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RESUMO 

Objetivamos neste artigo investigar o funk em contexto do Ensino Médio e a partir disso 

propor uma possibilidade metodológica para seu ensino, enfatizando a sua manifestação 

cultural e utilizando seu ritmo como prática pedagógica para ensinar os temas 

transversais. Assim, optamos por desenvolver essa pesquisa com 35 adolescentes do 

primeiro ano do Ensino Médio de uma escola Estadual, situada no município de 

Cariacica - Espírito Santo ES, onde ao final da pesquisa aplicamos um questionário para 

avaliar o nível de satisfação dos mesmos. Esse estudo se deu por meio da pesquisa-ação, 

onde o enfoque foi investigar o ensino do funk na Educação Física escolar e quais os 

impactos disso na formação humana dos alunos dentro dessa etapa de ensino. Contudo, 

podemos inferir que esta pesquisa nos permitiu ter uma aprendizagem única sobre como 

aplicar o estilo funk na escola, pois nos acrescentou conhecimentos teóricos e práticos 

que serão essenciais em nossa prática de ensino no futuro. 

 

 

Palavras chave: Ensino do funk; Educação física; Ensino médio. 



 

ABSTRACT 

 

This article aims to investigate the funk in the context of High School and from there 

propose a methodological possibility for its teaching, emphasizing its cultural 

manifestation and using its rhythm as a pedagogical practice to teach transversal  

themes. Thus, we chose to develop this research with 35 adolescents of the first year of 

High School of a State school, located in the city of Cariacica - Espírito Santo ES, 

where at the end of the research we applied a questionnaire to evaluate the level of 

satisfaction of the same. This study was carried out through action research, where the 

focus was to investigate the funk teaching in Physical Education in schools and what the 

impacts of this in the human training of students in this stage of teaching.  

However, we can infer that this research allowed us to have a unique learning on how to 

apply the funk style in school because it added us theoretical and practical knowledge 

that will be essential in our teaching practice in the future. 

 
Keywords: Teaching funk; Physical Education; High school. 



 

RESUMEN 

En este artículo investigamos el funk en el contexto de la Enseñanza Media ya partir de 

ello proponer una posibilidad metodológica para su enseñanza, enfatizando su 

manifestación cultural y utilizando su ritmo como práctica pedagógica para enseñar los 

temas transversales. Así, optamos por desarrollar esa investigación con 35 adolescentes 

del primer año de la Enseñanza Media de una escuela estatal, situada en el municipio de 

Cariacica - Espírito Santo ES, donde al final de la investigación aplicamos un 

cuestionario para evaluar el nivel de satisfacción de los mismos. Este estudio se dio por 

medio de la investigación-acción, donde el enfoque fue investigar la enseñanza del funk 

en la Educación Física escolar y cuáles los impactos de ello en la formación humana de 

los alumnos dentro de esa etapa de enseñanza.  

Sin embargo, podemos inferir que esta investigación nos ha permitido tener un 

aprendizaje único sobre cómo aplicar el estilo funk en la escuela, pues nos ha añadido 

conocimientos teóricos y prácticos que serán esenciales en nuestra práctica de 

enseñanza en el futuro. 

 

Palabras clave: Enseñanza; Cultura corporal de movimiento; Funk; la escuela; 

Enseñanza secundaria. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Considerando os diferentes conteúdos que compõe a Educação Física escolar, 

identificamos que cada um deles tem em certa medida se tornado objeto de estudos no 

campo acadêmico da área. Em específico ao conteúdo dança, identificamos que há uma 

ampla discussão sobre o tema dentro das aulas de Educação Física, sobretudo quando 

ela cria possibilidades para desenvolver investigações a partir de problemas culturais e 

apresenta soluções para intervir nos sujeitos em desenvolvimento - por meio das suas 

expressões com o corpo através do dançar. 

Por esse motivo, resolvemos nos debruçar sobre o estilo cultural funk, que segundo 

Medeiros (2006, p. 13), dentre as gírias dos negros americanos “[...] também significava 

dar uma apimentada à base musical, como acrescentar riffs (frases musicais repetidas) 

ao som de uma pancada mais rápida.” 

O funk é um estilo musical que teve início nos Estados Unidos no final da década de 

1960, tendo forte influência de estilos como o soul music, R&B, jazz, rock e da música 

psicodélica. No começo, o estilo era considerado indecente, pois a palavra funk tinha 

conotações sexuais na língua inglesa. James Brown é considerado como o precursor do 

funk, em virtude dele ter criado a soul music, estilo esse que serviu como base para a 

invenção do funk. Além disso, James Brown também colocou o funk no cenário 

internacional. Ele acrescentou o toque swing, um estilo de dança que surgiu em Nova 

York e que agregou um ritmo mais dançante ao estilo do funk.  A partir da década de 70 

George Clinton reformulou o funk, apresentando um estilo de música mais pesado que 

ficou conhecido como P-Funk. Através de suas bandas Parliament e o Funkadelic, ele 

conseguiu trazer a influência da música psicodélica para o estilo do funk
1
. 

A década de 80 foi marcante no contexto histórico do funk, em consequência da 

transformação que se teve. O funk tradicional foi ganhando outros parâmetros, fazendo 

com que bandas como Red Hot Chili Pepspers também se apropriasse desse estilo, e 

apresentasse novas características como a fusão de guitarras distorcidas de heavy-metal 

com batida do funk
2
.  

Dessa forma, conforme o autor, o funk foi ganhando seu espaço entre milhares de jovens 

norte-americanos até chegar ao Brasil no ano de 1970, começando pelo Rio de Janeiro e 

logo passou a sofrer preconceito, sendo visto pela sociedade como um fenômeno de 

marginalidade. Entretanto, esse preconceito foi se quebrando aos poucos, em 1989 com     
                                                      
1
 https://brasilescola.uol.com.br/artes/funk.htm  

2
 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-funk/ 

 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/funk.htm
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-funk/
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o reconhecimento do Fernando Luís Mattos da Matta – conhecido como DJ
3 

Marlboro, 

que já trabalhava em algumas discotecas e tinha acabado de ganhar o concurso nacional 

de DJs, organizado pelo Disco Mix Club (DMC). Essa premiação levou Marlboro até 

Londres, onde disputou a etapa internacional, mas, acabou perdendo. Em contrapartida, 

conheceu outros ritmos como o electro, dance e Black, comprou tudo o que pode e 

voltou ao Brasil com o projeto de nacionalização do funk. 

Ainda em 1989 o funk já tinha ganhado sua “brasilidade”, pois, Marlboro criou músicas 

com cenário da cidade maravilhosa como plano de fundo. E acabou implantando assim 

o seu primeiro projeto, que possuía músicas como “Acari”, rap de arrastão, entre outros. 

Em 1990, Marlboro lançava o seu segundo trabalho, conhecido como funk Brasil 2, a 

partir daí, o ritmo passou cada vez mais a ser reconhecido mundialmente, pois, depois 

de Marlboro, outros DJs começaram a aparecer e mostrar o seu trabalho. Nomes como 

DJs Big Boy e Ademir Lemos, Mc
4
 Cidinho e Doca, Mc Claudinho e Buchecha, Mc 

Marcinho, Latino, Mr Catra, Bonde do Tigrão, Tati Quebra Barraco, Mc Perla e entre 

outros, foram fundamentais para a propagação do estilo funk perante o cenário nacional 

e internacional. Além disso, algumas músicas começaram a ganhar espaço em algumas 

novelas que eram “febre” naquela época.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 No inglês mais conhecido como disc jockey, que na versão em português significa disco jóquei. 

4
 Sigla utilizada para Mestre de cerimônia. 
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Para Medeiros (2006) a partir desse reconhecimento, começaram a aparecer os prós e 

contras, algumas pessoas não eram a favor desse ritmo por falar sobre a realidade que as 

pessoas vivenciam na favela. Um exemplo é a música “feira de Acari”, que conta sobre 

um comércio de produtos roubados na feira, mais conhecido como “roubato”. Outras, já 

diziam que tudo isso era e ainda é um valor cultural, onde o compositor vai expressar tudo 

àquilo que é passado e que traz sentido para sua comunidade. Esses fatores podem ser 

influenciados pela sua criação e até o seu meio. E foi exatamente o que aconteceu quando 

Fernando Luís decidiu criar sua música. E assim, o funk conquistou os cadernos culturais. 

Após conquistar a comunidade, o funk foi visto como criminalização e perseguição, 

porque em 1992 algumas facções rivais começaram a reproduzir em pleno asfalto os 

rituais dos bailes de briga. E como a sociedade desconhecia esse tipo de coisa, acabou 

acontecendo um grande susto, as pessoas achavam que era assalto. Sendo assim, o funk 

acabou sendo mal interpretado e sendo visto como um levante de assaltantes, por isso, o 

nome de “funkeiro”, que era usado como conotação de violência até passar por 

modificações e ser substituído por meninos de rua. Contudo, essa violência acaba gerando 

uma perseguição interna e externa a essas pessoas, pois na maioria dos casos, os sujeitos 

envolvidos nesse contexto, acabam abandonando a escola no ensino fundamental para 

ajudar a família. Muitas vezes, quem esta de fora não tem o olhar sensível que deveria 

sobre essas crianças, conforme destaca Medeiros (2006, p. 120). 

A perseguição contra o funk é mero reflexo disso. Tocou – se em algumas 

feridas sociais aqui para explicar por que você e eu sempre ouvimos falar que 

“funkeiro é bandido” ou que “funk é coisa de analfabeto”. Generalizações 

absurdas de uma pequena oligarquia que associa o contexto de crime das 

favelas ao ritmo funk e às pessoas que fazem parte dele. Que tenta diminuir o 

valor cultural desses relatos pela falta de diplomas pendurados na parede. 

 
 

Mas, não e só essa violência que é vivenciada pelos sujeitos que escutam o funk, os 

meninos negros de favela e com baixa renda, são os que mais sofrem com essa 

descriminalização, pois segundo Medeiros (2006, p. 25) 

[...] para entender o processo de criminalização do funk, é inevitável falar 

sobre o processo de criminalização de crianças e adolescentes negros, pobres 

e favelados. Um só acontece por causa do outro. Estereótipos que durante 

anos foram alimentados e que podemos ver abertamente nas conversas de bar 

e em algumas matérias tendenciosas na imprensa. 
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Em razão desses preconceitos que são vistos até os dias atuais, optamos por desenvolver 

essa pesquisa com adolescentes do primeiro ano do Ensino Médio, no sentido de tentar 

captar as influências e as compreensões que eles têm a respeito do funk. Entendemos 

que o ambiente escolar é um espaço favorável para se trabalhar diversas unidades 

temáticas, em específico na disciplina de Educação Física e isso inclui o funk como um 

desdobramento do conteúdo dança a ser explorado por meio da abordagem pedagógica, 

visto que [...] a escola é uma das grandes responsáveis pelo trabalho a favor da 

indiscriminação que se apresenta em diversos textos e contextos (SANTOS; 

FIGUEIREDO, 2003, p. 114). 

A princípio, este estudo tem o propósito transmitir por meio do trabalho com conteúdo 

dança evidenciar que o funk, não é simplesmente um estilo, mas tem o seu valor 

cultural, sendo em alguns casos usado como ferramenta de enfrentamento à opressão, 

denúncias, reflexão, entre outros temas, ampliando assim a possibilidade de trabalho 

dentro do ambiente escolar. 

Apesar de já terem quebrado vários pretextos sobre a criminalização do funk, ainda 

existe uma forte oposição que crê que tal gênero musical representa a marginalidade das 

periferias brasileiras, chegando em alguns casos a repudiar veemente a escuta de tais 

musicas, feitas as ressalvas de algumas letras musicais. Diante desse contexto, e por 

considerarmos que o funk representa parte da cultura brasileira pelo qual milhares de 

jovens se interessam, como um meio de identificação enquanto grupo social, notamos a 

possibilidade de mediação com o estilo nas aulas de Educação Física em ambiente 

escolar. Partindo desse princípio é necessário utilizar a educação como medida de 

conhecimento para se aprofundar dentro desse âmbito. De acordo com Strazzacappa, 

 
 

A realização de projetos de ensino de dança em escolas deve ser 

incentivada, uma vez que a escola é uma instituição reconhecida pela 

comunidade e tem infra-estrutura física básica para sua concretização 

(salas de aulas e aparelho de som) (STRAZZACAPPA, 2003, p. 78). 

 

 
Desse modo, identificamos a importância que a escola tem dentro desse processo de 

ensino-aprendizagem, e de que é possível incluir o estilo cultural do funk dentro do 

currículo pedagógico da Educação Física. Desta forma, o funk é trabalhado como 

unidade temática, proporcionando para os alunos um conhecimento histórico cultural e 

prático. Segundo Santos e Figueredo: 
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A dança presente nas aulas de Educação Física torna-se, para o aluno, 

um campo vivenciado de muitas experiências do movimento humano 

e, também, um campo de resgate cultural e social do ser humano na 

sociedade contemporânea (SANTOS; FIGUEREDO, 2003, p. 109). 

 

 
O objetivo principal desse estudo consiste em investigar se o ensino do funk se faz 

presente no contexto do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de 

ensino, o que os estudantes pensam sobre essa manifestação cultural, e propor uma 

sequência pedagógica sobre o ritmo, no sentindo de desmitificar alguns temas que o 

transversalizam, bem como seus limites e possibilidades na disciplina de Educação 

Física. 

Por esse motivo, elaboramos um plano de ação com sequências de aulas onde 

conseguimos debater sobre temas como: preconceito, marginalidade, drogas e 

sexualidade e, na tentativa de contribuir para o desenvolvimento de um pensamento 

crítico desses alunos. Além disso, buscamos fazer com que eles expressassem questões 

envolvendo o cotidiano no bairro, em casa e dentro da própria escola. 

Contudo, procuramos por meio desta pesquisa evidenciar uma possibilidade de 

sistematização do estilo do funk nas aulas de Educação Física, dentre outras possíveis. 

Entendermos que tal prática é fundamental para o desenvolvimento social, psicomotor e 

cultural dos alunos, visto que seu conteúdo aborda tanto a parte teórica quanto a parte 

prática e auxilia no processo de intelectualidade dos estudantes. 

 

 
2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar uma proposta de intervenção 

com a dança, ligada ao estilo musical funk, analisando como os alunos se relacionam 

com esse conteúdo e evidenciando maneiras para desenvolver esse estilo cultural no 

Ensino Médio nas aulas de Educação Física. 

Em razão disso, ele corresponde a uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

exploratória, assumindo a pesquisa ação como procedimento metodológico. De acordo 

com Barbier, (2002, p. 17) “[...] a pesquisa ação não é uma simples transfiguração 
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metodológica da sociedade clássica. Ao contrário, ela expressa uma verdadeira 

transformação da maneira de conceber e fazer pesquisa em Ciências Humanas.” 

Nesse sentido, o estudo contou com o levantamento de escolas e delimitação daquela 

em que a pesquisa ação seria desenvolvida. Dentro desse processo, conseguimos contato 

com duas: EEEFM “Ary Parreiras”, situada no bairro Vila Capixaba; e EEEFM 

“Hunney Everest Pioversan” (Polivalente), do bairro São Francisco, ambas localizadas 

no município de Cariacica, Espírito Santo (ES). As duas possuíam contexto social 

delimitado. Porém, escolhemos a escola EEEFM “Hunney Everest Pioversan”, pelos 

seguintes fatores: a professora já estava trabalhando com o conteúdo dança; pelo 

acolhimento dos alunos; e por perceber a necessidade de se debater assuntos correlatos à 

vivência diária dos alunos nos arredores da escola. 

Portanto, após observações de duas aulas, nós pesquisadores e a professora de Educação 

Física sentamos para montar o plano de ação tematizando o ensino do funk. Nesse 

momento, foram mobilizados elementos teóricos provenientes dos estudos da vivência 

de duas disciplinas cursadas no 5º período (2017/1)
52

 do curso de licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. 

O plano de ação foi constituído com a proposta de sete intervenções: a primeira aula 

com algumas dinâmicas de perguntas para diagnosticar os interesses dos alunos; 

segunda aula, voltada para a história do funk, de como ele surgiu, com isso, 

apresentamos um vídeo e depois pedimos que eles fizessem um relatório; na terceira 

aula, propomos a iniciação do passinho
63

, trazendo algo que eles já dominavam e 

pudessem apresentar na aula, esse momento também contou com a participação de um 

membro externo (professor de dança) que fez demonstrações de passos de dança para os  

alunos; a quarta e quinta aula, se constituiu de um debate, no qual nós e a professora 

levamos duas entrevistas
74

 que discutiam a realidade de dois jovens MCs, nesse 

momento percebemos que isso mexeu muito com eles, alguns falaram que é trabalho 

infantil, outros, já achavam que com o acompanhamento da mãe já era algo aceitável, 

pois havia um responsável presente; a sexta aula, eles apresentaram algumas músicas do 

seu cotidiano, a maioria descrevia letras que faziam apologia a drogas e a mulher; na 

 

                                                      

5
  ATIF em experiências de ensino com temáticas transversais e oficina de docência em temáticas 

transversais. 
6
   Movimento corporal da dança do funk. 

7
  Entrevista 2: Aos 12 anos, MC Pedrinho muda a vida da família com sucesso no funk. 
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última aula, fizemos uma apresentação de tudo o que foi discutido e vivenciado durante 

aquelas aulas e das contribuições daquele conteúdo para a formação humana de cada um 

deles. 

A produção dos relatórios e coleta de dados aconteceu por meio de um questionário com 

cinco perguntas fechadas (com opções de respostas entre “sim”, “não”, “pouco”, 

“razoavelmente” e “muito”) e quatro questões abertas. 

As intervenções foram realizadas com uma turma de 35 alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio, “EEEFM Hunney Everest Pioversan” (Polivalente), localizada no bairro 

São Francisco, em Cariacica – ES. Correspondeu a um total de sete intervenções que 

aconteceram todas as terças feiras no horário matutino na segunda aula, entre 7h50 às 

8h40, no período de três meses, entre outubro e dezembro do ano de 2017. 

Toda semana, sentávamos com a professora responsável (de Educação Física) quando 

planejávamos e discutíamos o que era interessante levar para a dinâmica em sala. Nesse 

meio tempo, a pesquisa envolveu a elaboração de um plano de ação, planos de aula 

semanais para as intervenções, diário de campo e relatórios que contribuíram para o 

acompanhamento e avaliação do processo. Para analisar os dados, agrupamos as 

respostas dos alunos do questionário no Excel e a partir dele elaboramos gráficos que 

foram feitos, para servir de base nas analises de dados. No total foram distribuídos 31 

questionários impressos aos alunos, obtendo o retorno final de 18 que constituíram o 

banco de dados final, cuja identificação se apresenta no quadro 1. 

QUADRO 1 – Identificação dos participantes 

Feminino (8) Masculino (10) 

Luísa João 

Gabriela Pedro 

Carla Henrique 

Yasmin Cristiano 

Rafaela Lucas 

Helena Gustavo 

Izadora Caio 

Ana Bruno 
 Emanuel 
 Luiz 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Diante disto, podemos perceber que a maioria dos alunos corresponde ao sexo 

masculino. Porém, isso não atrapalhou o andamento da aula. Isso só intensificou a ideia 

de que meninos também podem dançar e fazer parte da expressão corporal. 
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3. ANALISE E DISCUSSÃO 

 
Para analisar o impacto das aulas com o tema proposto, pensamos em como poderíamos 

saber um pouco mais sobre o cotidiano desses alunos e sua relação com o próprio funk. 

Conhecer o sujeito é fundamental para que o trabalho desempenhado seja eficiente, em 

virtude de que o meio social interfere diretamente no resultado final. Levando em 

consideração critérios como a localidade, convívio social, família e outras influências 

internas e externas que afetam diretamente o sujeito, possibilita um diagnóstico da 

figura do estudante e com isso facilita a criação de mecanismo que possam induzir o 

interesse do aluno pelas aulas. 

O estilo funk passou por uma releitura e foi resignificado dentro das comunidades no 

Rio de Janeiro, criando assim o funk carioca, isso fez com que muitos jovens de 

periferia do Brasil todo se identificassem e se interessassem por esse gênero musical. 

Consequentemente o contexto histórico do funk nacional passa despercebido por muitos 

deles, visto que o apego pelo ritmo se dá mais pela batida e pelas letras musicais. Assim 

a teorização do ensino do funk nas escolas é de extrema importância para ser trabalhada 

dentro do ambiente escolar, pois a partir do momento que a dança vira uma unidade 

temática dentro do currículo pedagógico, é necessário conciliar teoria e prática. Segundo 

Brasileiro (2002, p. 9), “se reconhecemos a Dança como conteúdo, teremos que recorrer 

a ela, assim como recorremos aos demais conteúdos como sendo importantes para a 

formação das crianças e adolescentes”. 

Com base nessa contextualização, e com o objetivo de conhecer as particularidades dos 

jovens da escola com o funk, realizamos um diagnóstico dos alunos a fim de se obter um 

conhecimento prévio sobre eles, e ao final realizamos um prognóstico para identificar 

em que medida as aulas ministradas tiveram algum sentindo/significado no seu processo 

de escolarização e na vida pessoal e social de cada sujeito. 

Ao final de todo o trabalho, combinamos em parceria com a professora, de fazer um 

questionário para avaliar se as intervenções tiveram algum sentindo para aquele grupo 

de alunos. 

Desta forma, dividimos esse questionário em duas partes: um indagando aspectos 

envolvendo o contato que eles já haviam tido com o funk, servindo de suporte inicial 

para fomentar o entusiasmo e outro para usar como prognóstico de suas impressões 

sobre o processo. Esse movimento se fez necessário para avaliar se é possível trabalhar 

o funk como tema transversal na Educação Física escolar e quais os impactos disso na 
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formação dos alunos nessa etapa de ensino. Diante disso, essas intervenções nos 

permitiram um campo de interação com sujeitos e com sua realidade social 

possibilitando assim, várias analises a partir desse processo pedagógico. Conforme, 

Kleinubing e Saraiva (2005, p. 61) 

[...] a partir do entendimento de que a dança – como elemento da cultura de 

movimento, fenômeno que em sua gênese apresenta uma riqueza de 

possibilidades em vivências corporais, sociais e afetivas – tem papel especial 

na formação humana. 

 
 

A partir das respostas dos alunos, elaboramos a Tabela 1, onde apresentamos as 

perguntas que abordavam sobre a prática vivenciada durante o trimestre. 

TABELA 1 – Experiências dos alunos com o funk 

PERGUNTAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

1 – Você já praticou ou prática o funk? 
Sim 10 

Não 8 

2 – Vocês já haviam tido contato com o funk antes? 

Sim 15 

Não 3 

Sim 5 

3 – Sentiu dificuldades de dançar o funk? 
Não 8 

Pouco 4 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

A primeira pergunta correspondeu mais a um termo basicamente prático conforme 

exposto no na Tabela 1, ou seja, se eles já haviam vivenciado o funk. Nesse quesito dez 

alunos (55,6%) responderam que sim e oito (44,4%) disseram que não. 

Alguns estavam meio tímidos ainda, e por isso, metade da turma respondeu que não, 

mas era perceptível que eles conheciam ou já haviam tido contato com esse ritmo em 

ambientes não escolares. Reconhecemos isso através das práticas e por observar que 

eles sempre estavam escutando músicas desse gênero dentro e fora da escola. 

Na segunda questão, da Tabela 1 revela um panorama do grau de contato que eles já 

haviam tido com o funk anteriormente, ou se já tiveram alguma experiência semelhante 

á que nós havíamos proporcionado no decorrer das aulas de Educação Física. Desse 
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modo os dados revelam que quinze alunos (83,3%) já tinham vivências anteriores com o 

funk e três (16,7%) responderam não ter tido contato com o mesmo. 
 

Percebemos com base nesses dados que o funk para eles é algo comum. Conforme 

afirmam Santos e Figueredo (2003, p. 109) 

 
A dança presente nas aulas de Educação Física torna-se, para o aluno, um 

campo vivenciado de muitas experiências do movimento humano e, também, 

um campo de resgate cultural e social do ser humano na sociedade 

contemporânea. 

 
 

E foi sobre essa construção de pensamento /competência dentro das aulas que 

perguntamos a eles se após a vivência em aula, alguma coisa havia mudado em relação 

ao que eles pensavam sobre o funk e o que eles conheciam naquele momento sobre o 

assunto. 

Isso fica evidente quando trazemos as narrativas dos alunos a partir das respostas deles 

as questões abertas do questionário. O aluno chamado Lucas respondeu que alguma 

coisa havia mudado no decorrer desse processo e que achava “que o funk era só mulher 

rebolando, mas na verdade tem muitas coisas que não procuramos saber que são até 

legais”. 

Já a Yasmin ressalta que para ela o funk sempre foi uma experiência divertida, 

considerando que faz bem para a saúde, para o pensamento e ajuda a mudar as pessoas. 

O Henrique destaca que foi uma experiência diferente e difícil ao mesmo tempo. Ao 

analisarmos essas três narrativas, percebemos que as vivências com o funk 

proporcionaram experiências positivas para com esses alunos. 

A sexta pergunta do questionário estava relacionada ao modo como havia sido a 

experiência de produzir a letra de uma música no ritmo do funk, que foi uma das 

propostas do plano de ação. O Emanuel destacou que “foi muito boa. Eu acho que a 

coisa mais legal de produzir uma música é a liberdade de expressão. A pessoa ter 

liberdade de falar de amor, sexo, família, sonhos, etc.” Já a Gabriela nos diz que “foi 

muito difícil, pois as letras se referiam as coisas que são difíceis de falar.” 

Nessa fala, percebemos o quanto foi importante para ele esse momento de expressar 

suas ideias, sentimentos e projetos de vida, ou mesmo de falar tudo aquilo que estava 
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sentindo naquele momento. Percebemos o como é fundamental trazer a dança como 

forma de expressão que passa pelo corpo e se traduz em movimentos corporais. 

Além de provocar um ambiente de reconhecimento do próprio espaço e do seu próprio 

ser, a dança permite por meio de seus mecanismos estimular o respeito mútuo entre os 

praticantes, visto que ela trabalha com as praticas corporais a fim de proporcionar uma 

pluralidade cultural no individuo. Para que ele possa ser potencializado dentro de 

conceitos culturais e sociais ao ponto de se tornar sensível para saber lidar com  

diversos tipos de situações que possam ocorrer em seu cotidiano na sociedade. 

Em relação ao grau de dificuldades apresentado pelos alunos em relação a sua 

experiência com o funk, oito alunos (47,1%) responderam não ter tido nenhuma 

dificuldade, cinco (29,4%) alegaram ter tido muita dificuldade e quatro (23,5%) 

destacaram ter tido pouca dificuldade em relação a sua vivência em aula com o 

conteúdo dança. 

Nesse sentido, identificamos que a maioria não demostrou muita dificuldade de se 

apropriar e executar o conteúdo dança, ao passo que menos da metade dos sujeitos 

destaca a dificuldade de realizar os movimentos do ritmo. É importante destacar que 

durante as aulas, enfatizamos sempre a necessidade de um ajudar o outro com o objetivo 

de desenvolver o relacionamento interpessoal entre eles e posteriormente perceber que 

cada colega possui o seu tempo de aprender, dançar e executar o seu movimento. Desta 

maneira, eles entendiam que a maneira “correta” de se dançar é a que eles se sentiam 

bem e que fizesse parte do seu repertorio cultural. Mas vale ressaltar que para eles os 

movimentos “não conhecidos” também eram peças fundamentais para a construção da 

experiência e exploração do próprio corpo. Como destacam Santos e Figueredo (2003, 

p. 109) 

 
Ensinar e aprender a dança é vivenciar, criar, expressar, brincar com o 

próprio corpo; é deixar-se levar pela descoberta de inimagináveis 

movimentos, é descobrir no corpo que o que é certo pode estar errado e o que 

é errado pode estar certo. 

 

 
Para dar visibilidade as respostas dos alunos sobre o grau de contato que eles já haviam 

tido com a dança de maneira geral e o que no olhar deles foi mais significativo dentro 

das aulas, elaboramos a Tabela 2. 
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TABELA 2 – Experiências dos alunos com da dança 

PERGUNTAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

A) No ensino médio vocês já viram dança? 

Sim 10 

Não 2 

Pouco 4 

Razoavelmente 2 

Sim 10 

B) A dança na Educação Física e importante? 

Não 2 

Pouco 4 

Razoavelmente 2 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
A Tabela 2 revela o grau de contato que eles já haviam tido com o conteúdo dança de 

modo mais geral no Ensino Médio. É preciso destacar que no momento da nossa entrada 

na escola a professora de Educação Física já estava trabalhando esse conteúdo, nesse 

caso a maioria já demonstrava ter alguma experiência com a dança. 

Conforme Tabela 2 dez alunos (55,6%) disseram que sim, já haviam tido experiência 

com dança. Quatro (22,2%) responderam ter pouco vivência, dois (11,1%) relataram 

que tiveram um contato razoável e outros dois afirmaram não ter tido nenhum contato 

(11,1%). Sobre essa experiência que eles já possuem com a dança, a maioria tinha 

frequentado aulas de forró, ou escolas de balé clássico e nunca necessariamente o funk 

em específico. Nesse caso, esse foi nosso grande desafio nessa caminhada, levar coisas 

novas e que saíssem um pouco das experiências anteriores. 

Para dar visibilidade a importância que os alunos atribuem ao conteúdo dança (questão 

B), nesse quesito dez alunos (55,6%) responderam que a dança é muito importante na 

Educação Física, quatro (22,2%) alegaram ser razoavelmente importante, dois (11,1%) 

deram pouca importância e dois (11,1%) consideraram sem importância. Com base 

nesses dados notamos que a maioria dos alunos concorda com a significância/relevância 

que tem o ensino da dança para o processo de aprendizagem. Sobre isso, Reckziegel e 

Stigger (2005, p. 69) ressaltam que a dança é "[...] uma alternativa de subsistência 

pessoal e uma possibilidade de transformar seu meio, a partir do resgate de outros 

jovens em situação de liminaridade". 
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Nesse sentido, compreendemos que a dança é uma demanda a ser trabalhada na escola, 

devido grande parte dos alunos mostrarem interesse no conteúdo abordado. E foi através 

dessa demonstração de curiosidade que perguntamos sobre o grau de satisfação deles 

em relação ao estudo do conteúdo funk no último trimestre do ano letivo de 2017, 

conforme revelado no Gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1 – Grau de satisfação com o conteúdo funk 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Ao solicitarmos que cada aluno elencasse o grau de satisfação em relação a sua 

experiência com o funk identificamos que: seis alunos (33,3%) deram nota dez 

expressando grande satisfação; quatro alunos (22,2%) deram nota oito; três alunos 

(16,7%) indicaram nota sete, e um aluno (5,6%) deu nota nove, três, dois e zero 

respectivamente. Alguns até escreveram dizendo que “foi muito bom”, ou, “poderia ser 

melhor se tivesse citado mais o funk raiz”. 

Diante dessas respostas, foi possível explorar os anseios deles em relação a outros 

ritmos contudo que perguntamos se havia a necessidade levar outros ritmos de dança as 

aulas de Educação Física. As respostas apresentam variáveis entre sim e não conforme 

gráfico 2. 

Dez Nove Oito Sete Três Dois Zero 

23% 

6% 

18% 

35% 6% 

6% 6% 
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GRÁFICO 2 – Necessidade de abordar diferentes ritmos de dança 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Conforme Gráfico 2, quinze alunos (83,3%) ressaltaram a necessidade de se dar 

continuidade ao ensino da dança envolvendo também outros ritmos que não apenas o 

funk. Outros três alunos (16,7%) demonstraram não ser importante conhecer e vivenciar 

outras modalidades de dança. 

Destacamos que dentre aqueles que responderam sim para a necessidade de conhecer e 

experimentar outras danças colocaram alguns ritmos que eles gostariam que fossem 

trabalhados nas aulas de Educação física, conforme apresentado no Gráfico 3. 

 

 
GRÁFICO 3 – Estilos de dança que os alunos gostariam de aprender 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Os alunos além de apresentarem uma diversidade de ritmos também fazem essa proposição 

de forma bem equilibrada. Ou seja, de 18 alunos, 12 fizeram a recomendação de outro 

gênero musical além do funk. Dentre as propostas encontram-se o ensino do Hip hop, do 

Pop, do Rap e do Rock com indicação de dois alunos (16,7%) respectivamente, seguido do 

Balé, da dança Clássica, do Forró e do Samba com indicação de um aluno (8,3%) para cada 

uma das modalidades respectivamente. 

No Gráfico 4 apresentamos os resultados em reação a pergunta se para os alunos havia 

mudado alguma coisa em relação ao que eles pensavam sobre o funk e o que eles 

conheceram após as intervenções. 

 

 
GRÁFICO 4 – Impressões dos alunos sobre o funk 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando questionados se mudou alguma coisa em relação ao que eles pensavam sobre o 

funk e o que conhecem hoje, doze alunos (66,7%) responderam que não, e seis alunos 

(33,3%) disseram que sim. 

Quando perguntados sobre os pontos positivos e negativos ou que aconteceram a partir 

das intervenções, alguns alunos relataram o fato de não se trabalhar o funk mais 

originário/natural/raiz, outros disseram que a experiência foi sim muito positiva, mas, 

essa resposta do “não” é uma negação a algo que eles já sabiam e percebiam durante o 

contexto e o envolvimento da mídia ou até pelo seu próprio contexto social, como a 

religião. 

Já as pessoas que relataram positivamente tiveram a sensação de algo muito novo e fora 

do seu contexto, pois, para alguns o sim significa que já sabiam o que era o funk e já 
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possuíam algum contato com o mesmo, mas as forma de como levamos o conteúdo, 

ficou para esses alunos como algo inovador, repleto de conhecimento, pois abordamos 

um tema/objeto que faz parte do cotidiano deles. 

Diante disso, ressaltamos a necessidade de levar conteúdos com temas mais 

direcionados para determinados locais, pois é com esse reconhecimento que se 

proporciona um processo de (re)construção e aceitação da uma determinada 

manifestação cultural. Conforme destaca Brasileiro (2002, p. 10), 

 
Reconhecemos a importância de repertórios da cultura local, porém faz-se 

necessário conhecer/explorar as referências acerca da dança e seus diferentes 

repertórios, bem como as possibilidades de improvisação e (re)construção 

coreográfica. 

 
Nesse sentido, percebemos a importância da Educação Física e do papel da pesquisa na 

vida do professor, pois, foi através do conhecimento da parte social que tive com essas 

crianças juntamente com os conhecimentos advindo da minha formação inicial que eu 

consegui perceber a necessidade de levar até a realidade desses alunos um 

conhecimento que embora muito presente na vida cotidiana deles não se fazia presente 

como conteúdo de ensino no contexto escolar de forma sistematizada. Esse pensamento 

vai de encontro com o estudo de Kleinubing, et al. (2012, p. 715) que também 

experienciaram elementos da dança no contexto da Educação Física. 

 
Dessa forma, compreendemos que o espaço – tempo de Educação Física no 

contexto escolar pode proporcionar aos estudantes possibilidades de 

movimentos e experiências outras, que não sejam somente aquelas já 

arraigadas. Nesse universo, mas que possam vivenciar práticas que passarão a 

pertencer ao mundo vivido. Acreditamos que é importante saber quais 

práticas os estudantes realizam, tanto no contexto escolar como o não escolar, 

pois essas informações possibilitam (re) organizar as atividades propostas nas 

aulas, como também servem para nos aproximar do universo dos estudantes e 

entender suas práticas. 

 

 

Assim, notamos a importância do contexto que esses alunos estão inseridos na 

construção das aulas de Educação Física e de todo o Projeto Político e Pedagógico da 

escola. Porém, para isso acontecer é necessário a participação da comunidade escolar e 

todos aqueles que estão diretamente envolvidos com os alunos. Isso, leva ao melhor 
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entendimento dos conteúdos e do direcionamento das aulas, influenciando nas vivencias 

propostas e no olhar sensível para o outro. 

Compreendemos que isso, permite ao professor proporcionar conteúdos e possibilidades 

diferenciadas no processo de ensino-aprendizagem. O que fica evidente na compreensão 

dos alunos em relação ao trabalho desenvolvido sobre o funk e sobre outros estilos 

envolvendo a dança vai à direção da afirmativa de Kleinubing e Saraiva de que, 

[...] um novo olhar do professor de educação física, buscando compreender 

esse movimento, que de modo geral, objetiva (re)integrar o ser humano com 

sua natureza biológica e cultural, individual e coletiva. É importante salientar 

o compromisso da educação física com atividades que contribuam para a 

formação dos sujeitos. Essa contribuição, necessariamente, passa pela 

ampliação das práticas corporais, pois somente com práticas corporais 

próprias, que sejam autênticas para o sujeito que as realiza, descobre e 

constrói, é que esse poderá perceber-se uma totalidade, exigindo 

constantemente um processo de ressignificação de seus movimentos a partir 

do contexto em que se inserem (KLEINUBING; SARAIVA, 2009, p. 200). 

 
 

Contudo, podemos inferir que essa pesquisa nos possibilitou um aprendizado ímpar 

sobre como aplicar o estilo funk na escola, pois nos agregou conhecimentos teóricos e 

práticos que serão essenciais futuramente na nossa prática docente. 

 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Objetivamos nessa pesquisa apresentar os resultados de uma pesquisa-ação, que utilizou 

como proposta de intervenção a dança, trabalhando especificamente com o estilo funk. 

Para tanto contou com a participação de 35 alunos ao longo do processo, o que nos 

permitiu analisar como eles se relacionam com esse conteúdo e evidenciando maneiras 

para desenvolver um trabalho com essa manifestação cultural nas aulas de Educação 

Física no Ensino Médio. 

Compreendendo assim o objetivo, analisamos o estudo e nos baseamos em realidades 

sociais e demandas sobre uma determina escola que se localiza em bairro carente. 

Percebemos como esse trabalho foi essencial e marcou a vida desses jovens, pois,  

trouxe a esses adolescentes um olhar mais crítico sobre o próprio funk. Além disso, 

possibilitou novas experiências e possibilidades a partir daquilo que era comum no seu 

cotidiano. 
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Compreendemos que ao resgatar o contexto histórico do funk e demonstrar através da 

prática pedagógica a sua vivência corporal, permitiu que os alunos pudessem conhecer a 

partir de outro olhar sobre a cultura envolvido o universo do funk. 

Desse modo, a pesquisa oportunizou aos sujeitos envolvidos a reflexão sobre sua prática 

e seu meio, contribuindo assim para a formação do aluno durante o processo de ensino e 

aprendizagem, visto que, as práticas vivenciadas se tornaram um meio de convivência, 

aceitação e reconhecimento. Tudo isso foi captado a partir da participação dos alunos 

nas aulas, e na criação de pequenas coreografias, onde eles elaboraram alguns passos e 

associaram a outros praticados fora da escola. 

O estudo também nos permitiu identificar a entrega dos alunos nesse processo, de modo 

que eles forma expondo que a experiência foi algo significativo para eles, gerando 

prazer e a interação entre seus pares. Também foi possível captar movimentos de (re) 

significação se deu por meio de expressões através da dança e na escrita por meio das 

respostas dos questionários e de diálogos e debates em sala. 

Contudo, é importante destacar que há várias maneiras de se trabalhar a dança na 

Educação Física no contexto escolar, modificando e criando possibilidades de 

experimentação levando em consideração uma progressão pedagógica que envolva os 

próprios adolescentes. 

Além disso, a troca de experiências entre professores e alunos foi fundamental para o 

processo de aprendizagem, pois, cada aluno que ali estava inserido trazia consigo uma 

bagagem cultural que contribuiu para esse estudo. Também a professora de Educação 

Física da escola e nós, fomos trazendo elementos para as aulas contribuindo assim para 

nosso processo de formação como futuros professores. 

Entendemos a importância de fazer essa junção entre o conhecimento e a cultura dos 

alunos, de modo a proporcionar a eles construção de ideias, pensamentos e expressões. 

Tudo isso foi sendo revelado nas falas deles, nos passos “ousados” dentro da quadra na 

hora de dançar. 

Diante dessas contribuições, percebemos a necessidade de trabalhar a dança dentro das 

aulas de Educação Física, pois muitos elementos ainda poderiam ser explorados nesse 

contexto a partir do mesmo tema. Conforme relatos de alguns alunos a dança poderia 

ser trabalhada o ano todo. Outros até, já estavam pensando na possibilidade de fazer um 



29 
 

 

 

 

festival de dança e mostrar tudo aquilo que foi apreendido nas aulas para toda a 

comunidade escolar em uma data comemorativa. 

Compreendemos assim como Strazzacappa (2003) que é preciso que se desenvolvam 

projetos de ensino com a dança nas escolas. No entanto, também se faz necessários 

novos estudos envolvendo outros contextos culturais e outros ritmos de dança que 

possam contribuir para pensar possibilidades de ensino nas aulas de Educação Física, de 

modo que se proponham a desmitificar preconceitos, mesmo sabendo que existam 

limitações e resistências dentro da própria escola. Além disso, é necessário que o 

conteúdo dança seja problematizado também em outras etapas de ensino. 
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