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RESUMO: Tendo como objeto de estudo coletâneas de registros musicais difundidos em CDs gravados nos 
circuitos dos bailes funk promovidos nas favelas 
abordamos no presente estudo
através de letras de “proibidão”
recursos da épica. Num diálogo intenso com materiais provenientes dos arquivos da literatura e 
da imprensa, essa música recupera, em parte, uma heroicidade épica hoje registrada apenas em 
algumas ilhas urbanas da metrópole, como as favelas territorializadas pelo tráfico de varejo. O 
Funk Proibido de Facção cantado nos bailes de comunidade resgata, de acordo com a nossa 
leitura, elementos típicos do mundo dos 
cultura de massas, DJs e MCs, cenas e circuitos marginais. O que pretendemos id
nessas formas de imaginação pública (LUDMER, 2012) que serviram para construir 
“comunidades de sentimentos” (APPADURAI, 2004) na periferia carioca são os ecos das 
práticas e dos discursos dos aedos
produção foi composta especialmente para difusão em festas de rua através de atos 
performativos que revelam muito 
sobre o público que as consumiu. 
Palavras-chave: Funk Proibido. Épica.
 

O rap, ou rep,1 e o 
mesma tradição da poesia periférica, mas, apesar de serem compostas oralmente num 
cenário em que o improviso é um fator dominante, as letras de hip
a ajuda da escritura e gravadas em discos que se difundem através dos circuitos 
comerciais. É difícil imaginar os raps sem um suporte que permitisse o registro gravado 
de suas longas letras. Os cadernos de Sabotage e as folhas soltas de 
                                                          
1 Entendido aqui como a manifestação poética feita através das rimas dos MCs (Mestres de Cerimônia), 
que constitui um dos quatro pilares da cultura hip
rep deriva da tradução literal da expressão “rhythm and poetry”, que está na
e poesia”. 
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Tendo como objeto de estudo coletâneas de registros musicais difundidos em CDs gravados nos 
promovidos nas favelas do Rio de Janeiro entre os anos 2000 e 2010, 

no presente estudo a constituição de um ethos guerreiro anacrônico veiculado 
através de letras de “proibidão” nas quais um elemento importante são as histórias contadas com 

go intenso com materiais provenientes dos arquivos da literatura e 
da imprensa, essa música recupera, em parte, uma heroicidade épica hoje registrada apenas em 
algumas ilhas urbanas da metrópole, como as favelas territorializadas pelo tráfico de varejo. O 

Proibido de Facção cantado nos bailes de comunidade resgata, de acordo com a nossa 
leitura, elementos típicos do mundo dos aedos, agora atualizados em tempos de Internet e 
cultura de massas, DJs e MCs, cenas e circuitos marginais. O que pretendemos id
nessas formas de imaginação pública (LUDMER, 2012) que serviram para construir 
“comunidades de sentimentos” (APPADURAI, 2004) na periferia carioca são os ecos das 

aedos que emergem nas letras e nos deslocamentos dos M
produção foi composta especialmente para difusão em festas de rua através de atos 

revelam muito sobre o território onde surgiram tais representações e também 
sobre o público que as consumiu. 
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e o funk têm alguns elementos em comum e pertencem a uma 
mesma tradição da poesia periférica, mas, apesar de serem compostas oralmente num 
cenário em que o improviso é um fator dominante, as letras de hip-hop são fixadas com 
a ajuda da escritura e gravadas em discos que se difundem através dos circuitos 
comerciais. É difícil imaginar os raps sem um suporte que permitisse o registro gravado 
de suas longas letras. Os cadernos de Sabotage e as folhas soltas de artistas como MV 

                   
festação poética feita através das rimas dos MCs (Mestres de Cerimônia), 

que constitui um dos quatro pilares da cultura hip-hop: o rap, o DJing, a breakdance e o graffiti. O termo 
rep deriva da tradução literal da expressão “rhythm and poetry”, que está na base do vocábulo 
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Bill nos apresentam o momento da criação no qual se mescla o oral e o escrito. Isto 
também pode acontecer com os MCs de Funk Carioca. Na letra do funk “Fala que é 
nós”, do MC Duda 2D do Parque União, o poeta popular diz: “Peguei um papel e uma 
caneta pra mim compor um proibidão”. Entretanto, no caso dos temas do Funk 
Proibido, as letras quase nunca chegam a assumir uma forma fixa. E, em função da 
própria lógica que levou à constituição do circuito de bailes de comunidade, 
apresentaram via de regra uma condição fundamentalmente “líquida”, sofrendo muitas 
sucessivas mudanças a cada apresentação em festas do circuito de bailes onde se dava o 
diálogo direto com o auditório.  

Quase todos os funks deste período que vai de 2000 a 2010 foram compostos 
para serem difundidos oralmente, sem pressupor seu registro em qualquer suporte, seja 
a gravação em CD ou a difusão escrita dos versos. Por isso, muitas vezes as letras 
geralmente são curtas e com refrão. Algumas não têm mais que uma estrofe de quatro 
ou cinco versos que se repetem exaustivamente. Motivada por um contexto específico, 
esta produção surgiu para alimentar um circuito específico, estando especialmente 
destinada à difusão em festas de favela através de apresentações ao vivo. Trata-se de 
fato de composições narrativas que podem apresentar uma extensão bem variável. 
Algumas, um pouco mais longas, narram em detalhes fatos como a tomada do Morro do 
Adeus ou trazem aspectos da biografia de um herói fora-da-lei. Outras, mais curtas, 
parecem surgir como iluminação do fragmento de uma vida ou parte de uma história já 
incorporada ao repertório. Essas letras mais pontuais sugerem a permanência de temas 
ou figuras que freqüentam sob a forma de fragmentos dispersos um conjunto 
significativo de letras de diferentes autores. Muitas dessas composições assumiram a 
forma do épico heróico e, com elas, a periferia passou a disputar discurso, projetando 
seus próprios heróis. Com esse subgênero do funk, a favela passa a ter também seus 
próprios aedos. Embora essa afirmação possa causar certa estranheza, não surpreende 
que um estilo de composição com tantos vínculos com um tipo de oralidade tradicional 
herde algumas raízes e até mesmo certos temas de alguns fragmentos homéricos. 
Encontramos inclusive a transposição de elementos de tramas épicas que reaparecem 
agora no contexto da luta faccional. Exemplo interessante é um funk cantado pelo MC 
Didô que fez muito sucesso no ano de 2007 e lembra o episódio do cavalo de Troia. 
Numa clara associação com a narrativa de Homero, o MC se refere ao artifício de 
colocar parte da tropa encoberta em um elemento móvel que pode passar pela linha de 
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defesa dos rivais sem levantar suspeitas e permitir ao grupo de atacantes infiltrar-se no 
território inimigo: 

Nós tá partindo pra Rocinha, naquela guerra constante, naquela 
guerra particular. Nós tá partindo sabe de quê? De caminhão da 
Light. 
 
O bonde partiu pra Rocinha 
Dentro do caminhão da Light2 
Granada, G3zão, de ponto trinta, de meiota e até FAP 
E o Bala vem puxando o bonde, 
Jogando várias granadas 
Armado de G3, com pentão de goiabada 
Só guerreiro disposição 
Tá ligado, é só bandido 
Bonde da BBG, é o bonde do psico. 
Se quer caô, 
Vai ter caô.3 
 Esta é uma imagem que condensa o diálogo do Funk Proibido com toda uma 

tradição épica. A análise rápida da composição revela que a fonte desta microtrama está 
nos fatos da guerra de Troia evocados pelas lembranças de Ulisses, na Odisseia. Com 
relato bem semelhante, encontra-se também no Livro II da Eneida, de Virgílio, o 
episódio clássico que aqui é retomado como uma estratégia do grupo de bandidos 
formado para invadir uma das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro dominada por uma 
facção rival. A artimanha dos gregos para derrotar os troianos se atualiza e consiste, 
agora, em fazer-se passar por empregados da companhia de luz para se valer do 
elemento surpresa, ao atacar os rivais de dentro de seu próprio território. 

Os MCs são, antes de tudo, contadores de histórias e, nessa linha de raciocínio, 
poderiam facilmente ser associados aos aedos gregos e aos cantadores populares da 
Idade Média. Como estes dois tipos de poetas que tiveram um papel relevante para a 
configuração do epos (palavra que relata as façanhas dos heróis), os MCs têm o dom de 
cantar os feitos da guerra para uma comunidade fechada. São recitadores e 
improvisadores que geralmente compõem suas próprias letras. Cantam, interpretam, 
gesticulam, assumem um personagem e encenam ações através da palavra cantada. Mas 
ao contrário da epopeia, embora o funk também frequente uma vasta coleção de temas e 
                                                           
2 Cabe observar que, em alguns casos, os únicos elementos externos autorizados a entrar em certas 
comunidades convertidas em enclaves territorializados pelo tráfico de drogas são os trabalhadores das 
companhias de limpeza, água e luz, em carros oficiais. Daí a estratégia adotada pela facção criminosa 
Comando Vermelho de converter o caminhão da companhia de eletricidade (Light) em instrumento para 
infiltrar um grupo de homens por trás das linhas inimigas a fim de facilitar a reconquista da favela da 
Rocinha. 3 MC DIDO. “O bonde partiu pra Rocinha”. In: CD de Funk Proibido desprovido de qualquer 
identificação. 28 faixas. Faixa 12. Comprado em agosto de 2007. 
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tratamentos bem conhecidos do público ao qual se destina, temos aqui um canto curto 
que serve a outras finalidades para além de cantar os sujeitos excepcionais da 
comunidade. Essa música recupera, em parte, o pensamento da épica, bem como 
elementos da prática dos aedos, agora atualizados em tempos de Internet e cultura de 
massas, mas o faz em diferença, introduzindo importantes transformações no gênero 
revisitado. É isso o que pretendemos identificar nessas letras no presente estudo: 
elementos do que chamaríamos uma “épica descalça”.  

A memória que, conforme Benjamin, pode ser considerada “a mais épica de 
todas as faculdades” (BENJAMIN, 1987, p. 210), por conta de sua associação à 
narrativa dos feitos protagonizados por grandes heróis, aparece no funk vinculada à 
recuperação das ações de sujeitos foras-da-lei. Trata-se de uma espécie de épica 
degradada que coloca em cena uma heroicidade marginal. De modo espontâneo e 
assistemático, o Funk Proibido propôs uma epopeia rasteira, um discurso aos pedaços 
que marcaria a vida tanto dos jovens recrutados pelas redes do varejo da droga como 
das comunidades pelas quais circula sob a forma de um caleidoscópico repertório 
musical. Segundo Primitiva Flores Santamaría, que dedicou um importante texto ao 
estudo do gênero, “la épica es una narración heroica en verso (…). El poeta épico 
aborda las hazañas de un héroe, individual o colectivo, tomando como base una serie de 
materiales reales o legendarios que constituyen el legado de tradiciones orales de un 
pueblo.” (1978, p. 261). Com base nessas características observadas como revivescência 
no discurso dos MCs do rap proibido, podemos perceber que esse subgênero do Funk 
Carioca ou Fluminense ativa certas formas épicas de períodos anteriores. 

Existem gêneros que nos levam a falar dos homens incomuns. Talvez o exemplo 
mais marcante seja justamente a épica. Contudo, como outros gêneros que se assentam 
sobre um conjunto de códigos mais ou menos precisos, esse discurso passará por 
grandes transformações ao longo dos séculos, num processo dinâmico de adaptação a 
cada época que garantiu a sua refuncionalização. 

A inadequação do gênero épico à modernidade foi afirmada por vários escritores 
e teóricos, como, por exemplo, Hegel, Lukács, Bakhtin, Edgar Allan Poe e Victor Hugo. 
Mas podemos constatar, através do seu ressurgimento sob a forma de letra de música na 
periferia do Rio de Janeiro, que o gênero não está morto. Saulo Neiva rechaça a 
incompatibilidade da epopeia com a condição moderna e aponta a existência no final do 
século XX e início do século XXI de “epopeias sem intriga – ou epopeias cujo fio 
narrativo é voluntariamente truncado, encoberto, disperso – (...) [que] denotam uma 
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aspiração a narrar o passado coletivo, agrupar, dizer a totalidade por meio da poesia, 
ambição que se exprime em diferentes planos” (2009, p. 23-24). Nesse novo ciclo de 
vida do gênero literário, uma das principais transformações da epopéia incidirá sobre a 
figura do protagonista dessas narrativas. O herói da épica degradada e fragmentária que 
emerge juntamente com o circuito de bailes de comunidades não é o mesmo que o de 
outros tempos quando a poesia dos aedos e cantores populares tratava de assuntos 
grandiosos como a Guerra de Troia, a aventura das grandes navegações ou as lutas pela 
formação do estado nacional. O protagonista dos relatos do proibidão é o herói local, 
reconhecido mais por suas escaramuças com jovens de outras favelas ou com as forças 
policiais do que por grandes batalhas nas quais estaria envolvido o destino de uma 
coletividade, mais por sua morte “trágica” do que por suas vitórias. Associa-se 
simplesmente ao fato de ser o chefe guerreiro de uma micronação, em cujo imaginário e 
festas surgirá o discurso a ele associado, garantindo-lhe certa permanência na memória 
dessa comunidade. 

Esse sujeito em quem recai o acento nessas composições não se opõe ao homem 
comum, como ocorria no pensamento clássico. O herói da epopéia de Homero poderia 
ser definido como o contraponto do homem (comum), que estaria no mesmo plano de 
significação que húmus (barro, argila, chão fértil, o não tocado pelo sopro divino), 
palavra da qual deriva (cf. BOSI, 2003, p. 177). Neste caso, inquietantemente épico e, 
ao mesmo tempo, anti-épico, o herói seria o próprio homem comum. Ou, mais que isto, 
seria o homem comum na condição de bandido em conflito com as forças da lei. 

Cabe, portanto, uma reflexão sobre a diferença entre os homens comuns que 
aparecem como protagonistas na epopeia bárbara e aqueles que surgiram como figuras 
anônimas e apagadas na epopeia clássica. 

A música das favelas cariocas no século XXI também ajudou a construir heróis 
locais. Figuras como Orlando Jogador, André Moral e PT, são alguns nomes celebrados 
como responsáveis pela manutenção da ordem e da configuração territorial assumida 
pela pequena “nação” em que se converteu a favela dominada por sua quadrilha. 

Uma parcela do repertório dessa vertente do Funk Carioca que ficou conhecida 
como Funk do Contexto permite uma reflexão bastante rica sobre a forma como são 
construídos os mitos na periferia, ao mesmo tempo que certas letras em particular 
possibilitam pensar a formação do circuito de bailes de favela a partir das alterações que 
observadas no papel assumido pelos indivíduos nas representações de diferentes épocas. 
É o caso daquele que é considerado por muitos como um “dos melhores e mais 
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populares proibidões da cidade” (LUDEMIR, 2013, p. 235). A letra de “Alemão, tu 
passa mal” serve como evidência dessa transformação que decorre do deslocamento de 
uma representação que foca, primeiro, no cenário mais imediato da favela onde nasceu e 
vive o MC, e, depois, oferece um panorama mais amplo de toda a rede que compõe o 
território fragmentado da facção. 

Ainda nos anos finais do século XX, “Alemão, tu passa mal” se transformou 
quase em hino das quadrilhas associadas à facção Comando Vermelho. Ao som de uma 
percussão de atabaques, a letra atribuída ao MC Mascote não somente registra os fatos 
relacionados à figura do chefe da quadrilha (Patrick Salgado Souza Martins, o Patrick 
do Vidigal), como faz referência também a uma extensa lista de nomes que ganham 
visibilidade mesmo não ocupando posições de comando na hierarquia do tráfico. A 
composição é praticamente um catálogo das funções do tráfico de varejo na favela do 
Vidigal: 

Alemão, tu passa porque o Comando é Vermelho 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
É um bonde só de cria que só tem destruidor 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
O Comando é Comando e quem comanda é o Comando 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
Esse é o ritmo. Se liga, sangue bom: 
Mas pra você formar no bonde tem que ter disposição 
Porque de dia e de noite, pode crer, a chapa é quente 
É melhor pensar direito se tu quer formar com a gente 
Na alta da madrugada, o bonde já tá formado: 
Bruninho no pó cinco, na boca seu baseado, 
Tuquinha no pó dez, com o seu fuzil na mão, 
O Pato já tá ligado, leva um toque pro Fofão, 
E pra todos os vacilões, eu só quero te lembrar 
Que o Branco é sangue bom, mas se amarra em quebrar 
Ele é amigo dos amigos, sem cumprir vacilação 
Se tiver parada errada, dá um toque no Sapão 
E quando os bucha sobe, a gente bota pra descer 
Tô te vendo, seus otário, bota a cara pra morrer. 
Eu vou te dá-lhe uma idéia pra tu não ficar de touca: 
Se você é sangue ruim, é melhor ralar da boca. 
(...) 
O Fofão no baseado, 
Nikita tá no pó de 3, dando um rolé no morro, 
Fortalecendo o freguês 
E se tu é calça arriada, é melhor botar um cinto 
Tem o ET, tem o Biano, Delinho na 25, 
Os amigos que se foram para nunca mais voltar 
Na letra do meu rap eu quero relembrar 
Eu falo do amigo Reinaldinho, que eu lembro com carinho, 
Do Jassa, do Geléia, do parceiro Ribeirinho 
Toda a comunidade lembra os sangue bom. 
Falo do amigo Kato, do parceiro Raposão  
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Que morreram na covardia e até hoje eu tô bolado 
Por isso, autoridade, solta o preso, delegado, 
Porque já faz muito tempo que ele esta lá, 
Por isso, chegue até o PT e entregue o alvará 
Porque o nosso bonde tá doido pra descer  
Pra invadir o Bangu 3 e soltar logo o PT. 
(...) 
O amigo Víncio? É Vermelho. 
Parceiro Cote? É Vermelho, é Vermelho. 
E o Toquinho? É Vermelho Ôô 
E a Veruska? É do Comando Vermelho. 
É o bonde do Vidiga que só tem destruidor4 
 

A referência a todos os atores nomeados na letra cumpria a função de demarcar 
um lugar de fala e ao mesmo tempo identificar o território ao qual se circunscreve a 
audiência desse discurso. Um dos últimos a serem mencionados é justamente o “dono 
do morro”, que mantém a favela sobre seu controle mesmo estando preso na 
penitenciária de Bangu III. Antes são nomeados e identificados pelas funções 
“gerentes”, “vapores” e “soldados”. Num mundo reconhecidamente masculino como o 
do tráfico de drogas, a letra chega a dar destaque a uma mulher que integra a “família” 
CV do Vidigal: “E a Veruska? É do Comando Vermelho”. Outro ponto a ser ressaltado 
é que a ordem em que aparecem os nomes inverte a hierarquia dos papéis ocupados por 
esses sujeitos na estrutura do varejo da droga. No microcosmo da favela, os “gerentes” 
vêm depois dos “donos” e antes dos soldados. Estes, por sua vez, têm mais importância 
que os “vapores”. E, por último em grau de importância, vêm os “fogueteiros”.  

No caso específico do estudo dos proibidões vinculados à facção conhecida 
como Comando Vermelho, esta música é um exemplo de grande importância, já que 
representa um dos trabalhos pioneiros na área da produção de funks proibidos e traz 
elementos que apontam para a periodização da história do crime no Rio de Janeiro. O 
“Hino do CV” ilustra a dicção de um dos momentos iniciais da expansão desta 
organização criminosa, enumera os “crias” e faz também referência a um dos 
“soldados” da facção como alguém que tem a qualidade de ser “amigo dos amigos”. O 
fato demonstra que a letra é anterior ao surgimento, entre 1994 e 1998, da segunda 
secessão da grande organização criminosa criada no final dos anos 70. Depois desse 
                                                           
4 MC MASCOTE. “Alemão, tu passa mal porque o Comando é Vermelho (Hino do Comando 
Vermelho)”. Transcrição de música disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=EcBaHMA1LvM Algumas variantes desse proibidão circularam ao 
longo dos anos 2000, uma delas recupera a expressão título do velho funk do MC Mascote para, em 
seguida, interpelar um segundo destinatário mais imediato, o público presente no baile da Providência: 
“Alemão, tu passa mal,/ Chegou teu desespero/ Dê um grito no baile/ Quem é Comando Vermelho.” (MC 
SABRINA. “Alemão, tu passa mal, chegou teu desespero”. CD de Funk Proibido intitulado Proibidão da 
Sabrina, comprado no primeiro semestre de 2006. 23 faixas. Faixa 06.) 
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período, quando o sintagma que aparece no verso passa a ser associado aos rivais da 
facção Amigos dos Amigos (ADA), a leitura deste fragmento pode assumir outro 
significado e o verso começa a sofrer a censura do grupo nos territórios sob seu 
domínio. Isto situa a produção temporalmente. E, ao mesmo tempo, nos permite propor 
uma estratégia de análise baseada no sistema de produção e recepção do proibidão, na 
qual estão implicadas as mudanças na estrutura do circuito e a cronologia das 
rivalidades faccionais. 

Não obstante, o poder de censura referido acima não é absoluto e se mostra 
insuficiente para silenciar um discurso. Uma vez dadas as condições para a divulgação 
de um rap, não se poderia voltar atrás, já que, quando ele começa a circular pela 
Internet, não está mais sujeito a qualquer controle. Mas no caso dos suportes físicos ou 
da música tocada nos bailes (contexto de interação presencial) a interdição foi mantida e 
não há registro de que este tema tenha sido cantado em festas promovidas em 
comunidades controladas pelo Comando Vermelho. Outro detalhe significativo é que, 
quando a gravação antiga – que, salvo pela referência involuntária ao inimigo, poderia 
ser vista como uma “relíquia” do arquivo imaginário desta comunidade – voltava em 
alguma coletânea, aparecia incompleta, com um longo trecho censurado. 

Conforme já assinalamos, o proibidão surgiu na década final do século XX e, 
desde as suas produções mais antigas, vem testemunhando os fatos decisivos da vida 
das comunidades. Não é incomum nesse momento que os poetas locais façam letras 
elogiando a facção criminosa do morro. MCs que fizeram sucesso nesse período, como 
Galo, Mascote, Cidinho e Doca, interpretaram alguns desses primeiros funks de facção 
que ainda hoje circulam na Internet como “proibidões da antiga”. 

Embora a letra ponha em evidência a capacidade de adscrição identitária, 
especialmente no refrão e na estrofe final – trechos em que se dá destaque para o fato de 
que os diferentes integrantes do grupo local identificam-se como pertencentes a uma 
facção criminosa –, o foco da representação, na variante citada acima, é a quadrilha da 
favela do Vidigal. Em outra versão dessa mesma música sobressai a importância 
assumida pelo papel da facção como elemento de coesão de uma comunidade mais 
ampla. Nesse novo texto, serão mencionadas não apenas as quadrilhas, mas também as 
diferentes favelas que integram a rede do Comando Vermelho. As manifestações de 
reconhecimento e respeito, por conta das alterações no circuito de bailes e do 
deslocamento do foco territorial, encontram agora seu ponto de ancoragem em letras 
que transcendem o espaço da comunidade ou o tempo imediato. 
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Essa mudança nos processos de produção e circulação traz também uma 

alteração significativa na forma de representação que ajuda a repensar o papel dos 
indivíduos nas letras do proibidão: enquanto na primeira versão tínhamos a referência a 
diferentes integrantes do grupo, até mesmo a uma mulher, na segunda versão o papel 
protagônico fica restrito aos chefes do tráfico nas diferentes comunidades mencionadas. 
No segundo momento dessa produção do Funk Proibido, quando vemos que o MC já 
não fala apenas do território imediato, mas de toda a rede formada por comunidades 
cujas quadrilhas estão articuladas com a facção do Comando Vermelho, os únicos que 
merecem figurar na letra são os homens que dão as ordens nas favelas, quase todos 
exercendo esse papel atrás das grades: 

Alemão, tu passa mal porque o Comando é Vermelho... 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
É um bonde do Sampaio que só tem destruidor 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
O Sampaio é comando e quem comanda é o Comando 
O bonde sinistro é pura disposição 
Jacaré, Matriz e o bonde do São João 
Mando esse rap que esculacha de fato  
Eu não posso me esquecer dos irmãozinho do Rato 
Pá, pá pum, pá pum, pá pum 
Pá pum, pá pum, pá pum 
Se a mente está sagaz e o coração na pureza, 
O bonde não é acaso, é obra da natureza 
Santa Marta tem Alex junto com Marcinho VP 
Lá no Cerro tem o Bruxo, e o Complexo é do PV 
O Salgueiro tá formado com o nosso amigo Ná 
Na Mangueira, verde e rosa, tem Tuxinha e Polegar 
Se mexer com o Comando, vai de ralo igual peneira 
Tem Gabino, tem o Nai lá no morro da Mineira 
O Geléia era vermelho, era sangue bom de fé 
Fortalecia o Vidigal e o Lambari no Jacaré 
Isaias do Borel, Odir da Vila do João 
Sapinho da Providência, Vigário é do Adão 
Faço fé que os irmão volte pra rua de novo 
Niterói, Nova Brasília, vai que é tua, Pão com Ovo 
Pra finalizar o bonde, Vidigal é do PT 
Junto com o Sampaio  
formam a família CV5 
 Esse movimento revela uma tendência acentuada pelo crescente deslocamento 

dos MCs entre as diferentes comunidades dominadas pela facção a partir do momento 
em que se fortalece o circuito dos bailes de favela. O exemplo de “Alemão, tu passa 
mal” confirma essa tendência de não restringir-se mais à experiência circunscrita ao 
território de origem do MC. Agora a letra assume a função de exaltar igualmente 
                                                           
5 MC MASCOTE. “Alemão tu passa mal porque o Comando é Vermelho...” (“Proibidão CV– Marcinho 
VP”). Transcrição de música disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2TKu7EYiUU 
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diferentes favelas que integram a rede de alianças, juntamente com seus respectivos 
“donos”. Sem um conhecimento mais profundo da realidade de cada favela, as 
referências dos MCs se restringem à associação direta entre o nome da favela e o 
primeiro homem na hierarquia do tráfico.6 Começam a circular, então, textos que 
apresentam não apenas o potencial de encenar os dramas locais, mas de articular um 
discurso supralocalizado que prioriza a construção de um sentimento de pertença a um 
“nós” muito mais amplo que qualquer favela em particular. Em lugar de listar os nomes 
dos atores locais, as novas letras vão mencionar nomes relacionados a áreas que irão 
sediar alguns dos principais bailes do circuito CV: Santa Marta, Borel, Providência, 
Mangueira, Complexo do Alemão, Vidigal, Vila Kennedy e Favela da Maré, entre 
outras. A malha reticular dos territórios da facção e do circuito de bailes é o que permite 
mobilizar lealdades para além das fronteiras da comunidade. 

Ainda há, contudo, em certas letras desse período um tratamento mais igualitário 
entre os “soldados” e os “frentes” ou “donos”, que ocupam as posições mais altas da 
hierarquia do tráfico. Em muitas composições parece haver mais preocupação com a 
uniformização do que com a diferenciação no momento de registrar a existência de 
sujeitos que ocupam um lugar subalterno na hierarquia do tráfico. 

A recuperação do herói neste gênero narrativo traz alterações significativas 
nessa figura, evidenciando um tratamento distinto destinado ao sujeito que será 
lembrado por sua comunidade. Enquanto o relato da epopéia clássica o coloca num 
lugar de exceção, os “meninos” que despontam como os heróis nos raps proibidos não 
se distinguem tanto da massa dos moradores, embora se destaquem deles por conta de 
alguns privilégios e responsabilidades que os particularizam. 

Da mesma forma, não há uma diferenciação absoluta da figura do herói 
guerreiro e dos outros nomes que se incorporam à galeria mítica da quadrilha local. É 
preciso dizer que, contrariamente ao que ocorre com a epopéia homérica, essa 
mitificação não resulta do distanciamento estabelecido entre o herói e a massa dos 
simples soldados. 

A epopeia clássica tende a excluir o homem comum e, por isso, as figuras 
ímpares são as únicas a merecerem destaque no discurso épico tradicional. Em seu 
estudo sobre a Ilíada, Luiz Gustavo Leitão Vieira assinala que “os homens comuns, que 
compõem a «multidão», ou seja, os exércitos que lutam por Troia, não serão 
                                                           
6 Para o desenvolvimento dessa idéia foram imprescindíveis as conversas com Thiago José Moraes 
Carvalhal. 
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enfocados”, e conclui que “a narrativa nomeará somente homens de excelência na 
guerra – os chefes” (2010, p. 311). Ou seja, apenas os reis, os príncipes e os 
comandantes terão suas glorias celebradas pelo épico. Parece existir uma 
incompatibilidade inerente ao discurso da epopéia em relação à figura do homem 
comum, mesmo quando este atua no cenário da guerra. Sem merecer o mesmo 
tratamento destinado ao herói, os soldados aparecem no texto da Ilíada dissolvidos na 
figura da multidão. Aqui, no relato do proibidão, ao contrário da epopéia clássica, já não 
se trata de hierarquizar a representação dos sujeitos. Qualquer jovem “soldado” do 
tráfico pode almejar a glória de ser lembrado num proibidão. Ao lado dos “donos” e 
chefes guerreiros do tráfico de drogas – figuras como Zé Gordo do Parque União, que 
chega a ser qualificado em algumas letras como “o nosso general” 7 –, surgem simples 
soldados caídos na luta com o inimigo, os quais, em alguns casos, chegaram mesmo a 
merecer longas letras dedicadas especialmente a eles. 

Neste caso, da mesma forma que se observa no nivelamento póstumo entre 
soldados e oficiais da Primeira Guerra Mundial, a morte em combate é também 
igualitária. Stéphane Audoin-Rouzeau (2011, p. 408), por exemplo, destaca a igualdade 
das condições de sepultamento no front da Primeira Guerra: tanto soldados quanto 
oficiais superiores eram enterrados sob uma simples cruz de madeira, sem detalhes que 
os diferenciasse em função da patente. Essa igualdade é resultado de uma construção 
ideológica fruto da cultura de uma época. Faz descer o herói ao nível de seus 
comandados ou garante aos homens que formam a “multidão” dos soldados a 
possibilidade de individualizar-se por seus feitos. No caso dos enterramentos da 
Primeira Guerra Mundial, os oficiais confundem-se com os combatentes ordinários. No 
caso das representações do Funk Proibido, os não graduados, simples homens das 
fileiras, podem equiparar-se ao homem extraordinário que assume o lugar de guerreiro 
principal nos relatos dos MCs. 
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