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O FUNK
Eu não consegui ainda gostar do Funk. O advérbio parece inteiramente supérfluo: estou convencido de
que não conseguirei jamais gostar do funk. Admito que possa ser velhice: por exemplo, eu detesto o principal
anelo de consumo do mundo de hoje, o celular. O fato é que em matéria de música, eu fico muito atrasado : fico
em meados do século passado na chamada erudita e um pouco mais adiante, na tropicália, na popular. Talvez
a velhice sob outro ângulo: a indisponibilidade, na minha idade, para insistir e buscar o gosto pelo funk, ou pela
música eletrônica, com o mesmo empenho com que, mais moço, investi na busca do gosto pelas óperas de
Wagner, hoje uma das minhas preferências.
O fato é que não gosto, definitivamente, nem como música, nem como poesia, embora possa achar
interessante um que outro verso de algum rap que conta a história dessa nova insurreição popular. O funk é um
grito de guerra, um vocativo ao confronto. O antigo samba era a voz do malandro que aceitava a dominação da
elite branca e procurava e conviver com ela, imitando-a ou contornando-a com “jogo de cintura”,
ultrapassando-a com fintas e malemolências. O funk assume o confronto direto, na linguagem dura, no ritmo
do tiroteio.
Não nasceu aqui, veio do Norte, na onda dos fortes protestos anti-racistas que explodiu lá pelos anos
sessenta, mas abrasileirou-se completamente, no estilo e na temática, e resplandeceu nas favelas do Rio
como mensagem dos que vieram para ficar e resistir à escalada de violência da polícia: não adianta matar
porque a cada morto sucederá outro resistente. Há um certo lirismo, também, na poesia do funk, mas é um
lirismo bruto e direto ao sexo, o lirismo dos jovens que têm pouco tempo de vida e precisam descarregar
depressa suas paixões e seus hormônios.
O fato é que o funk enraizou-se e dominou a resistência; tem de ser forçosamente reconhecido como
manifestação cultural importante dessa virada de século. No Rio e no Brasil: há grandes encontros funk em
várias capitais do País, com representantes de todas as partes. O Rio, mais uma vez, é o principal centro
criativo. Os bailes no Rio, normalmente, reúnem dez mil pessoas. Sem boca livre, sem oferta nem promessa
de nada, pelo puro prazer, com uma presença forte de sexo, naturalmente, mas primordialmente pelo prazer
frenético da dança, do ritmo e da poesia rude. Nada há que convoque tanto interesse popular, senão os
grandes encontros religiosos.
São Paulo também o cultiva bastante, chamando o movimento de funk carioca. E o Rio tem realmente a
primazia, a liderança, como se o povo daqui sentisse mais a violência da repressão. Ou não, simplesmente
porque o Rio foi sempre mais criativo na arte e na música. O Rio tem o principal líder: líder do funk, líder do rap,
líder da resistência, pacífica mas firme como uma rocha, resistência ética, soberana e altiva, líder da
organização política das favelas, autônoma, sem filiação partidária mas claramente política, verdadeiro ídolo,
chama-se M.V.Bill, um nome que reflete a origem do funk, mas uma figura que não podia ser mais brasileira.

Instituto Solidariedade Brasil - ISB
Av. Beira Mar, nº 216 - Térreo
Rio de Janeiro - RJ

www.isb.org.br

Tel: (21) 2285-3702
e-mail: secretaria@isb.org.br

CORREIO SATURNINO
Roberto Saturnino Braga
Presidente do ISB

Artigo nº 118/2010
Contatos: secretaria@isb.org.br

Assisti a uma palestra muito interessante de uma jovem professora, Adriana Facine, que fez doutorado com
tese do funk; dialogando com o escritor e sambista Zeh Gustavo. E compreendi que se deve estudar o funk,
como se estudou o samba, e se estuda ainda, e como se faz com o choro. Samba e choro, no passado, foram
também ritmos malditos, execrados pelo gosto refinado das elites, foram até danças fora-da-lei. Acho, sim, que
se deve estudar (não mais na minha idade) e incentivar o aperfeiçoamento artístico do funk,; pelo menos
melhorar a qualidade da sua poesia.
Enfim, não tenho mais a dizer, nenhum saber na área. Espero a próxima edição do “Algo a dizer”, o periódico
eletrônico que promoveu o encontro que referi.
E espero curioso pela resposta que o funk dará à redução da violência nas favelas com a Polícia da Paz e o
PAC nos morros, que devem ser saudados como novidades altamente alvissareiras. Estou convencido de que
são políticas acertadas que vão se consolidar e avançar nos próximos anos, produzindo resultados
espantosos para os que diziam que o Brasil não tinha jeito.
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