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INTRODUÇÃO
Com a chegada do funk no Brasil e a intervenção de outros ritmos musicais, formou-se,

levando em consideração as especificidades regionais, o funk brasileiro. Consagrando-se primeiro
no Rio, ele chega em São Paulo e em um primeiro momento, é popularizado na Baixada Santista e
depois na capital paulista, com o funk ostentação. Esse último se tornou, desde meados de 2013,
com a eclosão dos chamados rolezinhos e com a morte de MC Daleste, um estilo musical presente
nas periferias de todo o Brasil, influenciando jovens a ter um estilo de vida, com uma visão de
mundo e olhares específicos. Mesmo assim, a margem, que é um espaço no qual historicamente
foi-se criando novas formas de conhecimento e de percepção do mundo ao redor, é deslegitimada e
negligenciada pelo Estado e por vários segmentos da população, em especial nas suas formas de
expressão e cultura (KILOMBA, 2019), sendo o funk e a moda periférica algumas delas.

Ao longo dos anos 2000, muitas famílias periféricas vivenciaram os desdobramentos de
políticas de combate às desigualdades, que favoreceram uma maior qualidade de vida e que
possibilitaram um maior acesso a informação (MONTENEGRO, 2017a; 2017b) - seja pela internet
ou pela obtenção de celulares, como também através da influência do funk e de veículos de
comunicação. Isso possibilitou que muitos jovens passassem a ver na indumentária uma forma de
sentir um status e um prestígio social, dentro e fora de sua comunidade, que antes não haviam
experimentado. Entendendo suas posições e percebendo agora, através de canções e videoclipes
musicais e de suas vivências nas periferias, que pessoas como eles podiam sonhar e também obter
certos artigos, toda uma visão de mundo passa a ser construída visando liberdade e autonomia
econômica e um sentimento de pertencimento.

Gilles Lipovetsky (1997) aponta que o advento do prêt-à-porter (roupa feita industrialmente,
em série) fez com que a moda se tornasse uma instituição social, ao alcance de todos e capaz de
proporcionar liberdade de escolha aos consumidores. O que acontece, no entanto, é que essa
instituição influencia nas decisões e nos comportamentos das pessoas, já que possui um poder sobre
os gostos, que é inscrito em seu campo (BOURDIEU, 1989), ou seja, o campo da moda, que
funciona através de mecanismos e relações específicas. O autor aponta então para a influência da
indústria no gosto dos indivíduos mas principalmente para uma democratização da moda através do
prêt-à-porter. Entretanto, sabe-se que por mais que a Alta Costura tenha dado lugar a uma produção
em escala, com preços mais acessíveis e com a popularização de algumas lojas, isso não garante que
todos possam consumir, especialmente, de forma igualitária. Isso fica ainda mais evidente ao
analisar as chamadas roupas e tênis de marca, que estão sendo abordadas aqui.
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Gilda Mello e Souza, em O Espírito das Roupas (1987), estabelece um estudo da moda e
suas variações no século XIX. A autora apreende sua função social e suas relações com o corpo e
atitudes de seus usuários, afirmando que ela é como uma obra de arte, surgida da combinação entre
cor, tecido, forma e mobilidade, o que, por sua vez, dá vida ao tecido. Sendo assim, a mobilidade é
o princípio estético que diferencia a moda das demais artes. Para ela, no entanto, a moda não está
relacionada apenas à estética em si, mas a todo um contexto, o que demonstra como ela está
atrelada a processos de diferenciação social, já que se situa entre arte e capital, ao passo que veste,
cria identidade e se relaciona com o contexto e os grupos nos quais está inscrita. Nesse sentido, José
Carlos Durand (1988), argumenta que é a através da roupa que as pessoas comunicam que
pertencem a uma classe social, faixa etária e sexo, sendo o vestuário um classificador instantâneo de
indivíduos em hierarquias sociais, já que é o que primeiro se percebe sobre outrem, em um primeiro
contato. O que se propõe aqui é que além disso, a indumentária, ou seja, o vestuário usado por
determinado grupo de indivíduos com características comuns, também é um marcador racial.

Quando surge Mc Dede, que ficou conhecido com a música “Olha o Kit”1, lançada em 2011,
a expressão “kit” ganha notoriedade, definindo o vestuário, especialmente na cidade de São Paulo:
uma camiseta e bermuda de marca (ou seja, pertencentes à coleções de marcas como Oakley,
Quiksilver, Onbongo e Ecko Red); acessórios como colares (os cordões, de ouro ou prata); os
óculos de sol (Juliet e Romeo, da Oakley) e bonés (Gascan e Tincan, da Oakley); além dos tênis,
como o Mizuno de 1000 (Wave Prophecy) e o Puma Disc, modelos como o Springblade (da Adidas)
e os modelos 4 e 12 molas (Nike Shox NZ ou R4 e Nike Shox TL); e por fim, as camisas polo da
Lala (da marca Lacoste) e da Tommy Hilfiger, indispensáveis para quem queria portar o kit. Outra
marca que merece destaque é a Cyclone: com suas peças em veludo, é uma grife que surgiu com as
raízes no surfe mas que desde a década de 1990 tem como consumidores pessoas da periferia. Cabe
destacar também as marcas Melissa e Planet Girls, muito apreciadas pelo público feminino.

Tendo isso em vista, é possível perceber como o funk paulista tem disseminado as formas de
se vestir na periferia, através de sua musicalidade em todo território nacional, bem como tem
direcionado jovens periféricos a um estilo de vida específico. O período de 2013 a 2014 é assim
fundamental para essa formação de lifestyle e também da figura do chavão2, com sua indumentária
e formas de vir a ser específicas. O trabalho de Alexandre Barbosa Pereira (2016) sobre os
rolezinhos, grandes encontros em shoppings que reuniam jovens periféricos em busca de lazer,
ocorridos principalmente nesse período, em São Paulo, como também sobre o consumo no funk
ostentação (PEREIRA, 2014), discutem como jovens periféricos buscam, nesses ambientes e
através dessas músicas, um lazer e um conforto que a eles é negado devido a suas condições
objetivas e também pelo preconceito da Elite e da recusa de dividir esses espaços com eles, bem
como essa ideia é mobilizada e imaginada por esses jovens.

METODOLOGIA
Sendo considerados nas periferias como itens de prestígio e de diferenciação social por seus

usuários, as roupas, os tênis e os acessórios assumem um status quo, que muito tem haver com a
formação das preferências dos indivíduos periféricos. Sendo as margens espaços não homogêneos e
diversos, um dos objetivos da presente pesquisa é demonstrar as semelhanças e divergências entre
os estilos de vida, principalmente a estética, das populações periféricas de uma cidade do interior e

2 Expressão comumente utilizada para caracterizar uma pessoa estilosa na periferia.

1 MC Dede. Olha o Kit. Detona Funk, 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=
NoQDVyi4ESg>.  Acesso em: 25/07/2022.
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de uma capital, nesse caso, São José dos Campos e São Paulo, em especial a dos(as) funkeiros(as) e
suas relações com esses artigos que constituem sua indumentária, através de uma análise
bibliográfica e de canções do funk, entrevistas com moradores desses bairros e um trabalho de
campo nos chamados bailes de rua.

Em outras palavras, foi escolhido pensar identidade e cultura periférica paulista através de
sua relação com a estética, sendo hipótese central que esse processo tem relação com a aparência e
os usos da roupa, do sapato e dos acessórios no imaginário social desses jovens e também para a
sociedade como um todo, em especial as elites, no processo de deslegitimação de sua moda e outras
expressões periféricas, como por exemplo, a música, nesse caso, o funk. As principais hipóteses da
pesquisa são que: 1) a construção de identidade do jovem periférico paulista e seu estilo de vida, é
formada através de suas vivências e isso se traduz em sua estética, que pode ser uma maneira de
agregar prestígio; 2) o funk, por tratar da estética e do culto ao corpo de forma particular, traduz em
suas letras parte dos desejos de consumo da periferia, já que é feito por sujeitos periféricos e
também influencia no consumo de marcas X e Y.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
É possível perceber então a existência de culturas e gostos ligados à periferia, com

marcações de classe, raça e gênero. Nesse sentido, o trabalho de Pierre Bourdieu (1989) se mostra
fundamental na análise da problemática aqui apresentada. Sua sociologia crítica e seus conceitos de
campo e habitus, ajudam a entender o porquê e como se dá a formação de gostos e preferências
pelos jovens periféricos. Para Bourdieu, “a posição de um determinado agente no espaço social
pode ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, ou seja, na distribuição dos
poderes que atuam em cada um deles” (BOURDIEU, 1989, p. 134). Esses poderes podem se dar em
forma de capital econômico, capital cultural, capital social e simbólico, sendo esse último chamado
de prestígio ou reputação, nesse caso, o prestígio que determinado jovem possui (ou pensa possuir),
através desse status intimamente ligado com sua indumentária.

Se os agentes/grupos são definidos por suas posições no espaço, há a caracterização de um
habitus de classe específico (BOURDIEU, 2003), no qual os indivíduos compartilham de um
mesmo espaço de relações e estilos de vida. Isso, por sua vez, não é natural e sim construído
socialmente, na luta simbólica pelo monopólio da nomeação legítima. Isso se torna uma imposição
da legitimidade dentro do mundo social (BOURDIEU, 1989, p. 150), nesse caso exercida pela
parcela hegemônica da sociedade, que também impõe ao periférico o ethos da pobreza, do não
pertencimento e até mesmo da “malandragem”, de acordo com sua estética, já que Elite faz o
reconhecimento do gosto legítimo e deseja, através da manutenção de privilégios, que pessoas de
classes mais baixas e negras não possam consumir o que a eles “não pertence”. Isso é uma
demonstração do que Cida Bento (2022) virá a denominar como pacto narcisístico da branquitude,
noção substantiva para se entender as hierarquias das relações sociais no Brasil.

Para Grada Kilomba (2019), ainda nesse sentido, o centro - ou seja, o espaço central de
tomada de decisões e poder, muitas das vezes ligado à uma lógica acadêmica e elitista, que
historicamente foi negado à população negra e periférica - não é neutro. Tendo em vista a negação
ou a deslegitimação dos discursos periféricos, transformando-os em Outros, o centro faz com que a
margem seja sistematicamente desqualificada na sua produção, seja ela cultural, artística,
educacional, estética, etc. Isso explica o porque o funk é visto, no senso comum, como algo ouvido
por pessoas “sem cultura” e suas roupas como “bregas” e “de bandido”.

XXX Congresso de Iniciação Científica da Unicamp - 2022                                                                             3



É possível observar esses pontos em músicas como as de MC Kelvinho, MC IG e MC
Cebezinho, entre outros, artistas paulistas, negros e periféricos. Duas músicas que merecem
destaque e foram carro-chefe nesta pesquisa são Outfit Valioso I (2020) e II (2021), de Cebezinho
com a participação de outros artistas, onde relatam sua experiência de enriquecimento através do
funk e o cotidiano nas periferias, que é o local onde ostentam suas conquistas. São, entretanto,
"confundidos" com traficantes e outros criminosos, já que suas conquistas materiais são
relacionadas à criminalidade por policiais. Isso fica evidente no trecho abaixo, de MC Hariel:

Tá pulando alto eu sei/ Nem precisa comentar/ Que o nosso merecimento cê
não pode questionar!/ Se for Lacoste ou se for da Dolce/ Se for da Nike, ou
se for da Gucci/ Pode ser quina pode ser duque/ Até um e meio no but3!4

Tendo isso em vista, mesmo que as entrevistas ainda não tenham sido realizadas, é
perceptível que o consumo da uma ideia a pessoa periférica de que é possível “melhorar de vida”,
saindo das favelas e adquirindo os produtos que lhes são mostrados através da grande mídia,
buscando assim fugir do lugar de Outro que a eles são atribuídos pela Elite, para ocupar lugares
antes inalcançáveis. Mesmo que essa não seja uma mudança real de classe, já que o consumo não
reflete uma melhora real de suas condições objetivas, poder consumir é importante no sentido de
garantir autoestima e um sentimento de pertencimento e de identidade, traduzido pelo orgulho de
ser periférico, como discutido no trabalho de Tiaraju Pablo D’Andrea (2013), no qual aborda quais
são os sentidos e os significados que estão em jogo para o termo periferia e periférico.

CONCLUSÕES
Dessa maneira, o estudo caminha para a confirmação da hipótese inicial da pesquisa, de que

a indumentária utilizada pelos funkeiros e jovens periféricos possui para eles e para a sociedade que
os julga nesta sua forma de expressão, significados sociais específicos. Como descrito por Durand
(1988), a moda tornou-se um classificador social, que hierarquiza de acordo com o uso ou não de
certas peças e que, além disso, traduz o poder de compra e o status social de seu usuário, e por essa
razão, parece ser uma forma desse jovem de demarcar seu lugar no mundo, ao passo que busca uma
forma de resgatar sua autoestima.

O que parece, de fato, é que o uso desses itens, traduzem um gosto, que foi se criando dentro
das periferias, através, principalmente, da observância do estilo de vida de rappers norte-americanos
(de ostentar roupas de grife e correntes de ouro, entre outros artigos), que caracteriza uma troca de
signos no Atlântico, como discutido por Paul Gilroy (2012); e também dos rappers brasileiros, em
especial dos Racionais MC’s5, que já falavam de estética negra e periférica na década de 1990
(KOWARICK; FRÚGOLI JR., 2016). Isso até chegar ao formato e a popularização dos itens que
hoje se observa nas periferias, através do funk, ou seja, camisetas, bermudas e tênis de marcas que
são consideradas como prestigiosas.

Ao mesmo tempo em que a moda e a cultura de segmentos hegemônicos e brancos estão
sempre em mídia e até mesmo em discussões acadêmicas, a musicalidade e a cultura negra são
relegadas a um lugar de invalidação. Em especial, quando se fala sobre o funk e a estética
periférica, a comunidade negra e pobre é lida com desprezo e anulação, com argumentos de que

5 Grupo periférico de rap precursor do estilo no Brasil, fundado em 1988.

4 MC Cebezinho part. MC Hariel, Salvador da Rima, MC Ryan SP, Kayblack, DJ Oreia e DJ Boy. Outfit Valioso II.
GR6 Explode, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Vfd7H69OnM0>. Acesso em: 20/07/2022.

3 Expressão para “tênis”.
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suas noções estão relacionadas à criminalidade e à vulgaridade. É por essa e por outras razões,
como a valorização desse estilo e dessa vivência que faz parte da vida de grande parcela da
população brasileira e do resgate da autoestima negra e periférica, que essa pesquisa está sendo
desenvolvida.
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