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refletidos em atividades físicas e essencialmente lúdicas como o futebol, o carnaval e o 
baile (cf. DAMATTA, 1986; GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 1998), decidimos nos 
debruçar sobre a produção musical das periferias carioca e portenha com o objetivo 
identificar aspectos comuns e discrepantes entre o estilo musical argentino que foi 
denominado “cumbia villera” e o subgênero do Funk Carioca conhecido como 
“proibidão”. 

Assim como a roda para o samba e a milonga para o tango, o baile funk e os 
boliches da cumbia villera constituem, cada um a seu modo, um ritual de encontro cara 
a cara, momento em que os iguais se reconhecem e reafirmam sua identidade, espaço de 
construção do pertencimento grupal e de negociação com outros contextos da sociedade 
e com outros grupos de habitantes da cidade.  

Tomando como foco um período bastante breve, de cerca de dez anos, o que nos 
moveu nessa pesquisa foi o corte temático que permite aproximar dois subgêneros 
musicais gestados nas periferias de duas grandes metrópoles sul-americanas numa 
cronologia que não é idêntica, mas se aproxima bastante. Os fenômenos culturais 
circunscritos aos espaços de villas e favelas na primeira década do século XXI colocam 
o acento sobre temas que são comuns aos dois países: a forma de relacionar-se com o 
Outro que habita as margens da metrópole e a maneira de reagir diante da cultura 
produzida nas periferias por sujeitos subalternizados. 

Cumbia e Funk são resultantes de um conjunto de práticas culturais 
originalmente locais, na Colômbia e nos Estados Unidos, que se transnacionalizaram, 
cruzando fronteiras nacionais para radicar-se em territórios marginais de duas grandes 
urbes sul-americanas.  

Ao assentar-se nas periferias de Buenos Aires e Rio de Janeiro, esses dois ritmos 
produziram subgêneros que derivam de cenários semelhantes e parecem manter 
conexões óbvias. Contudo, a comparação que queremos trazer aqui vai bem além da 
aproximação mais evidente, traduzida no vínculo entre o âmbito de produção dos dois 
subgêneros e os territórios periféricos, bem como na incidência da violência delitiva e 
do sexo nas letras do Funk Proibido e da cumbia villera.  

Carla del Cueto e Cecilia Ferraudi Curto corroboram a ideia de que a cumbia 
villera “es un subgénero novedoso de la movida tropical. En ella se expresan con 
crudeza las condiciones de vida de los grupos más marginales.” (2015, p. 570). 
Fernando Barragán Sandi (2007) ressalta que a cumbia villera é o “testimonio del joven 
urbano marginal”, expressado através de um texto que carece quase que totalmente de 
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3  
metáforas e apresenta uma transparência “chocante” em relação a práticas criminosas e 
ao ato sexual. 

Nos dois casos (Funk Proibido e cumbia villera) temos um discurso que se 
afirma a partir da origem periférica de seus autores. Trata-se de manifestações culturais 
que apareceram calcadas na realidade e trazem uma forte carga de pertença. O fato de 
seus autores serem habitantes de áreas associadas à segregação socioespacial nas quais 
recai o acento do discurso (ou seja, são “de dentro”) fez com que olhassem essa 
realidade de um modo diferente. Segundo Julia Castiglioni, em “Cumbia villera: No es 
lo mismo, pero es igual”,  

Se trata de un movimiento creado en la periferia, como método de 
resistencia a la exclusión, como una forma de demostrar la realidad 
que se viene dando en Argentina luego de la globalización. En cada 
tema se apela a la vida en las villas, la droga, el alcohol, las cárceles, 
etc. (2010, s. p.) 

Assim como no Funk Proibido, a cumbia villera se projeta como uma explosão 
de violência dos que não tiveram sua voz reconhecida, mas, ao mesmo tempo, também 
como uma crônica da realidade do jovem marginalizado das periferias feita por ele 
mesmo, o que não deixa assumir um sentido político. No ensaio “Subalterno, periférico 
e marginal: os novos sujeitos da enunciação no cenário cultural brasileiro”, Paulo 
Roberto Tonani do Patrocínio destaca que a produção discursiva da periferia pode ser 
percebida também como “um texto político que apresenta o relato de uma experiência” 
(2013, p. 639). Nesse sentido, o novo estilo do conurbano bonaerense deu origem a um 
repertório no qual aparecem com destaque acontecimentos muito mais próximos de 
quem vivem na periferia, exigindo um vínculo maior dos temas e do sujeito da 
enunciação com a realidade local. Alejandra Cragnolini sublinha que, com a cumbia 
villera, ocorreu 

un desplazamiento del objeto amoroso – nudo temático fundamental 
de la producción local tradicional –, hacia un objeto social marginal. 
Tanto desde el modo de enunciación, como desde el contenido de sus 
mensajes, el emisor se re-posicionó remarcando su adscripción a la 
exclusión, a través del énfasis en significantes sonoros, visuales y 
textuales referentes de marginalidad. (CRAGNOLINI, 2006, s.p.) 

Mas, apesar dos muitos pontos em comum, para os que tiveram a oportunidade 
de lançar um olhar mais detido para o processo de formação dos dois subgêneros, são 
visíveis as diferenças entre a cumbia vilera e o Funk Carioca tal como este se 
apresentou após o ano 2000. Trata-se de experiências muito distintas, especialmente no 
que se refere à forma de produção e inserção no mercado fonográfico. Embora, em certo 
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momento, falem para públicos semelhantes, estas músicas de massa oriundas das 
periferias constituíram formas de expressão que trazem as marcas de contextos muito 
particulares. 

Poderíamos dizer que cada um desses subgêneros tem seu próprio circuito (mais 
ou menos integrado às estruturas da indústria cultural) e, em função disso, responde a 
lógicas próprias. Ao contrário da cumbia villera, que ocupa um importante espaço nas 
casas de espetáculos e nos boliches bailabes da capital e do conurbano, bem como na 
programação de rádios e canais de televisão, o funk nos primeiros anos do século XXI 
se limitava a sua zona periférica de origem, tocando apenas em bailes de comunidade 
organizados em favelas territorializadas pelo tráfico varejista.  

A distinção básica que elaboraremos neste trabalho envolve justamente as 
condições de produção e circulação dos dois subgêneros musicais, destacando-se as 
significativas particularidades da programação regular de festas nas favelas do Rio de 
Janeiro, as quais se estruturam, a partir de 2000, como um circuito bem articulado que 
oferece condições para a continuidade do movimento funk em bases diferentes daquelas 
que deram origem aos festivais de galeras e aos bailes de corredor, ao mesmo tempo que 
estimula a ampliação de um repertório proibido, fazendo surgir um estilo 
completamente diferente das vertentes do funk carioca predominantes no final do século 
XX. 

Essas novas músicas das periferias, inspiradas em realidades locais, mas em 
sintonia com o global, permitem constatar enormes transformações em nossa cultura, 
porque nelas se pode ler algo do que se passa no quadro social mais amplo. 
Coincidimos com Evelina Hoisel quando destaca que as “formas de produção devem ser 
estudadas em relação a práticas sociais e estruturas históricas” (2001, p. 79). Assim é, 
que, para pensar a cumbia e o funk, focalizamos também o contexto no qual se 
destacariam os aparatos discursivos apropriados pelos sujeitos da periferia para produzir 
suas representações. 

Na Argentina, a partir de 2001, a crise econômica, política e institucional 
derivada do processo de liberalização da economia abriu espaço para um novo 
protagonismo e para a emergência de vozes representativas de setores até então 
desconsiderados, como, por exemplo, os piqueteros, os cartoneros e os artistas da 
cumbia villera, conforme destaca Sergio David Galván, mais conhecido como Fideo, 
produtor e criador de vários grupos de cumbia villera, também compositor e cantor: 
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El fenómeno nace cuando pasó esto de lo de De la Rúa, que había 
explotado el país un poco, y nosotros, como que hubo otra libertad, 
como que los ojos enfocaban a otro lado y nosotros teníamos la 
libertad de expresión. Por eso se llamó cumbia villera, porque se podía 
expresar en ese momento lo que la villa o lo que la gente de bajos 
recursos estaba sintiendo. Y como musicalmente se tenía ese ritmo 
como pobre, nosotros le decimos ritmo pobre, que no tenía mucha 
cuadratura de cumbia. (FIDEO, Entrevista a Adriana Ribeiro Mayer, 
10 de novembro de 2012)1 

Este é um momento em que as massas populares e periféricas deixam de ser 
meramente um conjunto de consumidores ou de indivíduos representados por um 
pequeno grupo que age e fale em seu nome para transformar-se em “sujeito dos 
processos de legitimação e lugar de manifestação da cultura” (MARTÍN-BARBERO, 
2001, p. 75). 

Narrativas atentas às múltiplas realidades sociais da cidade ganharam fama ao 
visibilizar o lado menos glamoroso da realidade argentina das duas últimas décadas. A 
partir dessas letras é possível problematizar questões históricas relacionadas ao 
preconceito, à cultura juvenil, ao corpo, ao poder e ao território. Os valores e os dramas 
dos jovens que cantavam e dançavam esses ritmos estão relacionados com os destinos 
sociais de uma comunidade inteira. 

No caso brasileiro, com o deslocamento dos bailes para o interior das favelas, as 
novas interações (culturais e econômicas) entre produtores artísticos e atores locais 
definiriam o surgimento de um novo subgênero, repercutindo na estrutura 
organizacional, na dimensão performática e nas funções assumidas pelo discurso 
musical no circuito de bailes de comunidade e no cotidiano das favelas. Recorremos 
aqui a uma categoria proposta por José Guilherme Cantor Magnani, para quem, 

circuito designa o exercício de uma prática ou a oferta de determinado 
serviço por meio de estabelecimentos, espaços e equipamentos que 
não mantém entre si uma relação de contiguidade espacial, de forma 
que a sociabilidade que possibilita – por meio de encontros, 
comunicação e manejo de códigos – é mais diversificada e ampla que 
na mancha ou pedaço. (MAGNANI, 2014, p. 10) 

Sem dúvida alguma, cada um dos dois fenômenos culturais apresenta 
singularidades, em função de sua história e das características socioculturais específicas 
dos territórios onde surgiram. Mas, particularmente, diferem em função dasmúltiplas 
dimensões vinculadas à produção e circulação destes discursos. De um modo geral, 
                                                           
1 Agradecemos a Eduardo Corbo Zabatel por nos permitir o acesso às entrevistas realizadas no marco do 
projeto “Cumbia villera y funk carioca. performance y culturas periféricas”, desenvolvido junto à Cátedra 
Libre de Estudios Brasileños (Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires) e 
coordenado por ele juntamente com Adriana Ribeiro Mayer. 
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nosso estudo mostra que as condições de produção interferem nos processos discursivos 
da cumbia villera e do Funk Proibido, dando sentido aos seus respectivos valores, 
práticas e concepções. 

Em Análise de textos de comunicação, Dominique Maingueneau destaca a 
necessidade de se reservar um lugar cada vez mais importante para o modo de 
manifestação material dos discursos, ou seja, ao modo como se difundem os 
enunciados, incluídos aí os diferentes tipos de suportes. Maingueneau assinala que: 
“hoje, estamos cada vez mais conscientes de que o mídium não é um simples «meio» de 
transmissão do discurso, mas que ele imprime um certo aspecto a seus conteúdos e 
comanda os usos que dele podemos fazer” (2011, p. 71). 

A abordagem de Maingueneau nos permite atentar para as diferenças entre 
“meio” e “mídium”, caracterizando este como o conjunto de mediações que criam as 
condições necessárias para que as ideias assumam força material (2011). Segundo o 
autor, os efeitos do mídium se imprimem nos traços que assume o discurso. Tal 
concepção mostrou-se fundamental para este estudo, na medida em que, para entender o 
lugar que o Funk Proibido e a cumbia villera ocupam nos cenários locais é necessário 
pensar as condições que envolvem esses subgêneros do pancadão carioca e da cumbia 
argentina. 

Seguindo o que sugere Dominique Maingueneau, decidimos dar atenção à forma 
como se manifestam materialmente os discursos musicais (2011, p. 71), ou seja, ao 
suporte associado ao modo de produção e difusão desses estilos representativos de duas 
subculturas juvenis, ou ainda, mais precisamente, ao circuito dos bailes de favela, que 
tornou possível o proibidão como um subgênero do Funk Carioca ou Fluminense, e ao 
processo de inserção da cumbia villera nas esferas da indústria cultural. Consideramos 
essa abordagem fundamental porque a obra dos cantores de cumbia villera e dos MCs 
de Funk Proibido nunca vem separada da ideia de um circuito e seu público. Trata-se, 
nos dois casos, de uma produção que se materializa conforme as condiciones e limites 
de um mídium específico. 

No caso do Funk Proibido, essa música gerou-se como resposta a condições 
concretas que lhe foram impostas sob a forma de barreiras para tentar conter a inserção 
do discurso dos subalternos na indústria cultural. O período em que esta expressão 
marginal e marginalizada da cultura das favelas conquistou maior projeção pública – do 
final do século XX, com a promulgação da Lei nº 3410, de 29 de maio de 2000, até o 
momento da tomada do Complexo do Alemão, em 28 de novembro de 2010 – constitui 
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o foco dessa pesquisa. Aproximadamente, o mesmo período foi alvo da nossa atenção 
quando tratamos de pensar a cumbia villera. 

Considerando alguns indicadores, como renda per capita, desemprego, 
percepção da violência e fatores demográficos, especialmente os relacionados com a 
porcentagem de jovens em idade de ingressar no mercado de trabalho, Daniel Míguez 
(2010) pensa o fenômeno da cumbia villera inserido no contexto da liberalização da 
economia e no processo de transformações mais amplas ocorridas nas duas últimas 
décadas, envolvendo a sociedade argentina como um todo, mas afetando de modo 
particular o modelo familiar, com a progressiva perda da capacidade por parte dos pais 
de transmitirem para as novas gerações os valores vinculados a trabalho, educação e 
família. Nova espécie de “sociedade de esquina” (WHYTE, 2005), o processo de 
socialização desta geração de jovens se daria nas ruas dos bairros periféricos e nele teria 
um papel fundamental a vertente musical representada por uma nova cumbia feita pelos 
jovens das villas miseria do conurbano boaerense, que deram um ar moderno e local ao 
ritmo tropical da cumbia tradicional. Não haveria, então, uma data precisa que marcasse 
o início deste fenômeno cultural, mas os pesquisadores coincidem em assinalar a 
segunda metade dos anos de 1990 como o momento em que surge este novo subgênero, 
que permite a constituição de um tipo particular de mundo entre os jovens dos bairros 
pobres da Grande Buenos Aires. Contudo, é apenas no ano 1999 que a gravadora Leader 
Music lança o único CD da curta carreira do grupo Flor de Piedra, banda pioneira da 
cumbia villera que traz já no próprio nome uma referência à droga. Este seria, portanto, 
o marco inicial para o nosso recorte do contexto musical referente à cumbia villera, 
abrangendo o período que vai de 1999 até 2011, quando o emblemático grupo Damas 
Gratis comemora dez anos de carreira com o lançamento do CD Esquivando el éxito 
pelo gravadora EMI Odeon, num momento em que para os pesquisadores da área e para 
os próprios músicos do estilo já não se poderia mais falar em cumbia villera: 

Yo creo que hubo tres quiebres en la movida tropical. En el primero 
más o menos del año, calculale desde el 88 hasta el 98 reinaba la 
cumbia, como nosotros le decimos, la clásica, el clásico de cumbia. Y 
alrededor del 2000 entra la cumbia villera que duró, villera villera 
duró seis años, siete años duró. Y después está la cumbia fiestera. 
(FIDEO, Entrevista a Adriana Ribeiro Mayer, 10 de novembro de 
2012) 

Ao identificar os marcos que se impõem como limites temporais para se pensar o 
proibidão e a cumbia villera, percebemos que pode ser extremamente importante a 
tentativa de entender o fato a partir de suas condições de gestação, na medida em que, 
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tal como assinalam Grimson, Morenson e Noel na introdução de Antropología ahora: 
debates sobre la alteridad, nenhuma prática pode ser compreendida desvinculada “del 
contexto específico en el cual ha sido creada y donde adquiere sentido” (2011, p. 10). 
Contexto aqui faz referência ao conjunto de fatores materiais e circunstâncias espaço-
temporais que têm a ver diretamente com a produção dos gêneros e, em particular, de 
seus subgêneros. 

Cabe lembrar, portanto, que todo mídium estabelece suas próprias regras e 
organiza um conjunto de experiências num repertório comum. Os grupos de cumbia 
villera estão totalmente inseridos no mercado fonográfico argentino e difundem suas 
músicas em discos gravados por grandes ou médias companhias da indústria 
fonográfica. Assim como observam os estudiosos da cumbia villera, a “movida 
tropical” dos anos 80 tinha aberto para a cumbia vários nichos de consumo formal, 
dando origem a uma ampla rede de produção e difusão que se afirma, nos final dos anos 
de 1990 e começo da década seguinte, com os lançamentos dos selos discográficos 
Leader Music e Magenta, gravadoras dos grupos Flor de Piedra, Yerba Brava, Damas 
Grátis e Pibes Chorros. Embora Pablo Lescano, tecladista, cantor e criador do grupo 
Damas Grátis, se orgulhe de facilitar o acesso dos piratas aos “masters” de seus 
trabalhos e diga que “La piratería no es mi problema, es un problema de las compañías. 
A ellas les duele más el bolsillo por el asunto. (...) Me dan dos mangos por disco (…). 
No me interesa. Prefiero dárselos a un pirata y que lleguen a la gente.” (RIERA, 2001, 
p. 63), todos os álbuns de grupos como Flor de Piedra, Damas Gratis, Pibes Chorros e 
Yerba Brava foram lançados por gravadoras comerciais, cabendo destacar que o CD 
Esquivando el éxito, de 2011, saiu pelo selo da gravadora EMI.2 

Com músicas gravadas em estúdio, as obras da cumbia villera assumem a forma 
de álbuns lançados oficialmente, não apresentando a contínua elaboração de variantes 
característica do Funk Proibido, subgênero no qual os registros fonográficos circulam 
através de CDs piratas ou em sites da Internet e são produto de precárias gravações ao 
vivo feitas no próprio baile, difundidas posteriormente sem maior tratamento sonoro ou 
gráfico. Ao contrário da cumbia, no Funk Proibido não temos gravadoras, autoria 
definida, fixação das letras, com versão oficial ou de estúdio das músicas. 

                                                           
2 Entre 2000 e 2011, a banda Damas Gratis lançou no mercado discográfico argentino nove trabalhos por 
diferentes gravadoras: Para los pibes (2000), En vivo hasta las manos (2001), Operación Damas Gratis 
(2002), 100 % negro cumbiero (2004),  Sin remedio (2005), Sólo para entendidos (2006), La gota que 
rebaso el vaso (2008), 10 años de oro en vivo en el Luna Park (2009) e Esquivando el éxito (2011). 
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Mais que um fenômeno da indústria cultural, o Funk Proibido é um subgênero 

musical ligado ao desenvolvimento tecnológico, com destaque para o advento da 
Internet, os computadores domésticos dotados de gravadores de CDs, os celulares que 
gravam vídeos e músicas, as redes sociais e os sites de compartilhamento de registros 
sonoros. A música que se produz no circuito funk desse período não está associada à 
indústria fonográfica, e sim a um circuito clandestino de festas a céu aberto realizadas 
em favelas dominadas por quadrilhas do tráfico de varejo. As grandes gravadores ou as 
independentes podem chegar a abrir espaço para o funk de duplo sentido, mas nunca 
para o proibidão. Um exemplo dessa seletividade é a oportunidade que teve um grupo 
como o Bonde do Tigrão de gravar um álbum de estúdio pela Sony Music. O CD Bonde 
do Tigrão foi lançado em 2001 e fez um enorme sucesso com músicas como “Cerol na 
mão” e “Tchutchuca”. Esse disco vendeu mais de duzentas e cinquenta mil cópias em 
um período em que outros artistas viviam exclusivamente das apresentações que faziam 
nos bailes do circuito clandestino das favelas cariocas. 

Por outro lado, se analisarmos com atenção o fenômeno da cumbia villera, 
seguramente nos daremos conta de que ele está atravessado por interesses mercantis 
desde o surgimento dos primeiros grupos. O estilo se beneficia particularmente da 
circulação comercial propiciada pelos canais da indústria fonográfica, mas, ao mesmo 
tempo, essa negociação determinará o suporte e o conteúdo dessa música. 

Pode-se dizer, portanto, que os corpora com os quais trabalhamos nesta 
investigação comparativa já assinalam um caminho de leitura. Enquanto o corpus da 
cumbia villera sai de um conjunto de CDs produzidos e comercializados pela indústria 
fonográfica, o corpus do Funk Proibido está formado pelos temas cantados ao vivo em 
bailes realizados em comunidades onde tem um papel significativo o poder das três 
facções criminosas que controlam o comércio de drogas. Não existe uma compilação 
oficial dessas músicas. Cada CD de gravação doméstica colocado em circulação por 
camelôs nas próprias favelas traz a gravação precária e efêmera de temas compostos 
para apresentações em festas ao ar livre e que jamais foram gravados em estúdio. 

Consequentemente, não é a mesma coisa trabalhar o projeto coletivo da cumbia 
villera e o do Funk Proibido. O primeiro está mais inserido no circuito comercial e tem, 
portanto, suas limitações. Embora alguns pesquisadores, como Miguel Agustín Torres 
ressaltem que na cumbia villera “se acude a una retórica directa, sin metáforas, 
refiriéndose a las cosas por su nombre, sin restricciones estéticas de ningún tipo” (2007, 
s.p.), o simples fato de produzir para a indústria fonográfica já impõe restrições. Em 
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algumas de suas letras (“Quiero vitamina” e “Que no me falte la aspirina”, por 
exemplo), o grupo Damas Gratis buscará um substitutivo para “cocaína”, palavra 
interditada em fonogramas difundidos comercialmente. Fideo se refere a esse 
tratamento menos explícito que esconde o sexo por trás do duplo sentido, referindo 
como exemplo um trabalho do grupo El empuje que se intitula “Nena, a tu cola le falta 
crema”: “No [es] explícito. Ponele: «Tomá la mema [mamadera]»/ «Nena, a tu cola le 
falta crema». Es como que le cantás a un chico, pero la doble intención se empezó a 
usar, y a esconder un poco. «Las pibas quieren cha-cha», también otro de los temas que 
yo hice.” (FIDEO, Entrevista a Adriana Ribeiro Mayer, 10 de novembro de 2012). 

O funk, por sua vez, conseguiu sobreviver justamente graças a um circuito 
marginal e por isso se distanciou da lógica dos produtos. O papel diferenciado da 
indústria cultural como mediadora e mediatizadora das interações coletivas se reflete 
diretamente na expressão desses dois subgêneros musicais. Enquanto um se 
caracterizaria pela solidez o outro estaria marcado pela condição líquida que resiste a 
assumir uma forma fixa. 

Por conta disso, o acervo de letras de cumbia villera praticamente permanece 
inalterado depois de sua constituição, circunscrito a um conjunto de CDs lançados ao 
longo de quase uma década. O Funk Proibido, por sua vez, em função da suas próprias 
condições de produção totalmente à margem e mesmo clandestinas ou em conflito com 
a lei, jamais permitiu a formação de um acervo. As letras que mudavam constantemente 
ao longo de uma mesma noite, durante a qual o MC se apresentava em vários bailes, 
não podiam ser capturadas pelo arquivo.  
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