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Entre o olhar da pobreza e o som da ostentação: os imaginários do
consumo na construção midiática da infância na cena musical do
funk ostentação1
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Resumo
Este artigo propõe um diálogo reflexivo sobre a polêmica construção midiática da
criança no funk ostentação e os imaginários do consumo que engendram essa cena
musical. Ao problematizar tais aspectos a partir da história do Mc Pedrinho, um dos
ídolos mirins do funk revelado nas periferias de São Paulo, evidenciamos que para além
do pânico moral em torno das representações adultizadas dos Mc’s mirins, a exaltação
do consumo como ápice da experiência humana emerge também como lugar de tensões
dessa cena musical.
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Introdução

A polêmica construção midiática da criança na cena musical do funk ostentação,
que exalta as experiências sexuais e o consumo de bens como carros de luxo, roupas de
marca, bebidas e acessórios de ouro, tem sido pauta de grandes embates judiciais. De
um lado, produtores e familiares visualizam no funk a possibilidade de ascensão social
da criança e uma rota alternativa em meio aos caminhos das drogas e da violência,
inexoráveis ao contexto das periferias e favelas dos grandes centros urbanos. Do outro,
autoridades, educadores e pais repudiam a presença de crianças na cena musical, haja
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vista o conteúdo erótico e adultocêntrico das composições, que contribuiriam para a
emancipação e sexualização precoce da criança. No bojo dessa discussão, o consumo
emerge como lugar de tensão e de lutas, assumindo um papel decisivo na construção
dos imaginários da infância.
É neste complexo cenário que o presente artigo propõe um diálogo provocativo
sobre os imaginários do consumo na construção midiática da criança na cena musical
do funk ostentação, a partir de um objeto de reflexão: o Mc Pedrinho, um dos ídolos
mirins do funk revelado nas periferias de São Paulo. No auge de sua carreira, Pedrinho
foi proibido pelo Ministério Público de realizar shows e apresentações sob alegação de
exploração de trabalho infantil e alto teor pornográfico e adultocêntrico em suas
canções, reacendendo o debate em torno de uma possível “morte da infância”,
impulsionada sobretudo pelo campo midiático.
Nesse contexto, iniciaremos nosso diálogo refletindo sobre as concepções da
infância na contemporaneidade e suas imbricações no campo midiático, sobretudo na
cena musical do funk ostentação. Analogamente, conduziremos nossa atenção para as
questões de alteridade entre a infância e a fase adulta à luz dos pensamentos de David
Buckingham (2000) e outros autores que se debruçam no desafio de compreender as
infâncias em sua pluralidade de sentidos. Articulado as reflexões conceituais,
apresentamos também a história do Mc Pedrinho no contexto do funk ostentação, a fim
de compreender a construção dessa infância singular que, por sua vez, é engendrada
pelos imaginários do consumo que norteiam as produções midiáticas dessa vertente do
funk brasileiro.
Posteriormente, iremos explorar o papel do funk ostentação como item totêmico
no combate simbólico contra os estigmas sociais das infâncias que vivem em situações
de pobreza, evidenciando também como o consumo é apropriado pelas produções
musicais desse estilo como via de acesso a mobilidade social e afirmação identitária.
Assim, esse estudo se empenha em destacar a emergente necessidade de diálogos
ambivalentes sobre fenômenos culturais, a exemplo do funk, e suas relações com o
universo infantil.
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As fronteiras movediças da infância na cena musical do funk ostentação

Por trás da voz que exalta o consumo e explora as experiências sexuais nos
embalos das batidas eletrônicas, encontra-se uma criança que ainda espera pelo
primeiro beijo e se vê na responsabilidade de prover o conforto e o bem-estar da família.
Esse é Pedro Maia, mais conhecido como Mc Pedrinho, um dos ídolos mirins revelados
nas periferias da capital paulista pela cena do funk ostentação. O estilo musical,
desenvolvido primeiramente na região metropolitana de São Paulo e na Baixada
Santista, amplamente difundido pelo país, celebra as experiências sexuais e o consumo
de bens como carros de luxo, roupas de marca, bebidas e acessórios de ouro.
Assim como Mc Pedrinho, centenas de crianças das classes populares do Brasil
visualizam no funk uma brecha de esperança em meio ao cenário de pobreza, miséria,
drogas e outros estigmas sociais que acometem os espaços periféricos dos grandes
centros urbanos. Em consonância com essa realidade, a música Vida Diferenciada, um
dos hits de sucesso do Mc Pedrinho, que conta com a parceria do Mc Léo da Baixada,
um dos precursores do estilo musical da ostentação, faz ode ao luxo obtido graças a
carreira musical. Na canção, Pedrinho pede “whisky e Red Bull pra comemorar” a nova
realidade longe da pobreza, em planos de imagens com jatinhos e carros de luxo; roupas
e relógios de marca; colares de ouro, além de mulheres sensuais. A infância, nesse
contexto, ultrapassa as visões essencialistas do jardim sacramentado da inocência, da
pureza e da vulnerabilidade, para instituir, pela representação midiática dos imaginários
do consumo, a criança ativa, consumidora, consciente de seus instintos, desejos e
condições sociais.
Com efeito, a ideia da infância como categoria universal, biológica e
irrevogável, pautada pela subserviência e resguardo diante de temáticas adultas, vem
sendo profundamente transfigurada com as mudanças dos campos sociais, a saber pelas
novas configurações familiares, a escola, a política e, também, os meios de
comunicação (BUCKINGHAM, 2000). Nesse sentido, a infância é concebida por meio
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de uma construção social, em constante invenção, constituída por seus significados
culturais e formas de sociabilidade, contrapondo-se a universalidade de seu caráter
histórico (CORSARO, 2011; PROUT, 2010; BUCKINGHAM, 2000).
Diante dessa condição mutável e relacional, as questões de alteridade entre a
infância e a fase adulta tornam-se profundamente complexas, sobretudo no contexto
das representações midiáticas. A esse respeito, cabe-nos retomar ao diálogo a dualidade
dos embates em torno das produções audiovisuais com cantores mirins do funk
ostentação. De um lado, produtores e familiares argumentam que, por meio do funk, a
criança possui novas oportunidades de vida para além do contexto da pobreza e das
drogas, contribuindo, também, para a ascensão social da família. Em contrapartida,
autoridades, educadores e pais repudiam a presença de menores na cena musical, haja
vista o alto teor erótico e adultocêntrico das composições, que contribuiriam para a
emancipação e sexualização precoce da criança. Em caso análogo aos aspectos
refletidos nesse estudo, convém destacar o ocorrido com o próprio Mc Pedrinho, que
em maio de 2015 foi proibido pelo Ministério Público de realizar shows em casas
noturnas, obrigando também a exclusão de todas as redes sociais do Mc mirim, sob
alegação do caráter pornográfico e altamente apelativo das canções de Pedrinho. A mãe
e os produtores do menino continuam sob acusação de exploração de menores em
trabalho infantil.
Essa situação reacende a preocupação em torno de uma possível “morte da
infância”, temática amplamente discutida nos últimos anos entre estudiosos sociais,
psicólogos e a comunidade civil como um todo. No tocante desse fenômeno, o campo
midiático é apontado como um dos grandes aceleradores da infância, tendo em vista a
facilidade com que as crianças obtêm informações, historicamente condicionadas a fase
adulta, através dos meios de comunicação. Ao refletir sobre o assunto, David
Buckingham, na obra Crescer na era das mídias eletrônicas (2000), elucida que a
noção de “morte da infância” é um efeito sintomático da pós-modernidade, reflexo da
derrocada do projeto iluminista, cujas ideias de diluição de fronteiras, devoração do
sujeito pelas imagens e a fragmentação do eu constituem sua retórica.
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Nesse sentido, o autor delineia um panorama com os principais pensadores
contemporâneos e pioneiros no que toca a temática do desaparecimento da infância, a
exemplo de David Elkind (1981); Marie Winn (1984), Neil Postman (1999), entre
outros, que reiteram o poder narcotizante das produções midiáticas nos processos de
amadurecimento precoce da criança. Embora refute e não corrobore com essa
perspectiva, Buckingham admite que as fronteiras entre a infância e a idade adulta
tornaram-se mais difusas na contemporaneidade:
Assim, de um lado as crianças ganharam acesso a certos aspectos da
vida “adulta”, especialmente aqueles considerados moralmente
inapropriados ou para os quais elas sejam vistas como
psicologicamente imaturas. É possível destacar, por exemplo, o
conhecimento e a experiência das crianças em áreas como sexo e
drogas, sua experiência com o divórcio e as rupturas familiares, seu
envolvimento com a criminalidade, tanto como agentes quanto como
vítimas, e seu status cada vez mais importante enquanto mercado
consumidor. [...] Seria um exagero propor que essas mudanças
tenham conduzido à “morte da infância”, mas elas sugerem de fato
que o fim da “infância” está chegando alguns anos mais cedo que no
passado. (BUCKINGHAM, 2000, p. 110)

Em consonância com a ideia de difusão das fronteiras geracionais, o autor
acrescenta que para além das produções midiáticas, há também uma maior
institucionalização e privatização do tempo da criança, visando, fundamentalmente,
prepará-la para a fase adulta, a saber pelos currículos escolares cada vez mais tecnicistas
e funcionalistas, além das atividades de lazer moldadas pela cultura de consumo. No
que tange as relações desse último aspecto no universo infantil, compartilhamos dos
pensamentos de Buckingham (2000, p. 239) quando diz que:
As necessidades sociais e culturais das crianças são inevitavelmente
expressas e definidas por suas relações com as mercadorias materiais,
assim como pelos textos midiáticos produzidos comercialmente e que
permeiam sua vida. Assim como a “juventude”, a infância tem um
significado construído social e historicamente; e o mercado
comercial exerce um papel cada vez mais central nesse processo. As
crianças já são consumidoras, mesmo que muitas das compras em
nome delas sejam feitas por seus pais.
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No bojo dessa reflexão, a realidade dos Mc’s mirins do funk ostentação, como
o caso do Mc Pedrinho, revela a complexidade em torno do sentido da infância e sua
imbricação no contexto social da contemporaneidade, cujo imaginário do consumo
configura, consideravelmente, as relações sociais e as construções identitárias. Levando
em consideração tais aspectos, iremos explorar a seguir como esse imaginário, explícito
nas produções do funk ostentação, exerce uma função totêmica no combate simbólico
aos estigmas sociais das infâncias que vivem em situações de pobreza.

Dos limites territoriais da pobreza ao universo do consumo: a proposta
transgressora do funk ostentação

Ao problematizar a construção midiática da criança no funk ostentação,
observamos que para além do pânico moral em torno das representações adultizadas
dos Mc’s mirins, a exaltação do consumo como ápice da experiência humana emerge
também como lugar de tensões dessa cena musical. Percebe-se que as produções do
funk ostentação transitam entre as paisagens da pobreza e o fascínio pelo consumo
que, por sua vez, contorna e legitima as relações sociais e a construção das identidades
culturais (BACCEGA, 2008).
Com efeito, as músicas dessa vertente do funk brasileiro são concebidas numa
proposta estética, social e cultural transgressora, exprimindo sonhos e possibilidades
de superação da pobreza por meio das práticas de consumo, revelando também uma
nova realidade política e econômica das classes populares do Brasil. A esse respeito,
cabe-nos sublinhar que a expansão econômica registrada nos últimos anos, aliada às
políticas públicas sociais possibilitaram a mobilidade ascensional das classes
populares e de praticamente todos os estratos sociais do País (POCHMANN, 2008).
De acordo com o Instituto Data Popular, 32 milhões de brasileiros ingressaram à
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categoria de classes médias (A, B e C) e 19,3 milhões saíram da pobreza entre os anos
de 2004 e 20103.
No cerne dessa ascensão econômica, o consumo migrou de um sonho distante
para uma possibilidade tangível, principalmente entre as populações mais humildes,
e o reflexo desse período pode ser claramente visualizado nas produções musicais e
na vivência dos artistas do funk ostentação.
Quando era pobre, não tinha o que eu tinha agora, eu gostava de funk muito,
muito e, se você procurar na internet “Pedrinho vem de Camaro, vem de
Camaro” ou Medley. Eu gosto de funk pra caramba. Funk é minha vida. Não
só pelo dinheiro, mas também pensei em ajudar minha família e aqueles que
me ajudaram [...]. Com o dinheiro do funk, nós conseguimos um apartamento,
é alugado, mas já estamos juntando para comprar um. Comprei tênis, roupa,
comida, tudo, tudo mesmo.

Na declaração acima, concedida pelo Mc Pedrinho ao portal de notícias R74,
é possível identificar os imaginários do consumo que engendram a cena musical do
funk ostentação, que se revela como via de acesso para a mobilidade social e
superação da pobreza; a brecha em meio ao desencanto do cotidiano vivenciado nas
comunidades periféricas dos centros urbanos. Assim, a aquisição de bens como o
apartamento, a roupa nova e o tênis, é revestida de sentido, demarcando a entrada do
garoto e de sua família no universo do consumo, cuja distância era provocada,
sobretudo, pelos limites subjetivos e territoriais da pobreza.
Ao refletir sobre essa realidade, o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira
(2013, s./p.) acredita que “[...] a ideia da imaginação como uma força criativa
apresenta-se fortemente no funk ostentação”. Dessa forma, ainda que parte das
crianças e jovens das periferias vivenciem essa “ostentação” apenas pela imaginação,
é possível identificar que muitos garotos, a exemplo de Pedrinho, conseguiram ter
acesso efetivo ao mundo de consumo que celebravam nas músicas e videoclipes.
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Adicionalmente, Pereira argumenta que diferentemente de outras vertentes do funk,
sobretudo carioca, cuja superação se dá pelo viés da criminalidade, os Mc’s da
ostentação buscam mostrar pelo poder do imaginário do consumo que é possível
construir uma vida de sucesso pela música. É nesta perspectiva que a canção Vida
Diferenciada, repercutida no início desse estudo, emerge novamente em nosso
diálogo, corroborando com essa discussão.
Traz whisky e red bull pra comemorar.
Deixa ela se divertir, viver e ostentar.
Vida diferenciada é no Guarujá.
Só não vale se apegar e nem se apaixonar.
Muleque bem vivido pensando no amanhã.
Prepara minhas coisas partindo pra Amsterdã.
Comecei lá de baixo e sei que superei.
Fui levando a diante tudo que eu sempre sonhei.
Figura 1 – Cena do videoclipe Vida Diferenciada

Fonte: Portal R7 < http://entretenimento.r7.com/pop/musica/fotos/com-carrao-e-jatinhomc-leo-da-baixada-e-mc-pedrinho-lancam-clipe-juntos-assista-25082014#!/foto/2 >

No videoclipe, Pedrinho é “garimpado” pelo produtor Kondzilla, referência da
cena do funk ostentação, e pelo Mc Léo da Baixada a partir de um vídeo publicado na
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internet. Assim, o garoto emerge dos palcos da periferia para a vida diferenciada com
jatinhos, mulheres, carros de luxo e roupas novas, graças a oportunidade concebida
pela carreira musical.
Nessa perspectiva, o consumo possibilitado pelo funk atua como forma de
inclusão social, e o caráter simbólico incutido nas vivências do consumo excede a
ideia simplista de um ato irrefletido, fruto das necessidades básicas do ser humano,
para configurar novas formas de relacionar-se com o outro, de pertencer a sociedade
e construir identidades possíveis (BACCEGA, 2014). Diante desta ideia, o consumo
passa a ser uma questão social, elementar para a construção e existência da sociedade,
haja vista sua posição proeminente em estruturar valores e práticas; articular as
relações sociais e delinear mapas culturais (ROCHA, 2006).
Nesta linha de entendimento, compartilhamos dos pensamentos de Vera
França (2014) quando diz que a ostentação sacramentada pelo consumo, encontrada
em demasia nas produções audiovisuais do funk, atua como instrumento de afirmação
e conquista dos garotos das periferias em novas posições e espaços na sociedade que,
até então, lhes eram privados.
Exibir roupas e acessórios de marca talvez seja a primeira oportunidade para
esses jovens se sentirem incluídos em um universo de consumo sonhado há
tanto tempo e possível apenas agora. É sentir-se parte (mesmo que
simbolicamente) de uma classe que pode comprar, que pode usar aquela
camiseta da propaganda da TV. É poder ascender socialmente, como fizeram
muitos dos MC’s de sucesso no mundo do funk ostentação. (FRANÇA, 2014,
p. 7)

No bojo dessa reflexão, o funk ostentação emerge como item totêmico no
combate simbólico contra os estigmas sociais das classes mais pobres, imprimindo
em suas produções um movimento multicultural insurgente (KELLNER, 2001). Ao
apropriar-se dos signos de uma classe média alta e predominantemente branca, os
Mc’s da ostentação atribuem um novo sentido a esse universo simbólico, ora
visualizado pelo consumo, a partir de suas origens e histórias de vida. Assim, o funk
ostentação não se propõe como um movimento de ruptura do sistema dominante, mas
sim como iniciativa transgressora, haja vista que:
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[...] não necessariamente se contrapõe ao hegemônico, na medida em que tenta
se afirmar pelo consumo, mas provoca um desconforto, um ruído
extremamente irritante para aqueles que se pautam por um discurso e uma
prática de segregação dos que consideram como seus “outros”. (PEREIRA,
2013, s./p.)

Ainda nessa linha de raciocínio, nos parece essencial compreender que a
representação midiática dos imaginários do consumo feita pelos Mc’s da ostentação
não pretende configurar uma reprodução ou criação de uma “nova classe média”, uma
vez que suas origens não são negadas nas músicas e videoclipes. Analogamente, esse
tema nos conduz também a uma outra reflexão ao demonstrar que, para além de uma
possibilidade de ascensão e vivência em outras classes sociais, as aspirações que
movimentam esta cena musical dizem respeito a uma vida mais digna e confortável.
Assim como esclarece Martín-Barbero (2013, p. 291), “nem toda busca de ascensão
social é arrivismo; ela pode ser também uma forma de protesto e expressão de certos
direitos elementares”. Consumir, neste caso, é o direito tão clamado pelos Mc’s, e os
usos e apropriações que são conferidos aos bens materiais inscrevem os modos de
vida almejados por centenas de sujeitos das periferias, inclusive, as crianças.
Ao alcançar o direito de consumir, Mc Pedrinho encontra a vida diferenciada
que tantas crianças da periferia sonham em ter. A teia de significação que envolve
sua canção revela os imaginários do consumo que constituem as formas de
sociabilidade, seus rituais e códigos de pertencimento, suas aspirações por uma vida
melhor sem que seja preciso negar ou deixar suas origens.

Considerações Finais

O delinear desse diálogo propôs uma provocação em torno da polêmica
construção midiática da infância na cena musical do funk ostentação que, ao mesmo
tempo que contribui para a diluição das fronteiras geracionais entre infância e fase
adulta, emerge também como uma rota alternativa de superação da pobreza em meio
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aos caminhos inexoráveis das periferias, que se revelam pelas drogas, a violência e
outras mazelas sociais.
Nesse contexto, a ideia da infância pela perspectiva construtivista, concebida
em sua pluralidade de sentido, dado a cada período histórico, cultural e social, chama
atenção para a complexa relação da sociedade com a criança e seu inconsistente papel
no tecido social. A esse exemplo, acompanhamos a história do Mc Pedrinho, que
vivencia as ingerências de uma infância ora precoce demais para falar de sexo,
consumo e outros assuntos, mas suficientemente madura para prover o conforto e
suprir as necessidades básicas da família.
A possibilidade de superação da pobreza ofertada pela carreira musical
impulsiona Mc Pedrinho a seguir na cena musical do funk ostentação, cujos
imaginários do consumo operam de forma transgressora, dando o direito de consumir
àqueles sujeitos invisíveis da sociedade. Por essa razão, o estilo musical foi concebido
nesse estudo por sua função totêmica no combate contra os estigmas sociais,
exprimindo sonhos e possibilidades de superação da pobreza por meio das práticas de
consumo.
Diante de tais observações, cabe-nos ressaltar a importância de refletir sobre
esses fenômenos culturais, a exemplo do funk, e suas relações com o universo infantil,
haja vista sua crescente participação, seja no papel artístico como também pelo prisma
da recepção. Analogamente, a produção de diálogos mais profundos sobre as
imbricações entre infância, mídia e consumo, sobretudo no contexto das classes
populares do Brasil, torna-se fundamental para atender a carente demanda teórica sobre
os sentidos da infância produzidos por meio da cultura midiática.
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