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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar de que forma a cultura 

trazida pelos povos de matriz africana influenciaram na formação cultural brasileira, 

especialmente no âmbito da identidade musical. Procuraremos, ainda, verificar de 

que forma manifestações culturais contemporâneas urbanas como o caso do “fluxo” 

em São Paulo ou “funk carioca”, no Rio de Janeiro, seguem na atualidade, em seus 

contextos intrínsecos, com a permanência da visão sobre os batuques e tradições 

do regime escravista no Brasil. Para tanto, levantamos os povos que para cá vieram 

e as festas que têm, como referência, a utilização de traços da cultura africana, 

classificadas pelos brancos europeus como batuques e a visão que a sociedade dos 

séculos XVII, XVIII, XIX e XX tinha em relação a cultura desses povos. 

 

Introdução 
Movido pela importância das tradições da cultura dos povos de matriz 

africana, e pelas novas formas de manifestações culturais contemporâneas como o 

caso do funk carioca no Rio de Janeiro ou fluxo em São Paulo é que esta pesquisa 

de iniciação científica, com o tema, uma análise histórica das influências da cultura 

dos povos de matriz africana sobre a identidade musical brasileira, esta sendo 

desenvolvida. 

 

Objetivos 
Esta pesquisa pretende gerar um estudo sobre a influência do estilo musical 

(funk carioca, surgido no Rio de Janeiro e que também é conhecido como fluxo em 

São Paulo), na formação social dos jovens que seguem este estilo musical, e 

posteriormente identificar qual a influência do fluxo, nas comunidades paulistanas 

que vivenciam o movimento.   

 

Metodologia 
A pesquisa bibliográfica está baseada na leitura e entendimento de textos 

científico sobre as origens culturais brasileiras de matriz africana, reportagens que 

falem sobre o estilo musical em questão e análise de letras e vídeos das músicas. 

A pesquisa de campo será realizada coletando, através de entrevistas, as 

diversas opiniões de pessoas que estão inseridas nos diversos setores da 

sociedade, afim de identificar as opiniões da sociedade sobre o fluxo.    
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Desenvolvimento 
A pesquisa foi iniciada no primeiro semestre de 2013 e tem como 

cronograma final junho de 2014, portanto ainda esta em andamento. 

Durante a fase inicial da pesquisa, já identificamos os principais grupos 

étnicos trazidos para o Brasil, de quais regiões do continente Africano eles foram 

tirados, quais as principais manifestações culturais destes africanos trazidos para o 

Brasil, e de que forma estas manifestações culturais influenciam nas novas formas 

culturais contemporâneas como o caso do fluxo. 

Já identificamos um pouco da história do início do movimento funk no Rio de 

Janeiro, sua vinda para São Paulo, sua difusão a nível nacional, os principais estilos 

de funk, e os principais problemas sobre o movimento apontados pelos diversos 

setores da sociedade. 

  

Resultados Preliminares 
Como resultado preliminar, foi apresentado, exposto de forma oral e 

publicado em forma de resumo nos anais do XXVII Simpósio Nacional de História 

organizado pela ANPUH de 22 a 26 de julho de 2013, um artigo científico sobre o 

tema em questão. 
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