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Resumo 

 

Este artigo tem como finalidade uma revisão de literatura de textos e/ou autores que 

trabalharam a temática funk nas aulas de educação física escolar. Este ritmo, preconizado 

durante anos, vem destacando-se atualmente em diferentes camadas sociais; entretanto, ainda 

encontramos um preconceito existente dentro da sociedade. Este preconceito se torna mais 

visível quando se adentra os muros da escola, pois o corpo pedagógico acaba hostilizando 

essa cultura, rechaçando assim está manifestação cultural chamada funk. A presente pesquisa 

desenvolveu-se através de revisões de literaturas em textos da área, com o objetivo de 

oferecer uma descrição de produção de conhecimento produzida sobre o funk em textos de 

Educação Física. Para tanto, este é um trabalho de natureza bibliográfica, na qual foi utilizado 

a revisão de casos ou estudo da arte. Foi possível concluir que há poucos trabalhos realizados 

sobre a temática investigada; também pude perceber que mesmo os pesquisadores e os 

professores participantes das pesquisas que não têm experiências ou vivências com esse ritmo 

musical buscaram e pesquisaram informações que levassem a ressignificação da imagem do 

funk como conteúdo a ser ministrado nas suas aulas.  

 

Palavras chaves: Educação Física. Funk.  Escola.  

 

Summary 

 

This article aims to review the literature of texts and / or authors who have worked on funk 

themes in school physical education classes. This rhythm, which has been advocated for 

years, has now been highlighted in different social strata; However, we still find a 

preconception existing within society. This prejudice becomes more visible when entering the 

school walls, because the pedagogical body ends up harassing this culture, thus rejecting this 

cultural manifestation called funk. The present research was developed through literature 

reviews in texts of the area, with the objective of offering a description of the production of 

knowledge produced on funk in texts of Physical Education. Therefore, this is a work of a 

bibliographical nature, in which case review or art study was used. It was possible to 

conclude that there is little work done on the subject under investigation; I also realized that 



                                                                               

 

even the researchers and teachers participating in the researches that do not have experiences 

or experiences with this musical rhythm sought and researched information that led to the re-

signification of the funk image as content to be taught in their classes. 

 

Keyword: Phisical Education. Funk. School. 

 

Resumen  

En este artículo se propone una revisión de textos y / o autores que han trabajado el tema funk  

en las clases de educación física de la escuela. Este ritmo defendido durante años, 

actualmente está destacando en diferentes estratos sociales; Sin embargo, todavía nos 

encontramos con un prejuicio existente dentro de la sociedad. Este sesgo se hace visible 

cuando entra en las paredes de la escuela debido a que el cuerpo de la enseñanza simplemente 

antagonizar esta cultura, rechazando así acontecimiento cultural que se llama miedo. Esta 

investigación se desarrolla a través de revisiones de la literatura de textos en la zona, con el 

objetivo de proporcionar una descripción de la producción de conocimiento que se produce 

en el funk en los textos de educación física. Por lo tanto, se trata de una obra de la naturaleza 

literatura, que fue utilizado para revisar los casos de estudio o el arte. Se concluyó que hay 

pocos estudios sobre el tema investigado; También pude ver que incluso los investigadores y 

profesores que participan en la investigación que no tienen experiencia o experiencias con 

este ritmo musical buscaron y la información investigada conduce al funk imagen reformular 

como contenido que se enseña en sus clases. 

 

Palabra Clave: Educación Física.Funk.Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

Funk ou a nova era cultural escolar: uma revisão de literatura  

 

 

Introdução  

 

São notórias as transformações que o estilo musical funk passou nas últimas décadas. Ao 

analisar sua história, aprendemos que o mesmo teve origem com os negros escravos norte 

americanos; mas a princípio este não era o nome original desse gênero musical, segundo 

Pereira (2010, p. 15), nos campos de batalhas, os negros escravos cantavam músicas simples, 

com repetições rítmicas entre uma parte e outra, para que eles tivessem tempo suficiente para 

pensar nas letras, que nunca era pré-compostas e sim inventadas na hora, improvisadas. Eram 

os “Fields Hollers”, os escravos negros que cantavam ( ou gritavam, ou gemiam) nas 

construções de estrada de ferro, os primeiros relatos dessas letras são datados de 1890. Esse 

foi o ponto inicial segundo Pereira (2010) para a construção do estilo funk, sendo que o  

primeiro relato do estilo funk, com o nome funk, surgiu em 1960, com James Brown, que é 

considerado seu “pai”.  

 

Após dez anos, em 1970, o funk chega ao Rio de Janeiro e lá teve como seu disseminadores o 

DJ Ademir Lemos e o animador/locutor de rádio Big Boy. Este estilo ganhou tamanha 

proporção que, em 1987, chegava a ser realizado cerca de seiscentas festas funk por final de 

semana, tendo entre seus maiores frequentadores os jovens negros das camadas populares. Só 

em 1990 que o ritmo ganha características próprias da cultura carioca, surgindo, assim, o 

famoso funk carioca, expressando a realidade das favelas e de seus moradores. 

 

A partir dos anos 2000 o funk vem fragmentando-se em vários subgêneros, como funk da 

“antiga”, funk “proibidão”, funk “putaria”, funk “consciente”, funk “melody”, funk 

“ostentação”, “funknejo”, “pop” funk ou funk “pop” e “eletro” funk. Mesmo havendo essa 

fragmentação, grande parte da sociedade desconhece esses subgêneros, fazendo alusão só do 



                                                                               

 

funk “proibidão” e “putaria”; sendo assim, acaba se criando uma mistificação em relação à 

essa manifestação popular. 

 

Minha motivação em estudar o funk surgiu após observar e ouvir essas críticas negativas por 

parte da sociedade e até mesmo dentro do ambiente escolar. Surgiu assim uma inquietação: 

por que o funk é alvo de tamanhas críticas? Uma possível resposta seria a trajetória de sua 

história, de seu surgimento, que foi a partir de escravos negros norte-americanos. Entretanto, 

a hipótese mais provável em relação ao repúdio e negação a este estilo musical teria ocorrido 

após arrastões realizados por grupos de jovens que aproveitam as areias lotadas para atacar 

banhistas, levando bolsas, cadeiras e objetos durante o corre - corre. Este jovens, por vezes, 

eram oriundos dos morros e favelas; sendo assim, eram mal vistos pela elite carioca. Logo 

associaram o funk aos arrastões, pois o funk também advém das favelas; com isso criou-se a 

concepção que ele era o causador de tamanha barbárie, ganhando, assim, as capas dos 

principais jornais do Brasil e do mundo como sendo o estilo que exaltava a malandragem e a 

criminalidade.  

 

Na década de 1990 chegou a ser feito um documentário com título “Os pobres vão à praia”, 

que relata o final de semana de moradores do subúrbio que aventuravam nas praias da Zona 

Sul; entre os moradores estavam os chamados “surfistas” ou “turma do calote”, que, por sua 

vez, não pagavam passagem e ainda arrumavam algazarras dentro do ônibus, sendo os 

mesmos a provocarem tumultos nas praias. Dessa forma, os moradores da Zona Sul taxavam 

todos aqueles que vinha do subúrbio como sub-humanos ou subgêneros; para eles, a praia 

deveria ser dividida ou deveria ser cobrado uma taxa para ser frequentada, para poder inibir a 

presença da massa periférica. Este relato demonstra o preconceito explícito da elite carioca, 

pois grande parte da classe que estava frequentando a praia eram cidadãos de boa índole e só 

queriam um momento de lazer e diversão, mas, também, acabavam sendo julgados. Partindo 

desse conhecimento prévio, é preocupante que grande parte da sociedade ainda possui uma  

visão totalmente preconceituosa em relação ao funk e não queria conhecer os subgêneros 

musicais desse estilo, menos ainda estudar a sua história.  

 

Ao contrário dessa compreensão, eu concebo o funk como sendo uma forma de liberdade, um 

grito que expressa o cotidiano daqueles que por muitas vezes são calados e oprimidos pela 

classe dominante. 

Para isso recorro a letra de MC Jhon Jhon do Sumaré 



                                                                               

 

Favelado que também sonha  

Para de caô se não for pra somar                   

Não critica que eu sou favela 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

 

Muitos querem só putaria, ostentação 

E curti a vida 

 

Eu peço a Deus que nos proteja 

Uma guerra que e pra vida inteira 

 

A vida e louca e eu to vendo 

Cada um tem seu pensamento 

 

Joga o dado que vem a sorte 

E o outro sofre 

Muitos expandi enquanto o outro sofre 

A justiça só quer criticar 

Os menorzinhos crescem revoltado 

Logo ameniza 

Saber que o gostoso e viver a vida 

Mais pra outros nada adianta 

 

Dificuldade no almoço e na janta 

                                                               

 

Correria e a esperança 

 

Favelado humilde que sonha 

Favelado humilde que sonha 

 

Canta ai favela 

Não critica que eu sou favela 



                                                                               

 

 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

 

A vida e louca e eu to vendo 

Cada um tem seu pensamento 

 

Joga o dado que vem a sorte 

Muitos expande enquanto o outro sofre 

 

A justiça só quer criticar 

Os menorzinhos crescem revoltado 

 

Dá uns trago pra ver se ameniza 

 

Saber que o gostoso e viver a vida 

Mais pra outros nada adianta 

 

Dificuldade no almoço e na janta 

                                                                     

 

Correria e a esperança 

 

Favelado humilde que sonha 

Favelado humilde que sonha 

 

Canta ai favela 

Para de caô, se não for pra somar 



                                                                               

 

Não critica que eu sou favela 

 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

Para de caô, se não for pra somar 

Não critica que eu sou favela 

 

 

 Ele é uma forma de lazer e ao mesmo tempo uma forma de protesto, daqueles que são 

oprimidos de diversas formas. 

Nesse tópico recorro a letra da música de MC Cidinho e Doca, 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Fé em Deus, DJ 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

                                                                     

 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado 



                                                                               

 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido à tiros de metralhadora 

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 

O pobre é humilhado, esculachado na favela 

Já não aguento mais essa onda de violência 

Só peço a autoridade um pouco mais de competência 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

 

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar 

Pois até lá nos bailes, eles vem nos humilhar 

Fica lá na praça que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes que não tem nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela 

Só vejo paisagem muito linda e muito bela 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade 

                                                                     

 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra zona sul pra conhecer água de coco 

E o pobre na favela vive passando sufoco 

Trocaram a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero abonança 

O povo tem a força, precisa descobrir 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui 



                                                                               

 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar, eu 

Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar, é 

O pobre tem o seu lugar 

 

Diversão hoje em dia, nem pensar 

Pois até lá nos bailes, eles vem nos humilhar 

Fica lá na praça que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes que não tem nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela 

Só vejo paisagem muito linda e muito bela 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra zona sul pra conhecer água de coco 

E o pobre na favela, passando sufoco 

Trocada a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero abonança 

O povo tem a força, só precisa descobrir 

                                                              

 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar, é 

Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 



                                                                               

 

Onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar feliz 

 

  É como se cada rima, cada letra fosse a voz de um morador, falando pra toda sociedade a 

sua realidade, como é sua comunidade. Nessa parte recorro a letra de MC Pablo 

Gente da nossa gente  

Essa é pra você que tá na boca de fumo 

Falando pras ninfetas que só quer o resumo 

De meia, meia zero na pista de citroen 

E pra você também que tá na boca 

Mó tempão e não tem nenhum vintém 

 

Mais uma vez a guerra estourou todo mundo pede paz 

E graças ao nosso senhor 

Mais uma vez ferindo um inocente 

E quem sofre é gente da nossa gente 

 

E enquanto isso o menor vai maquinado 

Com o sorriso no rosto 

Coração  dilacerado, sei que lá no fundo 

Ele teme perde sua vida 

Fazer oque vai entender periferia 

                                                                

 

Tem automática de pente alongado 

Que dar de então com o pino destravado no mirante na Cardoso 

Não passa pela voltar, que dá de vish maior revolta 

Dispensado do exército ele não estudou 

Tem aquele que sonhava 

Em ser jogador aquele pequenininho 

A mãe bebia o abandonou 



                                                                               

 

E o crime em pouco tempo o adotou 

 

Mais uma vez a guerra estourou todo mundo pede paz 

E graças ao nosso senhor 

Mais uma vez ferindo um inocente 

E quem sofre é gente da nossa gente 

 

Entre beco e vielas isso é fato no morrão 

Falta oportunidades falta educação 

Vira noite após noite enche o bolso do patrão 

Entre meio a guerra pelo ponto 

A biqueira faz de sua vida uma mera brincadeira 

Menor eu te pergunto onde 

Essa guerra vai parar 

O que você vai fazer se uma bala te acerta 

O carro não vai levar a moto vai ficar 

Nem a paixão da novinha vai poder carregar 

Você me responde sou garoto isqueiro 

 

"fazer oque né Pablo eu sou guerreiro" 

 

Guerreira é aquela que luta por você 

De joelhos pra deus te proteger 

Lembra dos derrames você não tirava nada 

E ela que botava comida dentro de casa 

                                                                  

 

Mais uma vez a guerra estourou todo mundo pede paz 

E graças ao nosso senhor 

Mais uma vez ferindo um inocente 

E quem sofre é gente da nossa gente 

E quem sofre é gente da nossa gente 

 

 



                                                                               

 

 Ao saírem dos bailes e irem para as ruas, para os espaços públicos mas, também, para o 

espaço do lar, os funkeiros estão rompendo o tênue “pacto social brasileiro”. A presença dele 

na “praça” é uma afronta ao nosso “racismo cordial” (FÉLIX apud HAAG, 2007, p. 81-83). 

 

Por esses e outros motivos resolvi estudar o funk e não outro gênero musical. Primeiro 

porque eu gosto desse estilo e por segundo ele sempre se fez presente no meu bairro; por 

exemplo, há no lugar onde resido um clube de shows que, durante anos realizou muitas festas 

funk. Sendo assim, as crianças cresceram com o movimento funk fazendo parte da vida delas. 

Mas sempre ouvia alguns adultos o criticando, não entendia o porquê de tanta raiva; isso me 

despertou muita curiosidade em investigar a não aceitação do funk por grande parte da 

sociedade. 

 

Mesmo presenciando muita críticas como a fala de um ex- professor do fundamental II, 

“vocês sabem por quê não existe funk universitário?” “porque funkeiro para na 5° série”, 

mesmo escutando tais comentários como esse jamais “desisti” do funk, pois ele tem muito a 

ver comigo e sempre tive apego a ele. Ele sempre se fez presente em mim, como por exemplo 

na minha fala, no meu gesto e até mesmo nos meu vestuário. Minhas músicas favoritas são as 

letras de funk, tais como Falcão do Morro- MC Marcelly e MC Dido, Gente da nossa gente – 

MC Pablo, Futuro ex- pobre – MC Papo, Vida Loka também ama – MC Bó do Catarina, entre 

outras músicas e tudo que está relacionado com o funk, o que tem ele envolvido me desperta 

o interesse de investigação, do conhecimento mais aprofundado. 

 

Com base nos aspectos encontrados, considero que a falta de informações, problematizações 

e diálogos a respeito do funk produzem o preconceito que está incutido na maior parte da 

sociedade. Na contraposição desse quadro, meu artigo tem por objetivo oferecer uma  

                                                                    

  

descrição da produção do conhecimento produzida sobre o funk em textos da Educação 

Física. Para tanto, este é um trabalho de natureza bibliográfica, na qual foi utilizada a revisão 

de casos ou estado da arte, que  

  

[...] podem significar uma contribuição importante na constituição do campo teórico 

de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da 

construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em 

que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências 



                                                                               

 

inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da 

prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na 

área focalizada (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39).  

 

Conforme a definição de Ferreira (2002, p. 258), as pesquisas de caráter bibliográfico 

 

[...] parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa 

produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder 

que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 

épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas 

por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e 

facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob 

os quais o fenômeno passa a ser analisado. 

 

Tomei como base pesquisas na internet, dissertação e artigos voltados para o tema funk no 

ambiente escolar, mais precisamente, na disciplina de educação física. Além disso, fiz 

consultas em anais de eventos da área, no Google Acadêmico e nos eventos do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).  

 

Ao total, foram encontrados oitos trabalhos que abordam o tema; os dados foram produzidos 

após análises e leituras dos textos, contribuindo, assim, para formar o perfil dos autores e 

encontrar características similares ou diferentes no que tange suas experiências e opiniões em 

relação ao funk.  

  

Dito isso, o artigo está organizado de modo a apresentar os resultado encontrados, seguido 

das considerações finais.  

 

 

                                                                   

 

O funk como tema da produção do conhecimento: o que aprendemos com os textos 

encontrados 

 

Os oitos artigos analisados totalizam 17 autores, havendo 10 homens e 7 mulheres. Desse 

total, 11 pertencem a região Sudeste e 6 a região Sul do Brasil. Sendo 5 doutores, 9 mestres e 

3 graduados. Quase todos pertencendo a distintas instituições, havendo apenas duas autoras 



                                                                               

 

vinculadas na mesma instituição, que é a Universidade Estadual de Maringá. As demais 

instituições são a Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Campinas, 

Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Nove de Julho. Há ocorrência de um 

autor que está vinculado a uma universidade e a um Instituto, que são respectivamente 

Universidade Estácio de Sá e o Instituto Gerencírio Dantas. Também há ocorrência de dois 

autores que são vinculados em Instituto Federais, estes institutos são Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Há dois autores que não são vinculados a universidades 

ou Institutos Federais; um está inserido no Centro Integrado de Educação, Jovens e Adultos e 

a outra é professora de Educação física na Secretaria do Estado do Espírito Santo. É 

interessante destacar que a produção do conhecimento sobre o tema funk reproduz uma 

concentração observada, de modo geral, no âmbito da pós-graduação stricto-sensu, ou seja, as 

pesquisas realizadas e publicadas estão vinculadas a autores pertencentes às regiões Sul e 

Sudeste. 

 

Há quatro autores que não encontramos informações a respeito de quais instituições 

pertencem. 

 

Abaixo será apresentado um quadro demonstrativo em relação aos nomes dos autores, suas 

respectivas titulações. 
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Mônica Rosana de Andrade Professora Graduada 

Raquel da Silva Barroso Professora Graduada 

Wesley Pereira dos Santos Professor Graduado 

Daniel Bocchini Professor Mestre 



                                                                               

 

Daniel Teixeira Maldonado Professor Mestre 

Fernanda Xavier Machado Professora Mestre 

Marcos A. Fonseca Professor Mestre 

Marcos A. do Nascimento Professor Mestre 

Marcos Ribeiro das Neves Professor Mestre  

Matheus Camargo Pereira Professor Mestre 

Rodrigo Marques Professor Mestre 

Thaise Ramos Varnier Professor Mestre 

Jorge Sérgio Pérez Gallardo Professor Doutor 

Larissa Michelle Lara Professora Doutora 

Otávio Tavares Professor Doutor 

Silvia Pavesi Sborquia Professora Doutora 

Tânia M. Lopes Pinelli Professora Doutora 



                                                                               

 

A seguir foi elaborado um quadro comparativo em relação aos oito textos encontrados 

abrangendo os seguintes aspectos: tipo de pesquisa,  e caracterização dos principais objetivos 

e/ou problematizações dos artigos. 

 

N° Texto  Caracterização 

do tipo de 

pesquisa 

Características das principais 

problematização e/ou objetivos do artigo 

1 Estudos Culturais 

em ação: 

tematizando o Funk 

na escola pública 

Pesquisa do tipo 

relato de 

experiência 

Essa pesquisa tem o objetivo de relatar uma 

experiência sobre a tematização do funk nas 

aulas de educação física em uma escola 

pública do município de São Paulo. Através 

desse relato procuramos compartilhar com 

nossos colegas uma educação pautada numa 

racionalidade contra-hegemônica e que 

vislumbre nas aulas um espaço democrático 

possibilitando a construção de um aluno 

crítico. 

2 Práticas 

pedagógicas da 

educação física 

escolar: O ensino 

em valores em 

diversos conteúdos 

Pesquisa 

narrativa do tipo 

investigação – 

formação e tem 

como fontes 

entrevistas/ 

narrativas dos 

professores 

atuantes no E.S 

Os projetos pedagógicos propuseram 

objetivos que contextualizassem os 

momentos de conflitos percebidos pelos 

professores no cotidiano escolar. O projeto 

pedagógico de Fernanda, por exemplo, com 

base no conteúdo dança, em parceria com a 

professor de artes, propôs, às crianças do 6° 

ano do ensino fundamental, conhecer a 

história do funk e a experimentar os 

movimentos deste, para que possam refletir 

a sua inserção na sociedade 

3 Funk da escola: 

uma experiência de 

ressignificação  

O presente 

trabalho relata 

as experiências 

de um grupo de 

pibidianos. 

O objetivo deste trabalho é relatar uma 

experiência sobre o ensino do funk na 

Escola Coronel José Martins (Muzambinho 

– MG), problematizando as representações 

preconceituosa sobre gênero e sexualidade 



                                                                               

 

Trata- se, 

portanto, de um 

relato de 

experiências. 

trazidas pelos alunos, buscando 

ressignificá-las. 

4 Tematizando o 

funk nas aulas de 

educação física 

escolar 

Tipo de 

pesquisa relato 

de experiência  

 

O objetivo de produzir novas subjetividades 

e caminhar na construção de uma política 

cultural do funk no interior de um currículo 

que historicamente valorizou os saberes de 

apenas uma cultura: a branca! 

5 As danças na mídia 

e as danças na 

escola 

Pesquisa 

bibliográfica 

O objetivo deste estudo é oferecer à 

comunidade escolar alguns critérios de 

cunho ético moral para que se obtenham 

informações sistematizadas de como utilizar 

a dança. Como resultado, esse estudo 

elaborou uma proposta deste ponto de vista 

das para que sirvam de filtro  determinem 

que são apropriadas para ensinar na escola, 

uma das danças a ser trata nesse estudo é a 

dança funk, pois seus movimentos 

coreográficos, para tanto estes mais 

parecem movimentos de repertório – com 

uma exacerbada ênfase nos movimentos 

copulatórios  e muito sugestivos. 

6 O Funk e as aulas 

de educação física: 

uma proposta de 

resgate cultural em 

uma escola pública 

do Rio de Janeiro 

Pesquisa do tipo 

relato de 

experiência  

O objetivo deste trabalho é relatar a 

proposta da oficina pedagógica oferecida 

extra-curriculamente aos alunos do Ginásio 

Público Frei Agostinho Fíncias, 

desenvolvida através de uma relação 

interdisciplinar entre educação física e 

sociologia, onde  se visou trabalhar e/ ou 

resgatar com os alunos uma manifestação 

socialmente produzida dá cultura urbana do 

Rio de Janeiro: O Funk. 



                                                                               

 

7 . No balanço do 

Funk: As tensões 

que envolvem o 

ritmo dentro do 

ambiente escolar 

Os caminhos 

metodológicos 

adotados neste 

trabalho 

assumiram as 

características 

de experiências 

relacionadas ao 

campo de estudo 

da etnografia. 

O objetivo deste trabalho era encontrar 

professores que de alguma maneira 

estabelecessem um diálogo pedagógico com 

este estilo musical. 

8 Trá-lá-lá ... Que 

dança é essa? Funk 

na escola: um olhar 

crítico sobre a 

linguagem corporal 

Trata-se de uma 

pesquisa 

participante, 

desenvolvida 

com alunos e 

professores de 

escola pública 

do Paraná. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver o 

estudo das manifestações culturais no 

contexto escolar, especificamente 

apresentando o conteúdo estruturante dança 

a partir do envolvimento do professor de 

educação física com as disciplinas como 

sociologia e língua portuguesa, promovendo 

o debate crítico e ampliando a compreensão 

dá linguagem corporal por meio dá dança, 

no caso, especificamente, o funk. Tivemos, 

ainda, a intenção de desenvolver no 

professor, e ele em seus alunos, uma 

consciência analítica, reflexiva e crítica, 

considerando a dança uma experiência 

sensorial altamente significativa. 

 

• 5 dos 8 textos não trazem referências teórica orientada, há o predomínio de um 

ecletismo teórico; 

• 1 dos 8 textos cita apenas um único texto, chamado ‘ Educação Física, Currículo e 

Cultura’; 

• 2 dos 8 textos trazem as referências teóricas utilizadas, que são respectivamente  os 

Estudos Culturais e um dos textos e no outro texto é apresentado o conceito de 

Cultura;   



                                                                               

 

Nesse quadro é apresentado as revistas ou locais ondem os trabalhos se encontram, seguindo 

a  ordem numérica na qual foi apresentado os nomes dos textos. 

N°  Revistas o locais onde os trabalhos se encontram  

1 Revista Brasileira de Ciências do Esporte  

2 VARNIER,T.R. et al. Práticas Pedagógicas da Educação  Física Escolar: O Ensino 

em Valores em Diversos Conteúdos. In: VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ESPORTE, Vitória. Anais do XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 

DO ESPORTE. Vitória, editora: CONICE, 2015, p. 1-17 

3 ANDRADE, M.R. et al. Funk “Da” Escola: Uma Experiência de Ressignificação. 

In: VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESPORTE, 2015, Vitória. Anais do 

XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, editora: 

CONECE,  Vitória, 2015 Vitória, p. 1-3 

4 Disponível em 

file:///C:/users/Felipe/downloads/relato_marcos_ribeiro_das_neves.pdf 

5 Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

6 Publicado na revista Lecturas: Educación Física y Deportes. Ano 2, N°8. Buenos 

Aires. Diciembre 1997. 

7 Material de dissertação encontrado na biblioteca da Universidade Federal do 

Espírito-Santo 

8 Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portas/PDE/arquivos/1014_4pdf(2009) 

 

Em relação aos principais resultados dos artigos, constatamos que falta um conhecimento 

mais aprofundado, por parte dos professores, acerca do funk; mesmo assim foi observado o 

interesse por parte desses profissionais em levar o funk para as suas aulas. Como nos relata 

Bocchini e Maldonado (2014), ao escolherem o funk como conteúdo de suas aulas embarcou 

numa profunda reflexão e angústia; reflexão porque, para eles, abordar essa temática 

significava, primeiramente, livrar-se de qualquer preconceito existente; já as angústias os 

atormentavam por eles não terem nenhum conhecimento a respeito desse assunto. Apesar 

disso, recorreram aos conhecimentos e as experiências de seus alunos, além de buscarem 

autores e trabalhos que trataram desse conteúdo. 

 

file:///C:/users/Felipe/downloads/relato_marcos_ribeiro_das_neves.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portas/PDE/arquivos/1014_4pdf


                                                                               

 

Os textos de Sborquia e Gallardo (2002), Neves (2011) e Pinelli e Lara (2009), por outro 

lado, concluem que os objetivos iniciais de seus trabalhos foram alcançados, pois os alunos 

reconheceram que o funk, apesar de ser uma forma legítima de expressão de um determinado 

grupo social, nada tem de ingênuo ou inocente. Entenderam que esse ritmo extremamente 

divulgado pela mídia está a serviço da indústria cultural e, consequentemente, do capitalismo; 

apesar de exercitar o potencial comunicativo, expressa mensagens que podem induzir a 

sexualização (inclusive precoce) e a apologia às armas, ao tráfico de drogas, à violência, 

exatamente pelos gestos e atitudes presentes e que formam os códigos corporais dos 

indivíduos e seus grupo. Os alunos participantes das oficinas e projetos detectaram o processo 

de alienação promovido pela indústria cultural e passaram a redimensionar seus 

comportamentos enquanto integrantes do movimento funk, agindo com maior criticidade 

frente as contradições de classe que permeiam o processo de democratização ao qual foi 

submetida a cultura. Os alunos também perceberam que, ao adquirirem cultura socialmente 

produzida, através de sua inserção no mundo funk, o indivíduo deve equilibrar 

individualidade com coletividade. 

 

Os autores (SBORQUIA; GALLARDO, 2002; NEVES, 2011; PINELLI; LARA, 2009) 

entendem, por fim, que tais experiências tenham exercitado a capacidade de análise, reflexão 

e crítica sobre essa modalidade de dança, o que certamente contribuiu para o enriquecimento 

do processo de informação e obtenção de uma expressividade corporal consciente.  

 

Na mesma direção podemos situar os textos Bocchini e Maldonado (2014), Varnier et al. 

(2015), Andrade et al. (2015), Machado (2015), Neves (2011) e Nascimento e Fonseca 

(1997), cujas investigações visavam contribuir para ressignificar o funk e sua cultura, 

defendendo, por exemplo, o Funk como um “valor” (cultural), oferecendo aos alunos e ao 

corpo pedagógico os demais estilos de funk, mostrando que o funk não trata somente de 

violência, podendo, assim, ser trabalhado na escola. 

 

Os projetos realizados nas escolas tiveram como objetivo colocar o funk num nível de 

igualdade com outros estilos musicais; buscou problematizar, por meio dele, questões como a 

sexualidade, apologias ao uso de drogas, vulgarização da mulher e palavrões, mostrando que 

esses elementos não são encontrados exclusivamente no funk mas também em outros ritmos 

musicais. Os textos, assim, tiveram como intuito transformar o olhar unidirecional sobre o 

funk presente nas comunidades escolares. 



                                                                               

 

 

As aulas ministradas foram significativas como a de resgate histórico do funk, a aula de 

análise das letras de funk, a aula de coreografia e a aula de construção de paródia ou de novas 

letras que envolvesse o cotidiano dos alunos foram de grande envolvimento dos alunos, 

demonstrando ser de grande valia a intervenção dos professores nas escolas, levando aos 

estudantes um conteúdo, que foi bem aceito e elogiado pelos alunos e que, sem a iniciativa de 

alguns docentes, certamente não estaria no planejamento das aulas. Os estudos demonstram 

que parte do corpo pedagógico de alguns espaços educacionais carrega uma percepção do 

funk como uma prática inadequada para o ambiente escolar. Desta maneira, a escola está 

simplesmente negando o ritmo enquanto elemento cultural, não permitindo que o mesmo 

apareça em momentos, como por exemplo, os de interações entretenimento promovidos pela 

instituição. 

 

As realidades retratadas no texto de Machado (2015) indica, ainda, a existência de um 

descompasso entre o que é ofertado pela educação institucional e o interesse dos jovens frente 

às propostas pedagógicas geridas pela escola. Esse desencontro é notado principalmente 

diante da negação da presença do funk na instituição e com o desejo apresentado pelos alunos 

para que o funk seja problematizado didaticamente. 

 

Em um espaço que a diversidade cultural está cada dia mais presente, os textos defendem que 

a educação física pode realizar uma de suas funções sociais que é contribuir para que, em 

suas aulas, os alunos se posicionem criticamente quando estiverem discutindo as 

manifestações corporais estudadas dentro da escola em outros espaços existentes na 

sociedade. É importante que os alunos possam entender o funk não pode apenas ser visto 

como algo que mostra a “baixaria”, mas, sim, que seja compreendido como um gênero 

musical pertencente a um determinado grupo e que foi criado pela necessidade de luta por 

seus direitos mínimos e, que, hoje é apropriado por diferentes grupos culturais com diferentes 

representações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final da revisão realizada, percebemos que são poucos os trabalhos que tratam do tema 

funk nas aulas de educação física escolar. Foram encontrados apenas oito trabalhos referentes 

ao tema, todos eles produzidos nas regiões Sul e Sudeste do país. Observamos que dois dos 



                                                                               

 

oitos textos trazem uma visão crítico negativista em relação ao funk, negando, assim, essa 

cultura oriunda das massas populares, alegando que esse estilo vem para exaltar a violência, a 

sexualidade, a vulgarização da mulher e apologia de armas e drogas. Mas em momento algum 

os autores tiveram a preocupação de nos mostrar as diferentes vertentes (funk “melody”, funk 

“consciência”, “pop” funk, “funknejo”, funk “gospel”, “eletro” funk entre outros) deste estilo 

musical originário de escravos negros norte americanos. 

 

Contrapondo essa visão, os demais trabalhos buscam a ressignificação do funk como 

conteúdo escolar. Para isso, os autores utilizaram-se de diversas táticas, como: problematizar, 

discutir, e vivenciar o funk como cultura corporal. Sendo assim, em alguns casos ocorreu um 

processo interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Artes, Sociologia e Português, 

explorando, assim, os diferentes valores e concepções. 

 

É visível, também que a disciplina de educação física tem uma relação maior com o funk, 

pois ela engloba o conteúdo dança; entretanto, falta ainda uma aproximação mais abrangente 

entre educação física escolar e a cultura funk. Por isso, a educação física abarca com maior 

peso, no que tange as relações culturais de construção ou reconstrução na qual implica as 

adversidades históricas e corporais desse ritmo cultural. Segundo Machado (2015, p. 81), 

“Esse ritmo permite e necessita de uma proximidade maior com a disciplina de Educação 

física, pois os elementos que compõem esse ritmo, como a dança, permitem essa vinculação 

com a área”. Dessa maneira, percebo, através das análises, que há que se trabalhar ainda para 

poder “quebrar as barreiras” preconceituosas existentes em torno da cultura funk. Há, além 

disso, a necessidade de trabalho/ pesquisas acadêmicas em torno do ritmo funk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

ANDRADE, M. E. et al. Funk “da” escola: uma experiência de ressignificação. In: VI 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2015, Vitória, anais do 

XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE. Anais...Vitória, 2015, 

p.1-3. 

BOCCHINI, D; MALDONADO, D. T. Estudos culturais em ação: tematizando o Funk na 

escola pública. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, v.5, n. 1, p. 33-44, 

2014. 

FERREIRA, N. S. A. As pesquisas denominadas “estados da arte”. Educação e Sociedade, 

São Paulo, ano. 23, n. 79, ago. 2002. p. 257-272. 

HAAG, C. Quem não sabe dançar improvisa. In: FELIX, J. B. J.  Hip-hop: cultura e política 

no contexto paulistano. São Paulo: Editora Pesquisa FAPESP, 2007. p. 81-83. 

HOINEFF, N. Documentário os pobres vão à praia. “Documento Especial: Televisão 

Verdade', publicado em 1989. Disponível em https://YouTube.be/KOZGFJZZVe8. Acessado 

em: 11 de out. de 2016. 

MACHADO, F. X. No balanço do Funk: as tensões que envolvem o ritmo Funk  dentro do 

ambiente escolar. 2015. Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Espírito Santo. 

Centro de Educação Física e Desportos. Programa de Pós-Graduação em Educação Física, 

2015, Vitória, Espírito Santo, 2015. 

NASCIMENTO, M. A; FONSECA, M. A. O Funk e as aulas de Educação Física: uma 

Proposta de Resgate Cultural em uma Escola do Rio de Janeiro. Revista Lecturas: Educação 

Física y Deportes, Buenos Aires, ano 2, n. 8, Diciembre, 1997. 

NEVES, M. R. Tematizando o Funk nas aulas de Educação Física escolar. Publicado em 

2011. Disponível em 

https://youtube.be/KOZGFJZZVe8


                                                                               

 

file:///C:/users/FELIPE/Downloads/relato_Marcos_Ribeiro_das_Neves.pdf . Acesso em: 29 

de abril de 2016.  

PEREIRA, C. S.T. Cultura ou Política: A Cobertura Jornalística do Funk Carioca em Porto 

Alegre. Publicado em: 2010. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br. Acesso em: 05 de 

novembro de 2015 

PINELLI, T. M. L; LARA, L. M. Trá-lá-lá... Que dança é essa? Funk na escola: um olhar 

crítico sobre a linguagem corporal. Instituição: UEL, 2007. Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diadia.pr.gov.br/modules/conteúdo/conteúdo.php?Conteúdo=126. 

Acesso em: 11 de maio de 2016. 

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em 

educação. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 6, n.19, p.37-50, set./dez. 2006. 

SBORQUIA, S. P; GALLARDO, J. S. P. As danças da Mídia e as Danças na Escola. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v.23, n.2, p. 105-118, jan. 2002 

VARNIER, T. R. et al. Práticas Pedagógicas da Educação Física Escolar: O Ensino em 

Valores em Diversos Conteúdos. In: VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS 

DO ESPORTE, 2015, Vitória. Anais do XI CONGRESSO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE. 

Anais...Vitória, 2015, p. 1-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/users/FELIPE/Downloads/relato_Marcos_Ribeiro_das_Neves.pdf
https://www.lume.ufrgs.br/
http://www.gestaoescolar.diadia.pr.gov.br/modules/conteúdo/conteúdo.php?Conteúdo=126

