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RESUMO

O propósito deste trabalho é apresentar uma análise sobre a relevância das práticas do remix como procedimento criativo no atual contexto do 
funk do Rio de Janeiro, definindo o que é o remix, sua aplicabilidade musical/cultural, além de analisar casos concretos que vêm modificando o 
gênero musical citado. Ampliando o entendimento a respeito do gênero expressivo do Funk mais acelerado e popularmente conhecido como 
150BPM (Batidas Por Minuto), e usando como base teórica os estudos de André Lemos e Lucia Leão, que tratam especificamente do tema de 
remix, além de outros autores do campo da Comunicação Social contemporânea, tais como: como Stuart Hall, Zygmunt Bauman e o filosofo Henri 
Lefebvre. A remixagem é resumidamente um conjunto de mecanismos culturais que formam combinações, desempenho que reconfigura a 
interlocução, produção e circulação das mensagens, lançando assim novos critérios de inventividade pois basta que o conteúdo tenha sido 
emitido e esteja disponível em rede para que possa ser recombinado, segundo o autor André Lemos. A prática vem sendo pesquisada pela área 
de comunicação devido à sua imensa gama de possibilidades ao fragmentar elementos culturais, viabilizando e popularizando a emancipação das 
linguagens e informações. A escolha do gênero musical funk, mais especificamente do funk de 150BPM, como objeto de pesquisa, ocorreu por 
este estar vinculado semioticamente ao exercício de remixagem desde o início do movimento. No momento da apuração musical, se destacaram 
a partir dos critérios de notoriedade por quantidade de visualizações e acessos nas plataforma do YouTube e Spotify, os DJs Rennan da Penha, FP 
do Trem Bala e Yasmin Turbininha. Foi realizada uma análise comparativa entre músicas cuja cadência é acelerada a 130 Batidas Por Minuto (o 
beat tradicional) comparando com outro exemplo cuja velocidade está em 150 BPM (mais atual). Pois não se trata apenas de dois andamentos 
diferentes, mas de uma realidade social na qual o fluxo é componente essencial podendo ser facilmente rearticulado. Em 2017, Diogo Lima Costa, 
também conhecido como DJ Polyvox, criou o “Tambor Coca-Cola” (uma das primeiras versões do funk de 150 BPM). O ritmo logo foi patenteado e 
disponibilizando em rede para outros DJs utilizarem em suas mixagens, práticas que se relacionam com os critérios mencionados por Lucia Leão 
em seu artigo “A arte do remix”, em que ela compreende o procedimento de edição dos fragmentos presentes com a finalidade de criar obras 
novas. Dessa forma, jovens DJs cariocas se sobressaíram ao aderir à nova tendência do “Tambor Coca-Cola”: nomes como o FP do Trem Bala, com 
mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e 2,6 bilhões de ouvintes mensais no Spotify; DJ Iasmin Turbininha, com 39.105.095 
visualizações e mais de 30.265 ouvintes mensais; e o DJ Rennan da Penha, cuja notoriedade vai além das mais de 100 mil visualizações e quase 
474 mil ouvintes mensais no Spotify. Portanto, a realização desse trabalho afirmou ser importante, pela necessidade de evidenciar a função do 
remix, mostrando teórica e intrinsecamente que a rearticulação de fragmentos apresentando elementos favoráveis para a criação independente 
como ferramenta social de comunicação e perpetuação de cultura, em especial do movimento Funk 150BPM, que mescla o remix com a urgência 
de inovar a cena musical do gênero, engendrando novas narrativas de protagonismo dentro das favelas do Rio de Janeiro. Finalmente, a pesquisa 
aponta para o fato de que o remix é uma ferramenta cultural importante, que possibilita a efetiva construção de narrativas originais através das 
novas gerações, cujas relações se tornam cada vez mais aceleradas e manifestadas nos ritmos que os jovens produzem, divulgam e consomem.
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