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1) Resumo 

O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo o movimento funk na 

cidade de Volta Redonda na atualidade. O objetivo deste artigo é analisar a 

organização desse gênero musical na cidade de Volta Redonda, a partir dos anos 

de 1990 e sua influência na formação da identidade da juventude local. 

 

2) Introdução 

O fenômeno do movimento funk ganhou expressão nacional no início dos 

anos de 1990. Originário dos EUA, esse gênero musical sofreu diversas influências, 

transformações e releituras, passando a ser  principal voz da juventude  das 

periferias, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, porta de entrada desse 

movimento no Brasil.  Esse ritmo está cada vez mais presente em nossa sociedade,  

especialmente entre os jovens. Em Volta Redonda ele reúne setores consideráveis 

da juventude com suas características, formas de pensar, de vestir e de se 

expressar, revelando estéticas e comportamentos de jovens adeptos desse gênero 

musical, que buscam nesse movimento, identidades e novas forma de interação ( 

Neto, 2008). Destaco que esse gênero angariou espaço entre os jovens haja vista 

que possuem uma grande necessidade de aceitação e na perspectiva de se 

diferenciarem e de se identificarem, reúnem-se em grupos específicos, com centros 

de interesse comum.  

Essas questões nos remetem a dimensionam como o funk  influencia o 

espaço urbano e parcelas da juventude. Em Volta Redonda esse processo se torna 

claro com a organização de festivais de música, bailes em clube, encontro em praças,  

etc.. Vale destacar que o movimento funk e os funkeiros, como são conhecidos seus 

participantes, inserem-se no contexto das chamadas ‘tribos urbanas’. Esses grupos 

surgiram como um reflexo da globalização das sociedades modernas na medida em 

que esse processo tende a homogeneização das culturas e à massificação  (Souza e 

Fonseca, 2009).  Todas essas questões remetem a organização da tribo dos funkeiros 

e serão abordados nessa pesquisa, que tem como base a cidade de Volta Redonda 

 

3) Objetivos 

Esse projeto tem como objetivo geral analisar a influência do funk na identidade 

cultural da juventude de Volta Redonda, desdobrando-se nos seguintes objetivos 

específicos:  



a) Analisar o surgimento do funk enquanto gênero musical e sua relação com as 

demandas da juventude negra e da periferia 

b) Analisar como o funk se estabeleceu e se difundiu em Volta Redonda 

c) Destacar as principais características dos funkeiros e como esse movimento 

influencia a juventude em nossa cidade nos aspectos políticos, sociológicos, 

comportamentais, etc) 

 

4) Metodologia 

Este projeto situa-se nos limites definidos pela História Social e da Sociologia. 

Para a realização desse projeto utilizaremos os instrumentos metodológicos de 

pesquisa empírica em arquivos de jornais e periódicos da cidade, além de arquivos 

imagéticos e iconográficos. As produções historiográficas, sociológicas que abordam 

a problemática da pesquisa, também serão utilizadas e constituem uma importante 

fundamentação teórica da pesquisa.  

 O presente projeto também se utilizará largamente da história oral, que será 

de extrema importância neste trabalho, apropriando-se da possibilidade da história 

oral de preencher as lacunas da história, para compensar a falta de documentação, 

aproximando-se daquilo que Amado e Ferreira (2000,17) afirmam com propriedade:  

Esta técnica facilita a possibilidade de obter características desses grupos sociais, 

pois o indivíduo inserido neste contexto, reflete as características do universo 

pesquisado. 

5) Desenvolvimento 

O Funk surgiu nos EUA, nos anos de 1960 como derivação do Soul Music, 

um dos elementos de expressão na luta pelos direitos civis dos negros norte-

americano. Com marcações graves, restaurando o discurso crítico e imprimindo uma 

valorização da musicalidade negra, ele radicalizou as propostas, em defesa de uma 

musicalidade típica dos negros  (Arce, 1997) .  

O ritmo chegou ainda ao Brasil na década de 1970 fazendo muito 

sucesso. A porta de entrada do Funk foi o Rio de Janeiro, sendo bem recebido pelo 

público jovem da cidade. Nos anos seguintes ele se espalhou por todo o Rio de 

Janeiro, com a organização de bailes e equipes de som itinerantes como Furacão 

2000 e Pipo’s, chegando nesse período a Volta Redonda, onde bailes passaram a 



serem realizados em diversos clubes como  CTC - Clube dos Trabalhadores 

Cristãos,  New House, Nova Era além do Aero, Náutico e Umuarama. 

Para analisar o surgimento e importância desse gênero musical nos 

basearemos nas obras de  Arce (1997), Araújo (2011 e 2010) e Medeiros (2016). 

Sobre a problemática das tribos urbanas, nas quais os  funkeiros se inserirem, 

utilizaremos os conceitos e análises de Maffesoli (2006), Neto (2013) e Souza (2008) 

 

6) Resultados 

Os resultados preliminares nos mostram que o funk tem influenciado diretamente 

uma significativa parcela da juventude voltarredondense, principalmente aquela que 

mora nas periferias da cidade, possibilitando a compreensão do comportamento e 

da ética desses jovens e o respeito à pluralidade cultural e novas formas de 

expressão e de vida.  
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