
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO I 

CDH fará audiência para debater se o funk pode ser criminalizado 

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado (CDH) aprovou nesta quarta-feira (21/06) o 

requerimento de audiência pública para debater a criminalização do funk. A proposta que transforma o estilo musical em crime 

está na Sugestão Legislativa (SUG) 17/2017, idealizada pelo cidadão Marcelo Alonso. Segundo a proposta, os chamados “bailes 

de pancadões” estimulam a prática de crimes contra crianças e adolescentes, promovendo o uso, venda e consumo de álcool e 

drogas, bem como o agenciamento, orgia e exploração sexual. Na CDH, a matéria vai ser relatada pelo senador Romário (PSB-

RJ). Para ele, é preciso avaliar em que medida os crimes ocorridos durante ou após os bailes podem ser coibidos pelo Estado, 

sem que seja necessária uma medida tão drástica como transformar o funk em crime. Para virar projeto de lei, a sugestão ainda 

precisa ser aprovada na CDH. 

Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias. Acesso em: 4 ago. 2017 (adaptado). 

 

TEXTO II 

Autora de tese de doutorado sobre Mr. Catra critica pensamento “elitista e preconceituoso” 

Como todo jornalista e todo editor de jornal deveria saber, o funk é manifestação das mais expressivas da cultura brasileira 

contemporânea. As apresentações das cantoras Anitta e Ludmilla na abertura das Olimpíadas 2016 atestam o que falo. E foram 

os aspectos estilísticos, criativos e de inovação do funk que sempre me interessaram. No mestrado, em trabalho de campo de 

dezoito meses, produzi uma etnografia do baile funk a partir da dança, da corporalidade e da indumentária. Por fim, chego ao 

doutorado e, junto a Mr. Catra e sua rede de relações, elaboro sobre a criação musical e as estéticas do corpo. Com o funk, vi um 

Rio de Janeiro conectado pela estética, cujas partes geográficas e sociais nem produzem um amálgama nem tampouco encontram-

se cindidas, como em uma “cidade partida”. O funk produz conectividade, uma relação ambígua com a sociedade envolvente, com 

o alto gosto, com o poder oficial, na qual o conflito, o embate, não é sinônimo de recusa da relação, mas um dado dela. Esse 

aspecto conflituoso, loquazmente expresso pelos samplers que simulam tiros de armas de fogo, é ressemantizado por Mr. Catra 

em suas paródias musicais, por meio das quais ele subverte símbolos caros da identidade nacional. Ao erotizar peças icônicas da 

MPB e do Rock Brasil, o “negro” Mr. Catra provoca o riso em seu público “branco” e com sua versão hilariante de, por exemplo, 

Tarde em Itapoã, engaja seu público e debocha da cultura oficial. O costume de querer ditar o que é ou não é cultura perdura entre 

as elites. Aponta o que não deve ser estudado e, por extensão, o que deveria ser estudado.  A matéria na Gazeta do Povo traduz 

um pensamento que não é apenas elitista ou preconceituoso, mas sintetiza um projeto de nação não muito inteligente. 

Artigo da doutora em Antropologia e Sociologia Mylene Mizrahi em resposta à matéria “Dez monografias incomuns bancadas com 

dinheiro público” (Gazeta do Povo), que questionava a relevância de sua tese de doutorado “A estética Funk Carioca: criação e 

conectividade em Mr. Catra”. 

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/educacao. Acesso em: 25 ago. 2017 (adaptado). 

 

TEXTO III 

O futuro do funk é sujo. Chegamos a esta constatação quando percebemos que virou padrão aliar letras pornográficas cantadas 

por vozes infantis e a batida do tamborzão. Basta observar o conteúdo de algumas letras para perceber que os MCs levam a sério 

o lance de tentar chocar. Pedrinho, de 12 anos, é o mais conhecido deles. E, talvez, o mais “boca suja” também. Ele teve uma 

apresentação em Fortaleza (CE), proibida pelo Ministério Público. O promotor afirmou que o repertório do menino contém 

“conotação sexual, alto teor de erotismo, pornografia, baixo calão e todo tipo de vulgaridade, incompatíveis com a condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento”.  

Disponível em: http://virgula.uol.com.br/musica. Acesso em: 4 ago. 2017 (adaptado). 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “O funk carioca: manifestação 

cultural ou incitação ao crime?”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 

e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

8º - SIMULADO DE REDAÇÃO - (01/09/17) 

 

PROPOSTA 08/17 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  

 O texto definitivo deve ser escrito à TINTA PRETA na folha própria, em até 30 linhas. 

 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de 

linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

 tiver até 19 linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”; 

 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

 apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos; 

 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.  

 


