagem de Nossa Senhora do Rosário apareceu no mar. Os escravos viram a 

santa nas águas, com uma coroa cujo brilho ofuscava o sol. Eles chamaram o senhor da fazenda e lhe pediram que os 

deixasse retirar a senhora das águas. O fazendeiro não permitiu, mas lhes ordenou que construíssem uma capela para ela e a 

enfeitassem muito. Depois de construída a capela, o sinhô reuniu seus pares brancos, retiraram a imagem do mar e a 

colocaram em um altar. No dia seguinte, a capela estava vazia e a santa boiava de novo nas águas. Após várias tentativas 

frustradas de manter a divindade na capela, o branco permitiu que os escravos tentassem resgatá-la. Os primeiros escravos 

que se dirigiram ao mar eram um grupo do Congo. Eles se enfeitaram de cores vistosas e, com suas danças ligeiras, tentaram 

cativar a santa. Ela achou seus cânticos e danças muito bonitos, ergueu-se das águas, mas não os acompanhou. Os escravos 

mais velhos, então, muito pobres, foram às matas, cortaram madeira, fizeram três tambores com os troncos das árvores, os 

candombes sagrados, e os recobriram com folhas de inhame. Reuniram o grupo e, cantando e dançando, entraram nas águas. 

Com seu ritmo sincopado, surdo, com sua dança telúrica e cânticos de fortes timbres africanos, cativaram a santa, que se 

sentou em um dos seus tambores e os acompanhou até à capela, onde todos, negros e brancos, cantaram e dançaram para 

celebrá-la” (MARTINS, 2006, p. 71). Trata-se do mito fundador, de enredo multifacetado mítico e místico, que recria a 

história das travessias de negros africanos e de seus descendentes brasileiros. 
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Eu sempre gostei de dançar. Dançava de maluquice, de “close”. Nunca passou pela 

minha cabeça dançar profissionalmente, porque eu me assumi muito tarde (...). Na 

sociedade, as pessoas sempre ligam a dança para o homem ao homossexual, ainda 

mais por eu ter trejeitos, isso sempre é associado, e eu tinha essa restrição na época 

em que comecei. (VIANA DE PAULO, 7/2017)  

 

Lucas temia que seu desejo pela dança deixasse visível ou aparente sua 

homossexualidade, levando-o a, num primeiro momento, esquivar-se desse conflito com sua 

família. No entanto, ao buscar a dança, não a encontrou em qualquer contexto, mas sim nas 

socializações comunitárias dos espaços que frequenta, no subúrbio da cidade.  

Ele conta que, jogando-se nos meandros da dança, depois de uma série de 

apresentações de seu musical de dança afro na quadra da Escola de Samba Mocidade 

Independente, no bairro de Padre Miguel, foi convidado a se apresentar no Teatro João 

Caetano. “Eu nunca nem tinha entrado num teatro na minha vida, aí a primeira vez que eu 

entro já é num palco”, comenta. “Mas nunca passou pela minha cabeça trabalhar com uma 

artista. Eu nunca fiz aula, eu nunca fiz nada. Fui e me joguei.” 

Lucas é componente da ala de maculelês da escola de samba Acadêmicos do 

Salgueiro, além de dançar profissionalmente com a Mulher Pepita, MC transexual de funk. 

Pergunto-lhe em que consiste a performance da ala de maculelês, a que já havia assistido em 

diversas ocasiões. Divertido, ele responde: “é isso que você viu, dança afro, mas é só ‘close’”. 

Há, portanto, uma preferência pelos dançarinos que “dão pinta” – mesmo critério de escolha 

para integrar o corpo de balé das cantoras de funk em evidência. Logo, vem fazendo parte da 

cultura pop a indústria fonográfica escolher o mesmo número de dançarinos, “pintosas” e 

“boyzinhos”, para compor as performances de dança dos shows.  

O sentido que busco dar ao termo “performance”, aqui, está vinculado à compreensão 

de Josette Feral (2008, p. 198), que a associa “tanto aos esportes quanto às diversões 

populares, [tanto] ao jogo [quanto] ao cinema, [tanto] aos ritos dos curandeiros ou de 

fertilidade [quanto] aos rodeios ou cerimônias religiosas”; são os rituais da esfera do comum. 

De modo semelhante, Leda Martins (2006) vai recorrer a Schechner (1985) buscando 

formas de compreender o funcionamento de agentes muito subjetivos, para então sustentar 

uma afirmação que dará aporte teórico à estrutura dos acontecimentos das congadas e diversas 

outras manifestações, especificamente, do corpo negro no Brasil. Martins (2006) propõe:  

 

O corpo em performance é não apenas expressão ou representação de uma ação, que 

nos remete simbolicamente a um sentido, mas principalmente local de inscrição de 

conhecimento, conhecimento este que se grafa no gesto, no movimento, na 

coreografia. (MARTINS, 2006, p. 66.) 
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Schechner (1985) vai chamar atenção para estruturas profundas entre as repetições de 

atos de linguagens e negociação dos modos de operá-los em certos espaços, como duração, 

gesto, forma, movimentos, etc. Destaca, em especial, o gesto que não se refere apenas a uma 

forma mimética, mas que se reinventa a partir da constante revisão da interação que sustenta 

lógicas de constância e transmissão de saberes.  

Nesse sentido, retomo a fala de Wallace, ao atribuir sentido discursivo ao “coió” 

sofrido ao longo de sua história como pessoa negra e LGBT. Dançando jongo, seu corpo 

inicia um processo de contato consigo, de vínculo cultural e identitário a partir da noção de 

suas performances corporais. Em suas palavras: 

 

Eu não sabia de fato o que era ser gay, e eu apanhava muito por isso. Eu apanhava 

do meu pai, eu apanhava na escola, na rua, nas festas, e eu nem sabia o que eu estava 

fazendo de errado. Na dança, eu descobri que eu podia ser qualquer coisa. (...) Eu 

não podia nem mexer ou cruzar os braços porque meu pai atribuía isso a ser gay. Eu 

era travado, meu corpo não tinha movimento. Dançando, meu corpo se expandia, eu 

podia ver minhas mãos, eu podia ver meus pés. Eu conseguia me ver (VIANA 

PAULO, 10/2017). 

 

Assumindo contestações em espaços masculinizantes, o corpo potencialmente vai 

formulando sua existência. Wallace conta que, aos dez anos de idade, começou a dançar 

escondido do pai. Por volta dessa época, foi matriculado em uma escolinha de futebol perto de 

sua casa, e recusava-se a jogar. O instrutor de futebol, de maneira compreensiva e carinhosa, 

perguntou-lhe porque estava sempre tão triste e choroso, e Wallace lhe disse que não gostava 

de estar ali. “Do que você gosta?”, perguntou o instrutor. “Gosto de dançar.” A partir daquela 

breve conversa, o instrutor de futebol clandestinamente o levava para as aulas de balé 

conduzidas por sua esposa. A estratégia criada para burlar o desejo do pai proporcionou a 

Wallace seu primeiro contato formal com a dança – possibilidade que, no contexto de uma 

família conservadora, jamais estaria ao seu alcance, justamente pela associação com a 

homossexualidade, também relatada por Lucas Gabriel. 

Atualmente, Wallace domina stilleto, funk, samba, dança afro, um pouco de jazz, além 

do jongo e outros estilos. Já dançou com os corpos de balé de cantores conhecidos de funk, e 

vez por outra é convidado a colaborar com aulas comunitárias. 

Esse zoom da vida dos seis rapazes, seus conflitos e enfrentamentos, é representativo 

do universo que vivenciei mais intensamente entre os anos de 2013 e 2016, fotografando 

shows e manifestações culturais de muitos estilos pelo subúrbio do Rio, bem como em outras 

cidades e estados.  
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A partir da exploração dessas experiências, faço algumas inferências. Vejo que, nos 

dias atuais, as gays margeiam os palcos na condição de fãs, em espaços que nem sempre são 

exclusivamente LGBT. Além dos visíveis cantores representativos da indústria fonográfica, as 

gays também ocupam lugar na cena musical como dançarinas, produzem visibilização a partir 

de seus corpos em espaços majoritariamente destinados ao lazer, disputando-os, por embates 

– “afrontos” – de toda ordem, para assim estabelecer permanências. Desse modo, percebo um 

claro vínculo com o passado, com princípios e táticas básicas operadoras da formação cultural 

afro-americana (MARTINS, 2006, p. 69).  

Nessa via, Martins (2006) concatena a relação que o corpo negro estabelece com a 

dança em suas performances:  

 

Nas danças rituais brasileiras, sejam de ascendência banto ou nagô-ioruba, as 

coreografias côncavas e convexas que criam um espaço de circunscrição do sujeito e 

do cosmo remetem-nos não apenas ao universo semântico e simbólico da ação ali 

representada, mas constituem em si mesmas a própria ação instituída e constituída 

pela performance do corpo. Dançar é performar, inscrever. A performance ritual é, 

pois, um ato de inscrição. Nas culturas predominantemente orais ou gestuais, como 

as africanas e as indígenas, por exemplo, o corpo é, por excelência, o local da 

memória, o corpo em performance, o corpo que é performance. Como tal esse 

corpo/corpus não apenas repete um hábito, mas também institui, interpreta e revisa o 

ato reencenado. Daí a importância de ressaltarmos nas tradições performáticas sua 

natureza meta-constitutiva, nas quais o fazer não elide o ato de reflexão; o conteúdo 

imbrica-se na forma, a memória grafa-se no corpo, que a registra, transmite e 

modifica dinamicamente. O corpo, nessas tradições, não é, portanto, apenas a 

extensão de um saber reapresentado, e nem arquivo de uma cristalização estática. 

Ele é, sim, local de um saber em contínuo movimento de recriação formal, remissão 

e transformações perenes do corpus cultural (MARTINS, 2006, p. 78). 

 

Ainda sobre essa relação, a compreensão que busco junto a essa autora faz ver a 

alegoria dos relatos etnográficos quando vemos a construção do “lacre”, em oposição ao 

“coió”, a partir das vaidades do corpo negro e LGBT. Deste modo, continua Martins (2006):  

 

Nas tradições rituais afro-brasileiras, arlequinadas pelos seus diversos cruzamentos 

simbólicos constitutivos, o corpo é um corpo de adereços: movimentos, voz, 

coreografia, propriedades de linguagem, figurinos, desenhos na pele e no cabelo, 

adornos e adereços grafam esse corpo/corpus, estilística e metonimicamente como 

locus e ambiente do saber e da memória. Os sujeitos e suas formas artísticas que daí 

emergem são tecidos de memória, escrevem história (MARTINS, 2006, p. 78; grifo 

meu). 

 

No entanto, volto a sublinhar, a lógica do embate, da não-harmonia, escorre para uma 

arena de disputa onde é na dança que se dará a reorganização de conflitos. Antecipo aqui a 

discussão do próximo capítulo com André Lepecki, que toca essas questões na arte e da 

política. O que instala a relação do corpo negro e LGBT que se põe a dançar funk é a 

possibilidade de torções, de inversões que “operacionalizam as redes de comunicação e as 
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relações de poder entre os próprios negros, e entre negros e brancos” (MARTINS, 2006, p. 

73). É quando proponho, nessas alegorias, deixar ver as extensões que elas provocam no 

corpo, lançando-o, com suas possibilidades inventivas, no terreno da arte – onde a produção 

desse saber negro evoca um conceito denominado por Martins (2006) de oralitura:  

 

A esses gestos, a essas inscrições e palimpsestos performáticos, grafados pela voz e 

pelo corpo, denominei oralitura, matizando na noção desde termo a singular 

inscrição cultural que, como letra (littera), cliva a enunciação do sujeito e de sua 

coletividade, sublinhando ainda no termo seu valor de litura, rasura da linguagem, 

alteração significante, constitutiva da alteridade dos sujeitos, das culturas e de suas 

representações simbólicas (MARTINS, 2006, p. 77; grifo meu).  

 

A oralitura, assim, circulando tanto na palavra quanto nos molejos dos corpos, leva 

Martins (2006, p. 77) a grifar um verbo das línguas bantu, do Congo, tanga, que designa os 

atos de escrever e de dançar, sem criar hierarquias de sentidos. Este, por sua vez, leva ao 

substantivo ntangu, que permite entender a ideia de inscrição tanto na letra caligrafada no 

papel, quanto no corpo em performance – constituindo, portanto, a criação dessa alegoria do 

relato etnográfico parte, e jamais o todo, dessas escritas plurais.  

Amarro, portanto, a relação que o termo ntanga retém no campo da linguagem, 

trabalhada no primeiro capítulo, compreendendo o corpo imundo como também um lugar que 

proporciona rastros na linguagem. Que por sua vez, deturpam as ideias que querem se fixar 

enquanto originais. Nesse sentido, proponho a avançar com essa leitura sobre o corpo para as 

imagens nos textos a seguir.  

Desse modo, o aguçar do meu desejo por tornar essa incursão pertinente ao meu 

trabalho autoral, proporcionou-me um intercâmbio de vivências que fez da etnografia uma via 

para a criação artística, conduzindo às reflexões sobre linguagens que me levaram a encontrar 

na arte um caminho. Em outras palavras, desejo estabelecer uma relação com a arte mediante 

seu comprometimento com a tradição reflexiva e crítica da antropologia. 
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3. POSES IMUNDAS: APROXIMAÇÃO DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS E 

REFLEXÕES NA CRIAÇÃO AUTORAL DE PORTRAIT FOTOGRÁFICO 

CONTEMPORÂNEO 

 

A criação de portraits com seis rapazes provenientes de diferentes regiões do Rio de 

Janeiro objetiva engajar nesta incursão etnográfica a reflexão sobre o fazer artístico, em uma 

discussão que tangencia questões como atos de linguagem, performance de gênero de pessoas 

negras e lugar da arte contemporânea quando aproximada de manifestações de música popular 

massiva, como o funk. Por conseguinte, é por esse recorte que se dá a ver a cultura visual que 

orbita a temática e retém junto ao corpo os códigos desse universo. 

Como tratado no capítulo anterior, é própria da arte contemporânea a fusão de 

linguagens que visem produzir novas possibilidades e constantes revisões de materiais para 

“fazer arte”. Passo, a seguir, a interpor inferências teóricas da práxis que realizo a partir desse 

campo, por meio da minha prática enquanto fotógrafo.   

O desejo de refletir acerca da via desta pesquisa busca dar conta do lugar potente da 

arte. Há muito, na história da fotografia, o gênero portrait pode ser estudado como locus 

privilegiado para observar a ideia de relação e fazer reflexões sobre alteridade. Podemos 

constatar isso junto à recém-nascida fotografia na cena francesa da segunda metade do século 

XIX, onde, com o surgimento dos grandes estúdios, em especial de Felix Nadar (1820-1910) 

e Eugène Disderi (1819-1889), havia efervescentes discussões sobre a maneira de se retratar o 

outro diante das primeiras câmeras. 

Neste capítulo, proponho-me a trazer reflexões sobre minha própria experiência, 

recortando minha atuação como fotógrafo retratista envolvido com a criatividade funk. Em 

outras palavras, assumo um ponto de partida para pensar o processo de criação autoral de 

imagens, não só do funk, ou no funk, como proposto no primeiro capítulo, mas também, com 

sua cultura visual. Busco, assim, refletir a partir de um arco teórico que circule entre o ritmo e 

o corpo, entre o campo da dança e o das artes visuais, do mesmo modo que outros “entres” se 

apresentam de maneira instigante ao logo deste trabalho, como o caso da performance art.  

De modo especial, um entendimento de coreografia e política por meio das teorias da 

dança de André Lepecki (2003; 2009; 2011; 2012) levam-me a um “entre” específico – a 

dança e o portrait. Fotografar, nesse contexto, significa criar enunciados com o corpo negro e 

LGBT, circulando, sem esquivas, por seus embates. Lógica semelhante é intrínseca ao gênero 

portrait – haja vista as discussões sobre o secular artifício da pose (BASTOS, 2007; 2014).   
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Ademais, perfurando-nos, há as falas de meus interlocutores, corpus desta pesquisa, 

que, no decorrer da investigação, também dialogam conosco. Desejo entender esta 

possibilidade de participação como algo característico e potente de outro gênero artístico: a 

performance art. 

A intervenção e a intencionalidade – tanto artística quanto de pesquisa – explodem as 

dualidades, constituindo o trabalho do artista-pesquisador, hibridizando possibilidades de 

linguagem que tomam emprestados de suas reflexões os modos de operar múltiplos.   

São essas intercessões críticas de linguagem – tais como entre o gênero portrait, o 

campo da dança e a performance art, que quer se fazer comprometer com um mapeamento 

etnográfico – que compõem este processo autoral autorreflexivo e imundo. Assim, o desejo de 

refletir por essas vias passa por alguns entendimentos: (a) a força que a dança retém nas 

culturas da diáspora, como visto nas alegorias expostas nas narrativas de onde foram 

extraídas as categorias nativas; (b) a aderência que a dança encontra junto aos interlocutores 

da pesquisa, enquanto pessoas negras e LGBT; (c) a possibilidade de ver a pose no portrait 

fotográfico em constante analogia com a dança, ambas perpassadas pela ideia de coreografia – 

para, assim, criar também imagens nas quais o próprio ato se assume como performance 

artística. 

 

3.1 O processo artístico e o campo: primeiras questões 

 

Meu trabalho autoral é o ponto de partida para a problematização do portrait 

contemporâneo – em especial quando debruçado sobre a cultura popular massiva, como a 

temática funk que abordo sob o título de “Poses Imundas”. De início, propus a meus 

interlocutores que iniciássemos nossos ensaios e estudos a partir de suas visualidades 

corporais: indumentárias, gestos, tipos de cabelo, barba ou tudo aquilo que fosse possível ver 

ao observá-los. 

Em nosso primeiro contato, Wall Louzada (Figura 46) me pediu para colocar alguma 

música, a fim de conduzir alguns estudos – com a justificativa de que se sentiria mais à 

vontade para fazer diferentes poses. Usar uma trilha sonora como pano de fundo enquanto se 

fotografa é algo bastante trivial para quem trabalha no meio. Nesse caso, o próprio Wall 

escolheu músicas específicas. 
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Figura 46 

Portrait Wallace Louzada (Wall). 

Por Rodolfo Viana (2015). 

 

O que me chamou atenção foi o comentário de Wall para seus amigos, a respeito de 

um movimento de dar com os ombros: “assim é que nem as travestis”. Senti-me instigado a 

tentar entender por que as travestis, nos bailes funks, dançariam daquela maneira, com aquele 

gingado de corpo. Wall respondeu simplesmente que “é assim que elas dançam”. 

 

 
Figura 47 

 “Movimento da Sanfoninha”.  

Show de Anitta na casa de shows do Rei do Bacalhau, Duque de Caxias (RJ).  

“Behind The Funk”, por Rodolfo Viana, 2015. 
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Referindo-se ao baile da Cidade Alta86, Wall diz que “elas [as gays] sempre 

dominaram e existiram nos bailes funks”. Ocupavam cantos específicos – perto das caixas de 

som, onde estava implícito qual era seu espaço –, demarcados por meio de uma gestualidade 

corporal emblemática que era repetida e mimetizada. No entanto, diferente dos dias atuais, 

não havia grande visibilidade nas festas. Mostrei-lhe uma de minhas imagens (Figura 47) e 

perguntei se era algo assim; ele respondeu com veemência que não, explicando-me que não 

era tão explícito quanto hoje, quando é fácil identificar “as gay” no baile. 

Para mim, a vida possível e presente no inusitado descrito acima converteu-se em 

questão de pesquisa quando passei a interrogar: como podem esses movimentos e esses 

corpos dançantes ser imagem? Não se trata de retratar a estática dos movimentos dançados, ou 

fotografar o ato de dançar, mas de tentar formular uma imagem “devidamente” posada, em 

que a pose possa ser criada e articulada enquanto tal, direcionada à câmera, com uma poética 

correlata às do universo do funk e da cultura pop em questão.  

Alguns questionamentos balizam as análises desta pesquisa. Seria a pose em portrait 

um recurso possível para pensar as representações da performance de gênero dos modelos? 

Como o entendimento da pose na história da fotografia pode colaborar para esse debate? Em 

que medida o fato de os rapazes circularem na cultura do funk, sendo negros e LGBTs, 

engendra particularidades na expressão de seus corpos?  

Muitas definições e redefinições podem ser discutidas para abordar o gênero artístico 

portrait, assunto que será retomado mais à frente. Podemos entendê-lo, na história da arte, a 

partir da definição de Jean-Luc Nancy (2006), segundo o qual, para ser um portrait, é preciso 

que haja uma identificação do modelo, não necessariamente pela semelhança fiel, mas uma 

ideia de semelhança – que pode até ser uma representação não-figurativa (BASTOS, 2007, 

p.34). 

Há uma abundância de textos na segunda metade do século XIX, como os manuais 

fotográficos franceses, especialmente do fotógrafo Eugene Disdéri (1819-1889), sobre o 

processo artístico de criação de portrait. Os manuais vislumbravam um padrão de 

representação do ato de criação em que modelo e fotógrafo estão um diante do outro. Retratos 

que hoje levam segundos antes levavam minutos. O tempo de exposição da pose precisava ser 

refletido e bem calculado, pois eram longos e exigiam técnicas trabalhosas (Figura 48), como 

                                                 
86 Próximo à passarela 20 da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.   
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explica Bastos (2007, p. 28). Ademais, havia uma ou duas chapas físicas, o que restringia o 

número de fotografias a serem produzidas. 

 
Figura 48 

Ilustração do apoio de cabeça para longa exposição, no século XIX. 

 

Voltar-se para reflexões de mais de um século atrás sobre a pose implica em reengajar 

essas questões na fotografia contemporânea, percebendo ainda sua relevância – já que, com os 

avanços técnicos dos dias atuais, pensar a pose significa dar importância à maneira potente 

como os dispositivos podem operar. Diante das facilidades tecnológicas, isso possibilita fazer 

usos mais refletidos das multiplicidades de câmeras fotográficas, já que as dificuldades do 

passado basicamente se reservam a processos experimentais específicos.  

Buscando me aproximar dessa potência, passou a fazer sentido para esta pesquisa a 

íntima relação que os modelos têm com o próprio corpo e a dança em nossos ensaios 

fotográficos – o que os leva, por sua vez, a movimentações cênicas que constroem poses 

muito próprias de seus repertórios culturais. Em minha experiência como fotógrafo, eu 

percebia uma clara higienização dessas construções corporais. Mais adiante, dedico um tópico 

a isso.  

Para entender melhor esse processo e vinculá-lo às questões ligadas ao portrait ou à 

relação modelo-fotógrafo, buscaremos nas discussões a seguir um entendimento de corpo, 

movimento e coreografia, a partir de um debate com André Lepecki (2011). Em sequência, 

buscarei referências na etnografia do funk feita por Hermano Vianna (1987) e nos 

agenciamentos possíveis que as performances de gênero (BUTLER, 2017) podem nos dar a 

ver sobre marcadores de gênero, classe e raça, conforme trabalham França et al. (2010) – 

autores que colaboram para o diálogo com dados levantados pela área de Estudos de Gênero 



127 

 

  

do IFCH/Unicamp, cruzando os marcadores sociais mencionados acima e pesquisas recentes 

já mencionadas sobre o universo do funk.  

 

3.1.1 Convergindo as discussões – artista enquanto pesquisador 

 

Os estudos sobre a temática funk vêm cada vez mais envolvendo uma multiplicidade 

de vozes, tanto entre os agentes de fala do mercado musical do funk – compositores, 

produtores, empresários, MCs famosos ou pouco conhecidos, DJs87, meios de comunicação 

em geral, cantores, pessoas heterossexuais e LGBT, dançarinos, coreógrafos – quanto entre 

acadêmicos e militantes do campo da cultura. Assim, o gênero musical vem ganhando um 

multiperspectivismo rico, atravessado por problematizações densas. Nesse sentido, Lopes 

(2010, p. 16) assinala que, em sua tese, a forma de escrita transdisciplinar permite gerar um 

“diálogo com” e uma “narrativa sobre” – entendendo, assim, que o funk carioca não pode ser 

compreendido apenas como uma música ou uma linguagem, mas como uma forma de ver o 

mundo, o que o leva a configurar-se como uma maneira de expressar formas de sentir e 

perceber.  

A partir dessa premissa, eu e os rapazes que se colocaram como modelos entendemos 

que nosso sentir e perceber, enquanto processo artístico, provoca, induz, mexe e, 

principalmente, estabelece uma conversa antes, durante e depois das sessões de fotografia. 

Isso faz com que, a cada novo encontro, as provocações vão se aprofundando, em um diálogo 

que gera e produz narrativas intencionalmente: “...e se fizéssemos, pensássemos, 

repetíssemos...” – apenas para destacar o que nossos enunciados operam enquanto ação 

motivadora da criação de portraits. 

Essa maneira de agir convoca cuidado e cautela para pensar essas imagens da 

ambiência do funk, que, conforme visto no primeiro capítulo, já foram “caso de polícia” – 

como em geral foram, ou são, tratadas as manifestações culturais oriundas da diáspora negra 

por parte do Estado, ignorando a forma de vida que se instala no cotidiano atual, conforme 

destaca Lopes (2010): 

                                                 
87 Os DJs, em especial, são muito importantes, na medida em que difundem a música em diversos espaços, criando 

circularidades culturais (BARBERO, 2013). É o caso de Dennis DJ e do DJ Tubarão, requisitados a diferentes modalidades 

de eventos por todo o país. Esses mesmos DJs, como muitos outros, contam com faixas horárias próprias em programas de 

rádio, isto é, dispõem de períodos em que a programação musical fica por sua conta, com mixagens próprias – e não da 

emissora, como é de costume. Em geral, é por meio do DJ que se difundem tendências e novos ritmos, o que faz dele 

personagem fundamental para a divulgação da música do MC.  
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Ao longo de minha pesquisa de campo observei que o funk carioca, além de ser 

lazer, trabalho, identidade e comunicação das juventudes de periferias e favelas, é 

também uma forma de letramento típica da diáspora africana e, assim, da cultura 

popular presente nas favelas cariocas, em que a música, a dança e o estilo têm um 

lugar central. No interior dessa prática musical são produzidos e disseminados 

inúmeros textos orais e escritos através dos quais os jovens das favelas tornam-se 

autores textuais, estruturam e fornecem significado para si próprios e para o mundo 

funk carioca. (LOPES, 2010, p. 174) 

 

Em sua totalidade enquanto música, ritmo ou linguagem, o fenômeno funk detém 

extrema aderência nas comunidades. Lopes (2010) chama a atenção para as reflexões sobre 

suas formas de escrita, que podem abrir outras entradas em pesquisas acadêmicas. A autora 

também nos convida a pensar sobre o privilégio da escrita sobre as tradições orais que não 

dominam a formalidade dos letramentos – o que, por sua vez, nos leva a deixar à margem 

outras possibilidades de entendimento sobre culturas em condições de subalternidade, caso 

das oralituras (Martins, 2006), face a tantas outras epistemologias (como ntanga, escrever-

dançar) que enfatizam o lugar do corpo negro nesse processo.  

É preciso pensar a forma de escrita e leitura para além dos polos “letrado” e “não-

letrado”, ou deixar que se façam imundos um ao outro. Isso significa deixar de opor as formas 

de escrita hegemônicas – que são escolarizadas, e desta maneira, reconhecidas como o único 

capital simbólico (BOURDIEU, 1996), sob a forma de um índice de desenvolvimento ou 

inteligência – às escritas e leituras que são produzidas e circulam à margem das instituições de 

privilégio (LOPES, 2010, pp. 175-176).  

Em vista dessa problemática, o papel do corpo – bem como dos processos e aparatos 

que dão a ver formas de registrá-lo, tal como as imagens – é crucial para esse debate. Ele se 

torna também uma maneira de propor escritas fora dos textos e grafar uma dada cultura, uma 

vez que é difícil pensar o funk sem vir à mente tudo que o compõe junto a seus embates.  

 

3.1.2 Olhando para um portrait e sua pose imunda 

 

 Proponho retomar aqui as discussões do primeiro capítulo, a fim de olhar essas 

imagens questionando e refletindo sobre o que elas trazem de imundo, em termos tanto do 

processo que as gerou quanto do que a imagem dá a ver.  

Quanto ao processo, umas das imundices de Lucca Machado (Figura 49) foi a pouca 

fala. Nas conversas em grupo, seus sinais corporais me fazia entender seus consentimentos. 

Sua escassez de fala comigo o convocou a contar-me outras coisas a partir de seu corpo. 
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Figura 49 

Portrait Lucca Machado, “Poses Imundas”. 

Rodolfo Viana, 2015.  

 

No momento de nossa captação de imagens, não havia acanhamentos ou movimentos 

que indicassem qualquer desconforto. Na ausência de conversas mais fluidas, nossas trocas se 

deram para além da fala, tornando a lógica do encontro potente. Suas oralituras grafavam 

gestualidades tão abruptas tanto quanto ele criava gradações para que fossem suaves, como na 

Figura 49. A grafia que o portrait propõe transfere para a imagem aquilo que suas 

indumentárias, tom de pele, forma das sobrancelhas, contorno do bigode, prótese capilar e 

cordão criam nos territórios por onde ele circula e se move.  

O que entendo e acuso como imundices nas “Poses Imundas” é a possibilidade de 

transferir do corpo para a imagem um lugar para o “afronto”, o “close”, a “pinta”, o “lacre”, 

conforme visto no capítulo anterior, de modo que eles se instalem também na fotografia. Isso, 

no contexto brasileiro, porta rastros indicadores de abjeção, em virtude das perspectivas 

hegemônicas, excludentes e pejorativas.  

Enquanto artista, desejo pôr em pauta nas imagens essas imundices, por escolher ver 

nelas diretíssima e indissociável relação com o corpo físico, agregando indecidibilidades aos 

signos que apresenta e permitindo que cada observador vincule-se aos seus rastros com os 

olhos que tem para vê-las. Desse modo, deixo à vista também do leitor minhas ambições, 

pensando essas imagens nos seguintes termos: 
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Operadora de eclosão ou ainda de abertura, a imagem introduz um excedente não 

reintegrável na ordem do saber e provoca, a partir de dentro, uma exposição ao fora. 

Sua força de abertura provém talvez do fato de que ela não pode, em si mesma, se 

retirar em direção a nenhum regime de interioridade: na exposição de sua nudez, ela 

dá a ver que só existe dentro e por esse espaço onde ela se procede perpetuamente e 

onde igualmente ela precede todo olhar antecipador. (...) As imagens não saberiam 

propriamente ser localizadas nem aqui nem lá, mas constituem precisamente esse 

entre que mantém a relação. Como tais requerem uma forma de pensar que 

suspenderia suas certezas e aceitaria se expor às dimensões de não saber que implica 

toda experiência imaginal. (ALLOA, 2010, p.16) 

 

Esse “entre” – que, para esta pesquisa, é tanto corpo quanto imagem – faz dessa 

relação indecidível uma imundice, em outras palavras: imagem na medida em que é corpo. Se 

não há na ntanga uma distinção entre escrever-dançar que promova grafias, nos portraits a 

pose opera a superfície dessas fotografias retendo na pausa corporal esse registro, que 

extrapola as falas ou escritas.  

As linguagens às quais estamos sujeitos, como sabemos, subalternaliza uns mais que 

outros. Isso é bem lembrando por Adriana Lopes (2010, p. 123; p. 169), que, em sua extensa 

pesquisa com funk, expõe que “a linguagem que subalterniza e estigmatiza determinados 

sujeitos fornece-lhes, paradoxalmente, forma de existência pública e até mesmo estratégias de 

resistência”. É nisso que acredito que estas imagens estão tocando – na forma de existência do 

Outro que torce a abjeção e a porta consigo. 

Desse modo, as “Poses Imundas” aparecem na pesquisa como catalizadoras da minha 

relação com meus seis interlocutores, em curso desde 2015. Nelas, as visualidades da estética 

funk fazem convergir nas imagens a coalizão de categorias que discuto ao me propor a pensar 

o lugar da bixa-preta, a pessoa negra e LGBT.  

 

3.2 As teorias da dança: André Lepecki e o plano de composição 

 

No início da pesquisa com os rapazes, tanto de campo quanto autoral, não me pareceu 

óbvio e nem tão importante a relação que todos eles tinham com o universo da dança. Com o 

passar do tempo, fui me dando conta do lugar que o dançar tinha em sua vida, inclusive para 

além do funk. Uma das disciplinas que cursei durante o mestrado88 permitiu-me desenvolver 

reflexões a partir do pensamento do teórico e crítico André Lepecki acerca das teorias da 

dança. 

                                                 
88 A disciplina “Cena e Performance”, ministrada pela professora e performer Eleonora Fabião, que convidou o autor para a 

aula, foi cursada no PPGAC, no primeiro semestre de 2016.  
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Interessam a Lepecki as formas de dança não-institucionalizadas. Entender que 

“qualquer um pode dançar” me libertou para falar de dança mesmo sem pertencer a esse 

campo – liberdade que, por sua vez, possibilitou uma busca em um terreno de descobertas, 

conhecimento, criação e reflexão. Pontuarei a seguir por que essa compreensão e essa 

condição de possibilidade são caras à pesquisa, buscando esclarecer como as noções de 

coreografia e dança discutidas por Lepecki alinham-se de maneira relevante para o processo 

artístico em curso e possibilitam entender o chão onde modelo e fotógrafo se coreografam.  

 

3.2.1 Coreopolítica e Coreopolícia – prática política e enquadramento teórico 

 

Lepecki (2011) situa suas ideias como fruto de uma interlocução em que arte e 

política, tal como tratadas por outros teóricos – em especial, Agamben (2008) e Rancière 

(2010) – são coconstitutivas. 

O autor resgata a noção de “objeto artístico” em Rancière, buscando-o a partir de uma 

espécie de partilha – “partições do sensível, do dizível, do visível e do invisível” que podem 

ativar “novos modos coletivos de enunciação” (Rancière apud Lepecki, 2010, p. 173). 

Pretende, assim, engendrar novos modos de vida e subjetivação, oferecendo distintos 

metabolismos à arte. Lepecki (2011, p. 43) traz o conceito de “dissenso” – termo que 

Rancière utiliza para dar conta dos novos regimes estéticos da arte – como âmago do regime 

estético, pois é o elo entre arte e política. 

 

Esse âmago tem uma dinâmica; é em si mesmo dinâmico, cinético, no sentido de 

que dissenso produz a ruptura de hábitos e comportamentos, e provoca assim o 

debandar de toda sorte de clichês: sensoriais, de desejo, valor, comportamento, 

clichês que empobrecem a vida e seus afetos. (LEPECKI, 2011, p. 44) 

 

Lepecki destaca essa fusão de “elementos” (termo de Rancière) que se juntam num só 

binômio, “arte-política”, para afirmar que as formações gestuais de movimento e coreografia 

não são isentas e precisam ser perturbadas, pois a percepção dessas cinéticas não deve ser 

compreendida como naturalmente preexistente (LEPECKI, 2011, p. 44). Entende-se, assim, 

que a dança, ao dançar, “no momento em que se incorpora no mundo das ações humanas, 

teoriza inevitavelmente nesse ato o seu contexto social” (LEPECKI, 2011, p. 45) – como 

atesta, no que tange ao funk, a seguinte fala de Jhury Nascimento. Jhury dança funk 

profissionalmente desde os dezessete anos; no período da pesquisa, aos 21, além de dançarino 

é coreógrafo dos números de funk da cantora Valesca Popozuda. Em um de nossos ensaios, 
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ele afirmou que “funk não se aprende” – e explicou: não há escolas formais para se aprender 

dançar funk como a “dança contemporânea”. O funk faz suas “escolas de dança” de outras 

maneiras. 

Lepecki (2011, p. 45) ressalta que a dança tem particular teor crítico por colocar-se em 

condições políticas de mobilização coletiva e participação. Recordaremos mais adiante 

quando, nos bailes funks da década de 1990, havia uma movimentação coletiva de corpos em 

espaços abastados da cidade. Sendo assim, a dança em si, em sua capacidade imanente de 

pensar o contexto no qual emerge, pode ser para o funk um importante ponto de observação; 

não se trata de uma abstração teórica, mas de um entendimento da relação que os corpos 

estabelecem com seus lugares. 

Aqui, há duas definições que importarão quando mencionarmos os termos “dança” e 

“coreografia”, se quisermos prosseguir com clareza sobre essas ideias que irão colaborar para 

a discussão teórica sobre “linhas de força” – expressão de Lepecki para designar as múltiplas 

influências a partir das quais são cunhadas a coreografia e suas práticas artísticas, sociais e 

políticas quando se enlaçam. Já “dança”, pode ser uma das resultantes da expressão e 

manifestação de uma coreografia.  

Segundo Lepecki (2011): 

 

(...) enquanto ato performativo, coreografia não deve ser simplesmente identificada 

com o “estético” e colocada em oposição à categoria do “político” da qual seria uma 

metáfora ou imagem predeterminada. (...) O que chamo de “coreografia” não é 

simplesmente um modo de pensar a ordem social: é também uma via para se pensar 

a relação estético-política (Hewitt apud Lepecki, 2005, p. ii) (...) É importante frisar 

o ímpeto não metafórico. Coreografia não deve ser entendida como imagem, 

alegoria ou metáfora da política e do social. Ela é, antes de tudo, a matéria primeira, 

o conceito, que nomeia a matriz expressiva da função política – função essa que 

Hewitt (2005, p. 11) define como “a disposição e a manipulação de corpos uns em 

relação aos outros”. (LEPECKI, 2011, p. 46; grifo meu.) 

 

A outra definição se apresenta quando Lepecki (2011, p. 46) nos faz compreender que 

uma das formas empíricas como a coreografia é posta em prática é dançando-a. Cabe enfatizar 

que a dança é uma expressão material, cheia de linhas de força sociais, políticas, econômicas, 

linguísticas, somáticas, raciais, estéticas, de gênero – linhas de força que se tornam relevantes 

na medida em que meus interlocutores nesta dissertação estão sobre elas no universo funk.  

Se, sob a perspectiva de Lepecki (2011), os marcadores sociais que nos atravessam – 

como raça, gênero e classe – são linhas de força para a dança, pode-se adotar disposição 

semelhante para pensar a coreografia e aplicá-la à pose em retrato. Por que não pensar que a 

pose, no gênero portrait, é também uma resultante do cruzamento dessas linhas? Seria 
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possível praticá-la com a mesma permeabilidade, de tal maneira que essas linhas de forças 

possam produzi-las? Conduzir esses deslocamentos teóricos do campo da dança à construção 

da pose é uma percepção que se dá na própria materialidade da ação de fotografar, no 

momento em que os corpos estão em cena e são postos em relação, ou seja, coreografados.  

A noção expandida de coreografia de Lepecki (2011), para além dos domínios do 

campo da dança, pode nos ajudar a formular uma mcrítica à arte contemporânea em relação a 

construção das poses:  

 

(...) são múltiplas as formações do coreográfico. E elas se expandem bem além do 

campo restrito da dança. Para mim, tal expansão do campo coreográfico tem uma 

consequência incontornável: o entendimento de dança como coreopolítica. 

(LEPECKI, 2011, p. 47.) 

 

 Encarar essa multiplicidade de conformações coreográficas fora do campo da dança é 

um deslocamento de sentido muito próprio das diluições e apropriações de suportes 

produzidos na arte contemporânea, na qual tanto os materiais quanto o cruzamento de 

linguagens são intrínsecos a este fazer artístico. A coreopolítica, portanto, surge como um 

instrumento de análise poderoso para esta pesquisa, na medida em que permite pensar o corpo 

que dança funk e seus interlocutores sem isolá-lo de seu lugar – ou, para usar uma expressão 

de Lepecki, de seu “chão”.  

“Chão” é onde se dá a coformatação de diversos elementos, “um atentar agudo às 

particularidades físicas de todos os elementos de uma situação” (Paul apud Lepecki, 2011, p. 

47). Essas particularidades se assentam no chamado “plano de composição” que irá compor a 

relação do corpo com esse chão – que, para o autor, significa o próprio chão onde se passa a 

história. 

A título de exemplo sobre esse chão histórico, tomemos a Praça Onze, no Rio de 

Janeiro, como um lugar que sedimenta ao longo do tempo a singularização de forças a partir 

de socializações festivas. Segundo Heitor dos Prazeres, a Praça Onze era uma “África em 

miniatura” em 1926, reunindo diferentes etnias negras e manifestações culturais próprias da 

diáspora africana, como o surgimento do samba (SODRÉ, 1998, pp. 16-17). 

Segundo Muniz Sodré (1998), a Praça Onze, centro de convergências e fluxos de 

sociabilização, ganha características próprias de territorialização, isto é, a “particularização 

da possibilidade de localização de um corpo” (SODRÉ, 1998, p. 17, grifo meu). Em outras 

palavras, o ato de posar para um fotógrafo, visto sob essa perspectiva coreopolítica, leva em 

conta o lastro histórico que forja os corpos em relações estéticas e políticas. Buscar produzir 
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dissenso pode dar a ver aquilo que está posto, porém invisível – e, assim, tentar pôr em prática 

uma partilha do sensível. 

 

3.2.2 Por um retrato menos policial: coreopolícia 

 

A noção expandida de coreografia de Lepecki vem sendo valiosa por aproximar o 

corpo de meus interlocutores nesta pesquisa de um processo de criação artística. Nesse 

processo de coautoria, desejamos fugir dos policiamentos que coreografam arbitrariamente 

nossos corpos. Para Ranciére (apud Lepecki, 2011, p. 54), “polícia” são os agentes que 

garantem a reprodução e a permanência de modos predeterminados de circulação individual e 

coletiva; esses agentes não precisam sequer ser sujeitos, mas estruturas, arquiteturas, relações 

que estão dadas. 

É importante sublinhar o desejo de transitar fora dos acordos consensuais de 

movimento aos quais, de modo geral, a pessoa LGBT da periferia está sujeita. O intuito é 

escapar dos corepoliciamentos que nos impõem uma “desmobilização da ação política por via 

da implementação de certo movimento” (LEPECKI, 2011, p. 54). 

Tendo em mente aqui o debate do primeiro capítulo, a prática de coreopolítica 

estabeleceu outras circulações e aproximações na (re)criação da imagem daquele universo em 

condições tão subalternizadas pelo Estado e pela imprensa. De fato, enquanto os retratos 

policiais enquadravam os MCs em poses criminais, Dacorso e Rosenblatt, a partir de um 

dissenso arte/política, coreografaram outras poses em seus retratos, possibilitando abordagens 

com mais nuances. Ou, em nossos termos, sem se esquivar das imundices. 

Devemos também levar em consideração que as pessoas LGBT atualmente em 

visibilidade, negras ou não, também recusam a arbitrariedade em seu “mover-se”. 

Reinvindica-se a expressão de afeto fora dos espaços tomados como “guetos”, ou seguros. 

Circular “dando pinta”, utilizando um roupas específicas, em certa medida, constitui uma 

resistência aos coreopoliciamentos. É o que se constata nos relatos de meus interlocutores – 

em especial, Jhury, ao ir da quadra do Salgueiro, no bairro do Andaraí, para Madureira, 

circulando, assim, fora do espaço restrito à socialização LGBT.  

Ilustrando os riscos reais de ações como essas, temos o caso de violência física, 

nacionalmente noticiado, em que homofóbicos agrediram um rapaz com uma lâmpada na 
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Avenida Paulista, em São Paulo.89 Esse “coió”, que se tornou emblemático, provocou 

inúmeras reações; um exemplo é a música “Fiscal” (2016), de MC Queer, em que a drag 

paulista afirma que “o fervo também é luta”:  

 

O fervo também é luta 

Passa na calçada espalhando o terror 

Solta a mão, segura firme, chegou o fiscal de amor 

Todo mundo tá ligado, quer dar ré e vai de segunda 

Quebra lâmpada na cara pra não enfiar na bunda 

Me chama de viado, invertido e baitola 

Bichinha, boiolinha, bambi chupa-rola 

Quero muita atenção no que eu vou falar pra tu 

Tem que ser macho pra caralho 

Pra poder dar o próprio cu 

Se eu apanho na Paulista imagina na ruela 

Não cai na real, mas tá de pé do lado dela 

Liga o Grindr90 na igreja 

E aí, firmeza? 

Não vai ter pra tu aqui 

Se joga na pista e reza pra dançar com MC Queer 

Vê se me ama ou vê se me erra 

Fala pra tua mina que tu gosta de fio-terra 

To bem de saco cheio, então tu me respeite 

Ou cala tua boca ou enche logo ela de leite 

(QUEER, Mc. “Fiscal”, 2016).91 

 

A letra faz alusão àqueles que policiam os comportamentos ultrajantes comuns ao 

“fervo”. Exalta a diferença que existe entre o “fervo” da Avenida Paulista, zona nobre da 

cidade de São Paulo, e o da “viela” – deixando claro que, se há violência nas locomoções por 

lugares tão centrais, nas periferias ela é bem maior. “Fervo” é o próprio lugar do festejo gay. 

Sair para o “fervo” nada mais é do que se divertir. Garantir esse espaço de entreter-se, para o 

LGBT, se converte num ato político, uma vez que, por um lado, é interceptado por violências 

e, por outro, cumpri o desejo cada vez mais pulsante de assegurar esses territórios para se “dar 

pinta”, ou ao menos a mera possibilidade de transitar por eles.  

Constatamos que houve mobilidades no chão que antes pareciam somente existir para 

pessoas centradas na matriz cissexual92 e heterossexual. Aqui, os marcadores sociais de 

gênero e classe são as linhas de força que exercem a regulação das maneiras de ir e vir, o 

próprio coreopoliciamento que impõe o lugar por onde, e de que maneira, cada um deve 

circular. 

                                                 
89 Imagens da época disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=92Mz8YEQbWE>. Acessado em: 11/05/2017. 
90 Aplicativo de homossociabilidade por geolocalização, ou, como é chamado, “app de pegação”.  
91 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2PP1232EJdQ>. Acessado em: 12/04/2017.  
92 Termo utilizado para indicar que uma pessoa se identifica com o gênero que nasceu.  
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A seguir, alguns detalhamentos dos princípios que norteiam as noções de coreografia 

aqui trabalhadas.  

 

3.2.3 O plano de composição e sua relação com a pose 

 

A dança é aquilo que ela quiser fazer. 

- Lepecki (2012, p. 20)  

 

A ideia do “plano de composição” materializa algumas compreensões necessárias para 

as práticas de uma leitura fora da escrita. Pode-se explorar esse entendimento e perceber o 

que, segundo Lepecki (2012), pode ser levado em consideração quando pensamos em 

“coreografia”. 

O plano de composição corresponde a uma zona de distribuição de elementos 

diferenciais. Estes são singulares, mas não se reduzem a uma unidade (Lepecki, 2012, p. 13). 

A dança contemporânea, como modo de fazer arte, tem como plano de composição elementos 

como o chão, o corpo, o movimento, a energia e o gozo – para citar alguns que podem nos 

interessar ao falar de funk. O autor propõe que uma mistura desses diferentes planos 

determina eventuais políticas de movimentos e linhas de força, que se inter-relacionam no 

metacampo que os agencia, ou seja, a dança.  

Lepecki (2012) expõe sete possíveis planos de composição,93 dos quais mencionarei 

apenas aqueles que mais relevantes para o tema desta dissertação. Examinados a fundo, esses 

elementos podem ser misturados a fim de criar nosso próprio plano de composição – 

possibilidade que será desenvolvida adiante. Portanto, os apresento aqui, para assim, retomá-

los ao final do capítulo de modo a perpassar a dança e a pose na fotografia em meu trabalho 

autoral.  

A seguir, serão brevemente apresentados os planos de composição que Lepecki (2012) 

– recorrendo à História para entendê-los – chama de “introdutório”; “de movimento”; “do 

retorno, da repetição, da diferença ou do reenactment”.  

 

 

 

                                                 
93 No entanto, como o próprio autor afirma que os planos de composição são infindáveis, não se trata de uma 

enumeração exaustiva. 
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3.2.3.1 Plano introdutório 

 

O primeiro plano, denominado de “introdutório”, diz respeito à tentativa de mediar 

escrita e movimento por meio de uma folha de papel e do chão. Para o autor, há uma fantasia 

de usar esse chão da dança como um espaço branco, neutro, liso, que parece tentar neutralizar 

o espaço de maneira violenta, constituindo assim para a dança uma espécie de política do uso 

do chão. O controle da forma de se movimentar por meio do papel interdita as possibilidades 

de criação de alguma cinética nova, ou seja, o controle do movimento interdita o surgimento 

do novo. 

Um exemplo é o caso de Raoul Fueillet, um dos primeiros coreógrafos a promover 

uma escrita da dança, em 1700. Fueillet criou um livro em que o dançarino “move-se 

mantendo os lados do livro paralelo às paredes da sala, e as folhas sempre paralelas ao chão. 

Segurando o livro na horizontal, o dançarino move-se como se o chão se tratasse da página” 

(Lepecki, 2012, p. 14). Essa é a primeira obra em que a palavra coreografia aparece impressa. 

Importante destacar que, além do registro do movimento, há, desde já, uma política de 

controle do uso desse chão para dançar (Figura 50) – sendo a coreografia, aqui um agenciador 

entre o chão e o papel, tornando o corpo dançante visualizável e previsível, impondo a 

virtualidade do papel a sempre condicionar o presente, o atual.  

 
Figura 50 

Chorégraphie, ou l'art de d'écrire la danse, par Caractères et Signes Démonstratifs  

Fonte: FUEILLET, 1700.  
Lepecki (2012) faz uma crítica à naturalização dos movimentos da dança como se 

estes fossem isentos de história, na tentativa de neutralizar o chão e deixá-lo liso, longe dos 

tropeços, deslizes de sua acidentada formação. Essa perspectiva de Lepecki (2012) é 

instigante, pois o controle das variáveis também é um tema na fotografia – especialmente 

quando, no século XIX, os acessórios do estúdio fotográfico tinham por objetivo o 
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congelamento da pose por meio da utilização de armações de metal, imobilizando o corpo 

para a longa exposição, de cerca de dez segundos em retratos. 

A propósito das implicações da construção de um portrait no século XIX, a tese “Uma 

investigação na intimidade do portrait fotográfico”, da fotógrafa e doutora Maria Teresa 

Bastos (2007), proporciona uma reflexão acerca da efervescente cena francesa oitocentista. 

Naquela época, também eram muitos os manuais que indicavam, com instruções detalhadas, a 

maneira de se fazer uma “boa pose”, com base na história da arte.94 O corpus da pesquisa de 

Bastos (2007) se detém tanto nas imagens de fotógrafos específicos daquela época, como em 

escritos autobiográficos relatando essas experiências. 

É o caso do fotógrafo francês Eugène Disdéri (1819-1889), que oferece conselhos para 

a produção de um portrait adequado (Figura 51), assinalando, em seu “A Arte da Fotografia”, 

de 1862, que “devemos reproduzir o indivíduo com fidelidade” (Disdéri apud Bastos, 2007, p. 

56). Segundo Bastos (2007, p. 56), “Disdéri cuidava criteriosamente da organização da cena: 

o fundo, os acessórios, a luz, a roupa, a pose, enfim todos os detalhes transformados em 

ícones”. O controle e a regulação do movimento estão intimamente ligados à fotografia 

quando pensamos na ambiência que busca gerar uma pose, o que se estende até os dias atuais.  

 
Figura 51 

Carte de Visite. Mayor Annell, em trajes da época.  

Autor: Disdéri, 1864. 

 

Assim como Bastos (2007), também percebo que a imagem assume uma convenção, 

uma ideia, que remete a própria identidade de um indivíduo. No entanto, há também, as 

leituras que criam distanciamentos ou aproximam o portrait, de seu referente, do sujeito 

                                                 
94 Os manuais se destinavam a disseminar saber a quem quisesse aprender o ofício de fotografar, tornando o novo saber do 

século XIX acessível (Bastos, 2007, p. 115). 
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representado, convocando a força das próprias imagens ao reter outras leituras em suas 

superfícies.   

A autora faz uma série de levantamentos históricos dos manuais do período de Disdéri 

que regulavam minuciosamente a construção desses portraits, percebendo uma busca 

incessante pela retratação de semelhanças, fisionomias. Registraram-se, assim, instruções para 

a regulação da pose na história da fotografia. Outro exemplo é o livreto de Belloc, 

contemporâneo de Disdéri, datado de 1861 – de linguagem objetiva, com instruções bem 

claras dos passos a se seguir para fotografar, como se fosse uma receita complicada e cheia de 

variáveis. Para Belloc, fotografar não passava de uma combinação de ótima química e certo 

traquejo humano. Com relação à habilidade de lidar com o "humano", Belloc se detém, em 

uma parte específica de seu manual, para dar detalhes de como produzir uma pose junto com a 

iluminação (Bastos, 2007, p. 113). 

Em geral, nos manuais, o foco era o resultado final, onde o conjunto – a convergência 

entre vestuário, ambientação, objetos, fundos infinitos, luminosidade necessária e tipo de pose 

– culminava no sucesso do bom portrait. Assim, para Belloc "a boa iluminação do modelo é 

uma condição de sucesso e (...) a iluminação vinda do norte é a única que pode tornar uma 

pose conveniente" (BASTOS, 2007, p. 115). Dominando essa técnica, qualquer um podia 

improvisar um ateliê de pose, já que nem todos possuíam a mesma estrutura física que Disdéri 

e Nadar.95 

Para Belloc, devia-se controlar o contorno da cabeça para não se confundir com 

fundos infinitos; era “preciso, tanto quanto possível, iluminar vigorosamente a cabeça e 

‘apagar’ as roupas" (BASTOS, 2007, p. 116-117). Tais cuidados requeriam certa precisão, 

pois um portrait dependia do tempo de exposição adequado, encontrando a justa medida entre 

o esmaecimento e o contraste  

A aproximação do manual de Belloc com o conceito deste plano de composição é 

ilustrativa do pareamento entre dança e pose, como se ambas pudessem ser codificadas em um 

papel.  

 

 

 

                                                 
95 Na época, destacavam-se os estúdios de vidro (galerie vitrée), em que a luz era controlada por meio de cortinas, como no 

caso destes dois fotógrafos do período.  
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3.2.3.2 Plano de movimento 

 

Ao longo da história, a dança sofreu capturas por regimes representativo-burocrático e 

até estatal. Por exemplo, há manuais que regulavam a forma de se fazer os primeiros 

exercícios para as marchas militares, bem como outros aparatos disciplinados, disciplinantes e 

organizadores, conforme apontado no plano de movimento. Lepecki sugere que o sujeito da 

modernidade é aquele que pensa que é dono do próprio movimento. Há a ilusão de que se é 

livre para ir e vir nas grandes cidades. Nos automóveis, ou em outras reservas de privacidade 

do caos urbano, o sujeito “pensa que vai onde quer, em terrenos previamente (re)calcados 

para o exercício pleno de seu delírio cinético (...) O que interessa é mover-se” (Lepecki, 2012. 

p. 17). “Dançarino e coreógrafo de seus passos vai – ou pensa que vai – aonde bem quiser” 

(Lepecki, 2012, pp. 16-17). Aqui, o autor indaga: “quais os movimentos para resgatar 

movimentos?” (id. ib.) – o que ele chama de questão cinético-política.  

Hoje estão pulverizados os registros reguladores de movimentos, tanto no caso da 

dança quanto no da fotografia – o que pode ser ilustrado pelos tutoriais encontrados na 

internet. Diversos vídeos no YouTube regulam a maneira de dançar e se movimentar com o 

funk, por exemplo. Quanto à pose, os tutoriais de moda, em especial, também cumprem essa 

função. O meio que, ao mesmo tempo, captura e dissemina as múltiplas movimentações 

oferece aos dias atuais um imenso número de possibilidades, ora instigantes, ora impotentes. 

Emblemático dessa dimensão cinético-política é o documentário “Paris is burning” (1991), 

sobre as expressões de gênero de pessoas negras LGBT da periferia de Nova York entre a 

década de 80 e 90.  

     
Figura 52 

Cartaz do filme “Paris is burning”, lançado em 1991.96  

                                                 
96Trailer disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=78TAbjx43rk> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=qiTYzZ8OHtU>. Acessado em: 25/04/2016. 
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O filme narra os concursos informais de drags queens que ocorriam nas boates mais 

abastadas da cidade. É possível perceber que as expressões de gênero manifestadas nas 

coreografias são recortadas sobre as linhas de força de classe e raça. 

 

Em um ambiente sociocultural (New York, 1980) em que os heterossexuais e 

brancos podiam fazer tudo enquanto os gays deviam controlar como se vestiam, 

falavam e se portavam, a ball culture forjava espaços em que os participantes 

podiam ser o que quisessem, mostrar sua elegância, sedução, beleza, habilidades e 

conhecimentos. (BERTE, 2014, p. 70) 

 

O filme apresenta a cultura drag, cujos integrantes, diante da falta de acesso ao 

glamour dos vultuosos trajes da famosa revista de moda Vogue, rechaçam seu bom gosto 

criando o estilo de dança conhecido como vogue, estilizando movimentos corporais em forma 

de poses que mimetizam os editoriais do mundo fashion. É uma espécie de união declarada 

entre pose e dança.  

 

A dança mistura pantomima, trejeitos de manuseio de estojos de maquiagem, passos 

de break, movimentos de ginástica, hieróglifos do Egito antigo, desfile de moda e 

imagens de poses de revistas, articulando linhas corporais sinuosas ou retilíneas e 

posições rebuscadas. (BERTE, 2014, p. 70)  

 

 
Figura 53 

 
Figura 54 

 
Figura 55 

Pose de dança vogue.  

Autor: Chantal Regnault, 1990. 

Willi Ninja, coreógrafo da “House 

of Ninja”. Pose de dança vogue. 

Autor: Chantal Regnault, 1990. 

Willi Ninja, coreógrafo da “House 

of Ninja”. Pose de dança vogue.  

Autor: Chantal Regnault, 1990. 
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Também em 1990, Madonna lança “Vogue”, uma de suas canções mais famosas,97 em 

que convida o ouvinte a fazer uma pose – strike a pose, “faça uma pose” (Figura 53; Figura 

54; Figura 55). Por mais que a pop star tenha se alimentado de referências marginais, a 

apropriação midiática e espetacular do estilo pouco conservou de seu tom contestatório; pelo 

contrário, aprisionou-o, tornando-o impermeável à crítica inicial da sociedade de consumo, ou 

aquele modo de consumir, higienizando os movimentos. Perderam força o ser e parecer o que 

fosse possível com o vestuário e movimentos corporais de contravenção que avacalhavam a 

ideia heterossexual e branca de “bom gosto”. No vídeo de Madonna, os corpos são envolvidos 

por uma roupagem hollywoodiana que media o gosto pelo vogue e assim o leva a milhões de 

fãs no mundo todo.  

Os movimentos corporais abruptos da pose gerada pelo vogue passaram a vibrar com a 

habilidosa destreza dos bailarinos profissionais. O vogue, em sua versão mais conhecida, é 

brando; o terreno em que transita é isento de tropeços e se torna manso, para ir aonde quiser 

sem muitos sacolejos. Em outras palavras, os movimentos que nascem contestatórios operam 

uma disputa política em sua cinética – de um lado, encontra os movimentos próprios de uma 

expressão de gênero subalternizada; do outro, os mesmos movimentos, ou quase, porém com 

novos agentes, dançarinos de dança contemporânea, a própria Madonna e seus meios de 

produção, em sua representação mais popular – o vídeo – em nada se parecem com os das 

pessoas LGBT que lhes deram origem. Assim, é marcante o corte de classe e raça que 

caracteriza esse “outro” vogue mais universalizado, levando a outras leituras98. Mais uma vez, 

recorro a Lepecki (2012, p. 17): o “(...) dançarino e coreógrafo de seus passos vai, ou pensa 

que vai, aonde bem quiser”, de certa maneira, é também os sujeitos desapropriados de seus 

próprios movimentos. Assim, o autor reflete: 

 

Desafio cinético-político para planos de composição na dança contemporânea: o que 

fazer com o destino do meu movimento? O que fazer com a subjetividade idiota do 

automovente? Como agenciar movimento e subjetividade de modo que se saia do 

delírio ontoteológico automobilístico? (…) o sujeito se vê como automovente apenas 

para se descobrir num eterno engarrafamento de seu desejo, numa cumplicidade 

                                                 
97 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GuJQSAiODqI>. Acessado em: 25/04/2016. 
98 De acordo com Kellner (2001, p. 361), “Vogue”, e seu respectivo videoclipe, “emprega poses para exaltar a pura afetação”, 

parodiando as convenções da moda e expondo as “condições de produção da imagem ao revelar as poses da moda, as figuras 

das estrelas e o modo como são construídas suas imagens”. O autor cita duas criadas que aparecem no videoclipe fazendo 

poses ao realizar a faxina, insinuando o “desejo de criação de imagem em todas as esferas da vida cotidiana” (KELLNER, 

2001, p. 361). “Densos banquetes de imagens” (KELLNER, 2001, p. 359) é uma das formas como Kellner descreve os 

videoclipes de Madonna – artefatos que, segundo o autor, podem ser desfrutados em diversos níveis e por plateias 

diversificadas, como jovens e adolescentes, críticos de música, da cultura e estudiosos da cultura popular (BERTE, 2014, p. 

73). 
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obscena perante a pilhagem escrota da natureza, num testemunhar passivo de uma 

violência neocolonial desmedida e sádica – tudo para garantir o combustível que o 

moverá para o próximo engarrafamento, desde que os topógrafos e suas máquinas 

aplainantes da história continuem a trabalhar para que a borracha deslize sem um 

solavanco sequer. (Lepecki, 2012, p. 17.)  

 

3.2.3.3 O plano do retorno, da repetição, da diferença ou do reenactment 

 

Para tratar o plano do retorno, da repetição, da diferença ou do reenactment, Lepecki 

(2012) recorre a Foucault ao pontuar que o movimento se arquiva no corpo. O arquivo, para 

Foucault, não é imutável; ao contrário, trata-se de um “sistema dinâmico de formações e 

transformações de enunciados” (Foucault apud Lepecki, 2012, p. 19) que delimita o nosso 

estar no mundo. Logo, o corpo é o modelo privilegiado desse arquivo, pois “o corpo é errante, 

agenciador, precário, inventivo, desejante, fugitivo de si mesmo e mortal” (id. ib). É a noção 

de corpo-arquivo, formador e transformador de si mesmo e dos enunciados que o fazem e o 

delimitam. 

Trago para a análise a relevância do corpo segundo Lepecki (2012) no contexto de um 

mapeamento de outros autores relevantes para o corpus desta pesquisa, tais como Bell Hooks 

(2005); França et al. (2010); Hermano Vianna (1987); Leda Martins (2006); Milena Mizrahi 

(2014); Muniz Sodré (1998); e os próprios ensaios “Funk Body”, de Rosenblatt – que me 

ajudaram a concatenar aspectos que tocam as questões relativas ao que venho nomeando 

como “corpo negro”.  

Quando localizei nos rapazes em questão a força expressiva corporal que nos levou a 

um aprofundamento de nossa relação dali por diante, o ponto de partida foi a tentativa de 

aproximação por meio daquilo que o corpo faz ver.  

O contato inicial se deu por Jhury Nascimento (Figura 56; Figura 57), que já havia 

fotografado diversas vezes em shows que cobri como repórter fotográfico. Pouco a pouco 

foram se construindo nossas formas de contato e a exploração dessa vivência, de modo a 

compor imagens que trouxessem à tona o que havia de inventivo em nossas próprias 

imundices. 
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Figura 56 

 
Figura 57 

“Behind the Funk”: Jhury Nascimento  

em aquecimento para show em Madureira.  

Rodolfo Viana, 2015. 

Show de Valesca no Espeto Carioca. Jhury ao fundo, à 

esquerda. Recreio dos Bandeirantes (RJ).  

Rodolfo Viana, 2014. 

 

Entendendo que cada corpo compõe uma singularidade e nos dá algo por vir adequado 

aos modos de ser desse corpo, conhecê-los torna-se fundamental para os planos de 

composição. 

Em nossa primeira conversa presencial, expliquei aos meus seis interlocutores que 

achava os seus corpos, vestimentas, estilo e jeitos do corpo muito parecidos com o que 

observei nos shows que frequentei enquanto fotógrafo no subúrbio do Rio, entre os anos de 

2013 e 2016, e que isto motivava o contato. Trocamos impressões; no entanto, até aquele 

momento, final de 2015, desprezei a pregnância que a dança tinha para eles. 

Para nosso estudo fotográfico, foi marcante a forma como eles se mostravam ao 

mundo – em específico, a particularidade “afrontosa” de suas performances de gênero, com os 

atravessamentos já abordados. Mais uma vez, intuí que fazer-se circular pela periferia do Rio 

“lacrando”, além de representativa de uma parcela da população LGBT, correspondia a uma 

constante reinvindicação de estar no mundo. Mais tarde, pude usar essa percepção para 

aplicar, nesse contexto, a ideia de imundice.  

De algum modo, esse corpo que se atualiza, que é errante, inventivo, agenciador, de 

maneira mais ampla, move-se. Move-se em espaços da cidade em que a coreopolícia do 

“coió” é bastante eminente e impõe que todos andem “durinhas”, sem “dar pinta”. Essa noção 

traz tangibilidade a um aspecto do corpo ainda não abordado – sua mortalidade.  

Em termos do próprio corpo físico, o simples fato de estar no mundo e existir é, por si 

só, político – revestindo a sigla LGBT de mais complexidade nos espaços em que as pessoas 

por ela contempladas circulam. O faro para o “coió” implica em perceber – e perceber rápido 

– como e para onde movimentar-se. Nesses chãos, os caminhos sempre propõem desvios, 
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diante da iminência de tiros, pedradas, agrupamentos temporários para proteção, e inclusive, 

do “policial” literal, sobretudo para aqueles de pele preta.  

Sob esse prisma, a dança, cheia de camadas específicas para esse corpo, extrapola a 

compreensão de que “dançar” é algo apenas cinético. A ideia de plano de composição nos 

conduz a um corpo atravessado por vetores de força, capaz de se atualizar, interrogar, correr, 

circular, se esconder pelo chão por onde passa.  

Nos demais planos de composição delineados por Lepecki (2012), o autor sublinha a 

capacidade enunciativa da dança. Afirma ainda que “vai buscar no corpo a coisa que o corpo 

sempre foi – amálgama de orgânico e inorgânico, mineral e bicho, cuspe e matéria, opacidade 

e luminescência, mineral e planta” (Lepecki, 2012, p. 19). Os movimentos operam dentro dos 

regimes delimitados da sexualidade, mas também proporcionam certa horizontalização, 

possibilitando, assim, uma experimentação cinética de outro devir. 

A discussão dos planos de composição não constitui um enquadramento das formas de 

se fazer dança, mas sim uma libertação para se pensar em infinitas possibilidades. “Cada um 

que pense e que faça a dança o que queira ser feita. Ou desfeita” (Lepecki, 2012, p. 20). 

Trazer essa perspectiva expandida sobre dança a partir do chão, de Lepecki, nos permitirá 

iluminar alguns dados já levantados sobre funk, sua coreografia e sua corporalidade em nossa 

análise. 

 

3.2.4 O chão da massa funkeira de Hermano Vianna: a descarga e a síncopa 

 

O que venho chamando de “música negra” são manifestações rítmicas que nos tempos 

atuais se conectam com seus passados a partir de dois elos: as ideias de descarga e de síncopa, 

tratadas respectivamente por Hermano Vianna (1987) e Muniz Sodré (1998). Ambas as 

noções fazem ver no corpo, seja coletiva ou individualmente, oscilações cinéticas que 

guardam certa similitude.99 

Retomemos Hermano Viana (1987), que, a partir de seu campo, um pouco antes de 

1990, explorou os primeiros bailes funks. O antropólogo produziu densas descrições sobre o 

                                                 
99 Ver, a propósito, um vídeo de uma página de notícias do Quênia, especializada em música, em que se registra, de forma 

comparativa, a manifestação popular de diversos ritmos atuais da diáspora. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/Kenyans.co.ke/videos/2022796011070060/>. Acessado em: 25/01/2018.  
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movimentar do corpo e como a música era capaz de regular aqueles espaços em diferentes 

intensidades. Vianna (1987) relata:  

 

No baile funk, não encontramos esses movimentos “refinados” de língua e olhos, 

mas todos os passos são simultâneos e idênticos. A sensação é a mesma: estamos 

diante de uma única criatura, com centenas de braços, centenas de pernas, centenas 

de cabeças. (VIANNA, 1987, p. 97.)  

 

Aqui seria difícil dizer se as letras das músicas que falavam em “massa funkeira” eram 

uma nomeação dessa sensação; mas é possível entender, por meio de Vianna (1987), que o 

funk é algo enlouquecedor. O corpo que vai, escorrega, desliza, se move no e para o chão para 

dançar funk é um corpo do festejo intenso e frenético. Vianna (1987) pontua que:  

 

A festa é excesso, em todos os sentidos, para não fazer sentido algum. O som muito 

alto, o contraste entre as luzes que piscam sem parar e a escuridão quase dominante, 

as danças cada vez mais intensas, os gritos de satisfação, a ameaça sempre presente 

da violência. A festa é loucura, uma afirmação inconsequente e irresponsável de que 

a vida vale a pena ser vivida (VIANNA, 1987, p.140).100  

 

A descrição se aproxima das manifestações festivas naturais da diáspora africana, que 

sempre se materializaram no corpo negro. Sodré (1998, p. 11) resgata a noção de síncopa, 

componente que, na música negra, provoca um vazio rítmico, uma espécie de “batida que 

falta”. “Síncopa”, para a música, é a ausência no compasso da marcação de um tempo: um 

fraco, que convoca outro tempo, um forte, característica sine qua non para o samba e o jazz, 

por exemplo. Sodré explica que “(...) de fato, tanto no jazz quanto no samba, atua de modo 

especial a síncopa, incitando o ouvinte a preencher o tempo vazio com a marcação corporal – 

palmas, meneios, balanços, dança”. Gestos corporais que são magnetizados pela força do 

impulso provocado pelo ritmo.101 

 

                                                 
100 Nessa época havia também os “bailes de corredor”, os chamados “lado B” e “lado A”, onde havia disputas físicas e 

violentas entre as partes.  
101 Ouvir palmas eletrônicas, comumente utilizadas como base para mixar funk. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6kTS7LPiNjo>. Acessado em: 27/04/2017. 
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Figura 58 

 

Figura 59 

Força do ritmo nas fotografias. Passinho da Angola. Maria Buzanovsky, 2013. 

 

Em se tratando desta característica, um subgênero de dança no funk, o passinho, é 

bastante ilustrativo, basta ritmar as palmas para convocar o corpo ao ligeiro trançar de pés ( 

Figura 58; 

Figura 59).  

As manifestações culturais mais plurais da diáspora africana das últimas décadas – 

hip-hop, funk, charme, entre outros – conservam certa continuidade histórica para esse 

fenômeno.  

 

O corpo exigido pela síncopa do samba é aquele mesmo que a escravatura procurava 

violentar e reprimir culturalmente na História brasileira: o corpo do negro. Sua 

integração com a música, através da dança, já era evidente no Quilombo dos 

Palmares: “Dispostas previamente as sentinelas, prolongam as suas danças até o 

meio da noite com tanto estrépito batem no solo, que de longe pode ser ouvido.” E já 

era bem visível a coreografia do samba: “Por via de regra, aos lados da rude 

orquestra, dispõem-se em círculo os dançarinos que, cantando e batendo palmas, 

formam o coro e o acompanhamento. No centro do círculo, sai por turnos a dançar 

cada um dos circunstantes. E estes, ao terminar a sua parte, por simples aceno ou 

violento encontrão, convida outros a substituí-lo. Por vezes, toda a roda toma parte 

no bailado, um atrás do outro, a fio, acompanhando o compasso da música em 

contorções cadenciadas dos braços e dos corpos.” (SODRÉ, 1998, p. 11-12.) 

 

Em consonância com essas inferências, em minhas experiências partilho das mesmas 

sensações; as festas – desde eventos nas zonas nobres da cidade até a periferia – se agitam 

progressivamente com níveis de intensidade crescente. Em geral, nos festejos com mais de um 

ritmo, o funk é reservado para o seu clímax.  

Quando observou essa força cinética dos bailes funk, Vianna (1987) encontrou uma 

noção oriunda dos rituais religiosos, tentando entender como o ritmo é capaz de movimentar 

centenas de corpos – ou seja, a própria massa. A batida musical permitiu-lhe entender que ela 

pode “produzir descargas”. Nos bailes, esse é o momento de densidade máxima: 
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“praticamente não existe mais espaço entre as pessoas, os corpos se pressionam uns contra os 

outros, e cada um fica tão perto do outro como de si mesmo” (Canetti apud Vianna, 1987, p. 

28).  

Devemos entender a descarga – ou melhor, no jargão do funk, o próprio agito do corpo 

pelo “batidão” – como uma intensidade sonora, que vibra e se estende pelo movimento 

coletivo dos corpos. Embora guarde uma aproximação conceitual com a síncopa, o termo trata 

especificamente da mixagem eletrônica encontrada no funk, na qual o “ponto”,102 base 

eletrônica sem voz, é manipulado pelo DJ de maneira a regular a intensidade sonora.  

Vianna (1987) conta que os DJs da época precisavam mesmo desenvolver recursos de 

controle ou domesticação da massa funkeira de corpos, tal como nos cultos religiosos, devido 

ao excesso de euforia nos bailes; por conseguinte, essa forma de regulação estratégica 

encontrava eficácia na dança:103  

 

(...) a dança, que forma as “massas rítmicas”, onde a descarga é produzida 

artificialmente através do se esquivar e se aproximar dos corpos dos dançarinos: “a 

densidade é modificada de uma forma consciente”. A repetição dos mesmos gestos 

cria a impressão de um maior número de participantes. Os dançarinos 

“movimentam-se como se a quantidade aumentasse cada vez mais. Sua excitação vai 

aumentando até entrar num estado de loucura (VIANNA, 1987, p. 28). 

 

 
Figura 60 

 
Figura 61 

Grupos de Dançarinas. Imagens feitas por Hermano Vianna na 

época de sua pesquisa no Baile do Clube do Canto, em Niterói 

(RJ), 1987.  

Início de uma briga. Imagens feitas por Hermano Vianna 

no Baile do Clube do Canto, em Niterói (RJ), 1987. 

 

Conforme relato na introdução desta dissertação, quase trinta anos depois da 

investigação de Hermano Vianna, tive acesso, na função de fotógrafo, a festas com funk – 

                                                 
102 Diz-se: “Solta o ponto, DJ” para que o MC cante ao vivo sobre o som da batida. O termo é alusivo às religiões 

afrodescendentes que utilizam a batida de tambores afros. No funk, o ritmo ganha roupagem eletrônica.   
103 Vianna encontra esse entendimento em Canneti (1983).  
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quando, contratado pela equipe de Dennis DJ cobri diversos shows entre o final de 2015 e o 

início de 2016, e testemunhei o mesmo estado de histeria coletiva entre adolescentes brancos, 

de perfil e contexto completamente diferente daquele investigado por Vianna. Entendo como 

fontes do meu trabalho essas ocasiões, que demonstram a dimensão e proporção conquistadas 

que o funk angariou por meio de diversos vetores de força econômica e social. 104. Observar o 

mesmo frenesi em ambientes tão diversos me leva a crer que o poder de descarga do funk tem 

forte aderência nos espaços que se propõe a ocupar. Os famosos versos de DJ Malboro – “é 

som de preto, de favelado / mas quando toca ninguém fica parado” – seguem atuais.  

 
Figura 62 

Show particular de Dennis DJ em um Bar Mitzvah no Parque Lage.  

Rodolfo Viana, 2015. 

 

3.3 Um dispositivo para fazer, um aparelho para usar: fotografia e sua subjetivação 

 

O debate das poses como noção expandida de coreografia, para além do campo da 

dança, traz ao processo uma composição que se sobrepõe a essas camadas – ou, na 

terminologia de Lepecki (2012), os “planos de composição”.  

Há também outras ideias que expandem as noções para uma maneira engajada de 

fotografar, tais como a ideia de “aparelho” (FLUSSER, 1985) ou as profanações do 

dispositivo de Agamben (2013), o que aproxima a reflexão ao campo teórico da fotografia. 

                                                 
104 Neste texto não desenvolverei este ponto, mas o tema é debatido em outro trabalho. VIANA DE PAULO, Rodolfo. Para a 

pista, vem que aqui é o meu lugar, o funk carioca e as experiências LGBTS”, In: XXXVIII Congresso Brasileiro De Ciências 

da Comunicação, 2015, Rio de Janeiro;   
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É importante sublinhar que diversas incursões teóricas convocam provocações aos 

usos dos enunciados ou da fotografia atualmente, em especial aqueles que se detêm a formular 

enunciados no campo da arte contemporânea. Conforme questiona Entler (2009): convém 

chamar a “fotografia” ainda por este nome? A pergunta se torna relevante na medida em que a 

diluição dos suportes descola o fazer fotográfico das artes tradicionais do século XIX, 

processo que fora árduo e necessário para legitimar a fotografia no campo da arte àquela 

época.  

Desse modo, as teorias da fotografia nos proporcionam meios para abordar a produção 

desta dissertação como também uma contaminação dessas influências. Enquanto material de 

criação, pode-se enumerar: as relações com a antropologia, no que se refere à etnografia; as 

teorias da dança (coreografia e planos de composição); por conseguinte, o pareamento 

conceitual com a pose na história da fotografia; além do aparato fotográfico e os saberes que 

circundam a práxis de um “bom” portrait. São compreensões de um fazer artístico que se 

pretende autorreflexivo. 

Para esse lugar do artista-pesquisador, é instigante relembrar Agamben (2013), quando 

busca a ideia de dispositivo – termo largamente utilizado por Foucault – e sintetiza sua 

definição:  

 

(a) É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que inclui virtualmente 

qualquer coisa no mesmo título: discurso, instituições, edifícios, leis, medidas de 

polícia, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos. (b) O dispositivo tem sempre uma função 

estratégica concreta e se inscreve sempre numa relação de poder. (c) Como tal, 

resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de saber. (AGAMBEN, 

2013, p. 29.)  

 

O autor propõe um deslocamento do sentido original do termo focaultiano, 

ressituando-o para que dispositivo seja algo guiado ao bem, no sentido ético. Agamben (2013) 

afirma que chamará de “dispositivo”  

 

(...) qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 

manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as 

medidas jurídicas etc; cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas 

também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, as 

navegações, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria 

linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos. (AGAMBEN, 2013, p. 41.)  

 

 Os dispositivos, em Agamben (2013), propõem deslocamentos de seus usos comuns, 

sugerem que se crie um corpo a corpo com eles, e assim se possa profanar seus usos. 
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“Profanar” significa um contradispositivo que convoca maneiras de fazer o corpo abandonar 

suas docilidades e assujeitamentos para criar subjetivação. 

 Também é razoável trazer à discussão o que Flusser (1985, p. 9) fala sobre o 

“aparelho”, como “brinquedos que simulam um tipo de pensamento”. O aparelho tradutor de 

um pensamento conceitual pode ser o ato de fotografar – sendo nós, fotógrafos, interessados 

em crítica, capazes de travar um duelo, novamente, um corpo a corpo com o aparelho, 

levando-o a uma desprogramação. Podemos justapor esse pensamento de Flusser (1985) às 

observações de Bastos (2008) na história da fotografia, no que tange ao gênero portrait, no 

século XIX:  

 

Belloc envereda pelo caminho técnico da fotografia e não se propõe como o fez 

Disdéri e por isso merece atenção e destaque – a elaborar uma reflexão sobre o ato 

de fotografar como arte. Estando tudo preparado, conforme as regras era chegada a 

hora do registro do modelo em imagem. Trata-se do clímax: o momento da pose, do 

encontro propriamente dito entre fotógrafo e modelo, num embate pessoal, rápido, 

mas impactante em que cada gesto, cada vibração do olhar, cada repouso de braços e 

mãos iria fazer a diferença. (BASTOS, 2008, p. 117.) 

  

Esse embate, por vezes, é modulado por diferentes impressões, das quais há tanto o 

desconforto como a cumplicidade. O encontro fotógrafo-modelo, quando produz relações 

turbulentas, envolta em tensões, não é uma experiência agradável para nenhuma das duas 

partes. Hoje, como no século XIX, a desatenção a essas vibrações pode criar ruídos para 

coreografar poses. 

A meu ver, o duelo é algo literal, que atravessa meu fazer enquanto fotógrafo de 

retratos em qualquer um dos níveis em que eu atue, do comercial ao artístico. Por isso, a 

seguir, apresento relatos do período em que trabalhei criando editoriais para o site da Rádio 

FM O Dia, a fim de dar forma a esses embates e, em seguida, proceder a uma torção dessas 

experiências, que fragmentam minha experiência como fotógrafo.  

Eu estava encarregado de conceituar, produzir e articular, junto ao Departamento de 

Produção Artística, o contato com o(a) cantor(a). O objetivo era elevar a audiência do portal. 

Assim, tive a oportunidade de clicar, junto com uma equipe reduzida (um jornalista e dois 

videomakers), os principais artistas de funk e pagode daquele momento.  
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Figura 63 

 
Figura 64 

 
Figura 65 

 

 

 

Figura 66 

 

Nego do Borel. Cobertura 

de show. Quadra da 

Mocidade. Realengo. 

Rodolfo Viana, 2014. 

MC Duduzinho. 

Editorial. Portrait 

Rodolfo Viana, 2015. 

MC Smith. Editorial. . 

Portrait. Rodolfo Viana, 

2014. 

MC Gibi. Portrait. 

Rodolfo Viana, 2014. 

 

Após escolhermos o(a) cantor(a) sobre o qual produziríamos conteúdo (vídeos, séries 

fotográficas e entrevistas), repassávamos à sua equipe os custos de produção – maquiagem, 

produção de moda, transportes, etc. O produtor de alguns MCs era um grande “faz-tudo”, o 

que denunciava a escassez de recursos, pois o cantor ainda era apenas uma promessa de 

sucesso – caso de MC Neblina, MC Smith e MC Gibi, que contavam basicamente com um ou 

dois hits de sucesso que interessavam à emissora. Havia também os cantores que já haviam 

retirado “MC” como prefixos de seus nomes artísticos, o que indicava que eram mais famosos 

– como Anitta, Valesca, Dream Team do Passinho, Nego do Borel, Ludmilla, Naldo.  

De algum modo, a retirada do “MC” constitui um indicador de que precariedades 

estruturais relacionadas ao figurino, número de bailarinos por show, equiparação de qualidade 

sonora junto a indústria fonográfica, por exemplo, estão afastadas, assinalando a entrada do(a) 

artista em uma nova fase em sua carreira. É muito comum um MC parodiar cantores da 

indústria do pop americano: antes de ser conhecida como MC Ludmilla, após contrato com a 

gravadora Warner Music, essa cantora se denominava MC Beyoncé. Por outro lado, 

atualmente, em seu site oficial já não há mais menção ao “MC”.105  

Havia momentos em que nosso trabalho era apenas fazer algum retrato rápido. Em 

outros, criávamos conteúdos mais elaborados, que demandavam planejamento e produção 

                                                 
105 Era muito corriqueiro gravarmos chamadas rápidas com os cantores. Uma delas foi pedida a Valesca, que faria um show 

com Anitta. Ela, porém, equivocou-se em sua fala, chamando-a de “MC Anitta” – o que a levou a olhar para seu produtor e 

brincar: “já pensou...? MC!”. Apesar da rivalidade muito comum na cultura pop, na disputa por legitimidade é importante 

lembrar que ambas disputam mercado de maneira muito objetiva junto às casas de shows não só do Rio de Janeiro, mas de 

todo o Brasil. O show em questão era uma produção exclusiva da Rádio FM O Dia Mais informações disponíveis em: 

<http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2015/03/encontro-anitta-e-valesca-popozuda-fazem-show-em-madureira-no-

rio.html>. Acessado em: 12/05/2017. 
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antecipada. Quando isso ocorria, era necessária pesquisa prévia, para não nos repetirmos – e, 

no dia da produção, horas de escuta eram feitas para a edição posterior.106 

 Em uma produção de um editorial, MC Smith protestou: “(...) assim, desse jeito não 

sou eu!” – contra-argumentando junto à equipe de produção quanto à imposição gestual, o uso 

do boné e do cordão. Naquele contexto, fotografei uma série que faria parte de uma matéria 

sobre sua trajetória enquanto cantor. Muito nervoso, em seguida pediu desculpas e justificou-

se: “É que eu sou assim”. MC Smith não é um modelo fotográfico, tampouco convive com 

estruturas robustas para suas produções, o que torna muito natural o seu estranhamento. De 

fato, ao fotografar pessoas comuns – isto é, aqueles que não são modelos profissionais, como 

o caso de MC Smith –, diversos foram meus embates em busca da “boa foto”, o que gerava 

incômodo tanto em mim quanto no fotografado.  

 Muitos foram os momentos de desconforto quando estávamos em estúdio. Quando a 

equipe e os passantes se faziam numerosos, entre maquiadores, produtores de moda, 

assistentes, videomakers, jornalistas e mesmo o público que transitava pela Rádio FM O Dia, 

dentre funcionários e ouvintes, eu me via em uma posição difícil, na qual partiam de mim as 

decisões e comandos. Nesse contexto, por vezes eu percebia movimentos muito previsíveis; 

ou, simplesmente, tentava detectar qual gestualidade podia se desenvolver diante da pressão 

do ambiente, até alcançarmos possibilidades interessantes, úteis à ideia de audiência de um 

veículo de comunicação – espremendo-me entre o esperado e minha escolha ética e política. 

Ética, pois havia em meu desejo uma tentativa de condução cuidadosa, primando pelo respeito 

ao lugar de fala de todos os sujeitos.  

Minha posição hierárquica, como fotógrafo que iria assinar os editoriais, convoca certa 

mediação entre as discussões óbvias acerca do “belo”, do “bonito”, do “bom gosto”, e o 

enquadramento do indivíduo que estava ali, diante de todos. Na equipe da própria cantora 

Ludmilla, uma de suas imagens foi recusada por deixar ver a raiz do cabelo, o que 

descaracterizaria a boa foto – posicionamento de que eu, evidentemente, discordei. 

Curioso que esses editoriais, um produzido por mim (Figura 68) e outro por Marcos 

Serra Lima (Figura 67),107 pertencem ao mesmo período e trazem abordagens plásticas que 

dizem muito da cultura visual em que o funkeiro se encontra. Eram enquadramentos estéticos 

                                                 
106 Ver editorial com Ludmilla. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Sb0glEIy65A>. Acessado em: 

30/04/2017. 
107 Fotógrafo do portal EGO. Disponível em: <http://marcosserralima.com/>. Acesso em: 29/04/2017.  



154 

 

  

que a equipe comumente espera ter de um cantor, buscando sempre uma ideia de visualidade 

para além do funk, mirando em referências mais americanizadas, escondendo o fenótipos 

brasileiros mais comuns. 

Nessas imagens, novamente se observam fenômenos que higienizam para esconder as 

imundices, tal como a imagem de Dacorso na capa do livro, citada no primeiro capítulo. Ali 

foram utilizados recursos gráficos; na Figura 67, o corpo é assujeitado a uma pose que 

desvincula a funkeira de seu universo de fama, realocando-a em um cenário mais erudito.  

Os cabelos, ao menos os do implante da Figura 68, são postos para baixo; a postura da 

coluna é ereta e o rosto, rígido; a mão mimetiza tocar o piano, mas o pé permanece distante do 

pedal; a própria tentativa de tocar no piano é tímida. Não há intimidade entre o sujeito da 

imagem e o cenário de glamour escolhido.  

 

 
Figura 67 

 

 

 
Figura 68 

Ludmilla. Por Marcos Serra Lima, 2014.108 

 

Ludmilla. Por Rodolfo Viana, 2014. 

 

 

Como personalidade em evidência no funk nacional, Ludmilla foi convidada pelo 

portal EGO, um dos maiores sites de celebridades do país, para participar de um editorial 

sobre o réveillon – mas não qualquer réveillon, e sim um que se distanciasse do universo 

visual desse festejo, de suas frivolidades, de suas formas de socialização.  

O editorial a meu cargo também pertence à cultura pop. Nosso tema era a fama, nada 

que desse margem a maiores originalidades além do esperado pela mídia. No entanto, busquei 

não esconder as particularidades expressivas do corpo da cantora; a ideia era deixar que essas 

performances encenassem seus modos de viver (EDITORIAL, Revista Eco-Pós, 2016, p.1). 

                                                 
108 EGO. Disponível em: <http://ego.globo.com/moda/fotos/2014/12/ludmilla-comemora-o-ano-de-2014-e-posa-para-

ensaio-de-moda-com-looks-glamourosos-para-o-reveillon.html#F366315>. Acessado em: 02/05/2017.  
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Ludmilla, em sua pose, debruça-se sobre a escada de uma garagem que nos serviu de cenário; 

seu cabelo está armado para o alto, e pedi para que não se usassem, na maquiagem, artifícios 

para afilar seu nariz.   

Para mediar esses embates em trabalhos comerciais, fui me tornando sensível para 

pensar estratégias. Então, passei a indicar com meu próprio corpo, entre um clique e outro, 

como o corpo que estava à minha frente poderia se desenvolver. Se, por exemplo, o(a) modelo 

(não-profissional) está em uma cadeira, proponho movimentos dos pés, peço que encontre a 

cadeira e fique atento(a) ao movimento que fez ao sentar-se. Chamo atenção para a posição 

das mãos quando as sinto deslocadas, e sugiro possibilidades de gestos. De algum modo, faço 

uma espécie de escaneamento do corpo do(a) outro(a) de baixo para cima, até chegar ao rosto.  

Como dito, os MCs não são modelos fotográficos; embora acostumados às luzes dos 

palcos e à presença do público, poucos se sentiam à vontade diante da câmera e de seus 

dispositivos, no sentido de Agamben (2013) – como tochas, rebatedores, etc. –, o que 

resultava em desconfortos, como forte tensão no rosto, sendo visível o enrijecimento da face. 

Passei a indicar, então, uma série de estímulos faciais; em geral, quando percebo tensões, faço 

um gesto indicando como soltar o rosto, e o modelo responde. Com o passar do tempo, o jogo 

de leituras e estímulos estava posto, e parecia existir uma fluidez na relação entre nós.  

Em síntese, tanto eu quanto os(as) modelos não-modelos estávamos sob 

coreopoliciamentos (Lepecki, 2011) muito rígidos, que nos enquadravam de maneira pouco 

criativa, que dificultava a produção de torções, imundices. Na percepção das equipes de 

produção, qualquer escape é tomado como pura abjeção, há poucos possíveis. Mesmo para 

aqueles que neste tipo de trabalho driblam os coreopoliciamentos – como percebo que muitas 

artistas fazem, criando fugas –, no entanto, a força maior que nos vence são as evidentes 

regras de consumo que atravessam as relações. Afinal, esses trabalhos têm por finalidade a 

elevação da audiência. Daí meu desejo de tomar o funk de outro modo nas fotografias, muito 

motivado pelos caminhos dos fotógrafos que já haviam feito isso. Foi a partir de minhas 

impressões nos shows desses mesmos cantores que se deu minha aproximação com meus seis 

interlocutores nesta pesquisa.  

Os primeiros estranhamentos que tive com esses personagens, em relação à sua 

sexualidade e comportamento transviado em espaços majoritariamente heterossexuais, 

assumiram a forma de uma percepção de certa coragem perante sua permanência tão explícita 

nas casas de shows e ruas em locais como Madureira, Barra da Tijuca, Campo Grande, 
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Caxias, Lapa, São Gonçalo e outras partes da cidade. Esse “fervo” suburbano foi o gancho 

que me permitiu produzir dissenso – arte e política – e iniciar meu trabalho autoral.  

Reeditei inúmeras vezes as imagens desse período, criando uma série que intitulei de 

“Behind-the-Funk”109, como uma maneira de burlar e desprogramar o aparelho, repensando as 

imagens dos lugares em que estive – o que me instigou o desejo de criar mais com o funk 

junto ao campo da arte. 

 
Figura 69 

 
Figura 70 

 

Série “Behind-The-Funk”. Anitta e os fãs.  

Rei do Bacalhau, Duque de Caxias.  

Rodolfo Viana, 2015. 

Série “Behind-The-Funk”. Concurso improvisado de 

passinho. Complexo do Alemão.  

Rodolfo Viana, 2014. 

 

 

A escolha dos modelos para criação de um processo mais refletido com retratos, com 

outras temporalidades, criou também uma possibilidade etnográfica rica em dados, relatos e 

experiências. Nesse sentido, pude começar a ensaiar formas livres de estar diante dos modelos 

a partir de minhas escutas. A intenção é subjetivar a relação modelo-fotógrafo e buscar 

horizontalizar as hierarquias de falas e escolhas da tal “boa foto” ou “boa pose” imposta pelos 

coreopoliciamentos. 

Esses estranhamentos e incômodos posicionam o meu desejo de localizar este estudo 

junto às discussões em quadro. O relato pessoal desse tópico define uma pulsão, um desejo de 

vivenciar propostas outras com o contexto do funk. Desloco, portanto, essas experiências às 

concepções intrínsecas do campo da arte no que diz respeito à produção de imagens. Sendo 

assim, aponto as fotografias com base nas temáticas do funk também como herdeiras de 

muitos questionamentos das artes visuais, passando a encarar igualmente seu caráter múltiplo 

                                                 
109 Alusão a behind the scene, expressão comumente utilizada para mostrar atrás das câmeras de alguma produção. Nesse 

mote, a partir de meus acessos, notei certa coerência de minhas imagens de cima do palco, privilégio às vezes só meu 

enquanto fotógrafo nesses shows. Disponível em: <http://www.rodolfovianaclicks.com/autoral-funk-behind>. Acessado em: 

30/04/2017.  
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e polissêmico com devida fartura, a fim de dar conta das experiências da cultura pop nas quais 

estão inseridas.  

Aquilo que é da ordem do comum dessa cultura, por vezes tomado como banal ou 

trivial, pode ser entendido como material para criação artística, já que mobiliza afetos e 

pertencimentos – haja vista a densidade da perspectiva a partir do relato etnográfico 

construído, onde a vaidade, a “lacração”, o “close”, a “pinta”, entre outros, são tão inerentes 

às performances sociais da “geração tombamento”.  

Nesse sentido, há aproximações mais específicas do gênero artístico performance que 

colaboram para enxurrar esse comum como materialidade artística. Portanto, parte de meus 

experimentos, ainda em curso, passou a se energizar na ideia de um programa performativo 

(FABIÃO, 2013).  

A performer e teórica Eleonora Fabião (2013, p. 4) elaborou uma incursão 

metodológica onde chama a montagem de uma peça110 performativa de “programa” – ou seja, 

uma espécie de enunciado que possibilita, norteia e move uma experimentação. Segundo 

Fabião (2013), “quanto mais claro e conciso for o enunciado – sem adjetivos e com verbos no 

infinitivo – mais fluida será a experimentação”.111 

A proposta de Fabião (2013) move-me, pois não se trata apenas de uma reflexão 

filosófica distante do fazer, mas é o próprio fazer, é a própria ação. Embora Agamben (2013) 

provoque uma releitura do dispositivo que também utiliza verbos no infinitivo indicando 

ação, e Flusser (1985) fale em desprogramar o aparelho, como motor estanque de um 

processo artístico, o modus operandi do programa de Fabião é capaz de engajar os enunciados 

no corpo dos presentes, incluindo, evidentemente, o meu. É prático. Tangível. Extrapola o 

brinquedo de pensar de Flusser, e também o brinquedo de fazer:  

 

Muito objetivamente, o programa é o enunciado da performance: um conjunto de 

ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a 

ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos sem ensaio prévio. (FABIÃO, 

2013, p. 4) 

 

Portanto, meu trabalho autoral foi influenciado por essas ideias para que eu pudesse 

chegar a um determinado programa da experimentação. Assim, dirijo ao modelo o seguinte 

enunciado: “dentro de um quadrado no chão você deve fazer pose. Somente dentro do 

                                                 
110 Em suas aulas, a autora convencionou chamar um número de performance de “peça”, tal como peça teatral.  
111 Aqui o radical do termo performance é o próprio gênero artístico, que já cumpre uma tradição desde a década de 1960.  
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quadrado irei fotografar você”.112 No vídeo da ação, o processo é bastante objetivo. O 

quadrado, que pode ser desenhado ou posto no chão, feito de algum material de fácil 

mobilidade, ao som de música, faz com que modelo e fotógrafo criem um dueto, uma espécie 

de dança, acionada pela coreografia do mise-en-scène fotográfico. Há dois verbos 

conceitualmente polidos: o fazer do Outro e o meu fotografar, ambos movendo a ação rumo à 

experiência corporal que irá se continuar, posteriormente, em portraits. 

A partir dessa fusão conceitual da performance art e das teorias da fotografia, 

passamos a operar sobre o que irei chamar de “aparelho do programa performativo”, uma 

forma de experienciar essas linguagens de maneira híbrida – já que tanto a performance 

quanto o portrait fotográfico guardam suas trajetórias.   

A ideia problematiza-se a partir do chão onde se passa o dueto fotógrafo-modelo, no 

estúdio. Significa tentar entender como esses corpos, que estão sob múltiplas linhas de força, 

se sobrepõem e se influenciam. É o plano de composição que ilumina os contornos 

coreopolíticos de nossa relação. Assim, a coreografia, tanto do modelo quanto do fotógrafo, 

emerge como fruto de um processo para além do movimento em si, sendo este também 

político. Esse rearranjo pretende gerar uma poética e, de maneira estratégica, produzir poses 

no portrait fotográfico que possam dar a ver uma fotografia que problematize os estigmas 

visuais ativados nos marcadores de gênero, classe e raça. 

Essa elucubração artística faz torcer os processos já vivenciados por mim enquanto 

retratista; desvincula-me de formas de operar pouco criativas e potentes, lançando-me com 

mais liberdade às possibilidades poéticas. Dessa forma, burlo e explicito os 

coreopoliciamentos dos sets fotográficos, recuso aquilo que o aparelho, ou o dispositivo, quer 

que o fotógrafo faça. Gero desprogramação, subjetivação, contradispositivos, o que me 

permite provocar sacolejos nas formas de enunciar os corpos em cena e deixar visíveis suas 

oralituras em imagens e acontecimentos – para, assim, continuar deixando que existam as 

poses imundas. 

 

3.3.1 O gênero portrait, a pose e o corpo  

 

                                                 
112 O vídeo-resumo da experimentação encontra-se disponível em: <https://youtu.be/tLVVjQ82OzM>. Acessado em: 

25/01/2018.  
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Ao longo da história, o gênero portrait – ou retrato, em português – tornou-se, no 

senso comum, sinônimo de fotografia, cumprindo a função de conferir ao personagem 

semelhança com sua imagem. Assim, consolidou-se a compreensão de que a imagem de um 

portrait está ligada à ideia de semelhança, de parecer-se com um original; em última 

instância, aquela própria imagem torna-se a original – o que pode nos colocar diante de um 

sujeito tão genérico quanto singular (Bastos, 2007, pp. 33-34).113 Bastos (2007) problematiza 

esse ato de criação próprio do portrait da seguinte maneira:  

 

Observo o portrait fotográfico no limiar da criação onde se estabelecem relações de 

troca, de poder. Relações de espera do tempo do outro, ou da imposição do tempo 

próprio. Espera do silêncio, do vazio, ou da imposição do movimento e da pose. 

Decisões sobre os gestos, o corpo, a roupa, a composição do cenário e figurino, a 

articulação dos objetos/signos. Perceber o grande teatro que é o portrait. Momento 

de espelho, em que estamos sendo vistos pelo olhar do outro. Em que o outro nos vê 

com toda a complexidade de sua vivência, desejos, frustrações etc. (...). (BASTOS, 

2007, 44.) 

 

As linguagens entre a performance art e a linguagem própria do gênero portrait, nesta 

pesquisa, encontram no aparelho do programa performativo o agenciamento que leva à pose. 

Já a indumentária e os índices visuais do corpo dos rapazes, as músicas por nós escolhidas, a 

dança e o momento em que o dançarino entra dentro do quadrado e faz a pose, concretizam no 

portrait um elemento emblemático, onde esse encontro de linguagens deixa ver a imundice 

que perseguimos.  

A ideia de uma coreografia expandida está implícita nas observações acima. A troca 

de leituras e impressões próprias desse dueto modelo-fotógrafo convoca ambos a uma 

coreografia cujo ponto culminante é o ato da pose.  

 

 

 

 
 

Figura 71  
Figura 72 

                                                 
113 A noção é largamente discutida na tese de Teresa Bastos (2007), intitulada “Uma investigação na intimidade do portrait 

fotográfico”, em discussão com Jean Luc Nancy (2000). 
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Frame do vídeo: duo modelo-fotógrafo 

Rodolfo Viana e Jhury. 2016. 

Portrait Jhury.  

Rodolfo Viana, 2016. 

 

Bastos (2007), em sua tese, sublinha como os cuidados de Disdéri ao construir poses, 

no século XIX, visavam à conservação de certo lugar social.  

 

A pose e os álbuns passaram a exercer um papel importante na aquisição da 

identidade fotográfica que a maioria das pessoas começava a desejar. Se a pose faz 

referência a uma profissão, símbolo de sucesso social, havia maneiras pré-

estabelecidas de demonstrá-la e Disdéri fazia isso com competência. (BASTOS, 

2007, p. 150.)  

 

A partir de seus manuais, Bastos comenta: 

 

Disdéri tinha então o cuidado de não deixar que os modelos repetissem poses que 

não lhes conviessem, bem como de não representar homogeneamente os tipos 

análogos. Com o portrait, contudo um extraordinário fenômeno de mimetismo se 

produzia. Por isso é que, no entanto, Disdéri recomenda que o fotógrafo conheça 

seus modelos para que uma senhora de respeito não seja fotografada, por exemplo, 

como uma cortesã, ou que um homem de negócios não seja visto como um 

aventureiro. (BASTOS, 2007, p. 150.) 

 

Nessas notações, a forma que o corpo assumia estava diretamente relacionada a algum 

lugar social, acionando seus repertórios simbólicos. Transferindo essa leitura para o portrait 

contemporâneo, essa mesma maneira de ver a posição corporal ainda se sustenta. Em uma 

imagem, outros elementos também colaboram para agregar mais informação à leitura por ela 

sugerida.  

Seja para pensar as expressões de gênero particularizadas, ou identidades, a pose é um 

signo que concatena uma porção importante da dimensão humana do corpo. Nesse sentido, 

para Disdéri, manusear os mimetismos no portrait fotográfico significava versar sobre as 

repetições dos status sociais próprios do ideal de “masculino” e “feminino” – não de qualquer 

um, mas de quem ocupava uma posição social com reserva de reconhecimento suficiente para 

desejar parecer com dada representação mimética. 
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Figura 73 

 “Carte de visite: Duc de Coimbra” (Disdéri, 1860) 

 

As poses estudadas por Disdéri nos são sintomáticas até os dias atuais para criação de 

fotografias, quando notamos que a ambiência dos retratos estava repleta de elementos em que 

as questões de classe tangenciavam a maneira de se abordar o gênero. É caro para esta 

pesquisa pensar que esses marcadores sociais, de distinção de classe, são de difícil 

desassociação no gênero portrait. 

A estética do estático que, em meados do século XIX, obrigava o modelo a ficar 

imóvel, levava a buscar outros recursos de teatralidade. Por meio do artificio da pose, era 

possível criar encenações, visto que, diante da limitação técnica da época, utilizava-se uma 

composição com elementos cênicos cuidadosos (BASTOS, 2014, p. 8). Desde então, são 

datados os recursos de uma cena utilizados para compor um portrait. O que hoje é evidente, 

como o uso de acessórios e seus elementos estético-políticos, à época serviram para dar conta 

de representar em imagem (Figura 73) instantânea o indivíduo burguês (Disdéri, 2003, p. 

68).114 

                                                 
114 Ver Figura 73: “Carte de Visite: Duc de Coimbra”, 1860. Formato comercial desenvolvido pelo fotógrafo, que popularizou 

o retrato fotográfico. 
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Esse recuo temporal e epistemológico a essa cena francesa tem relação com uma 

reflexão atual, em que podemos nos perguntar: o que deve se parecer um corpo? Quais são 

suas referências, ao se tornar imagem? Do que o corpo é imagem? Se, naquela época, o 

avançado e fascinante recurso técnico induzia todos a pensar o instante do portrait – um 

avanço em relação ao passado, com a pintura –, atualmente já não precisamos demorar tanto 

tempo, dez segundos. Desse modo, aquele corpo precisava ser bem-sucedido em parecer ser; 

um princípio de imagem que, pela mimese, conectava certeiramente a intencionalidade mais 

direta e literal do que se podia ser.   

 Atualmente, chama a atenção a pluralidade e a diluição desse lugar que extrapola o 

mundus em uma posição tão fixa em imagens. No passado, os retratos de Disdéri reificavam 

os corpos masculino e feminino a partir dos signos da época. Nesse sentido, há uma explosão 

de outras formas, que constroem corpos que não se enquadram na lógica das inteligibilidades 

hegemônicas.  

Em linhas gerais, essas aproximações ajudam-nos a pensar que gênero e classe são 

algo pulsante em portraits fotográficos, se observarmos na carte de visite, em especial, como 

as figuras do homem e da mulher eram tematizadas. Muitos seriam os exemplos, ao longo das 

fotografias históricas, para criar o enquadramento desse ponto de vista. No entanto, pensar os 

primórdios da construção das poses, bem como seus outros artifícios, justamente em um 

período em que suas apropriações estavam a serviço da criação de legibilidades, faz ver um 

rastro valioso de como esses signos são constitutivos das imagens até os dias atuais.  

Em contrapartida, no período denominado como arte contemporânea os trânsitos de 

linguagem entre gêneros artísticos instituídos produzem um alargamento de questões, 

abordando o corpo dos sujeitos de forma mais plural. As temáticas relativas às tensões sociais 

ganham contornos mais explícitos, conforme visto nos capítulos anteriores, o que nos leva a 

concluir que os artistas contemporâneos provocam enunciados mistos borrando, fundindo, 

alargando as materialidades para abordagens dissidentes sobre o corpo e imundices de toda 

ordem. A explosão do mundus como ponto estável, perfeito e original, perturba as rigidezas e 

deixa à mostra as indecidibilidades nos signos.  

Brevemente, apresento a seguir artistas e trabalhos que encontram na arte 

contemporânea a temática de gênero e sexualidade. Gostaria de destacar, sobretudo, a maneira 

com a pose flui em cada um deles – em especial, a capacidade de imprimir fortemente no 

corpo as tensões pulsantes de nosso tempo, tal como o erotismo e outras questões.   
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Figura 74 

“Pink Narcissus”, James Bidgood, 1971. 

 

 
Figura 75 

Maitê Proença, revista Playboy. Bob Wolfenson, 1996. 
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Figura 76 

 
Figura 77 

Neon erótico. Bruce Nauman, 2011.115 

 

 
Figura 78 

 
Figura 79 

 
Figura 80 

Série “Happy”. David LaChapelle, 2013. 

 

3.4 A coreografia expandida como motora da performance art para criação de portraits: 

estúdio expandido.  

 

Um estúdio fotográfico é mais do que o espaço físico do fotógrafo; é o local do estudo, 

do experimento da ação, ou o lugar das proposições, seja esse lugar físico ou não. Alargando-

se o estúdio, suas materialidades e artifícios, podem-se compor resultados potentes para além 

da imagem, seja na forma de criação, seja para quando entendemos que a imagem está pronta. 

Quando o fotógrafo canadense Jeff Wall, em alguns trabalhos, produz uma intercessão 

de linguagem, reivindica um estúdio para além do esperado. Tanto o processo, quanto o 

resultado final são complementares na fotografia. O artista eleva ao máximo a teatralização da 

pose, como artificio marcante de seu trabalho. Transfiro para as imagens da Figura 81, a ideia 

                                                 
115 Para melhor compreensão da obra, ver vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PBEAPp8Q8yk>. 

Acessado em: 27/05/2017. 
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de coreografia (Lepecki, 2011), que atravessa as fotografias e nos ajuda a iluminar essa 

possibilidade para construção de poses.   

O processo de criação dessa fotografia consiste em uma fusão entre teatralização, 

cinema, computação gráfica. Cada um dos homens constituí uma cena, em que parta por 

parte, foi clicada de modo separado, possibilitando cuidadosamente a pose em cada uma das 

interações entre os modelos – o que torna o trabalho de Jeff Wall complexo quando buscamos 

enquadrá-lo em algum campo artístico específico.  

  

 
Figura 81 

 “Dead troop talks”. Jeff Wall, 1991.116 

 

Na obra “Dead troop talks” (Figura 81), a “pose teatralizada” (BASTOS, 2014, p. 8) 

distancia-se dos engessamentos do passado com maior liberdade de criação – uma vez que, no 

passado, a pose assumia “(...) uma encenação habitual secular, intrínseca ao gênero [portrait], 

mas que durante muito tempo foi escamoteada pelo registro do espontâneo, proporcionado 

pela predominância de instante na fotografia” (BASTOS, 2014, p. 6). Ou seja, mesmo quando 

as câmeras ganharam avanços técnicos, continuaram existindo as barreiras de linguagens 

ainda em germinação. Por essa razão, escolhi trazer os exemplos acima que escapam a isso.  

Bastos (2014) busca esclarecer uma concepção importante acerca do que as imagens 

suscitam quando já estão desligadas de seus processos de execução. Trata-se daquilo que elas 

                                                 
116Processo “Dead troop talks” disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SdXKaDNf6oI>. Acessado em: 

15/05/2017. 
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mesmas acionam em sua conjunção de signos – expandindo, assim, a concepção de 

performance para outra direção. Assim,  

 

performar uma imagem não significa registrar uma performance, mas sim atingir seu 

senso de perfomação linguística que associa a palavra a um ato, trata-se de efetuar 

uma imagem como efetuamos um gesto (Poivert apud Bastos, 2010, p. 211). 

 

Isso significa ver, nas imagens, a performance no sentido da linguagem, encontrando 

nelas potencial para que a mesma siga em ato, mesmo depois de captada. Isto é, trata-se de 

uma expansão num nível mais subjetivo dessa imagem, que, conceitualmente, se continua 

após a sua captação. Desse modo, é preciso preocupar-se com a produção da pose para além 

da estética do estático e utilizar as materialidades e artifícios possíveis nesse estúdio 

expandido – refiro-me aos trânsitos entre as linguagens artísticas, bem como seus suportes, 

campo etnográfico ou tudo que for potente – para uma criação de retratos alinhada ao nosso 

tempo. Novamente, a coreografia expandida que aciona linhas de força para criar um plano de 

composição magnetiza os materiais artísticos.  

No processo de campo formulado a partir deste estúdio expandido, essa cocriação de 

pose e retratos intrínseca ao aparelho do programa performativo coloca-me, enquanto 

fotógrafo, em duelo com o dispositivo, rotas de fuga do lugar de poder daquele que detém a 

fala e os comandos, mas em uma estratégia de relação com os próprios modelos.  

Retomando pontos passados, que tomam a imagem tanto de modo anterior à sua 

captação, apropriando-se da ideia de oralituras, quanto posterior, meus seis interlocutores, 

negros e LGBT, transportam a grafia corporal para uma imagem em si, fazendo ver 

movimentos e as coreografias cinético-políticas de que fala Lepecki (2012), em atos de 

linguagem por meio das indecidibilidades da imundice.  

Assim, tomado pelos debates traçados, encaminho a concepção do plano de 

composição como uma fuga das linhas de força que higienizam a pose, tal como ocorre na 

tentativa de planificar o “chão” da dança. Provoco uma aproximação com os planos de 

composição, pontuando o que compõe o mise-en-scène desse universo do funk junto à 

“geração tombamento”. Para tanto, levo em conta os construtos dos relatos etnográficos – 

caso da “pintosa”, do “lacre”, do “close”, e mesmo da dança – como a descarga sincopada da 

batida, que coreografam as poses imundas nos portraits.  
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CONCLUSÕES:  

 

Plano de composição (1): do estilo 

 

Olha pra, olha pra mim  

Eu sou mais que elas  

Patrícia, garota, ninfeta, donzela 

De salto 15 ou de Havaianas  

Eu passo por cima do recalque delas Hum, hum 

Eu passo por cima do recalque delas  

 

- MC Trans, “Lacração”, 2016117 

 

 
Figura 82 

 
Figura 83 

“Poses Imundas”. Portraits Lucca Machado e Jeffin Picciane. Rodolfo Viana, 2015. 

 

As pessoas negras e LGBT aqui visadas adotam estilos de corpo e indumentárias 

alimentadas, por vezes, por iconografias da cultura pop. Para a produção desse estilo, uma 

fronteira é cruzada quanto ao que se espera de uma corporalidade referenciada no masculino. 

Os rapazes com os quais me propus a iniciar essa relação apresentam-se para as fotografias da 

maneira que França et al. (2010) nos colocam em relação a “estilo”:  

 

                                                 
117 Ver vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uBsDffL0zfw>. Acessado em: 13/06/2017. 
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Sugerimos aproximar essas preocupações à noção de estilo formulada por Hebdige 

(1979; 1988), como arranjos voltados à produção e performance de corporalidades 

que lidam com valores e representações associados a marcadores de diferença, 

reelaborando contextualmente seu significado e seu impacto nas interações sociais. 

O estilo é um jeito de “dar-se a ver” em público, uma forma de encenação e 

comunicação. (FRANÇA et al., 2010, p. 48.) 

 

Esse modo de “dar-se a ver” em público consiste, como expõem os autores, em um 

movimento sempre parcial e inacabado, no qual formas de produção de subjetividade e 

identidade passam por esse esforço. Nessas negociações, índices visuais no corpo 

compreendido por meio de cruzamentos de marcadores sociais deixam ver, nas imagens, a 

“lacração” e o “close” dessa condição – em que o ato de pôr à mostra vaidades imundas 

propõe ao mundo um valor positivo para a diversidade de estilos.  

A título de exemplo, os dois portraits da Figura 82 e Figura 83 permitem-nos ver 

algumas marcas de gênero que se evidenciam na corporificação de certos estigmas de pobreza 

– o que pode lhes atribuir, segundo concepções mais hegemônicas, uma espécie de ausência 

de refinamento cultural diante das convenções do “bom gosto” que reificam os racismos, a 

partir destas arlequinações contemporâneas. 

 

 
Figura 84 

 
Figura 85 

 Portrait. “Rio Favela Rap”. Vincent Rosenblatt, 2010. 

 

 No contexto do Rio de Janeiro, um bigode descolorido com blondor118 em uma pessoa 

de pele negra aciona estigmas pejorativos por meio da tríade simbólica preto, pobre, favelado 

– perversamente construída pela mídia, criando rastros de leitura que levam a temer o que o 

corpo do negro expõe (Figura 84; Figura 85).  

Outros marcadores de cor/raça combinam-se: certos estilos de vestimenta, como 

camisa regata, lenço no cabelo longo com dread cinza, roupas coloridas, delicadeza da pose e 

                                                 
118 Produto químico que serve para descolorir pelos e cabelos, deixando-os loiros.   
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bigode aparente, além do tipo físico, são performance de gênero particularizadas da pessoa 

negra e LGBT (FRANÇA et al., 2010, p. 53). 

Em termos de estilo, vale destacar a elaborada manipulação de próteses, como cabelos 

artificiais, tintura, bronzeamentos, cor e tamanho das unhas, maquiagem, customização das 

roupas. Inúmeras são as possibilidades em que o plano de composição do estilo leva a 

coreografar as poses com o intuito de “deixar que vejam” (Figura 86) as imundices, em vez de 

higienizá-las. 

 
Figura 86 

“Poses Imundas”. Portrait Lucca Machado.  

Rodolfo Viana, 2016. 

  

Plano de composição (2): a performance de gênero “pintosa”  

 

Vou te confessar  

Que às vezes nem eu me aguento  

Pra ser tão viado assim 

Precisa ter muito mais 

Muito talento 

 

- Linn da Quebrada, “Talento”, 2016119 

 

No funk, a partir da performance de gênero “pintosa”, o corpo se apropria de seu 

caráter contestador, como no caso de atos de fala presentes nas canções de mulheres como a 

cantora Valesca, ou, mais recentemente, Linn da Quebrada. Com isso, a “pintosa” cria 

                                                 
119 Ver vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0YC6tw38qgA>. Acessado em: 13/06/2017. 
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também seu campo de poder, tornando seu corpo visível para os embates do “chão” – mesmo 

que, nesse processo, surjam contradições, em geral inerentes à cultura popular massiva. 

Agora, percebo que as representações, por meio da performance de gênero “pintosa”, 

aparecem de modo mais plural, correspondendo na música e no corpo à diversidade da fluidez 

dos muitos gêneros, para além das falsas dicotomias entre “masculino” e “feminino” – algo 

para além tanto da caricatura quanto do bode expiatório, como o caso de Lacraia, que, como 

dito, carnavalizou sua única posição possível. Sob esse prisma, podemos pensar o funk com 

um modulador dessas vozes, mediando reinvindicações tanto na musicalidade como no corpo 

de maneira semelhante ao ocorrido com a chegada da figura feminina, que abriu a mesma 

trilha na década passada. 

 Essa percepção é importante quando observamos a cena musical de São Paulo, do Rio 

de Janeiro e de outros estados, ou daquilo que pude conhecer durante a pesquisa. Trata-se de 

um fenômeno que precisa ser observado. O Rio de Janeiro, que reivindica o funk pra si – 

muito a partir da fala dos MCs que afirmam que os outros lugares ou cantores não estão 

fazendo “funk de verdade” – não se conforma em ver o ritmo assumindo outros contornos e 

imundiçando-se em outros estados – caso do tecnobrega paraense e do “funk ostentação” 

paulista, por exemplo, bem como outros ritmos que ganham representatividade e notoriedade 

pública junto a novos nomes da música. Basta pensar nas seguintes figuras públicas da música 

que vêm ganhando espaço no mercado fonográfico recentemente, como Liniker (SP), Pablo 

Vittar (SP), MC Linn da Quebrada (SP), MC Trans (RJ), MC Xuxu (MG), Lia Clarck (SP), 

que faz dueto com MC Pepita (RJ), e muitos outros120. Toda(o/x/s) transitam pela música pop 

de modo efervescente.   

  

 

 
Figura 87 

 
Figura 88  

Figura 89 

                                                 
120 Há uma lista no aplicativo de música Spotify chamada Lacradorax.  
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Liniker. Por Leila Penteado. 2015 Mc Linn da Quebrada. Por Bianca 

Alcantara. 2017 

Lia Clack. Foto Divulgação. 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 92 

 
Figura 93 

Mc Xuxu. Foto Divulgação. 2017 Pablo Vittar. Por Felipe Redondo. 2017 

 

Como Lepecki (2011) bem coloca, os planos de composição se interpolam. Separá-los 

é o modus operandi do enquadramento teórico, não totaliza a práxis de sua execução. Os 

cantores em questão “dão pinta”, suas expressões de gênero são visíveis a partir de seus 

estilos. Além disso, falam abertamente sobre políticas de gênero e sexualidade. É por sobre 

essas linhas de força que enxergamos a formulação do plano de composição dessa 

performance de gênero. 

Contudo, a cultura pop que as pessoas negras e LGBT escolhem experienciar estende 

suas imundices para além dos domínios da música e da dança – e lhe conferem mobilidade – 

em coreopolíticas, tais como: proximidades das casas de shows, parques com brincadeiras 

 

Figura 90 

 

 
Figura 91 

Mulher Pepita. Twitter. 2017. Mc Trans. Twitter. 2017 
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como gaymadas121, quadras de escola de samba, ruas específicas, como o caso daquela 

conhecida como “Rua da Lama”, em Madureira, universidades, galerias de arte, etc.  

Nesses “chãos”, as gays são as “lacradoras”, “femininas”, “bonitas”, “fervidas”, 

“perigosas”, que “mandam um papo”, não são “incubadas” – apenas para citar algumas 

categorias nativas e seus padrões êmicos, na forma de atos de fala que acompanham o manejo 

e o jeito desses corpos.  

 É interessante pensar a aderência que o funk magnetiza ao “dar pinta”. O plano de 

composição da performance de gênero “pintosa” coreografa a pose da “pintosa” no “chão” 

que faz soar o funk. Trata-se de conferir esse lugar em imagens e dar “à aparência a aparência 

mesma” (AGAMBEN, 1996). Daí ser característico da “pinta” um certo exagero, o deboche, a 

apropriação da gestualidade de maneira contundente, assumindo assim uma posição de ataque 

ao estigma, visando endossar uma tarefa política, exagerando expressões no rosto de maneira 

subversiva – tema, inclusive, central ao gênero portrait. 

 

 
Figura 94 

 
Figura 95 

 
Figura 96 

“Poses Imundas”. Portrait Lucas 

Gabriel. Por Rodolfo Viana. 

Centro Municipal de Artes Hélio 

Oiticica, outubro de 2017. 

“Poses Imundas”. Portrait Lucas 

Gabriel. Por Rodolfo Viana. Área 

externa do MAM, agosto de 2017. 

“Poses Imundas”. Portrait Wallace 

Terra. Por Rodolfo Viana. 

ECO/UFRJ, agosto de 2017. 

 

 

A “pinta” não reserva apenas a brutalidade do gesto, mas também o saber criar 

suavidades e nuances no corpo imundo (Figura 97; Figura 98) – o que macula, em certo 

                                                 
121 Termo êmico. Gaymada é o jogo de “queimado”, só que exclusivamente gay.  
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sentido, os clichês da virilidade do macho. A “pinta” surge como uma potente possibilidade 

de dar amplitude ao corpo que se coreografa, desde o gesto mais brusco até o mais suave.  

 

 
Figura 97 

 

 
Figura 98 

“Poses Imundas”. Portrait Jhury. Por Rodolfo Viana, 2016. 

 

Aos portraits concatena-se um importante elo: a dança, caso da “pinta”, que nesse 

plano de composição se soma a outros. A cinética dançante é localizada na descarga 

sincopada (VIANNA, 1987; SODRÉ, 1998) da batida do funk, produzindo pelas oralituras 

corporais uma espécie de plano de composição (LEPECKI, 2010) capaz de coreografar poses. 

Ainda que a descarga e a síncopa sejam inerentes aos ritmos herdeiros da diáspora 

africana e experienciáveis por qualquer indivíduo que queira dançar, percebo em meus 

interlocutores nesta pesquisa uma particularização na produção desses corpos voltados para a 

construção de poses. Trata-se das estratégias que rechaçam – ou, como os próprios rapazes 

dizem, “tombam” – a ideia dos clichês de “bom gosto” em sua performance de gênero 

enquanto “pintosas”. Com isso, visam a afastar ou dobrar aquilo que é referente em seus 

corpos enquanto estigma. 

 

Plano de composição (3): da descarga sincopada à pose. Na cena, os corpos dançantes no 

dueto coreográfico modelo-fotógrafo  

 

Este plano de composição oferece ao pensamento sobre o corpo a possibilidade de 

observar sua cinética a partir da negritude de maneira abrangente. Trata das noções e 
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inferências observadas pelos teóricos aqui citados (SODRE, 1998; VIANNA, 1987), 

aplicadas aos fenômenos culturais da diáspora africana – caso de uma característica marcante: 

o “ponto”, que, para o funk, consiste na leitura eletrônica e mixada dos ritmos afro, que 

confere ao som a vibração do tambor, ou “tamborzão”, convocando à participação corporal 

por meio da síncopa.  

 
Figura 99 

 
Figura 100 

“Poses Imundas”. Portrait Lucas Gabriel. Por Rodolfo 

Viana. Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, 

outubro de 2017. 

 

“Poses Imundas”. Portrait Lucca Machado.  

Por Rodolfo Viana, 2016 

 
Figura 101 

 
Figura 102 

“Poses Imundas”. Portrait Wallace Terra.  

Por Rodolfo Viana.  

ECO/UFRJ, agosto de 2017. 

“Poses Imundas”. Portrait Wallace Terra.  

Por Rodolfo Viana.  

ECO/UFRJ, agosto de 2017. 

 

Para o funk, a intensidade dessa convocação do corpo tem sua regulação na ideia da 

descarga que modula o clímax cinético-corporal. Proponho a junção das duas concepções, de 

modo que a descarga regule e a síncopa convoque o corpo. Para pensar o plano de 

composição que formula a pose, a descarga sincopada é a mola-mestra responsável pela 

oscilação e convite desses corpos. 
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A “descarga-sincopada” é capaz de disparar as imundices, trazendo à tona as oralituras 

e conduzindo uma gestualidade, (re)coreografando-nos produzindo pose. Em análise, nas 

teorias da dança há discussões que oferecem uma dimensão potente para adensar o que se 

passa nesses corpos, sendo relevante para esta pesquisa pensar, por exemplo, a noção dos 

“atos parados” (LEPECKI, 2005): 

 

Essa conclamação da paragem escapa dos campos das considerações cinestésica ou 

de composição que costumava ser o seu território para tornar-se uma ação cheia de 

força. Essa força da parada é o que eu chamo de still act (ato parado) na dança, (...) 

um ato tão poderoso, pertubador, como escreve Didi-Huberman, que pode ser 

denominado resistente. (LEPECKI, 2005, p. 14.)122 

 

Aqui, Lepecki busca uma forma de analisar as nuances da peça de dança “The Last 

Performance”, de Jéromé Bel. Mais adiante, discute:  

 

As qualidades simbólicas e expressivas da paragem clareiam a natureza 

fenomenológica desse (resistente) ato de interrupção. Ela não é sinônima de 

congelamento. Antes, o que a paragem faz é iniciar o sujeito em uma outra relação 

com a temporalidade. A paragem opera num nível do desejo do sujeito de inverter 

uma certa relação com o tempo e com alguns ritmos corporais (preestabelecidos). 

(LEPECKI, 2005, p. 14.) 

 

A qualidade simbólica e emblemática da pose enquanto gesto parado, tanto no 

momento do clique quanto na própria imagem em um portrait, leva-nos a um paradoxo sem 

oposições: está parada, mas não é estática – sendo nessa relação indissociável entre 

indecidíveis contrários que podemos grafar o corpo do “chão” para as imagens, constituindo, 

assim, um terceiro rastro que nomeia a pesquisa – as poses imundas.   

A pose não evoca estática nem interrupção; a pose, nas cenas, evoca movimentos, 

mesmo estando parada. Uma cinética-política resultante do clímax do duo modelo-fotógrafo, 

coreografados no estúdio expandido. 

Vale relembrar os apontamentos de Bastos (2007) sobre os embates e trocas gestuais 

que evocam o instante exato da fotografia. Não se trata do registro dos movimentos de dança 

em si, mas sim da criação de condições propícias na iluminação, no espaço, para novas 

possibilidades aparecerem em diálogo. Ademais, as condições, neste caso, reivindicam um 

enunciado próprio, onde encontramos potentes balizadores no conceito de programa 

(FABIÃO, 2013). O duo modelo-fotógrafo, no aparelho do programa performativo, tendo 

como plano de composição a pulsão da batida, ou “ponto”, permite uma libertação de 

                                                 
122 Lepecki (2005) não explicita em que contexto Didi-Huberman escreve; importa-nos aqui como o autor se apropria desses 

termos em sua colocação.  
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movimentos direcionada à câmera, sem a qual, possivelmente, não se daria – como no caso do 

gesto de Wall de dar com os ombros, o que explica a gestualidade comum entre travestis ao 

dançar a que ele se refere, tratando-se de uma codificação corporal específica.  

O plano de composição da descarga sincopada, quando compõe o processo 

coreográfico dessas poses, parece provocar uma recarga no momento imediatamente após a 

pose. Ironicamente, o característico zumbido do flash “de estúdio” – “piii” – indica que, por 

alguns segundos, às vezes frações de segundo, todos os corpos e agentes dessa composição 

devem aguardar a recarga – dessa vez, literal – do equipamento para voltar ao trabalho. 

Voltando a dançar, modelo e fotógrafo retomam a troca de impressões a partir da 

coreografia dançada; ambos sabemos que haverá o instante do clímax – afinal, previmos em 

nosso enunciado performativo que fora do quadrado não há pose, somente dentro dele. 

Enquanto anseio o clique, o modelo, como uma centrífuga, lança-se para dentro do quadrado, 

extrapolando as possibilidades desse corpo na pose.  

Essa concepção, que foi pouco a pouco se construindo e amadurecendo, nasceu a 

partir dos incômodos impostos a nós pelos coreopoliciamentos nada favoráveis ao desejo do 

imundo, tanto enquanto artista como enquanto pesquisador.  

 

 

O desejo de produzir tais experimentações com a performance art é motivado pela 

força mobilizadora dos elementos de uma ação no tempo e no espaço, quando temos uma 

especial preocupação na produção de imagens de culturas em condições de subalternidades. 

Em mutualidade, corpos magnetizados pela proposição artística, o aparelho do 

programa performativo, veem nos verbos no infinitivo a condução da execução da ação fora 

das zonas de conforto, o que possibilita que o portrait fotográfico transite com mais clareza 

em nosso tempo, levando em conta todos os elementos de uma ação.  

A potência está, talvez, em inventar horizontalidades e acreditar que a relação modelo-

fotógrafo não se detém em quem domina o instante do clique, da pose, ou mesmo do tipo de 

gestualidade a ser feita. Ambas as partes estão perpassadas pelos lastros históricos que nos 

sustentam, pelo “chão”, por um cenário ou contexto, às vezes sufocante, de imposições e 

higienizações. Infringi-las é parte da poética – como ao propor que o abjeto nem sempre é só 

abjeto e o imundo nem sempre é imundo, introduzindo indecidibilidades nos rastros mais 

hegemônicos, deixando menos à deriva os signos – e ancorando-os – próximo àqueles que 

detêm os privilégios de voz.   
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Nossas reproduções e mimeses ficam por conta daquilo que nos é subjetivo e 

adjacente à nossa performance de gênero. Nesse sentido, os planos de composição oferecem 

noções expandidas da dança, onde a construção de poses assume formas potentes ao 

relacionar-se com a câmera – que não pertence ao fotógrafo apenas, mas à cena, sendo muitas 

as linhas de força integrantes do jogo. O que buscamos na construção dessas poses é entender 

que o corpo do fotógrafo também é um elemento nas cenas. Basta percebermos o lugar que 

Dacorso e Rosenblatt ocupam no mundo funk carioca – pois seria ingênuo desconsiderar essa 

posição que o fotógrafo ocupa ao buscar uma imagem ou fazê-la ecoar.  

Nesse ínterim, na busca por ecos, pude perceber alguns dissensos interessantes, não 

apenas pela nossa presença física, mas das próprias imagens em si, que acionam performance 

apenas pela sua existência. Recebi a proposta de deixar as imagens físicas expostas em um 

espaço majoritariamente negro, a Casa do Nando,123 onde há uma intensa frequência de 

muitas militâncias negras. O contexto do convite foi uma roda de conversa sobre 

masculinidades negras entre acadêmicos e o público em geral.  

Durante esse período, ouvi boas histórias sobre situações em que meus interlocutores 

foram reconhecidos, bem como outras em que foram alvos de estranhamento por parte do 

público das rodas de samba. O responsável pelo local diversas vezes me disse: “suas imagens 

estão fazendo sucesso”. Certa ocasião, contou-me, um passante disse a outro, observando as 

imagens na parede: “ih, o cara aqui vacilou!”. Naquele espaço político, naturalmente 

desenrolou-se uma discussão sobre de que ordem era o “vacilo”, que aludia à “pinta”. O 

exemplo ilustra o “afronto” que a visualidade carrega na força expressiva das imagens.  

A coalizão pessoa negra e LGBT propõe questões para ser exploradas, nos muitos 

preâmbulos e contextos culturais brasileiros. O que esta pesquisa concatena em imagens, tanto 

do universo midiático quanto do artístico, faz ver a relação de parte da história do funk como 

parte da história LGBT. Mais uma vez, o “entre” urge ser visto também como caminho.   

                                                 
123 Localizada no Largo da Prainha, na Zona Portuária, a “Casa do Nando” é um bar e ponto de cultura informal.  
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