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1. INTRODUÇÃO 
 

Grosso modo, a dança é negligenciada na educação formal, seja pela 

falta de conhecimento do professor, seja pela complexidade e variedade de seus 

elementos, ou pela maneira como a mesma aparece nas mídias e nas sociedades ou 

ainda pelo fato do senso comum considerar seu ensino sistematizado como 

feminilizante. Talvez por isso, a dança ainda ocupe prioritariamente redutos 

extracurriculares, principalmente no ensino fundamental I.  

Devido a esse fato, falar em dança na escola é falar principalmente de 

gênero. O gênero configura-se como uma mediação importante para pensarmos o 

modo como se estruturam as relações sociais, as práticas pedagógicas, o ambiente 

de ensino e os significados atribuídos ao corpo e ao conteúdo escolar. Estas 

relações envolvem práticas e crenças bastante definidas pelo tempo, pelo contexto e 

pela cultura e são capazes de afetar a participação das crianças nas atividades 

propostas e, circunstancialmente, as aprendizagens e as relações sociais entre 

alunos e alunas em função daquilo que é considerado masculinizante ou 

feminilizante na contemporaneidade.   

Entendemos o gênero como leitura de se viver as masculinidades e 

feminilidades, além de parâmetro para moldar-se segundo pressupostos das 

mesmas. Assim, comportamentos, atitudes e gestuais das crianças na escola são 

influenciados por concepções que guiam seu jeito de ser e de se relacionar com o 

conteúdo, com o ambiente e com os demais.  

Portanto, ter o gênero como mediador do ensino da dança na escola é 

falar também do corpo como meio pelo qual estamos no mundo e nos fazemos notar 

e reconhecer. Importantes abordagens educacionais creem que o conhecimento 

emerge, em grande parte, através do corpo e a partir de suas experiências vividas. É 

manipulando, cheirando, ouvindo, vendo e experimentando que a criança ressignifica 

e percebe o que aprendeu (GONÇALVES, 1994). Tais abordagens educacionais 

defendem o corpo, seus sentidos e sua cultura como participantes do processo de 

ensino e aprendizagem na escola, principalmente na educação infantil e ensino 
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fundamental I, época em que se solicitam as capacidades e habilidades do corpo 

com mais intensidade e frequência.  

Um processo pedagógico que envolva corpo e gênero e que parta da 

vivência, contato e experiência deve relacionar conhecimento prévio e conhecimento 

escolar de forma crítica. Para dar conta junto às crianças de discussões acerca de 

preconceitos relacionados ao gênero e comportamentos estereotipados sem que as 

mesmas tenham que agir, a princípio, contra a própria concepção, pode-se 

considerar a ludicidade no trato destes temas. Principalmente nesta faixa etária, a 

opção por formas de trabalho e abordagens que tenham como componente a alegria, 

o faz-de-conta e a fruição, podem diminuir a resistência ao conteúdo novo 

(BROUGÈRE, 2004) e, no caso da dança, ao que se julga como conteúdo 

desconhecido ou elemento do universo feminino.  

Por mais homogênea econômica e socioculturalmente que possa ou 

pretenda ser uma escola, pública ou particular, ela recebe sujeitos com diferentes 

perfis, cada qual com sua história, condição econômica, crenças, educação familiar e 

cultura. Mesmo em escolas particulares que atendam exclusivamente determinadas 

classes econômicas, é possível que haja sujeitos, dentre estes, com condições 

diferentes de subsistência, crença religiosa e cultura. Considerando que cada criança 

é um indivíduo, por mais semelhante que possa ser sua condição de vida, parece-

nos correto afirmar que não existe homogeneidade de perfil sociocultural baseado 

somente na condição econômica, condição esta que dita, muitas vezes, o perfil da 

escola e dos sujeitos que lá convivem. 

Com um perfil tão heterogêneo, nem sempre a escola consegue alcançar 

o cerne dos problemas que discute ou tenta ressignificar à luz das disciplinas 

escolares. Se a educação é baseada no diálogo e se este consiste na compreensão 

do que o outro fala e se nem sempre o que o outro fala é somente o que ele queira 

dizer, deve haver nesse processo comunicativo o alcance moral que fundamenta a 

mensagem enviada pelo outro. Nesse processo e no que tange ao ato pedagógico, 

tal compreensão entre educador e educando se dá também a partir do conhecimento 

das bases culturais nas quais o locutor apóia seus argumentos, ou seja, o diálogo se 

dá também pelo entendimento do conteúdo subliminar. Esse conteúdo subliminar é 
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mediado e fundamentado pelo gênero, mas nem sempre é compartilhado por todos 

da escola ou da sala de aula. 

Em relação à dança, o que se percebe acerca de conteúdos polêmicos 

ou daqueles considerados tabus nas escolas de modo geral é uma visão maniqueísta 

de abordagem, ou seja, a visão do professor prevalece como diretriz e se pauta em 

grande parte na perspectiva do poder dominante ou na perspectiva do excluído. Na 

primeira possibilidade, o professor tende a reproduzir a dominação da cultura das 

elites, pois concentra seu discurso e planeja seu programa de curso pautando-se em 

conhecimentos clássicos ou gerais. Na segunda possibilidade, o professor tende a 

desconsiderar o acervo e técnicas gerais da dança, seus processos de construção e 

dimensão estética.   

Contudo, há possibilidades de valorizar contextos regionais referentes à 

dança na escola, principalmente aqueles aos quais os alunos têm acesso. Uma das 

possibilidades, segundo Sotero & Ferraz (2009) é localizar influências no processo 

de contexto e construção daquela dança e comparar todo esse material com os 

mesmos de outras danças com ocorrência regionalizada. Segundo esses autores, 

danças regionais refletem a realidade e cultura de seu contexto econômico, 

geográfico e sociocultural. Assim, uma dança considerada folclórica pode também 

ser considerada em outros contextos e a sob outras classificações para ser abordada 

na escola. Desta forma, a visão pessoal do aluno pode auxiliar e participar da 

construção de conhecimento acerca de danças de outras culturas que não a dele. 

Em algumas perspectivas educacionais, a didática de ensino no ensino 

fundamental I tende a ser centrada no professor. Já nos ciclos escolares que lidam 

com adolescentes, as estratégias de ensino por meio de debates e seminários é mais 

utilizada. Nestas didáticas, a dinâmica própria do trabalho a ser realizado considera 

e/ou fomenta concepções discentes, visto que o aluno inserido nesta proposta tem a 

possibilidade de acessar um conteúdo escolar mediando-o inicialmente por seu 

próprio ponto de vista, seja para entrar em conflito ou identificar-se com o assunto 

tratado, sendo ele inédito ou não.  

O que pretendemos dizer é que na dança abordada na escola o 

professor inúmeras vezes pressupõe qual a visão das crianças sobre masculinidades 

e feminilidades e trabalha com esta suposição, ao invés de perguntar às crianças o 
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que pensam sobre o assunto. Essa suposição pode se confirmar com a perspectiva 

das crianças sobre gênero.  Mas, na velocidade da informação e das mudanças 

socioculturais da contemporaneidade, é difícil delimitar a posição das crianças dentro 

dos limites do senso comum, posto que são, as crianças, seres em ativo processo de 

formação. 

Ainda sobre a relação entre concepções das crianças sobre cultura e 

aprendizagem, Unbehaum (2010) defende que a escola deve propiciar o convívio 

pacífico e respeitoso dentre indivíduos provenientes de culturas diferentes e ensinar 

o respeito às individualidade. Esta autora fundamenta seus argumentos nos 

princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948).Although 

knowledge and curriculum is meant to be delivered in a gender-neutral way, it is often 

not received that way if the models provided remain prejudicial and gender-biased. 

Nesse sentido, a educação escolar deveria considerar, tal como pregam 

autores de teorias críticas1, a cultura de seus alunos no processo educativo. O plano 

de ensino investigado não só procurou considerá-la, como também considera a 

dança um patrimônio dessas diversas culturas.  

Portanto, essa pesquisa pretende auxiliar o(a) docente na abordagem da 

dança na escola como patrimônio artístico, cultural e expressivo da Humanidade 

(BRASILEIRO, 2001), combatendo assim formas de preconceito que ditam 

comportamentos e padrões sexuados na escola (BROUGÈRE, 2004) e com o intuito 

de melhorar a participação dos alunos e alunas nas aulas de educação física com o 

conteúdo dança.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SOARES, C. L. et al.  Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. 
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2. OBJETIVO 
 

Este projeto de pesquisa se propôs, no primeiro momento, a investigar 

como se revelam e se constroem concepções e relações pautadas pelo gênero entre 

crianças, nas aulas de educação física escolar com o conteúdo dança. No segundo 

momento, o objetivo foi investigar a influência de um plano de ensino de dança com 

vistas a, além do ensino da dança, desconstruir polaridades de gênero apresentadas 

no próprio grupo, também em situação de aula. 
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3 TRAJETÓRIA DOS OBJETOS E ASPECTOS INVESTIGADOS  
 

Tomo a liberdade de escrever este capítulo na primeira pessoa do 

singular, visto que tratarei, aqui, de assuntos pessoais que têm relação com esta 

pesquisa. Inicio me remetendo a Carvalho (2004), cujo pesquisa versa sobre o papel 

da escola na construção do gênero, bem como sua relação com o sexo, classe social 

e raça, na influência do desempenho escolar: 

 
Sem dúvida, é indiscutível a força de concepções de 
masculinidade e feminilidade trazidas constantemente 
pelas crianças de fora para dentro da escola, mas é 
preciso também questionar as relações e práticas 
escolares, a cultura escolar, como fontes igualmente 
importantes na construção das identidades de meninos e 
meninas, seja na reprodução de estereótipos e 
discriminações de gênero, seja na construção de relações 
mais igualitárias. (CARVALHO, 2004, p. 285) 

 
Na tentativa de apontar ao leitor de onde vem o desejo de proporcionar 

às crianças, o prazer, a informação, o conhecimento e o autoconhecimento que a 

dança proporcionou-me, relatarei aqui minha trajetória pessoal, ressaltando como a 

dança esteve presente em minha vida desde a infância. Apontarei também como o 

ato de dançar influenciou minha trajetória profissional e minhas práticas docentes em 

educação física escolar. Os questionamentos que me impulsionaram a realizar esta 

pesquisa foram resultantes de reflexões que se remeteram a esses períodos.  

Desde o início da minha docência tive o intuito planejar e pôr em prática 

um ensino capaz de propiciar aprendizado por meio da fruição e auto-superação. 

Após um pequeno tempo de docência e ao observar a satisfação dos(as) alunos (as) 

em aprender a dançar, imaginei ter alcançado plenamente meus objetivos como 

professora e alterei pouquíssimas coisas no meu fazer pedagógico.  

Porém, num momento de acomodação da minha trajetória pessoal e 

profissional e ao assistir com muita expectativa, num único evento, danças criadas 

por recentes ex-alunos, a maioria de meninos, indaguei-me por que só houve 

reproduções e nenhuma criação. Naquele momento, tentei lembrar como eu 

trabalhava com a criação na dança e, por não ter lembrado se fomentei o processo 
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autoral em dança nos meus alunos, pensei: “Será que falhei com eles nesse ponto e 

não percebi?”. 

A minha trajetória como praticante de danças sociais2 e professora-

pesquisadora da dança na educação física, se constitui de registros de algo vivido e 

lembrado, agrupado em três fases. 

 
3.1 Registro escrito de algo vivido e lembrado 
 

Eu gosto de dançar e de brincar e, neste relato, percebi que a dança e a 

brincadeira sempre fizeram parte da minha história e influenciaram meu fazer 

pedagógico!  

Na minha infância nos anos 70, adolescência na década de 80 e 

juventude nos anos 90, encontro a dança como escolha voluntária, momentos de 

prazer, trabalho, confraternização e em momentos escolares que me marcaram 

infinitamente.  

Minha mãe ficou viúva com vinte e oito anos de idade. Nessa época eu 

tinha quatro anos e minha irmã um mês de vida. Essa triste perda fez de nós um trio 

inseparável, tanto nas obrigações do dia a dia, quanto nos momentos de lazer, 

dentro e fora de casa. Sei que, por isso, cresci assistindo e participando de um 

modelo de feminilidade caracterizado por muita força, coragem, iniciativa, 

responsabilidade e valorização da alegria, da honra e da iniciativa em tudo que 

fazíamos.  

Cantar e dançar eram, para nós três, atividades que causavam alegria. 

Lembro-me das vozes de Milton Nascimento, Gal Costa, Elis Regina, Dorival 

Caymmi, Emílio Santiago, Cassiano, Wilson Simonal, Stevie Wonder e Trio 

Esperança enquanto minha mãe estudava, limpava a casa, recebia amigos e 

parentes ou cozinhava. Lembro-me de cantarolar alguns refrões da MPB3 que hoje, 

mesmo sem ouvi-los por anos, guardo-os na memória. Lembro-me também de 

                                                 
2
 Segundo Sotero & Ferraz (2009), uma das classificações da dança diz respeito à sua intenção e se relaciona com 

sua ocorrência. Nesse sentido, se uma dança é classificada como social, ela propicia o congraçamento entre os 

praticantes, é realizada sem fins lucrativos para os praticantes. Elas se referem, em grande parte, às danças de 

salão praticadas como forma de lazer. 
3
 Sigla de música popular brasileira, movimento que reúne cantores e compositores brasileiros cujo trabalho seja 

amplamente conhecido e valorizado. 
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dançar com minha irmã, imitando os astros que, nos anos 70 e 80, víamos nos 

programas da TV. Embaladas pelas músicas de Gretchen, Sidnei Magal, Michael 

Jackson e Menudo, dançávamos enquanto encerávamos o chão e lavávamos o 

banheiro descalças. Cantávamos e batucávamos com o som da pipoca estourando 

na panela na hora do lanche, devido a uma superstição que faz a pipoca estourar 

melhor.  

Lembro-me da bateria na quadra da Escola de Samba Camisa Verde e 

Branco, quando tinha por volta de onze anos de idade. O som era tão alto e ritmado 

que parecia que meu coração batia no compasso da percussão. Comecei a prestar 

mais atenção nos garotos que dançavam bem, fosse conduzindo as garotas na 

gafieira4, dançando enquanto tocavam pandeiro e tamborim, conduzindo uma ala 

enorme de passistas coreografados num ensaio geral pelo bairro da Barra Funda ou 

ainda no desempenho do mestre sala.  

Ainda criança, lembro de uma apresentação de dança e ginástica da qual 

participei no final do ensino fundamental I. A música era Maria Maria, do Milton 

Nascimento. A coreógrafa era a professora Sandra, que dava aula de educação 

física e, nos diversos eventos da escola, organizava danças com as alunas dos anos 

escolares nos quais lecionava. As danças que ela coreografava eram lembradas por 

muito tempo, devido, penso eu, à beleza dos movimentos. A dança a que me refiro 

continha movimentos de quadril que hoje localizo na dança afro. Havia também giros 

e agachamentos que me remetem às piruetas e pliês do ballet clássico. Mas a parte 

que lembro com exatidão era dançada no refrão, pois lembrava um passo que as 

sambistas com mais experiência costumavam fazer nas escolas de samba.  

Considerando o parágrafo anterior como exemplo, a mim torna-se nítida 

a relação que crianças fazem entre danças presentes em seu conhecimento prévio e 

conteúdos inéditos na escola e em outros contextos. Inferindo sobre minha 

lembrança, creio que o fato de ter visto minha professora de educação física, que era 

loira, ensinar na escola um passo que havia também na escola de samba, 

frequentada por uma grande maioria de negros, não me fez pensar que ela tinha 

estado na escola de samba, mas que alguns passos, apesar de semelhantes, 

                                                 
4 Lugar ou situação onde se dança em pares o samba de ritmo rápido, conhecido como samba de 
salão. 
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ocorriam em lugares diferentes. Meu preconceito em não considerar uma pessoa 

loira como frequentadora da escola de samba participou da hipótese que teci naquele 

momento da minha infância, fato que me remete a uma generalização: crianças se 

pautam também no preconceito e nas próprias concepções para formular 

conhecimento na escola. 

Muitas vezes, esse preconceito é trazido ao imaginário infantil pelo adulto 

em ocasiões pedagógicas ou pertencentes ao espaço escolar. Lembro-me que, 

durante os ensaios para o desfile de sete de setembro, o professor Renilson 

Benigno, que também dava aula de educação física e era meu técnico de atletismo, 

ajudou a professora Sandra a distribuir bandeiras dos estados brasileiros para as 

crianças. Recebi dele a bandeira da Paraíba e, como solicitado pela professora de 

educação física, aprendi seu desenho, decorei suas cores, procurei no mapa do 

Brasil sua localização geográfica. Quando contei a novidade para uma parenta que 

cuidava de mim e da minha irmã no período em que não estávamos na escola, ela 

riu. Eu quis saber por que e ela me disse que Paraíba é apelido de “mulher macho”. 

O colégio que eu estudava era destinado a filhos de militares e, também por isso, 

participava do desfile de Sete de Setembro todos os anos. De todos os desfiles de 

sete de setembro que participei, só me lembro deste, talvez por ter descoberto pela 

boca da minha parente que mulheres que nasciam na Paraíba eram apelidadas de 

homem e tinham o jeito deles. Apesar de nunca ter visto, a menos que eu soubesse, 

uma mulher paraibana, imaginei como ela seria e incorporei esse preconceito às 

minhas concepções durante anos. 

Dos catorze anos até o início da minha juventude eu participava do 

JUSC, sigla que significa Jovens Unidos de Santa Cecília. Tratava-se de um grupo 

de jovens catequistas que organizava atividades sociais, comunitárias e religiosas da 

Igreja de Santa Cecília, na zona centro-oeste de São Paulo, região onde cresci e 

morei até meu casamento. Como participante do JUSC, eu lecionava catecismo no 

sábado à tarde para crianças da vizinhança e organizava os recreios e outros 

momentos descontraídos da catequese, momentos onde fazíamos, entre outras 

brincadeiras, danças recreativas. Nos domingos pela manhã participávamos da 

missa das 11h cantando no coral, dentre outros afazeres. Até a oração Pai Nosso era 

cantada em nossa missa e, nesse canto, “dançarolávamos”! Penso que foram as 
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experiências desta época que influenciaram minha decisão de considerar a 

ludicidade como elemento de processos educacionais. 

Por volta dos dezesseis anos até o final da adolescência, lembro-me dos 

bailes mensais da equipe de som Musicália, no Club Homs da Avenida Paulista. 

Durante a seleção de funk norte-americano, samba, música lenta e samba-rock 

dançávamos em pequenos grupos o que havíamos ensaiado para aquele baile e 

aprendíamos seqüências coreográficas de outros grupos. Portanto, a nós era 

possível coreografar e aprender coreografias, sem a presença de um professor.  

Nos finais de tardes dos domingos, eu ia para a Rua do Samba5 com 

meus amigos do atletismo, da escola e do JUSC. Nem preciso dizer que lá também 

tinha muita música e dança e que todos, garotos e garotas, dançavam com prazer e 

sem inibição. Era o final dos anos 80!  

Em 1989 matriculei-me na graduação em educação física da 

Universidade de Mogi das Cruzes, em Mogi das Cruzes. Nesta época a lambada6 

estava no auge! Eu morava em São Paulo e, logo no primeiro ano, consegui um 

estágio remunerado à tarde no Departamento de Esporte da Prefeitura de Santo 

André. Com isso, não havia tanto tempo para sair e dançar com amigos, com 

exceção da sexta-feira à noite, quando íamos à lambaterias ou às festas em casas 

de colegas. 

No ano em que terminei a graduação, cada sala teve como trabalho final 

das disciplinas Dança e Ginástica a montagem de coreografias para serem 

apresentadas na cerimônia de colação de grau. Minha turma fez uma coreografia 

com a música Planeta Água, do Guilherme Arantes. Tivemos a ideia de fazer 

também uma coreografia final que reunisse alunos de todos os anos finais da 

educação física. Coreografamos, então, uma escola de samba em desfile, pois 

assim, os alunos do noturno poderiam ensaiar à noite e os do diurno, de dia; depois 

                                                 
5 A Rua do Samba era uma iniciativa da prefeitura de São Paulo em parceria com a comunidade do 
bairro da Barra Funda. Era uma rua inclinada com um palco montado em sua parte mais baixa. Lá se 
apresentavam artistas da comunidade e outros de renome no samba brasileiro. Lá cheguei a assistir o 
grupo Fundo de Quintal, Almir Guineto, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, 
Osvaldinho da Cuíca, Beth Carvalho e João Nogueira. 
6 Dança nascida no Pará, na década de 70 do século passado, mescla o carimbó paraense com a 
cumbia e o merengue sul americano. Tem movimentos sensuais e é dançada aos pares. 
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era só situarmos uma ala após a outra para dançar desfilando. Fui eleita uma das 

coreógrafas das turmas diurnas.  

 
3.2Caminhos percorridos na dança e no esporte 

 

Eu era atleta federada de atletismo e competia na prova dos 100m com 

barreira pela Associação Desportiva da Polícia Militar. Como eu já estava no ramo, 

resolvi cursar educação física porque queria ser técnica de atletismo.  

Hoje sei que a auto-superação na dança que busco fazer com que meus 

alunos alcancem foi também influenciada pelo ambiente competitivo que vivi no 

atletismo. Sei também que minha aproximação desde criança com cantigas de roda 

praticadas na creche e danças que minha família praticava fez-me conceber a dança 

como uma prática corporal possível e prazerosa para todos. A ideia de que dança era 

também vista como uma prática tendenciosamente feminina foi algo com que tive 

maior contato quando comecei a lecionar para adolescentes que tiveram infância e 

adolescência socioculturalmente diferentes da minha, ou ainda, uma relação distante 

com a dança em suas vidas. 

No último ano de faculdade eu ainda estagiava no Departamento de 

Esporte da Prefeitura de Santo André. Fiquei lotada desde o início do estágio no 

setor de lazer, coordenado pelo professor Eduardo Tadeu Costa, conhecido como 

Tadeu. Ele é uma pessoa que incentivou bastante cada um de seus subordinados, 

dando-lhes bastante autonomia para que aprendessem a criar oportunidades de 

atuação e trabalhar com pessoas, pequenos grupos e comunidades. Com ele aprendi 

muito sobre lazer, ludicidade, recreação e técnicas de motivação. Ele gostava de 

músicas do Fagner, Raul Seixas, Banda de Pífanos de Caruaru e Zé Kéti, 

compositores e grupos que aprendi a apreciar por influência dele.  

Nas férias de julho de 1990, eu e a minha amiga Dirce Pereira da Silva, 

que estagiava e estudava comigo, fomos convidadas a ministrar um curso de 

lambada no Centro Comunitário de Vila Alpina, em Santo André. O grupo de alunos 

era formado por cerca de trinta pessoas, com idades bem variadas e de ambos os 

sexos. O curso que demos foi estruturado sobre o ensino e aprendizado dos passos 

ou seqüências coreográficas, por meio da reprodução dos movimentos que 
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ensinávamos, ou seja, não havia processo criativo. Creio que essa metodologia 

naquele contexto tenha funcionado bem, porque todos os alunos e alunas, sem 

exceção, queriam aprender rápido a dançar lambada e não tinham nem experiência 

anterior em dança de salão, nem muito tempo disponível, além das férias escolares, 

para aprender. O fato de os alunos saírem da primeira aula fazendo o passo básico e 

duas ou três evoluções rendeu elogios ao curso e à nossa docência. Após esse 

curso, fomos convidadas por coordenadores de outros centros comunitários da 

prefeitura para ministrar oficinas de lambada e outros tipos de danças em evidência 

naquela época. Estava eu, então, no segundo ano da graduação.  

Ainda durante a graduação, participei de um congresso internacional de 

educação física em Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá fiz o curso de dança e ginástica 

afro-aeróbica, ministrado pelo professor José Anchieta. Foi a primeira vez que pude 

estudar os orixás e seu gestual.  Essa experiência mostrou-me muito mais coisas do 

mundo afro dançante que eu conhecia, em grande parte, por intermédio do samba. 

Mostrou-me também possibilidades esteticamente diferentes das danças que eu 

aprendia na universidade. 

Empolgada com o contato que havia tido com a cultura afro-brasileira, 

entrei num curso de dança afro ministrado no SESC Pompéia pelo professor Pitanga. 

Após um tempo, comecei a fazer parte do Batá-Kotô - Grupo de Dança Negra 

Contemporânea, onde aprendi danças e coreografias de diferentes países africanos. 

Comecei a me interessar pela música de grupos como Olodum, Ilê Ayê e Ara Ketu e 

tive contato com o trabalho de compositores como Margareth Meneses (BA, Brasil), 

Cesária Évora (Cabo Verde), Salif Keita (República do Mali) e Youssour N´dour 

(Senegal).  

Durante o processo de descobrimento de outro lado da minha negritude, 

descobria também ritmos musicais e estilos de danças da cultura sul americana, 

como a música de Mercedes Sosa (Argentina) e tangos dançados em músicas de 

Carlos Gardel (Uruguai). Fiz curso de jazz, assisti repertórios do balé clássico, recolhi 

material iconográfico durante viagens de lazer pelo Brasil. 

A essa altura, já tinha encerrado minha dedicação ao atletismo. Optei, 

então, pela educação física escolar, considerando a dança como parte do meu 

projeto de lazer, estudo e trabalho.  
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3.3. Adança como possibilidadeda educação física? 

 

Em 1992 participei do processo seletivo que escolheria um profissional 

da educação física para trabalhar com dança no Colégio Oswald de Andrade, na 

zona oeste de São Paulo. Era exigência da área de educação física que todos os 

conteúdos fossem contextualizados. A perspectiva educacional embasadora era a 

crítico-superadora e nosso livro de cabeceira era Metodologia de Ensino da 

Educação Física Escolar, de Carmem Lúcia Soares e coletivo de autores.  

A dança era o curso que mais atraía pessoas do sexo feminino. Na 

primeira aula experimental do meu curso recebi vinte interessados: um aluno e 

dezenove alunas. Como o único aluno interessado era negro e eu tinha experiência 

com samba, optei por esse estilo de dança para ser o conteúdo daquela aula. 

Imaginei que aquele aluno se identificaria comigo e com o ritmo e, 

conseqüentemente, com meu curso. Minha vivência no samba e minha convivência 

com homens negros que gostavam de dançar fundamentou o perfil de gênero que 

tracei daquele aluno.  

Para trazer para a sala de aula o contexto do samba, propus que 

vivenciássemos enredos cuja ação motora se aproximava da rotina de uma 

comunidade que morasse num morro. Dançávamos imaginariamente descendo 

escadarias, saltando buracos no asfalto, pegando objetos caídos no chão, nos 

equilibrando em ônibus lotado, abrindo espaço sacudindo o quadril para ambos os 

lados e nessa dinâmica solicitei, em dado momento, que as alunas fizessem uma 

roda em torno daquele aluno e dançassem tentando chamar sua atenção enquanto 

ele também dançava como se estivessem numa festa. Aquele aluno se intimidou 

tanto com tantos olhares sobre ele que desistiu da aula naquele momento e não 

voltou a procurar o curso de dança nos três anos em que fez o ensino médio naquela 

escola.  

Fiquei um pouco decepcionada, mas, na época, pensei não ter dado 

muita atenção e peso a esse fato. Hoje, ao lembrar tantos detalhes daquele dia, 

percebo que a recusa dele foi marcante e importante para mim. Durante o 
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planejamento daquela aula inaugural, não atinei para o fato de que um homem negro 

não age nem pensa necessariamente igual a outro homem negro, numa mesma 

situação, só por ser negro. Naquele momento, acessei um perfil de masculinidade 

negra que, para mim, era hegemônico, sem perceber que se tratava de uma 

concepção preconceituosa. No entanto, foi esse conceito que formulei e acessei para 

planejar uma atividade escolar. Infelizmente, creio que outros professores façam o 

mesmo, mas ainda não se deram conta da gravidade de agir desta forma.  

Com um depoimento como este, corro o risco de passar uma imagem de 

insatisfação com meu fazer docente. Muito pelo contrário, o prazer estampado no 

movimento e no rosto das alunas que aprendiam a dançar nas minhas aulas 

fundamentava minha concepção de que a falta de participação masculina nas minhas 

turmas era característica daquela faixa etária e social. Aliás, para mim era mais 

cômodo trabalhar só com alunas. Eu não tinha o trabalho de desconstruir 

preconceitos arraigados e estereótipos sexistas, por mais que tivesse a intenção de 

fazê-los e imaginar que o estava fazendo. 

Hoje penso em como era a relação do meu fazer docente com a 

perspectiva educacional que o fundamentava, no caso, a crítico-superadora. Ela 

coloca a desigualdade econômica, social e de sexo como fatos a serem trabalhados 

criticamente em aula. Como, nesse caso, não considerei o papel do homem e da 

mulher nas danças da cultura popular, baseado nas escolhas dos alunos e alunas 

pelos cursos que, aliás, saltava a nossos olhos? Nem eu, nem a escola, nem as 

famílias, nem meus parceiros de trabalho questionamos tais escolhas.  

Mesmo tendo contextualizado criticamente os estereótipos femininos 

abordados nos meus cursos, penso ter falhado na abordagem crítica do preconceito 

e das diferentes masculinidades presentes no imaginário dos meus alunos e alunas, 

em relação às danças que abordava. Esse fato demonstra a incoerência que existe 

entre o discurso e a ação docente, mesmo onde haja boa intenção. Alguns 

preconceitos e estereótipos são tão fortes e presentes no imaginário de docentes e 

de crianças que parecem impossíveis de serem superados. Talvez por isso o fato de 

não abordá-los seja tão confortável e pareça ser tão coerente com os anseios da 

sociedade. 
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Trabalhando em escolas cujo perfil sociocultural dos alunos era diferente 

do que havia no Oswald de Andrade, encontrei alunos que não gostavam de dançar 

ou que tinham curiosidade em aprender tipos de danças que eu não valorizava. 

Naquela ocasião, senti que meu trabalho carecia de mais versatilidade na didática, 

além de mais conhecimento em assuntos que eu não tinha prazer em pesquisar ou 

me aprofundar. Descobrir as dificuldades que eu tinha como professora de dança, 

acerca de estilos que não gostava e não conhecia foi também um dos fatores que me 

levou a investigar minha prática docente. Mas, nesse momento, esse descobrimento 

não ressoou com força suficiente para a investigação fosse realizada. 

Em 2002 comecei a lecionar na Escola de Aplicação da Faculdade de 

Educação da USP. De imediato identifiquei-me com o lugar, com as pessoas e com o 

projeto político pedagógico da escola. Incluí a dança no rol de conteúdos do meu 

plano de curso e a adaptei seu ensino segundo as características que percebi 

naquele contexto educacional. Assim, reforcei a abordagem das danças brasileiras, 

pois, entre outros fatores de escolha, a presença masculina nelas é uma constante. 

Aumentei a presença da ludicidade como estratégia de ensino, devido à faixa etária 

que tinha como público. Quando findava o módulo de dança, apresentávamos uma 

coreografia para comunidade escolar. senti que a dança se fortalecia no currículo da 

educação física. Os erros que havia cometido e percebido no passado, tentei 

erradicar ali. A participação dos alunos e alunas nas aulas e em eventos como festas 

juninas aumentava ano a ano, evento a evento.  

Todos os anos escolares do ensino fundamental I, do início de 2002 até o 

final de 2005, eram turmas sob minha docência. Em 2006 passei a ter contato com a 

produção de alunos e alunas que tinham permanecido bastante tempo sob minha 

docência e, em ocasiões como a Festa da Aplicação, pude ver as danças 

apresentadas por eles. 

A Festa da Aplicação corresponde à festa junina da escola e nela todas 

as classes apresentam, em formato de dança, resultados do que foi tratado em sala 

de aula a partir de um tema anual transversal. Pensei, então, que meus ex-alunos, 

pelo fato de terem passado por uma relação boa e quantitativamente intensa 

(julgamentos meus) com a dança, estariam presentes em grande número nestas 

apresentações. Mas tive uma surpresa: dentre as classes que tinham sido minhas 
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em anos escolares passados, a presença masculina era muito pequena ou nula. 

Constatei naquele momento que as apresentações do fundamental II baseavam-se 

em reproduções de coreografias ou estilos já existentes que, apesar da boa 

qualidade, tinham nada ou pouco de autoria dos alunos e alunas participantes.  

E foi assim que comecei, antes mesmo de entrar no mestrado, a 

questionar o que havia de errado com a base do meu plano de curso da dança. 

Apesar da alta adesão às propostas feitas em momentos de aula e à grande 

participação em eventos sob minha orientação, questionei também se meu plano de 

curso possuía efeito duradouro. Também me perguntei: 

• Será que minha ação docente era centralizadora demais, ao 

ponto de tolher-lhes a autonomia para lidar com a dança sem o 

comando de um docente?  

• Será que minha ação pedagógica era coercitiva no que dizia 

respeito à participação nas danças das Festas da Aplicação?  

• Será que mais alunos não participavam por vergonha, falta de 

sentimento de pertencimento ou desinteresse?  

No ano seguinte, ou seja, 2007, intensifiquei minha observação sobre as 

reações discentes em cada estratégia abordada nas minhas aulas com o conteúdo 

dança, verifiquei se a contextualização das danças estava de acordo com a cognição 

de cada faixa etária, dei mais voz aos meninos e ao que eles desenvolviam e, ao 

mesmo tempo, observava as produções das classes não submetidas a propostas 

sistematizadas de ensino de dança.   

Em 2008, com algumas hipóteses em mente sobre a relação entre 

gênero e dança na escola, concretizei minha entrada no programa de mestrado. Meu 

desejo era conciliar o mestrado com a reestruturação do meu plano de ensino da 

dança na educação física escolar, de modo a torná-lo mais fundamentado, 

significativo e atraente para meninos e meninas, sem distinção.  
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4. QUESTÕES DE GÊNERO NA DANÇA ESCOLAR 

 

O termo Dança Escolar é atualmente utilizado por diferentes autores7 

para versar sobre a importância e benefícios da abordagem da dança no currículo 

escolar, mas, a nosso ver, traz em si, uma importante marca contextual que, ora filtra 

tipos de dança que são inseridos ao currículo escolar, ora se refere ao modo como a 

dança é aborda pela escola.  

Se a escola filtra a dança que entra em seu currículo, seja pela 

abordagem, seja pelo estilo da dança, conseguintemente, o filtro da escola passa por 

questões culturais permeadas por valores discriminatórios. Cremos que grande parte 

da constituição desse filtro tenha, como base, o gênero e a cultura. Assim, vemos 

uma tendência da escola em afastar de seus muros danças cuja estética remeta à 

sensualidade, à agressividade ou à vulgaridade, ao mesmo tempo em que acolhe 

danças cujo contexto seja culturalmente híbrido ou originado em culturas das elites, 

em forma de cursos extracurriculares, como acontece, por exemplo, com o ballet. 

O gênero influencia não só as escolhas curriculares escolares e 

docentes, como também a participação dos alunos e alunas nestas propostas. É 

certo que ações dos sujeitos conduzidas no ambiente escolar durante atividades 

pedagógicas carregam, consigo, perfis de gênero construídos também a partir da 

interação com outras pessoas e suas concepções. Estes perfis influenciam a maneira 

como alunos e alunas concebem a dança na escola.  

A seguir, versaremos sobre a relação entre gênero, dança, educação e 

educação física, iniciando por um breve relato sobre a construção histórica do 

conceito gênero.  

 

4.1 Sobre o gênero: estruturação e conceito 

 

                                                 
7 O termo dança escolar foi utilizado por Vanja Ferreira, em seu livro Dança escolar: um Novo Ritmo 
para a Educação Física, SP: Editora Sprint, 2005. Depois disso, foi popularizado. 
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Esta pesquisa compreende o gênero como uma construção cultural 

discursiva socialmente praticada, cujo conceito foi elaborado com vistas a contestar a 

naturalização de papéis, funções e perfis sociais de indivíduos, grupos e 

coletividades.  

 Segundo estudos publicados por Louro (1992), a construção do conceito 

de gênero foi-se desencadeando a partir de contestações públicas de Simone de 

Beauvoir8 sobre o papel social ocupado pela mulher nas décadas de 40 a 60. Outro 

fator desencadeante do conceito do gênero foi a atuação profissional da mulher nas 

fábricas e no comércio norte-americano durante e após a segunda guerra mundial. 

Em uma sociedade ainda sob o choque e efeitos das profundas alterações sociais e 

econômicas provocadas pela guerra, a posição das mulheres se fortaleceu e se 

impôs pela ausência dos homens. Consequentemente, postos de trabalhos até então 

ocupados exclusivamente por homens, e dos quais dependia, inclusive, o sucesso da 

guerra (para aqueles que forneciam matéria-prima e utensílios para tal) foram 

ocupados por mulheres e crianças, anteriormente restritas ao espaço do lar e 

dependentes da renda do chefe da casa.  

Modalidades esportivas femininas como o softbol (beisebol feminino) 

também surgiram nessa época, como forma de manter a hegemonia norte-americana 

no esporte, angariar fundos para a economia por meio da publicidade da modalidade 

e difundir, ao mundo, a imagem de uma nação cuja guerra não teria influência 

negativa sobre o cotidiano de seus cidadãos.  

Estes contextos propiciados pela guerra trouxeram à tona 

questionamentos sobre o papel da mulher, questionamentos estes julgados 

pertinentes por aqueles(as) que simpatizavam com a causa feminista na época. 

                                                 
8 Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir nasceu em Paris, em 1908. Escritora e 
feminista, Simone de Beauvoir fez parte de um grupo de filósofos-escritores associados ao 
existencialismo, movimento que defende a ideia de que cada pessoa é responsável por si própria. 
Esse movimento influenciou a cultura europeia de meados do século passado. Em 1945, ela funda, 
com Sartre, seu companheiro de muitos anos, o periódico LesTemps Modernes. Beauvoir teve uma 
atuação política, ao lado de Sartre, marcada por crítica ao governo francês por sua atuação contra 
judeus e argelinos. Em 1949 publicou O Segundo Sexo,considerado pelas feministas como omarco 
inicial da prática discursiva da situação feminina. Nele, Beauvoir tece uma profunda análise sobre o 
papel das mulheres na sociedade e propõe novas bases para o relacionamento entre mulheres e 
homens, defende o aborto e ataca o casamento como instituição. Seu relacionamento com Sartre foi 
condizente com as ideias que defendia sobre liberdade, sexo e casamento. Antes e após esta obra, 
Beauvoir publicou diversos livros que marcaram sua época; grande parte deles era autobiográfico.  
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Rumores sobre a pertinência e o direito da mulher à geração de renda e à atuação 

profissional fora do lar foram, paulatinamente, disseminados pelos setores da 

sociedade norte-americana e europeia, em forma de denúncia de relações de poder 

que desfavoreciam a mulher e, posteriormente, outras parcelas das sociedades, 

como por exemplo, os negros.  

No mesmo cenário e com questionamentos de mesma ordem, 

declarações públicas de Simone de Beauvoir foram consideradas como importantes 

disparadores no processo de constatação de diferentes maneiras de viver, atuar, 

conceber e comportar-se uma mulher. Seu livro O Segundo Sexo, lançado em 1949, 

traz uma afirmação que até hoje inspira estudos feministas. Ao dizer que “não se 

nasce mulher: torna-se”, Beauvoir reforçou sua crença de que existiam feminilidades 

múltiplas, cujas condições sociais não poderiam ser impostas ou consideradas 

inevitáveis, já que não eram determinadas pelo sexo, mas pela convivência com 

outras pessoas, pela situação econômica e cultural e em consonância com seus 

próprios desejos. Beauvoir queria demonstrar que a própria noção de feminilidade 

era algo inventado pelos homens e que as mulheres consentiam nessa noção, fosse 

por terem pouco contato com o pensamento lógico, fosse por acomodarem-se com a 

fantasia (ou com a realidade) de que, agindo segundo o que os homens esperavam 

delas, ganhariam segurança financeira, familiar e emocional. No entanto, para 

Beauvoir (1980), seguir o conceito de feminilidade idealizado pelos homens trazia às 

mulheres a autolimitação. Sua condição de vida, atuação política, exercício 

profissional e relacionamentos amorosos pareciam estar em consonância com seu 

pensamento vanguardista e feminista. 

Não se pode dizer que Simone de Beauvoir e a mulher do pós-guerra, 

isoladamente, forjaram o gênero como conceito sociocultural; contudo, pode-se 

agregar esta possibilidade ao contexto da época que deu base aos estudos do 

gênero, pois tal como afirma Louro (1992), ambos os fatos estiveram presentes no 

bojo das discussões feministas em todo o mundo desde os anos 60 do século 

passado.  

Discussões nas décadas de 60 e 70 foram também marcadas por 

influências marxistas. Estas impunham modos de produção e geração de renda à 

definição do gênero, como determinantes na caracterização de seus perfis. Deste 
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modo, não só mulheres, mas minorias étnicas e socioeconômicas foram 

inferiorizadas em sociedades cujo poder e distribuição de renda fosse hegemônico. 

Estudos sobre gênero, por volta de 1970, já aceitavam sua definição como fruto de 

construções sociais influenciadas sobremaneira pelo ambiente cultural e histórico 

(CARVALHO, 1999).  

Em seus estudos sobre a construção do gênero, Moore (1997) relembra 

antropólogas feministas que, nas décadas de 60 e 70, salientaram a importância da 

distinção entre sexo biológico e gênero. Estas, ao mesmo tempo, refutavam a 

separação entre biologia e cultura na estruturação do gênero, cujos pressupostos 

tinham o sentido de avaliar e combater a ideia de que a biologia era capaz, por si só, 

de definir universalmente papéis sociais, tornando-os inevitáveis. Com aderência 

posterior, tais estudos refutaram, também, o sentido unitário ou essencial atribuível à 

categoria mulher ou à categoria homem. 

Além e decorrente desses, estudos na década de 80, preocuparam-se 

com a preponderância da biologia ou da cultura como disparadores ou inibidores de 

comportamentos de homens e mulheres, pautando-se na reprodução humana como 

alicerce de tais discussões. Alguns, inclusive, defenderam que o sexo biológico das 

pessoas seria uma construção social, já que as categorias analíticas a partir das 

quais é compreendido o processo e os pressupostos culturais da reprodução humana 

são, também, culturais (MOORE, 1997).  

O período compreendido entre a década de 90 e o início do século XXI 

marcou a publicação de trabalhos brasileiros que relacionavam o gênero com a 

Educação Física escolar. Estes textos, frequentemente, defendiam como 

imprescindível a indissolubilidade entre raça, sexo, etnia e religião no processo de 

constituição de perfis de gênero na escola. 

 

4.2 Inserção do gênero na educação brasileira 

 

Segundo Vianna “a Educação tem, entre suas funções, a transmissão de 

modelos culturais, valores e concepções e, com eles, determina padrões de conduta 

e modelos de pensamento” (2003, p. 49). Devido a este fato, “a Educação está 

implicada, seja [...] qual for a perspectiva que assuma, num processo de construção 
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de sujeitos” (LOURO, 1992, p. 229). E, como construção social, o gênero é 

influenciado pela educação, assim como a educação é influenciada pelo gênero, num 

processo de retroalimentação. 

Após a aceitação pelos intelectuais brasileiros do gênero como conceito, 

mesmo sem haver consenso sobre elementos que compõem sua definição, a 

discussão sobre feminilidades e masculinidades chegou à educação escolar ao 

mesmo tempo em que ela discutia e incorporava pedagogias críticas.  

Segundo Louro,  

 
ao longo das décadas de 60 e 70, as teorizações 
educacionais inspiradas no marxismo [...] e, 
principalmente, aquelas que se vinculavam às idéias de 
Paulo Freire representavam a vanguarda do pensamento 
educacional brasileiro (1992, p. 227). 

 
Contudo, perspectivas tecnicistas dessa época tinham a chancela do 

governo e faziam o contraponto às teorias críticas, que eram defendidas por 

intelectuais e docentes que se opuseram ao governo por considerá-lo, entre outros, 

autoritário.  

 

O debate teórico – com todos seus efeitos sobre a prática 
– representava, na área da Educação, uma parte 
importante da resistência ao regime e da luta política. 
Assim, as proposições críticas foram, pouco a pouco, 
conquistando um número expressivo de intelectuais e 
docentes (LOURO, 1992, p. 227). 

 

Se, de um lado do debate estavam ideais progressistas, de outro, estava 

uma pedagogia historicamente dominante, num contexto de ditadura militar. Mas, em 

pouco menos de vinte anos, a pedagogia crítica se tornou hegemônica no 

pensamento educacional brasileiro (LOURO, 1992).  

Esta época coincidiu com o processo de redemocratização da política 

brasileira.  Falamos, portanto, de um grupo considerável de intelectuais e docentes 

que, na época pós-ditadura, promoveu uma espécie de institucionalização de 

discursos educacionais de cunho mais radical, numa época em que já não era 

preciso “muita ousadia para ser crítico, para ler textos marxistas, ou [...] defender 
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reformas educacionais de cunho progressista (grifo da autora)” (LOURO, 1992, p. 

227).  

Nesta mesma época, também entrou no cenário educacional brasileiro o 

conceito de gênero, encontrando, ali, certa receptividade devido à similaridade de 

sua proposta de atuação junto às minorias,(no caso, as mulheres), com as propostas 

de Paulo Freire e Karl Marx sobre considerar elementos socioculturais na educação 

escolar brasileira e considerar modos de produção e geração de renda na 

caracterização de papéis e perfis sociais.  

Com a masculinidade como perfil hegemônico, a feminilidade era, 

hierarquicamente, considerada uma subcultura. Assim, o gênero incorporou-se às 

discussões sobre pedagogias críticas na escola, que defendiam (como ainda 

defendem) a abordagem de um assunto sob diferentes pontos de vista, interesses e 

influências, sejam eles concepções das minorias ou do poder dominante, num 

processo reflexivo de educação escolar.  

Neste contexto e com a consolidação dessas ideias, alunos e alunas 

passaram a ser considerados como sujeitos sociais e, portanto, ativos em seu 

processo de formação escolar Nessa direção,  

 

“ser um educador ou educadora críticos significava, nos 
anos pós-abertura (grifo da autora), priorizar a luta de 
classes, não apenas teoricamente, mas também na prática 
cotidiana” (LOURO, 1992, p. 227). 

 

Assim, no que diz respeito à docência, deixar de praticar ações com foco 

crítico e/ou marxista, poderia significar uma recusa aos ideais de igualdade social na 

educação, tão difundidos e creditados na época, fato que classificava esses 

educadores (as) como “alienados ou ingênuos” (LOURO, 1992, p. 228). 

Contudo, ainda hoje, ações propositivas acerca dos estudos sobre 

gênero tardam a fazer parte do cotidiano escolar e de suas práticas pedagógicas 

(VIANNA & RIDENTI, 1998). Grosso modo, parece não haver polêmica acerca de 

práticas pouco reflexivas que não acompanharam parte das mudanças econômicas 

que carregaram consigo mudanças sociais na vida e guarda das crianças.  
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4.3 Gênero, corporeidade e dança na educação física escolar. 

 

Uma discussão dissociando gênero e corporeidade num conteúdo como 

a dança na educação física escolar não seria compatível com o contexto desta 

pesquisa. Consideramos que, tanto o gênero, quanto a corporeidade são discutidos a 

partir de conceitos formulados socioculturalmente. Na dança abordada na escola, 

eles povoam juntos o imaginário das pessoas e os discursos acadêmico-intelectuais 

sobre esse tema. Outra consideração importante é a de que o gênero se manifesta 

também por meio do corpo, que, por sua vez, se manifesta e é acessado na escola, 

principalmente em conteúdos presentes na educação física escolar.  

Nesse sentido, o corpo, suas manifestações e seus sentidos devem 

participar do processo educativo (MENDES & NÓBREGA, 2004). Pois,  

 

Não se trata de incluir o corpo na educação. O corpo já 
está incluído na educação. Pensar o lugar do corpo na 
educação significa evidenciar o desafio de nos 
percebermos como seres corporais (NÓBREGA, 2005, p. 
32). 

 

Visto que a escola tem, dentre seus objetivos, a geração de aprendizado 

e conhecimento, há algo mais a se considerar. 

 

A educação, ao perceber que não é possível ir em busca 
de um corpo isento de história, e ao reconhecer a 
responsabilidade que possui ao colaborar com a reescrita 
dessa história, tem o desafio de permitir desabrochar as 
subjetividades, abrindo espaços que possibilitem aflorar 
um ser que, ao modificar-se constantemente, provoca 
mudanças no ambiente, na sociedade e na cultura 
(MENDES & NÓBREGA, 2004, p. 136). 

 

Assim, a concepção de gênero das crianças e o uso que elas fazem de 

seus corpos participam de sua formação como sujeitos. Estes sujeitos, por sua vez, 

influenciam e são influenciados pelo meio que os cerca. No caso da dança no ensino 

fundamental I, este processo ocorre da mesma maneira, ou seja, a dança influencia e 
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é influenciada pelo gênero e pela maneira como, culturalmente, a criança faz uso de 

seu corpo.  

Nessa direção, há abordagens educacionais que creem que o 

conhecimento emerge do corpo a partir das experiências vividas. Estas experiências 

sofrem influência do gênero e da cultura.  Tal conhecimento é chamado, nas 

pedagogias críticas, de conhecimento prévio e está presente no processo de 

ressignificação do conhecimento escolar.  

De acordo com algumas perspectivas educacionais, meninas e suas 

feminilidades poderiam estar em desvantagem numa relação de poder com os 

meninos. Isso ocorre, de maneira geral, com a educação física escolar. Mas, no caso 

da dança, a vantagem hierárquica se inverte.  A dança é vista pelo senso comum 

como reduto feminino e, a depender do ritmo abordado, afasta os meninos de sua 

prática.  

Um currículo de educação física que valorize a dança como cultura de 

movimento e a defina como um conjunto de práticas que reflitam o pensamento e o 

modo de significar ações de uma coletividade, deve abordar, criticamente, a relação 

de poder existente em seu seio. E, em se tratando de cultura de movimento, 

conteúdos como danças deveriam ser vistos criticamente como acervo motor, mítico, 

artístico e cultural de sujeitos históricos agrupados em coletividades, e não como 

feminilidades inevitáveis. Com exceção de algumas danças primitivas sagradas, não 

é o homem ou a mulher que dança, mas o ser humano; nestas danças, quem dança 

é o corpo e a alma, em busca de comunicação com o sagrado ou com a 

ancestralidade. 

Seria simplista classificar a dança como reduto feminilizante sem 

considerar sua história, seu fim e seu caminho de pertencimento sociocultural. Mas 

nos parece certo afirmar, em concordância com estudos do gênero, que são em 

grande parte os sentimentos despertados em cada situação, em concordância com a 

religião, raça, ambiente cultural e classe econômica dos intérpretes, que conduzem a 

maneira de inferir-se sobre questões do gênero (VIANNA & RIDENTI, 1998).  

Talvez por isso, ainda seja possível observar influências negativas de 

relações de poder na repercussão da arte, expressão ou movimento. Esses são, 

inúmeras vezes e em diversas oportunidades, desvalorizados na política escolar e no 
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ideário masculino. Pode ser que isso ocorra por elas lidarem com a educação da 

sensibilidade, com conteúdo imaterial ou, ainda, porque se projeta e se desenvolve 

por meio do corpo.  

Knijnik & Zuzzi (2010) traçam um paralelo entre as perspectivas do 

gênero e da corporeidade que culminam na história da Educação Física escolar. 

Segundo eles, o fato de a educação física ser incorporada às escolas com fins 

médico-higienistas e militarescos, fundamenta, até hoje, o foco dessa disciplina 

escolar como ciência biológica, como também dissemina a ênfase na educação da 

mulher como um ser frágil. Por mais que o discurso vanguardista vigente pregue a 

igualdade na educação de meninos e meninas, algumas ações docentes e práticas 

escolares dizem o contrário. As dificuldades do professor em trabalhar com dança na 

escola, atendendo meninos e meninas, são um exemplo disso. 

A Educação Física contemplou, em parte, o processo disciplinador para a 

garantia da obediência e para a manutenção da educação familiar que visava o 

controle sobre o corpo, no sentido de silenciá-lo, tornando-o socialmente adaptado. 

Às mulheres, inicialmente, foi negada a participação nas aulas de educação física 

devido 

 
À influência do militarismo, sendo inconcebível essa 
prática por mulheres, consideradas inferiores 
biologicamente, deturpando-a com um imaginário de 
fragilidade. [...] A grande justificativa é que as mulheres 
não possuíam habilidades para essas práticas [...] não 
podendo se expor à tamanha brutalidade. Essa 
repugnância vinha da própria família pretendendo não 
retirar da mulher as suas indispensáveis qualificações9 
(Knijnik & Zuzzi, 2010, p.64). 

 

A informação contida na citação remete-se ao ano de 1851, quando Rui 

Barbosa criou a lei n.º 630 que incluía a Educação Física (ginástica) nos currículos 

escolares, tornando-a obrigatória. Seu objetivo era forjar cidadãos fortes e aptos para 

servir à nação. Essa visão higienista perdurou até meados da década de 30 do 

século passado, quando entrou em cena a educação física militarista que premiava 

os fortes.  

                                                 
9Grifos dos autores. 
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A participação feminina foi propulsionada pela ideia de que mulheres 

mais sadias e fortes gerariam filhos mais sadios e fortes para servirem à nação e à 

sociedade, de forma geral. A dança do ventre, por exemplo, era praticada com o 

intuito de preparar o corpo da mulher para o parto e para a geração de seres 

saudáveis.   

De 1851 até meados de 1970, a educação física das mulheres era 

diferente das aulas dos homens. Mas para Sousa & Altmann (1999), apesar das 

atuais aulas mistas de educação física, meninos e meninas têm expectativas e 

participações diferentes até hoje, muito em função de suas concepções sobre 

masculinidades e feminilidades. 

Ao concordarmos que perfis de gênero podem ser considerados 

individualidades, combatê-los como verdade não é o único caminho que aponta para 

uma perspectiva educacional crítica. O indicado é que se parta da discussão sobre 

seu contexto e seus elementos para compreender como opera a sociedade na 

classificação e hierarquização de assuntos relativos à cultura. Nesse caminho, estilos 

de dança apresentam-se inseridos nas individualidades dos sujeitos e devem ser 

contemplados na educação escolar. A depender da cultura na qual estejam inseridos, 

os sujeitos concebem, de forma diversa, estilos de dança. 

O caminho percorrido por Unbehaum (2010) traz a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos10 como garantia universal do respeito às individualidades e do 

                                                 
10 “Estes direitos podem ser classificados em civis, políticos e sociais. Os primeiros são aqueles que 
dizem respeito à personalidade do indivíduo (liberdade pessoal, de pensamento, religião, de reunião e 
liberdade econômica), através da qual é garantida a ele uma esfera de arbítrio [...], desde que seu 
comportamento não viole o direito dos outros. [...] Os direitos políticos (liberdade de associação nos 
partidos, direitos eleitorais) estão ligados à formação do Estado democrático representativo e implicam 
uma liberdade ativa, uma participação dos cidadãos na determinação dos objetivos políticos do 
Estado. Os direitos sociais (direito ao trabalho, à assistência, ao estudo, à tutela da saúde, liberdade 
da miséria e do medo), maturados pelas novas exigências da sociedade industrial, implicam, por seu 
lado, um comportamento ativo por parte do Estado ao garantir aos cidadãos uma situação de certeza. 
[...] A atualidade (da Declaração Universal dos Direitos Humanos) é demonstrada pelo fato de hoje se 
lutar, em todo o mundo, de uma forma diversa pelos direitos civis, pelos direitos políticos e pelas 
direitos sociais: factualmente, eles podem não coexistir, mas, em vias de princípio, são três espécies 
de direitos, que para serem verdadeiramente garantidos devem existir solidários. [...] As ameaças 
podem vir do Estado, como no passado, mas podem vir também da sociedade de massa, com seus 
conformismos, ou da sociedade industrial, com sua desumanização.” Trecho extraído de BOBBIO, 
Norberto. Dicionário de Política. 7ª ed., Brasília, DF, Editora Universidade de Brasília, 1995, p. 353-
355. 
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convívio pacífico e respeitoso entre indivíduos provenientes de culturas diferentes. O 

artigo XXVII da referida Declaração diz: 

Although knowledge and curriculum is meant to be delivered in a gender-neutral way, 

it is often not received that way if the models provided remain prejudicial and gender-

biased. 

1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente 
da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de 
participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. 
Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica literária ou artística da qual seja autor. (ONU, 
1948)11 

 
 

A citação contida no parágrafo anterior, juntamente com o dever de 

respeito à diversidade e à garantia de acesso de todos os cidadãos às diversas 

culturas em todos os segmentos da sociedade, não poderiam permitir que a escola 

fosse uma exceção à regra.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ter acesso à 

história da Humanidade expressa culturalmente (no caso dessa pesquisa, por meio 

da dança) é um direito de todos. O cumprimento desse direito pode, se 

contextualizado, ensinar sobre o caminho de construção de abordagens e fatos 

históricos que foram úteis em determinados contextos e épocas, mas que hoje, se 

acessados acriticamente, podem causar discriminação e preconceito.  

Certamente, áreas como educação física ou artes protagonizam práticas 

humanas cuja expressão, em termos de linguagem, tem no corpo sua referência 

específica, como é o caso da dança ou do esporte (NÓBREGA, 2005). Segundo 

trabalhos acadêmicos que versam sobre gênero e educação escolar (KNIJNIK& 

ZUZZI, 2010; SOUSA &ALTMANN, 1999; VIANNA, 2003), feminilidades e 

masculinidades ligadas também às relações sociais na escola devem ser vivenciadas 

corporalmente por todos, meninos e meninas. Esses autores creem que a escola 

pode ser um espaço privilegiado e protegido para a vivência de perfis de gênero não 

discriminatórios. Segundo Connell (2000), a escola é hoje o lugar ideal onde “um 

                                                 
11

http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.phpacessado em 21/10/2009. 
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corpo pode agir contra o que é esperado12 do mesmo” (CONNELL, 2000, p. 164). 

Boys who succeed in sport, sexual conquest, and aggressive behavior are one kind of 

ideal lauded in the schools. 

Para Connell (1995, 2000), o corpo, não sendo uma constante fixa, é 

influenciado pela experiência, principalmente pelas advindas daInfluenced by 

Foucault, sociology of the body emphasizes the body's agency in social practice. 

prática social. Labor relations, power structures, violence, and sexuality are all 

influenced by body-reflexive practices and are therefore governed by, and constitute 

social structures in their own right. As estruturas de poder, violência e sexualidade 

são influenciadas por práticas corpo-reflexivas que, portanto, regem e constituem 

estruturas sociais diversas.That the body cannot be divorced from the social practices 

it engages in serves as a template for understanding the role that social practice has 

on the formation of masculinities. Ainda segundo esse autor, o corpo não pode ser 

dissociado das práticas sociais nas quais se engaja em servir como modelo do papel 

social que dele se espera ou nas práticas sociais que contrariam modelos 

hegemônicos de gênero.  

Na perspectiva da cultura de movimento, a dança tem, como uma de 

suas finalidades, a educação do indivíduo e de sua corporeidade. Podem-se localizar 

posicionamentos diferentes com relação à forma e aos objetivos de se tratar as 

questões que envolvem a educação do indivíduo ou da sua corporeidade nas 

diversas formas de dança, mas em todas elas o corpo influencia e é influenciado.  

Algumas abordagens educacionais consideram o corpo como 

instrumento de aprendizagem e meio pelo qual se estrutura o conhecimento. Esta 

pesquisa chama a atenção para o fato de que  

 

Pensar o lugar do corpo na educação em geral e na 
escola em particular é inicialmente compreender que o 
corpo não é um instrumento das práticas educativas. [...] 
As produções humanas são possíveis pelo fato de 
sermos corpo. Ler, escrever, contar, narrar, dançar, jogar 
são produções do sujeito humano que é corpo 
(NÓBREGA, 2005, p.32). 

 

                                                 
12

Grifo feito pelo autor. 
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Ainda, segundo a autora citada, 

 
Precisamos avançar para além do aspecto da 
instrumentalidade. O desafio está em considerar que o 
corpo não é instrumento para as aulas de educação física 
ou de artes, ou ainda um conjunto de órgãos, sistemas ou 
o objeto de programas de promoção de saúde ou lazer 
(NÓBREGA, 2005, p.32). 

 
No entanto, o lugar do corpo na escola pública urbana paulistana ainda é 

de coadjuvante, pois, grosso modo, para a aprendizagem de conteúdos conceituais, 

exige-se do aluno a não-movimentação e o silêncio, características que colocam o 

aluno do ensino fundamental I em um mundo diferente daquele no qual ele vive e 

pensa com seu corpo. Há iniciativas, projetos e disciplinas que agem 

estrategicamente de forma diferente, mas, ainda assim, a consideração da 

corporeidade de forma decisiva no currículo do ensino fundamental I é uma exceção 

no sistema público escolar paulistano. 

Sabe-se que  

 

O homem vive em um determinado contexto social com o 
qual interage de forma dinâmica, pois, ao mesmo tempo 
em que atua na realidade, modificando-a, esta atua sobre 
ele, influenciando e, até podemos dizer, direcionando 
suas formas de pensar, sentir e agir (GONÇALVES, 
1994, p.45). 

 

Abordagens curriculares não preconceituosas do gênero podem 

contribuir, sobremaneira, com o processo de aprendizagem, se aproximarem o 

conhecimento prévio dos alunos do conhecimento escolar. Esta ação tornaria o 

conteúdo mais significativo para os alunos e os situaria de forma menos distante de 

sua realidade. Como resultado dessa ação, a aprendizagem seria mais significativa. 

Nessa aprendizagem, um fator importante é a coerência entre ação e 

discurso no fazer pedagógico e no currículo. Pouco auxiliaria um discurso sobre a 

condição de a dança ser praticada pelos dois sexos, se os exemplos dados ou se o 

público com quem se dança for, exclusivamente, feminino.  

Tanto relações sociais como perspectivas educacionais adotadas devem 

apontar e refletir sobre os mesmos valores, além de serem acompanhadas de ações 

condizentes com tal orientação. Contudo, algumas perguntas se fazem prementes: 
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Será possível mudar concepções que fundamentam classificações de indivíduos pelo 

gênero em crianças criadas por famílias que concebem e discursam acerca de 

situações polarizadas, classificando-as como naturais? Será que a educação escolar 

é capaz de transformar a concepções da criança ou só adestra seu discurso em 

situações específicas? Será que vale a pena investir contra uma tendência que se 

mostra forte e, desde cedo, muito presente junto ao público discente?  

Apesar de ser comum encontrarmos escolas privadas que adotam como 

alternativa curricular ou extracurricular o ballet para as meninas e o judô para os 

meninos, sem que haja a troca destas atividades no espaço curricular, quer sejam 

privados ou públicos, Knijnik & Zuzzi (2010) anunciam a existência de escolas em 

São Paulo e profissionais da educação física escolar em todo o Brasil que pensam o 

currículo e as práticas docentes a partir dos estudos do gênero. Estas escolas 

buscam desenvolver uma educação não sexista.  

 

 

4.4. Educação e sexismo 

 

O conceito de sexismo “está ligado ao modo como a [...] sociedade opõe, 

hierarquiza e naturaliza as diferenças entre os sexos, reduzindo-as às características 

físicas tidas como naturais e, portanto, imutáveis” (VIANNA, 2003, p. 49-50). Assim 

sendo, uma educação sexista pauta-se, irrefletidamente, em perfis discriminatórios 

de feminilidades e masculinidades existentes na sociedade onde está inserida, 

reproduzindo em seu currículo e em suas práticas escolares (atividades no recreio, 

distribuição dos alunos em grupos e outros) o pensamento social vigente. 

Durante intervalos como recreios, no ensino fundamental I, é notório o 

domínio masculino das quadras poliesportivas e campinhos, assim como nota-se, 

com frequência, a hegemonia do futebol. Circunstancialmente, o sexo feminino 

encontra-se em outros espaços, aliás, menores, realizando atividades que, 

frequentemente, ocorrem sem bola (SOUSA & ALTMANN, 1999) e que se 

constituem, também, por pequenas brincadeiras cantadas. Nesse sentido, essa 

dinâmica de ocupação e atividade reproduz o modo como o esporte forja e perpetua 

masculinidades, enquanto a danças molda feminilidades.  
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Para Sousa & Autran (1999), apesar de todo oportunismo das condições 

de gênero envolvidas num recreio escolar, as meninas não são apenas vítimas da 

exclusão masculina, já que elas não só resistem como também se opõem a modelos 

pré-fixados de gênero em outros momentos, praticando a dominação em redutos 

masculinizados. Como lembram estas autoras, “se no passado apenas meninos 

jogavam bola, hoje meninas freqüentam esses campos não mais como 

espectadoras, mas buscando romper com as hierarquias de gênero” (1999, p.61). 

Contudo, a escola ocidental urbana atual ainda reproduz políticas de 

hierarquização entre meninas e meninos ao revelar certas escolhas conteudistas e 

metodológicas nas aulas de educação física (SOUSA & ALTMANN, 1999). A 

modalidade desportiva com bola – sem entrar no mérito sobre qual o espaço dessas 

modalidades em programas de educação física - mostra um ser corajoso, batalhador, 

estratégico e vitorioso. No entanto, essa disciplina escolar não mostra a mulher 

dessa maneira, mas, pelo contrário, tende a ressaltar a maior fragilidade das 

meninas em relação aos meninos. O esporte, um dos elementos possíveis da 

educação física, aliado à mídia, produz poucas heroínas e muitas beldades, já que, 

na sociedade brasileira, mídias ressaltam, com primazia, a beleza feminina das 

desportistas em destaque. 

Apesar de casos relatados por Knijnik & Zuzzi (2010) sobre escolas que 

praticam a convivência refletida e contextualizada de seus conteúdos e práticas com 

o gênero, além de outros casos semelhantes sobre os quais temos notícias, o que se 

presencia com certa frequência é que, mesmo quando o(a) professor(a) repudia o 

discurso de pertencimento sexual à práticas corporais, a escola tende a concretizar 

ações nesse sentido como exceções. Nesses casos, ao menino se ensina a ginga 

que é quase uma dança utilizada no futebol para driblar o oponente e à menina se 

ensina a velocidade e agressividade na ginástica artística para fazer uma sequência 

de saltos quantitativamente valorizada. Mas, ainda assim, trata-se de futebol para 

meninos e ginástica artística para meninas13.  A dança, por meio do street dance, por 

exemplo, pode romper esta barreira gestual, pois nela, meninos e meninas realizam 

o mesmo movimento e com a mesma intenção e símbolo. 

                                                 
13 As ideias contidas neste parágrafo foram exploradas pela autora no trabalho intitulado Dança para 
Criança, apresentado no CONBRACE 2009, em Salvador, Bahia. 



32 

 

32 

 

Mas é preciso lembrar que na Dança, tal como na Ginástica Rítmica 

Desportiva, a hegemonia, segundo o senso comum, é feminina. Em seus estilos 

populares14, as danças abarcam um tipo de masculinidade que é sensível aos 

anseios do outro, que realiza movimentos sinuosos com o quadril, que veste saia, 

que é bondosa, que tem a musculatura flexível, resumindo, que se encontra em 

posição equânime na estética e na relação de poder entre seres humanos.  

Para fortalecer o sentimento de pertencimento dos meninos às danças, 

pode-se recorrer ao homem que conduz, ao homem que domina situações, que 

resolve problemas pela racionalidade, que mostra virilidade, como também há a 

dança que mostra um ser humano quase assexuado, em que não importa o sexo, 

mas a realização de qualquer tipo de movimento e sua relação com o símbolo 

contido na dança e na música. 

Segundo crê Brasileiro (2001), a dança, como conteúdo da educação 

física, tem a capacidade de revelar a história do ser humano e da Humanidade, bem 

como a leitura que se tem do mundo. Concordamos com esta autora quando a 

mesma afirma que não se deve desprezar o universo de conhecimento próprio da 

dança; acrescentamos que também não se deve desprovê-la de significado para 

adaptá-la à participação dos meninos, mas deve-se, por intermédio dela, propiciar 

também a eles o contato com seus preconceitos, desafios motores, procedimentais e 

afetivos, tal como se supõe conveniente apresentar a dança às meninas.  

Segundo Mauss (1974), a leitura e execução dos movimentos são 

aprendidas cultural e socialmente. Movimentos repetitivos, sutis ou circulares são 

lidos pelo senso comum como femininos, provavelmente devido ao fato de 

apresentar-se como leitura de um modo de ser pacífico e de pouco deslocar-se do 

papel social feminino até, segundo o autor, meados da década de 20. Já movimentos 

lidos como masculinos possuem força, virilidade e decisão, provavelmente 

apresentando as mesmas características de como deveria ser alguém que ocupasse 

uma posição de liderança ou papel de desbravador.  

                                                 
14 Segundo Sotero & Ferraz (2009), o termo estilos populares refere-se às danças que emergem do 
povo, que são manifestações socioculturais; por meio destas se comunica como pensam, vivem e se 
divertem seus praticantes. 
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Cremos que na escola, as crianças devam experimentar a ocupação 

desses vários papéis sociais para entender como a cultura constrói gestual. Para o 

sucesso desse processo pedagógico, é necessário que os(as) alunos(as) confiem no 

ambiente escolar. Nesse sentido, Connell (1995) condena a postura de instituições 

cujos adultos evidenciam, frequentemente, sua crença sobre o fato de meninos 

serem mais indisciplinados, rebeldes e motoramente mais ativos que meninas. Em 

concordância com esse autor, supomos que estas escolas tenham dificuldade em 

fazer com que seus meninos sejam disciplinados e dóceis. Supomos, também, que 

meninos indisciplinados e rebeldes tenham mais instrumentos para negar o currículo 

proposto pela escola.  Se esta goza de credibilidade e afeição junto ao seu público 

discente, como poderão os meninos serem diferentes do que, para estas escolas, 

significa “ser um menino”? 

Como se não bastasse o discurso, ainda resta a questão da formação 

dos perfis de gênero por intermédio dos currículos. Este último,sugere Connell 

(1995), oferece possibilidades limitadas sobre simbolismos, por meio dos significados 

de gênero entrincheirados no conhecimento. Although knowledge and curriculum is 

meant to be delivered in a gender-neutral way, it is often not received that way if the 

models provided remain prejudicial and gender-biased. Embora o conhecimento e o 

currículo preguem neutralidade, muitas vezes não serão recebidos dessa forma, se 

os modelos previstos permanecerem prejudiciais e preconceituosos quanto ao 

gênero. 

Connell (1995, 2000) ainda sustenta que a família, seguida da escola, 

são as influências mais poderosas na vida de uma criança. O que é socialmente 

esperado pela família é explicitamente referendado pela escola e vice-versa; 

contudo, crê que a escola seja um espaço ideal para construções sociais do gênero, 

visto que nela é possível a negociação, experimentação e vivência de várias 

possibilidades de todo o espectro da masculinidade. School begins to form social 

constructs for boys to fit various 'ideals' in the masculine world. 

É fato que práticas escolares não direcionam seus preconceitos somente 

à dança, mas tratamos, aqui, de abordagens pertinentes à Dança que está na escola 

e, sobre escola, Vianna (2003,p. 48) afirma que esta “colabora, e muito, no 

esclarecimento do que é ser menino(a), muitas vezes de forma dissimulada, por meio 
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de gestos, posturas que transmitem sistemas de pensamentos e atitudes sexistas”. 

Segundo Moreno (1999),  

 
Ficamos tão presos a algumas idéias que somos 
incapazes de refletir sobre elas e criticá-las; tornam-se 
verdades inalteradas: a força do costume faz com que 
defendamos explicitamente a igualdade e pratiquemos 
implicitamente a discriminação do gênero (MORENO, 
1999 apud VIANNA, 2003, p. 47).  

 

Ainda segundo a autora,  

 

Com base em definições essencialistas do que é ser 
homem e/ou mulher edifica-se um sistema de 
discriminação e exclusão entre os sexos, [...] e a 
dicotomia daí decorrente cristaliza concepções do que 
devem ser as atribuições femininas e masculinas 
(VIANNA, 2003, p. 47). 

 
Mesmo que o conceito de gênero seja contraposto ao sexo, temos raras 

notícias de escolas onde a dança aconteça, indiscriminadamente, entre meninos e 

meninas, com o apoio das famílias e como consenso entre os (as) professores (as), 

já que, como afirmamos anteriormente, os estudos sobre o gênero ainda tardam, em 

inúmeros casos, a agir propositivamente sobre os currículos escolares.  

Connell (2000), tal como Sousa & Altmann (1999), ressalta que a escola 

tem, em seu poder, mais duas fontes de influência, além do currículo, sobre a 

perpetuação de modelos de masculinidades hegemônicos: a disciplina e o esporte. 

Apesar de não se referir, especificamente, à educação física, Connell (2000) ainda 

aponta algumas estratégias educacionais no trabalho com meninos, com o intuito de 

inseri-los numa educação escolar que considere a existência de diversas 

masculinidades.  

 

4.5. Gênero, corpo e ludicidade na escola 

 

Os estudos de Huizinga (1980) propõem que o espírito lúdico é intrínseco 

ao ser humano e que essa ludicidade se manifesta, principalmente, no jogo. Esta 

pesquisa, ao considerar a relação entre gênero, corporeidade e conteúdos da 

educação física, no caso, a dança (considerações essas tecidas nos itens 
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anteriores), situou o corpo como manifestador dessas relações. Neste item, 

continuaremos nos remetendo ao corpo, mas agora, a partir de sua relação com a 

ludicidade no contexto da escola.  

Lúdico, do latim ludus, tem sido relacionado ao jogo, divertimento, a algo 

que se faz por gosto. Segundo Ferraz (2006, p. 264), nem sempre a literatura 

educacional “dissocia nitidamente o jogo e atividade lúdica, mas demonstra a 

existência de polaridades correspondendo a situações mais ou menos lúdicas”. 

Os estudos sobre a psicologia do envolvimento da criança em atividades 

lúdicas (CSYKSZENTMIHALYI, 1999) levam a crer que a percepção e a vivência das 

ações motoras e afetivas envolvidas no brincar podem levar o aluno a uma facilitação 

cognitiva. Esta facilitação fortaleceria a estruturação da ação motora e da 

gestualidade da própria brincadeira e, circunstancialmente, o aprendizado da dança 

que deriva dela. 

O ato de brincar pode trazer elementos à metodologia pedagógica que 

auxiliem o professor na condução e no desenvolvimento do conteúdo proposto 

(CSYKSZENTMIHALYI, 1999). A ludicidade no processo de ensino e aprendizagem 

infantis pode facilitar o sentimento de pertencimento da criança ao conhecimento 

escolar, posto que a compromete com o conteúdo abordado. Crê-se, também, que 

brincando, o aluno seja capaz de revelar e reproduzir seu cotidiano social com 

riqueza de detalhes (CORSARO, 2002), fato que auxilia o professor na coleta de 

dados que situa o aluno quanto ao seu conhecimento prévio e nível de atuação sobre 

determinados assuntos.  

Uma das características básicas da ludicidade é a existência de conflitos 

a serem encaminhados durante as atividades. Sabe-se que, ao brincar de guerra, 

polícia-e-ladrão ou casinha, as crianças podem repetir situações difíceis de serem 

assimiladas na vida real. O brincar oferece um espaço para a resolução deste 

conflito, seja pela supressão do problema, seja porque a solução ou a forma de 

significar os personagens envolvidos se torna viável ou aceitável.  

Numa situação como a acima descrita, mesclam-se, propositadamente, 

três características da ludicidade, ou seja, as dificuldades da vida real são 

vivenciadas como desafio, conflito ou obstáculo a ser superado pela via da 

experiência lúdica corpo-reflexiva, traduzida em jogo simbólico.  



36 

 

36 

 

No contexto da educação física e da dança, a dimensão simbólica, 

também apontada por Macedo (2005) como indicadora de ludicidade nas atividades 

de ensino, está presente como estratégia na vivência do conflito a ser vivenciado. 

Segundo Ferraz, referindo-se a esse indicador, explica-o da seguinte forma: 

 
O sentido e o significado da brincadeira estabelecem uma 
relação entre a pessoa que faz e aquilo que é realizado. 
Este aspecto é fundamental para a ludicidade da ação, 
pois se constitui em uma forma de se relacionar com o 
mundo pela via da imaginação, do conceito, do sonho e 
da representação. O jogo simbólico presente nas 
atividades das crianças é o exemplo mais significativo da 
gênese deste aspecto na dimensão lúdica. Atribuem-se 
sentidos aos objetos, simulam-se personagens e 
acontecimentos, projetam-se desejos, sentimentos e 
valores, expressando seus modos de incorporar o mundo 
e a cultura em que vive (2006, p. 265). 

 

Com base nessas considerações, a expressão construtiva ou relacional é 

outro indicador da presença do lúdico nas atividades de ensino. Sobre isso, Ferraz 

afirma que, 

 
O que caracteriza este aspecto é o desafio de considerar 
algo, segundo diversos pontos de vista. A apreensão das 
características dos objetos do conhecimento não pode se 
dar de uma só vez, dada sua natureza relacional e 
diversa. Mesmo sabendo que isso tudo faz parte de um 
todo, o processo de aprendizagem implica considerar a 
relação múltipla de fatores (2006, p. 265). 

 

A ludicidade tem sido utilizada como estratégia de ensino em currículos 

escolares, principalmente no ensino fundamental I, seja por meio de jogos 

matemáticos ou dramatização espontânea de personagens pré-determinados. 

Porém, quando o jogo ou a ludicidade se transformam em simples prática 

pedagógica, percebe-se que eles perdem sua natureza livre - um de seus critérios de 

definição - pois a iniciativa sobre o tema, as ações e os papéis passam a ser 

definidos pelo professor.  

Entretanto, o brincar pode ser um elemento desencadeador da 

aprendizagem e da ampliação de bases para pensar o gênero. Se o professor estiver 

atento a esse paradoxo, propõe-se que trabalhe com indicadores para inferir e 

interferir na dimensão lúdica, fazendo observações, adaptações e avaliações na 
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brincadeira proposta. Para tanto, poderá intervir na organização da brincadeira 

estruturando o ambiente, organizando materiais e espaços, além de mediara 

interação entre as crianças, sem tolher, desnecessariamente, aspectos aflorados 

pela brincadeira. Em outras palavras, valorizar o lúdico nos processos de ensino 

significa considerá-lo na perspectiva das crianças, uma vez que, para elas, o que é 

lúdico faz muito sentido.  

Outra função da proposição de indicadores é contrapor a noção de que 

lúdico significa, necessariamente, algo prazeroso e agradável para aquele que 

realiza a atividade. Por vezes, a atividade lúdica traz conflitos de difícil vivência ou 

resolução para as crianças. 

Transpondo essas considerações para conflitos presentes no ato de 

aprender a dançar na escola, Scarpato (2001) ressalta que a repetição e aprendizado 

de movimentos pode ser lúdico no momento da dança. Apesar de a autora não 

especificar se sua afirmação se remete à dança realizada por turmas mistas, sabe-

se, de antemão, que a dança causa conflito para algumas crianças, principalmente 

meninos. Apoiados nessa afirmação, cremos que, nesse processo, meninos e 

meninas adquiram consciência da construção do movimento, mas preservam sua 

espontaneidade, participando, assim, da reconstrução motora e gestual da dança 

abordada como conteúdo curricular. Um possível sentimento de não pertencimento à 

dança poderia ser superado se a dança realizada refletisse traços e gestos do 

próprio jeito de ser e estar na escola e no mundo. 

O que se quer dizer é que, na perspectiva da criança, a brincadeira a ser 

realizada não pode ser impossível. É necessário que a criança disponha de recursos 

suficientes para sua realização ou de parte dela. Os recursos podem pautar-se nas 

habilidades e competências ou relacionar-se aos objetos, ao espaço, ao tempo e às 

pessoas com quem se realizam a brincadeira. No caso da dança, esse indicador 

pode ser pensado no sentido de transpor preconceitos relativos ao gênero. Sendo 

assim, a ludicidade auxiliaria nessa transposição, pois o que estaria em jogo não 

seria a autoimagem ou a responsabilização pelo seu próprio ato, mas uma situação 

que, por mais que a criança se envolvesse, ela saberia que a consequência não 

teria, necessariamente, a mesma magnitude que teria na vida real. 
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Em síntese, a ludicidade das ações, no ensino da dança, pode ser 

enfatizada se, na construção dos ambientes de aprendizagem, considerarmos a 

dimensão simbólica, a superação de desafios, a expressão construtiva, a mobilização 

de possibilidades e suas significações. Desta forma, a prática pedagógica aproxima a 

criança do conhecimento escolar, utilizando, nesse processo, experiências corpo-

reflexivas que, em outros contextos, dificilmente a criança vivenciaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Segundo Minayo (2002) a pesquisa qualitativa  

 

trabalha com o universo de significados, motivos, 
inspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
correspondem a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.(p. 21-22). 

 

Franco (2005) e Triviños (1987) afirmam que, dentre outros fatores que 

favorecem o uso da pesquisa qualitativa em assuntos e ambiente escolares, está a 

possibilidade de buscar, com exatidão, aspectos e fatos da realidade do meio 

investigado a partir da visão de seus sujeitos. Franco (2005) ainda afirma que a 

participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa pode reunir características 
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fundamentais capazes de alterar a consciência dos mesmos, libertando-os de 

preconceitos e mitos que organizam suas defesas à mudança e reorganizam sua 

auto-concepção de sujeitos históricos.  

O saber espontâneo do aluno e do professor, articulado com o 

conhecimento acadêmico, pode gerar um conhecimento descritivo e crítico sobre a 

situação investigada, carregado de sutilezas e simbolismos que, em geral, escapam 

aos procedimentos no passado utilizados. Assim, neste estudo, não só o saber 

espontâneo interessa, mas também a escuta do que os sujeitos pensavam sobre o 

gênero e como relacionavam estas concepções à dança, pautando, assim, sua 

participação nas aulas de educação física.  

Para investigar “se” e “como” a prática pedagógica lúdica pode ser 

mediada pelo gênero e se, desta forma, a mesma é capaz de auxiliar o processo de 

desconstrução de parâmetros, com base no gênero, que interferem negativamente 

na participação discente nas aulas de educação física com o conteúdo dança, fez-se, 

primeiramente, a revisão da literatura da área da educação e da educação física que 

versasse sobre este tema; foram consultados livros e artigos de renomados 

profissionais da área da dança e da educação física, além de teses, dissertações e 

periódicos pertinentes à grande área da educação. Entre estes últimos, podemos 

citar: Pensar a Prática (GO), Revista Paulista de Educação Física (SP), Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte (GO), Educação e Pesquisa (SP), Revista 

Brasileira de Educação (RJ), Estudos Feministas (RS), Educação e Realidade (RS). 

O site de consulta mais utilizado foi o Scielo.  

A pesquisa também contou com um questionário com questões abertas 

para analisar perfis de gênero concebidos pelos sujeitos, constituídos por crianças 

com faixa etária entre 09 e 10 anos. Como complemento e por entender-se que a 

análise de conteúdo não é uma técnica, mas um conjunto de técnicas de análises 

das comunicações, foi utilizada a análise temática no processo de tratamento e 

análise dos dados, a fim de situar o eixo de referência do universo investigado e 

“descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou 

freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 

1996, p.209).  
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Com este intuito, as respostas dos sujeitos foram transcritas e corrigidas 

gramaticalmente para melhor entendimento do leitor, visto que, apesar de os sujeitos 

encontrarem-se no final do processo de alfabetização em escrita, algumas falas não 

estavam inteligíveis ao leitor não acostumado com textos produzidos por sujeitos 

nesta fase escolar.  

As respostas foram também classificadas segundo aspectos de 

categorização, de acordo com a técnica de análise temática de Bardin (1979), 

transcrita por Minayo (2002), que possibilita a organização dos dados a partir de 

unidades de registro, contexto e significação, pois 

 
 Tradicionalmente, a análise temática se encaminha para 
a contagem de freqüência das unidades de significação 
como definitórias do caráter do discurso. Ou, ao contrário, 
qualitativamente, a presença de determinados temas 
denota os valores de referencia e os modelos de 
comportamentos presentes no discurso (MINAYO, 2002, 
p. 209). 

 

Além disso, para verificar a possibilidade de desconstrução de 

parâmetros, foi elaborado um plano de ensino calcado em situações de 

questionamentos de gêneros hegemônicos. Para sua elaboração, não só a 

frequência de respostas similares foi considerada, mas também a opinião solitária de 

determinados sujeitos, pois o revelado, o sutil ou o oculto de cada resposta indicou 

caminhos para que a pesquisadora pudesse estruturá-lo, de forma condizente com 

as reais necessidades de reflexão e aprendizado dos sujeitos a ele submetidos. Este 

plano foi desenvolvido em onze aulas para quintos anos do ensino fundamental I e foi 

gravado em vídeo.  

Optou-se também por considerar o máximo possível de sujeitos 

submetidos ao desenvolvimento do plano de curso, ao invés de fazer uso da 

aleatoriedade, já que, na pesquisa qualitativa, a variável é descrita, podendo também 

ter por objetivo o aprofundamento da descrição de determinada realidade.  

Para melhor detectar resultados em cada situação de ensino e 

aprendizado investigada nesta pesquisa, bem como para propiciar um ambiente de 

pesquisa factível com o trabalho desenvolvido que se desejava investigar, fez-se 

necessária a presença de uma professora colaboradora com alguma experiência em 
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dança no contexto da educação física escolar. Tal opção colaborou com o desejo e 

necessidade da pesquisadora em ver com clareza e distanciamento a aplicação do 

plano de ensino por ela estruturado.  

.  

5.1. Ambiente da pesquisa 

 

Trata-se da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. Esta é uma escola gratuita localizada na zona oeste do 

município de São Paulo, localizada dentro dessa universidade estadual e mantida por 

ela. A escola possui uma comunidade mista em termos socioeconômicos e culturais. 

Os participantes da pesquisa foram crianças, do 5° ano do ensino fundamental I 

(antiga 4ª série), autorizadas pelos pais. A estes foi explicado que todos os alunos 

participariam da pesquisa, já que a mesma se ambientaria no espaço das aulas de 

educação física, tempo e lugar cuja participação de todos é obrigatória; mas somente 

seriam tabulados os dados e veiculadas as imagens dos alunos cujos responsáveis 

tivessem autorizado tal condição. O resultado da pesquisa culminaria em 

coreografias a serem apresentadas à comunidade escolar, durante a Festa da 

Aplicação. 

Nesta escola, há duas classes referentes a cada ano escolar, contando 

com, aproximadamente, trinta alunos cada uma delas. As turmas tiveram dez aulas 

com duração de 60 (sessenta) minutos cada, com a periodicidade de dois encontros 

semanais. 

É preciso salientar que há oito anos a pesquisadora autora desta 

investigação leciona na escola ambiente e que há 18 anos atua na área da educação 

física escolar com o conteúdo dança. Contudo, durante o ano letivo no qual se 

realizou a coleta de dados, a pesquisadora esteve em licença saúde, afastada de 

suas atividades, turmas e funções profissionais. É preciso salientar, também, que as 

turmas que participaram da pesquisa estiveram sob sua regência docente apenas no 

primeiro ano do ensino fundamental I.  

 

5.2. Instrumentos de coleta 
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A observação participante,gravação em vídeo, aplicação de questionário 

com questões abertas e registro escrito das aulas foram os instrumentos escolhidos 

para a coleta de dados.  

A aplicação do questionário foi a segunda atividade da pesquisadora 

junto aos sujeitos. A interpretação de seus dados prestou-se à formalização teórica 

sobre o processo de reconhecimento e identificação do que são feminilidades ou 

masculinidades concebidas pelas crianças e concernentes ao ato da dança. A visão 

da criança sobre gênero orientou uma ação dessa prática, no sentido de melhorar a 

participação e a motivação das crianças nas aulas de dança na educação física, 

além de fazer com que as mesmas tivessem oportunidade para refletir sobre seus 

preconceitos e concepções sobre gênero.  

Para subsidiar a interpretação dos dados do questionário foi utilizada a 

técnica de análise temática, cujos objetivos foram:  

� Verificar qual a compreensão de masculinidades e/ou 

feminilidades construídas por este grupo etário e social; 

� Localizar tendências na definição de masculinidades e 

feminilidades a partir da própria vivência; 

� Verificar qual a lógica do pensamento das crianças entrevistadas 

ao ligar masculinidades e/ou feminilidades ao sexo, às danças e 

ao comportamento das pessoas; 

� Detectar o que fundamentaria um possível preconceito das 

crianças em exercer um papel sexualmente inverso ao próprio 

nas aulas de educação física ou o que fundamentaria uma 

concordância em exercer tal papel. 

 

Para tanto, o roteiro de perguntas e seus objetivos foi o seguinte:  

 

1. Para você, quais são as diferenças entre meninos e meninas? 

Objetivo da pergunta: localizar citações de características biológicas e sociais como 

definidoras de exemplos de masculinidades e feminilidades, a partir da própria 

vivência. 
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2. É legal ser menino(a)? Por quê? O que você faz que a pessoa do outro sexo 

não faça? 

Objetivo da pergunta: verificar qual a lógica do pensamento dos entrevistados ao 

ligar masculinidades e/ou feminilidades ao sexo das pessoas, bem como possíveis 

características comportamentais na definição de masculinidade e feminilidade a partir 

da própria vivência. Caso ocorram, localizar insatisfações ligadas às pertinências ou 

inadequações comportamentais relacionadas por eles ao sexo das crianças. 

  

3. O que um menino faz para ser considerado ou reconhecido como menino?  

Objetivo da pergunta: Assim como na pergunta anterior, verificar qual a lógica do 

pensamento dos entrevistados ao ligar masculinidades e/ou feminilidades ao sexo 

das pessoas, bem como possíveis características comportamentais na definição de 

masculinidade e feminilidade a partir da própria vivência. Pretendeu-se, também, 

verificar qual a compreensão de masculinidades e/ou feminilidades construídas por 

este grupo etário. 

 

4. O que um menino faz para ser considerado ou reconhecido como menino?  

Objetivo da pergunta: verificar qual a compreensão de masculinidades e/ou 

feminilidades relacionadas ao sexo oposto e como elas se constroem.  

 

5. Como é o jeito da mulher nas seguintes danças: samba, hip hop, dança do 

legal, balé, funk, forró e rock? 

Objetivo da pergunta: listar os comportamentos e trejeitos tidos como pertencentes 

ao universo feminino para depois cruzá-los com as respostas obtidas nas questões 

anteriores. Foram escolhidas danças variadas quanto ao papel e às representações 

de gênero no gesto, além de serem danças conhecidas por eles, pois a maioria delas 

foi trabalhada nas aulas de educação física em anos anteriores ou é muito veiculada 

na televisão. 

 

6.  Como é o jeito do HOMEM nas seguintes danças: samba, hip hop, dança do 

legal, balé, funk, forró e rock? 
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Objetivo da pergunta: listar os comportamentos e trejeitos tidos como pertencentes 

ao universo masculino para depois cruzá-los com as respostas obtidas nas questões 

anteriores. Foram escolhidas danças variadas quanto ao papel e às representações 

de gênero no gesto, além de serem danças conhecidas por eles, pois a maioria delas 

foi trabalhada nas aulas de educação física em anos anteriores ou é muito veiculada 

na televisão. 

 

7. Você acha que existe dança de homem ou de mulher? Por quê? 

Objetivo da pergunta: verificar se os alunos relacionam masculinidades, feminilidades 

ou pertencimento sexual às danças, adotando questões de gênero como fator de 

exclusão dessa prática corporal. 

 

8. Você participaria de uma dança considerada por outras pessoas como 

pertencente ao sexo diferente do seu? Por quê?  

Objetivo da pergunta: detectar o que fundamentaria um possível preconceito em 

exercer o papel sexualmente inverso ao seu nas aulas de educação física ou o que 

fundamentaria uma concordância em exercer tal papel. 

 

9. Que danças você gostaria que a escola ensinasse? Por quê?  

Objetivo da pergunta: detectar o reduto cultural que o aluno gostaria de trazer para 

as aulas de educação física e o que fundamentaria tal escolha. 

 

10. Agora desenhe um menino e uma menina e escreva abaixo do desenho o que 

eles gostam de dançar.  

Objetivo da questão: verificar se houve contradições entre essas respostas e as 

questões de número 1 a 4 ou se houve novas afirmações. Foi esperado que o 

desenho trouxesse respostas que as questões anteriores pudessem não ter 

conseguido obter. 

 

5.3. Procedimentos de coleta 
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Os dados foram colhidos durante dez aulas consecutivas de educação 

física com o conteúdo dança. 

Para responder ao questionário, os sujeitos foram levados ao salão de 

educação física da escola ambiente e instruídos a responderem conforme sua 

concepção. Para isso, ficaram em locais do salão cuja distância não permitia a 

conversa e troca de informações. A pesquisadora esteve presente nesse momento 

para dirimir eventuais dúvidas e dar aos alunos a garantia de que as identidades 

seriam mantidas em sigilo e os dados ali obtidos constituiriam um segredo entre ela e 

os sujeitos, a fim de evitar que houvesse respostas condizentes com o discurso da 

escola, dos pais ou da professora colaboradora. As crianças que não apresentaram 

autorização para participação na pesquisa até aquela data ficaram em atividade 

recreativa com a professora colaboradora, que ministrava aulas regulares de 

educação física para a turma. O tempo de duração desta atividade, como de todas as 

outras durante a pesquisa, foi de sessenta minutos.  

Algumas crianças trouxeram a autorização nas semanas seguintes, mas 

a estas, não foi aplicado o questionário. Havia dois questionários respondidos, cujo 

teor era ilegível, devido à fase de alfabetização e grafia daquelas crianças; estes 

foram desconsiderados.  

As aulas que se seguiram tiveram a participação da pesquisadora, ora 

como operadora de vídeo, ora como palestrante sobre a história da dança abordada 

no plano de ensino ou, ainda, como apoio à professora colaboradora. 

 

 

 
6. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
 

Esta apresentação foi dividida, tal qual apontamos anteriormente, em 

dois momentos distintos. O primeiro diz respeito aos dados colhidos no questionário; 

o segundo refere-se aos resultados obtidos por meio da submissão dos sujeitos ao 

plano de ensino construído e aplicado.  

 
6.1. Questionário 
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Para efeito de análise e melhor compreensão dos fenômenos neste 

instrumento, alguns resultados foram agrupados e apresentados simultaneamente, 

diferentemente do modo como o questionário apresentou as questões aos sujeitos. 

Segundo a técnica de análise temática proposta por Minayo (2002), os dados 

analisados devem ser divididos em temas, categorias e subcategorias. No caso do 

questionário, o tema foi o objetivo de cada pergunta que, de diferentes formas, 

procurava a compreensão sobre como as crianças formulavam teorias sobre gênero, 

como elas o percebiam e o relacionavam às danças. A categoria constituiu-se da 

transcrição das respostas, corrigidas apenas gramaticalmente para melhor 

entendimento do leitor que não tem proximidade com a escrita de crianças nesta fase 

de alfabetização. As subcategorias foram intituladas como aspectos de 

categorização, fundamentais como parâmetro para se analisar o conteúdo das 

respostas obtidas pelo questionário. 

 
6.1.1. O tema 
 

Conforme se verificou nesta investigação, crianças de dez anos já 

possuem discursos politicamente corretos, mas nem sempre crêem neles ou guiam 

suas ações e reflexões segundo os mesmos. Por isso, para saber com exatidão o 

que os sujeitos pensavam, fez-se necessário o conhecimento da história familiar e 

situação socioeconômica e cultural de cada criança, conhecimento este obtido pela 

pesquisadora por meio do contato com elas em anos anteriores, como professora, e 

por reuniões com a professora colaboradora.  

Cada questão formulada procurou ter objetivos que pudessem ser 

confirmados por outras questões, acerca das relações interpessoais pautadas no 

gênero e nas relações entre gênero e dança na escola. 

 
6.1.2. As categorias 

 

Devido ao fato de o processo de alfabetização encontrar-se em fase de 

consolidação nas turmas pesquisadas, bem como a fim de, em caso de dúvida, ter a 

possibilidade de recorrer às outras respostas do mesmo sujeito, optou-se pela 
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transcrição das falas corrigidas apenas gramaticalmente. Pouquíssimas, mas 

importantes correções foram feitas nesse sentido. 

 

6.1.3. As subcategorias 
 

Em cada questão, diferentes subcategorias foram utilizadas para agrupar 

dados referentes ao questionário, a saber: aspectos biológicos, socioculturais, 

motores, cognitivo e lúdico. 

Aspectos Biológicosreferem-se a características estruturais do corpo 

humano e suas qualidades e capacidades, tais como força, flexibilidade, equilíbrio, 

resistência, ou ainda, ao que é relativo ao funcionamento, manutenção e 

desenvolvimento do organismo, como sudorese, apetite ou amamentação. 

Já as respostas obtidas que remetessem a um modelo de 

comportamento ou à maneira como estas crianças foram educadas pela família ou 

influenciadas pelos ambientes que as cercam, foram intituladas Aspectos 

Socioculturais. Estes compreendem o que é relativo ao comportamento, convívio, 

relacionamento, gostos, costumes. Constatou-se que era importante construir uma 

categoria que agrupasse tais aspectos, pois, em inúmeras situações, estas crianças 

reconheceram diferenças na educação de diferentes famílias. 

A subcategoria intitulada Aspectos Motores, a princípio, pode se 

confundir ou estar contida em Aspectos Biológicos, mas, a nosso ver, possui uma 

diferença crucial.  Em aspectos motores classificamos as respostas que fizessem 

referência direta a fatores advindos das capacidades físicas ou habilidades motoras 

como correr, andar, saltar, arremessar, lançar, que fossem, segundo a opinião das 

crianças, adquiridas por meio do treinamento ou do próprio cotidiano, ou seja, 

aquelas que elas não classificavam como natas, mas adquiridas. 

Em algumas perguntas fez-se necessário outro aspecto de categorização 

intitulado Cognitivo. Nele se incluíram referências diretas ao domínio da 

aprendizagem e do desenvolvimento intelectual, desenvolvidos pela educação 

escolar. 

O último aspecto de categorização eleito e utilizado em uma única 

questão foi intitulado Lúdico. Nele se inseriram referências diretas ao desejo ou 
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finalidade de distração, de busca do prazer ou para usufruto em momentos de lazer, 

dentro e fora da escola. 

É importante ressaltar que esta classificação não condiz com a 

concepção profissional ou acadêmica da pesquisadora, mas se constitui numa 

espécie de nome fantasia para alcançar o modo como os sujeitos dessa pesquisa 

organizam e constroem suas concepções sobre gênero. E para isso, eles, que nem 

sempre têm conhecimento técnico suficiente para compreender como cultura e 

biologia determinam, inseparavelmente, a construção de indivíduos, concebem a 

distinção de papéis e responsabilidades entre esses dois aspectos da vida humana. 

 

6.1.4. Os resultados 
 

Os “sujeitos” foram identificados por letras seguidas de numeral cardinal. 

As letras referem-se ao sexo dos sujeitos: “A” para o sexo feminino e “H” para o sexo 

masculino. A palavra “criança” será empregada apenas para se referir a 

generalizações sobre crianças de forma geral e não mais àquelas que participaram 

desta investigação. Se houver necessidade de discriminação do sexo nas 

generalizações ou dentre os sujeitos, as palavras “meninos” ou “meninas” serão 

utilizadas. 

 

 

 

 

6.1.4.1Concepções acerca de feminilidades e masculinidades 

 

As questões contidas nesse tópico15 tiveram como objetivo a verificação 

da compreensão de masculinidades e/ou feminilidades construídas por este grupo 

etário e social, visto que o gênero é uma construção social de diferentes épocas e 

contextos.  

Outros objetivos presentes foram a localização de possíveis 

características biológicas, sociais e culturais citadas na definição de masculinidades 

                                                 
15 As questões encontram-se descritas na página 42. 
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e feminilidades a partir da própria vivência, como também a verificação da lógica do 

pensamento dos sujeitos ao relacionar masculinidades e feminilidades ao sexo e 

comportamento das pessoas. 

No que tange a esses objetivos, constatamos que, para os sujeitos, os 

perfis de gênero encontram-se naturalizados em cada sexo. Embora se admitam 

exceções, os sujeitos tendem a não questionar os perfis que percebem nas outras 

crianças, mesmo quando demonstram reconhecer que, em alguns comportamentos, 

há indícios de construções socioculturais.   

Constatamos também diferença nos resultados relativos a como meninas 

e meninos percebem os perfis de gênero. 

 

Gráfico 1 – Total da diferença entre meninos e meninas 

TOTAL DE OPINIÕES SOBRE DIFERENÇA ENTRE 
MENINOS E MENINAS

42%

56%

2%
Biológico

Sociocultural

Motor

 

 

Gráfico 2 – Diferenças entre meninos e meninas, na opinião das meninas 

DIFERENÇAS ENTRE MENINOS E MENINAS NA 
OPINIÃO DAS MENINAS

40%

60%

Biológico

Sociocultural

 

 

Gráfico 3 – Diferenças entre meninos e meninas, na opinião dos meninos 
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DIFERENÇA ENTRE MENINOS E MENINAS NA 
OPINIÃO DOS MENINOS

43%

53%

4%

Biológico

Sociocultural

Motor

 

 

Foi curioso observar que a diferença nos critérios utilizados por meninos 

e meninas para ressaltar diferenças entre os sexos foi pequena. Dos aspectos 

aferidos, os biológicos constavam em 40% das respostas das meninas e em 43% 

das respostas dos meninos. Os aspectos socioculturais apareceram em 60% das 

respostas femininas e em 53% das masculinas. Aspectos motores foram constatados 

em 4% das respostas dos meninos e não ocorreu dentre as das meninas, segundo 

sua concepção do que seria um aspecto motor. 

Como mostraram as tabelas 02 e 03, apesar da pequena diferença entre 

aspectos biológicos levantados por meninos e meninas, há diferenças consideráveis 

na composição destas porcentagens, bem como na composição de aspectos de 

outras naturezas. Estas diferenças estão detalhadas a seguir, no quadro 01. O 

número entre parênteses indica o número de ocorrências da resposta. 

Tabela 01- O que diferencia meninos e meninas, na opinião das meninas. 

 

CORPO 

 

APARÊNCIA 

FÍSICA 

 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAIS 

CAPACIDADES 

FÍSICAS E 

HABILIDADES 

MOTORAS 

 

PRÁTICAS 

CORPORAIS E 

LAZER 

Órgãos genitais 

(3) 

Corpo todo (2) 

Formato  

Tamanho  

Cabelo (5) 

Rosto  

Bigode  

Pulseira  

Maquiagem  

Roupa (5) 

Delicadeza (3) 

Meiguice  

Posição para urinar 

Jeito de ser (2) 

Preferências (2) 

Extroversão  

Força (02) 

Habilidade  

Futebol (2) 

Videogame  

Brincadeiras  

Filmes  
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Acessórios  Educação familiar 

Organização  

Emoções  

Costumes  

Afazeres  

 

Tabela 02- O que diferencia meninos e meninas, na opinião dos meninos. 

 

CORPO 

 

APARÊNCIA 

FÍSICA 

 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAIS 

CAPACIDADES 

FÍSICAS E 

HABILIDADES 

MOTORAS 

 

PRÁTICAS 

CORPORAIS E 

LAZER 

Órgãos genitais 

(2) 

Tamanho  

Peso  

Voz  

Cabelo (3) 

Rosto  

Mãos  

Pés  

Unha (2) 

Brinco  

Pulseira  

Batom  

Roupa (3) 

Acessórios  

Desleixo  

Malandragem  

Charme  

Delicadeza  

Postura 

Jeito de ser (3) 

Preferências (2) 

Comportamento  

Sensibilidade 

Força (03) 

Agilidade 

Brincadeiras  

 

 

Para nós, a baixa ocorrência dos órgãos sexuais como diferenciação 

entre meninos e meninas vem da obviedade do argumento. Elementos relacionados 

à hereditariedade ou mudança/composição hormonal apareceram em larga escala 

porque são fatos com os quais estes sujeitos começam, nesta faixa etária, a lidar. 

Por exemplo, algumas meninas do grupo menstruam e, o cabelo para os meninos, 

começa a receber mais cuidado e valor social. 

Capacidades físicas e habilidades motoras ocorreram em 04 respostas, 

mas só um menino fez referência à agilidade como fator de diferenciação, 

considerando a possibilidade de algumas meninas serem mais ágeis do que 

meninos. Segundo a professora colaboradora, a agilidade foi tema de um conjunto de 

aulas que criticou o preconceito sofrido por crianças menores no momento de 

escolha de times em aulas de educação física. Por isso, uma possibilidade de 
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interpretação desse resultado baseia-se no fato de que crianças desta faixa etária 

costumam confundir velocidade com agilidade e, nesse caso, cremos que este 

sujeito (H4) possa ter relacionado sexo feminino com baixa estatura e, por isso, 

concebeu que “algumas meninas podem ser mais ágeis do que meninos”. Se esta foi 

a lógica de pensamento deste sujeito, melhores performances baseadas em 

capacidades físicas e habilidades motoras seriam, para ele, característica de 

masculinidade. 

Outras respostas pertenceriam, para nós pesquisadores, a um campo de 

categorização, mas, na concepção destes sujeitos, pertencem a outro.  Há algumas 

fusões entre o que é cultural e o que é natural, mas, para esses sujeitos, são 

classificações inquestionáveis. Por exemplo: o sujeito A17 cita o rosto como 

característico na diferenciação de meninos e meninas, enquanto H10 cita as mãos, 

os pés, o rosto e as roupas. Ambas as respostas foram classificadas dentro do 

aspecto sociocultural nas tabelas 01 e 02, mas, no quadro, aparecem relacionadas à 

aparência física, pois as respostas não se referiram à largura e tamanho da ossatura 

facial, mas à maneira de apresentar o rosto para os demais, ou seja, cortar franja, 

aparar sobrancelhas, pintar a unha.  

Sabemos que práticas escolares preconceituosas e não reflexivas 

polarizam comportamentos, criando abismos entre possibilidades de convivência 

igualitária. Um aspecto que merece destaque é a lógica da oposição na diferenciação 

de perfis de gênero. Neste sentido, constatamos muitas respostas ilustrando a 

oposição entre meninos e meninas na diferenciação dos sexos, independentemente 

do aspecto de categorização. Algumas delas foram assim expressas: “Meninas 

sempre andam com brinco, cabelo liso, bastante arrumadas e os meninos não são 

bastante arrumados assim e não se preocupam muito com isso” (H18), “Meninas são 

delicadas e meninos não são tão cuidadosos” (A3), “Meninos fazem xixi em pé e as 

meninas fazem xixi sentadas” (A6) e “A menina é mais educada e envergonhada. O 

menino é mais macho e gosta de bagunça” (A12).  É importante lembrar que a 

família e a sociedade também forjam classificações polarizadas de perfis de gênero 

que têm repercussão na vida escolar, tanto no discurso docente, como no discente. 

Mas houve também respostas que não colocam meninos e meninas em 

oposição, mas tal como A11, citam características dos dois sexos: “Menino é mais 
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duro e mais forte. Menina é mais solta e mais brincalhona”, ou como A15 que, apesar 

da lógica da oposição, admite outras possibilidades, relativizando algo que os outros 

absolutizam em suas respostas. A15 assim respondeu: “Partes diferentes do corpo e 

gostam de coisas diferentes. Eles gostam de futebol, videogame. Eu sei que algumas 

meninas também gostam, mas eu nunca vi um menino brincar de Barbie”. 

A satisfação com o próprio sexo revelou fatos importantes a serem 

considerados em práticas docentes. Parte da pergunta dizia “é legal ser menino?” e, 

para nossa surpresa, H10 respondeu que “Não, tanto faz ser menino ou menina, 

você ainda vai ser um ser humano”. Trata-se de um menino que, por ser obeso e 

bem maior que os demais alunos, sofreu discriminação dos colegas no primeiro ano 

do ensino fundamental I. Neste ínterim, segundo relato da professora colaboradora, 

seus pais o inscreveram num curso de judô, ao mesmo tempo em que os 

profissionais da educação física que tiveram contato com ele valorizavam sua 

participação em atividades desportivas dentro e fora da escola. Passada a época de 

discriminação em relação a este aluno, o mesmo não reproduziu o preconceito que 

sofreu. Sua participação no plano de curso elaborado e suas respostas ao 

questionário desta pesquisa revelam um sujeito que pratica o respeito ao próximo e a 

valorização do menino e da menina como seres humanos. 

Nossa segunda surpresa foi com a resposta de uma menina (A13), que 

respondeu “Mais ou menos, porque acontecem coisas a mais com a gente”. Sua 

resposta suscitou-nos várias hipóteses para interpretação, como, por exemplo, abuso 

sexual. Contudo cogitamos a menstruação ou parto como fator de relativa/regular 

satisfação com seu sexo, mesmo porque, segundo a professora colaboradora, ela é 

a única menina da sua casa.  

Justamente por isso, cogitamos, também, a possibilidade de realização 

de serviços domésticos como fundamento de sua resposta, já que, numa sociedade 

machista como a nossa, famílias direcionam, frequentemente, cuidados com o lar às 

meninas. Mas, neste caso, o verbo empregado em sua fala provavelmente não seria 

“acontecer”, mas sim “fazer”, numa construção frasal como, por exemplo, “mais ou 

menos, porque a gente tem que fazer mais coisas”. Na interpretação de outros 

resultados deste questionário, a menstruação, no ponto de vista feminino, aparece 

como algo que, apesar de desconfortável, é melhor como característica, do que 
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calvície ou barba. Logo, a composição geral de resultados do questionário influenciou 

a interpretação desta resposta. 

Sobre outros motivos que fundamentam a satisfação com o próprio sexo, 

os mesmos foram classificados a partir de vários aspectos, conforme mostram os 

quadros a seguir. 

 

Gráfico 4 – Motivos de satisfação com o próprio sexo, na opinião das meninas. 

MOTIVOS DA SATISFAÇÃO COM O PRÓPRIO 
SEXO SEGUNDO OPINIÃO DAS MENINAS

5%

67%

5%

5%

18%
Biológico

Sociocultural

Motor

Cognitivo 

N/C

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Motivos de satisfação com o próprio sexo, na opinião dos meninos. 

MOTIVOS DE SATISFAÇÃO COM O PRÓPRIO 
SEXO SEGUNDO OPINIÃO DOS MENINOS

10%

61%

10%

19%

Biológico

Sociocultural

Motor

N/C
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Para fundamentar a satisfação com o próprio sexo, as crianças 

recorreram bem menos à biologia e bem mais aos costumes. Já os aspectos motores 

apareceram com a mesma pequena frequência. No campo da biologia houve 

respostas como “Porque eu não gostaria de ter pouco cabelo ou ser careca” (A4) ou 

“porque somos mais fortes” (H12). Nesse sentido, a satisfação está determinada por 

algo que independe da vontade das próprias crianças e aparece simbolizada por 

diferentes poderes. Para meninas, essa felicidade traduz-se na beleza e, para os 

meninos, em capacidade física, lembrando que ambos os poderes são acessados no 

processo de sedução de parceiros afetivos. Assim como a beleza atrai relações 

afetivas de amizade e namoro para meninas, a força atrai amigos e namoradas para 

meninos. Mas estas características podem também repelir relacionamentos afetivos. 

A figura da menina muito bonita e do menino muito forte pode render-lhes a fama de 

pessoas inatingíveis socialmente e superficiais. Benquistamente ou não, no processo 

de valorização do próprio sexo, a vaidade e a força são referências hegemônicas de 

masculinidades e feminilidades para crianças.  

Ainda na relação de satisfação com o próprio sexo, aspectos motores, 

apesar de menos frequentes, apareceram sob o domínio do universo masculino, com 

respostas como “porque é mais fácil fazer esportes” (H11). O símbolo aí presente diz 

respeito à ideia de que o esportepertence ao universo masculino. Sua resposta pode 

ser lida como pertencimento sexual à prática corporal.  

Aspectos socioculturais revelados têm diferentes concepções e sentidos, 

como pudemos perceber. A frequência com que as crianças recorreram a eles 

mostra sua importância na satisfação com o próprio sexo. Como exemplo, temos as 

seguintes respostas:  

• “Porque podemos nos sujar e fazer outras coisas sem nos importar” (H8)  

• “O menino pode ser do jeito que quiser e a menina tem que ficar arrumadinha” 

(H20);  

• “Porque as mulheres e as meninas têm um dia só delas” (A15), com referência 

ao Dia Internacional das Mulheres; 

• “porque ela é graciosa, porque a maioria das pessoas olha para ela” (A14); 
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• “Curto um tipo de música que meus colegas não curtem e não gostam, mas eu 

gosto” (H17). 

Nos aspectos socioculturais concentrou-se a maioria das respostas, 

reveladoras sobre a autoimagem de cada sujeito e sobre a imagem que se tem da 

pessoa do outro sexo.  A importância que se dá à limpeza e ao cuidado com a 

apresentação pessoal encontra-se, aqui, como característica de feminilidades. Foi 

dito que meninas demoram mais para se arrumar e que elas não participam de 

brincadeiras e outras atividadesem que a roupa fique suja, por maior que seja o 

prazer que tal atividade proporcione a quem a pratica. Para os meninos, o fato de 

poderem se sujar e permanecerem sujos é sinônimo de liberdade, como é orgulho 

para as meninas o poder de se divertirem sem se sujar e permanecerem asseadas. 

Esta relação com a limpeza aparece também em outros quesitos do questionário.  

Ainda no campo da vaidade, o fato de serem olhadas, de chamarem a 

atenção alheia e de terem um dia exclusivo dedicado a elas, leva as meninas a 

valorizarem a beleza traduzida em adereços e cuidados com o cabelo, unha e 

roupas, fato que não lhes significa o cerceamento de certas práticas corporais, como 

pensam os meninos. Não soubemos inferir se esse cuidado já é direcionado ao 

intuito de conquistar parceiros, mas, certamente, o olhar e a opinião do outro interfere 

na qualidade do ato de arrumar-se. Na visão de 37,5% (08meninas e 07 meninos) 

desses sujeitos, meninas são acometidas pelo “complexo de princesa”, ou seja, 

gostam de estar em evidência, de estar sempre bonita e aparentar fragilidade; elas e 

eles valorizam esse perfil. Contudo, em relação à opinião alheia, meninos pensam 

que meninas são pressionadas pela opinião das amigas em relação ao que se deva 

ou não gostar e praticar.  

Outras duas falas foram destacadas por permitirem diversas 

interpretações: “Porque ser meninas as pessoas tem mais dó” (A16). A interpretação 

da resposta de A16 foi quase que imediata à leitura da mesma. A pesquisadora teve 

essa menina por dois anos como aluna, época em que conheceu seu histórico 

familiar. A16 participou de uma longa e turbulenta disputa judicial por sua guarda, 

cujo pai foi vencedor. Devido à instabilidade e traumas pelos quais o pai alega ter a 

menina passado, ambos desenvolveram um relacionamento cujas ações se pautam, 

no nosso ponto de vista, no princípio da piedade do pai em relação à filha.. O pai 
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compadece-se com a menina e ela, sabendo disso, faz uso desta situação para 

eximir-se de culpa por atos não perseverantes em relação aos estudos e ao baixo 

rendimento escolar. Na escola, ela tenta desenvolver o mesmo tipo de relação com 

os professores e professoras, ou seja, tenta servir-se da feminilidade frágil como 

modo de manter as próprias escolhas.  

Parece-nos comum o uso, por parte das meninas, da estereotipia da 

fragilidade feminina em situações de confronto com meninos. Observamos que essa 

situação se repete, mesmo em crianças sem um histórico familiar semelhante a este. 

A fragilidade, que é combatida pelas meninas quando cerceadas de seus direitos 

serve, também, como instrumento de poder para garantir outros direitos. Cabe 

ressaltar que nenhum menino se referiu à fragilidade de qualquer natureza como 

característica de masculinidade, fato que, a nosso ver, torna essa característica um 

aspecto não pertencente na representação do universo masculino. É importante frisar 

que esse fatofoi considerado como uma representação, pois, em concordância com 

os estudos do gênero16, não há características próprias do universo masculino ou 

feminino, mas, leituras e concepções do que é ou não considerado, por diferentes 

culturas e indivíduos, como características desses universos. 

 

 

6.1.4.2 Feminilidades e masculinidades restritivas 

 

Mais da metade dos sujeitos (57%) responderam que não há restrições 

no agir de cada sexo. Esta porcentagem pode ter ocorrido devido ao fato de os 

sujeitos terem deixado para responder, por último, o que não sabiam, com 

possibilidade de não ter havido tempo suficiente para voltarem a esta questão. Outra 

hipótese pode dever-se ao fato de os sujeitos não saberem justificar o que 

responderam, por terem dúvida ou falta de opinião formada sobre o que meninos e 

meninas devem ou não fazer.  

Como os sujeitos desta pesquisa não têm opinião formada sobre esse 

assunto, o conhecimento escolar pode ocupar esse lugar vazio no imaginário infantil, 

                                                 
16 O capítulo 03desta pesquisa versou sobre esse assunto. 
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por intermediação da abordagem de danças com pressupostos e procedimentos 

reflexivos e não preconceituosos, fortalecendo a ideia de que não há restrições 

baseadas no pertencimento sexual em danças que se abordam na escola.  

Em relação às respostas que citaram restrições ao sexo oposto, 76% 

delas pautam-se em aspectos motores como exemplos e destas, 33% cabem aos 

meninos e 43% às meninas, como se pode ver nas tabelas a seguir. 

 

Gráfico 6 – Restrições ao sexo oposto na opinião das meninas 

RESTRIÇÕES AO SEXO OPOSTO SEGUNDO 
OPINIÃO DAS MENINAS
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Gráfico 7 – Restrições ao sexo oposto na opinião dos meninos 

RESTRIÇÕES AO SEXO OPOSTO SEGUNDO 
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Para A20 a dança é feminina, já que meninos não têm várias opções de 

danças bonitas e divertidas como meninas as têm. Ao responder “Porque a gente 

pode aprender muitas danças legais”, ela revela apreço pela dança e, assim, ou ela 

exclui os meninos da possibilidade de dançar ao desconhecer danças para eles, ou 

ela remete a dança a um suposto domínio feminino, onde a fruição e a estética 

seriam femininas. Quando oralmente questionada pela pesquisadora que tentava 

obter esclarecimento sobre sua resposta, A20 respondeu que “os meninos não 

aprendem porque eles não gostam e aí eles atrapalham as meninas”. Não 

suficientemente esclarecida, a pesquisadora indagou novamente: “Como assim, 

atrapalham?”. A20 respondeu: “Eles não gostam e aí eles fazem muita bagunça. Aí a 

professora dá pouca dança e muitos esportes que eles gostam”. A nosso ver, ela 

pensa que os meninos tiram tempo e espaço de aula das meninas, ao mesmo tempo 

em que sua bagunça influencia a escolha da professora em relação à duração e 

escolha de cada módulo de conteúdo.  Sua denúncia é subliminar e não se dá pelo 

enfrentamento; sua resposta revela o sentimento de quem, em algum momento dos 

conteúdos da educação física, espera ser atendida e, nesse momento, aqueles que a 

prejudicaram (os meninos) são lesados por perder a oportunidade de aprender, a 

contento, algo que seja prazeroso. Sua resposta também nos dá indícios de que 

algumas crianças classificam práticas corporais e atividades lúdicas segundo perfis 

de gênero.  

Esse assunto será explorado na discussão das tabelas seguintes. 

Todavia, algumas respostas desta questão revelam perfis de gênero formulados a 

partir de participação em práticas corporais. São elas: 

• “O menino não brinca de boneca como a Barbie” (A19); 

• “Eu tenho uma amiga que não consegue andar muito bem de skate, e eu 

consigo” (H4); 

• “Meninos podem fazer umas coisas e meninas podem fazer outras” (H14); 

• “A gente gosta de se sujar” (H19). 

H4 cita o skate como modalidade masculina a partir da própria vivência e, 

apesar de admitir a participação masculina, o simples fato de ser homem o 

habilitaria, segundo ele, como melhor praticante da modalidadeem relação a sua 
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amiga. O fato de haver participação de muitas meninas no curso de skate oferecido 

pela escola pode ter influenciado sua aceitação de meninas nesta prática corporal.  

Já a criança A14 coloca perfis de gênero como excludentes. Ela é criada 

pelo pai, tem somente uma irmã, fica com a mãe nos finais de semana; riscou a 

palavra sexo das perguntas e a substituiu por gênero. Não sabemos sua orientação 

religiosa e não estamos certos sobre sua classe econômica, mas pensamos que, em 

concordância com Scott (1999), sua concepção sobre feminilidade é restrita e 

baseia-se em valores morais, dentre outros. A professora colaboradora relatou-nos 

que ela só participa das atividades que gosta, como a dança, negando-se a atuar em 

outras ou tendo envolvimento moderado? em  aulas de lutas e em algumas 

atividades com bola. Talvez sua negação não se paute pelo gosto, mas pela relação 

de pertencimento com a proposta. E não somente, no caso dela, pelo fato de ser 

menina, mas pela forma como resulta a construção de sua personalidade. Pudemos 

presenciar sua participação num jogo de queimada, onde ela esforçou-se, transpirou 

e participou, aparentando grande satisfação.  

Além de práticas corporais, os dados interpretados revelaram 

brincadeiras como fator de classificação de perfis de gênero. A19, ao citar o tipo de 

boneca com a qual meninos não brincam, assume a possibilidade de a brincadeira 

entre meninos contar com outros tipos de bonecas, no caso, bonecos. Nesse sentido, 

o brincar de boneca não seria uma ação ligada à feminilidade, mas sim o tipo de 

boneca que indicaria característica de gênero. Esse já é um quadro diferente em 

relação ao senso comum, pois o mesmo considera boneca como objeto ligado à 

feminilidade e nem se lembra de bonecos de monstros e super-heróis tão utilizados 

por meninos em suas brincadeiras. 

Além das brincadeiras, verificou-se haver divergências sobre a 

preponderância dos fatores que fundamentam as respostas de meninos e meninas 

sobre restrições para o sexo oposto. 

 

Gráfico 8 – Tipos de restrições ao sexo oposto  
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Meninas creditam aos costumes 50% de suas respostas. Mas, ao invés 

de ressaltarem seus melhores feitos motores, elas reforçam o poder masculino nesse 

quesito. Já os meninos sabem valorizar seus feitos motores e acreditam na sua 

superioridade em relação às meninas. Verificou-se que 43% das respostas dos 

meninos se voltam para esses aspectos. Nessa questão, a resposta de A12 

considera a simplicidade como sinônimo de humildade e a caracteriza como não 

masculina. Ela diz “Menino [...] não é simples.”, num contexto em que comparava 

meninas e meninos. Para ela, é como se o ato de vangloriar-se fizesse parte do ser 

menino.  

Os sujeitos foram questionados sobre o reconhecimento de meninas e 

meninos. Foi feita uma metáfora com um cilindro pequeno que estava à mão da 

pesquisadora no momento da aplicação do questionário. A pesquisadora levantou o 

cilindro numa altura acima de sua cabeça e disse aos sujeitos:  

 
Faz de conta que este objeto é uma pessoa que 
está muito longe de você. Conforme esta pessoa vai 
se aproximando você vai descobrindo se ela é um 
menino ou uma menina. Como você sabe se é 
menino ou menina? O que te diz: Ah, é uma menina! 
Ou: Ah, é um menino! Escrevam isso, ou seja, os 
sinais que te trouxeram a resposta.  

 
 

As respostas obtidas foram tabuladas da seguinte forma: 

 

Gráfico9 – Como meninos e meninas reconhecem masculinidades 
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Gráfico 10 – Como meninos e meninas reconhecem feminilidades 
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A resposta sobre como, de modo geral, se reconhece um menino e uma 

menina foi polarizada, ou melhor, a feminilidade foi contraposta à masculinidade ou 

vice-versa. Para esses sujeitos, “O menino joga bola e não dança balé” (A13) e 

meninas “Gostam de balé, são carinhosas, tem o sentimento mais fino” (A14).  

A resposta de H4 é um exemplo disso, mas admite exceções. Sobre 

meninos, ele respondeu “O menino tem que ser mais forte do que a menina; tem que 

ter um sexo diferente e tem que usar coisas de menino”; sobre meninas, disse “Tem 

que ser bem frágil, algumas podem ser ágeis e tem que usar coisas que o menino 

não usa”.  

H1 pensa que meninos podem errar sem maiores consequências e, ao 

se referir às meninas, não as classifica segundo o dever (fazer coisas certas ou 

erradas), mas a sua capacidade de relacionar-se com outras pessoas. Sua resposta 
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sobre como se reconhece meninos foi “Fazer coisas certas ou erradas”. Sua resposta 

sobre como se reconhece meninas foi “Ser muito legais ou, às vezes, chatas”.   

H7 frisou a apresentação pessoal asseada para reconhecer meninos e 

meninas e relacionou tal preocupação com atividades físicas. Ele disse “que meninos 

jogam futebol no barro e não se preocupam com a roupa suja” e “meninas usam 

batom, jóias e não gostam de sujar a roupa”. Mesmo não emitindo juízo de valor, ele 

relaciona asseamento com feminilidade e pensa essa relação como fator de exclusão 

de meninas de determinadas brincadeiras que, para ele, parecem ser prazerosas. 

H8, H13 e H10 também classificaram práticas corporais e brincadeiras segundo o 

gênero para reconhecer meninos e meninas, mas sem fazer a relação com a 

apresentação pessoal asseada. É interessante observar que essa ocorrência foi 

maior entre as opiniões dos meninos.  

H17 classificou a conquista sentimental do sexo oposto como obrigação 

masculina. Sua resposta, “O jeito de xavecar a menina que esteja do seu lado”, nem 

questiona se meninos paqueram meninas, mas ressalta o modo como ele faz isso. Já 

para H16, o poder da sedução é feminino. Sua resposta, “Meiga, bonita, fala com 

aquela fala baixinha e essas qualidades atraem os homens”, revela uma visão 

hegemônica da feminilidade quando ele menciona o fato de os homens serem 

naturalmente atraídos pelas qualidades das mulheres, que, por sua vez, aparecem 

como passivas no processo de conquista. As qualidades que ele considera como 

feminilidades remetem à mulher “calma e alegre”, citada também por A16.  

Em ambos os casos, percebemos, mais uma vez, que as feminilidades 

levantadas não se encaixam em atividades que pressupõem iniciativa e 

agressividade, como, por exemplo, lutas e modalidades desportivas com bola. A 

partir disso, um fato importante a se considerar é que, na visão desses sujeitos, há 

muita valorização da opinião do outro sobre as atividades que meninas realizam. No 

entanto, os meninos negam-se a participar de propostas que aglutinam 

características consideradas feminilizantes com mais frequência do que meninas se 

negam a participar do que consideram próprio do universo das masculinidades. É 

sabido que o esporte pode ser usado pelos homens como exercício de sua 

masculinidade, tal como a dançapara mostrar características femininas que “atraem 
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os homens” (H16). Se, para ambos os sexos esse processo é natural, é natural 

também que práticas corporais tenham pertencimento sexual. 

Neste aspecto, meninos e meninas concordam sobre como uma menina 

é reconhecida como tal. Para A3, menino não pode “[...] ser muito delicado e 

cuidadoso”, enquanto A11 traz, à discussão, o complexo de princesa da menina 

como fator de reconhecimento de feminilidades. Para ela e outras várias meninas 

que responderam ao questionário, menina “Faz coisas de menina como ser mais 

atenciosa, arrumada e sempre pensar que está bonita”, ou seja, esforça-se para ser 

notada e valorizada pela beleza, serenidade e alegria.  

A homossexualidade não foi considerada nas respostas como fator de 

reconhecimento de perfis de gênero; muito pelo contrário, A18 a exclui do gênero, ao 

responder “ir a lugares de meninas, usar objetos de meninas, gostar de um menino, 

conversar coisas de menina, menstruar, etc.”. A pesquisadora não fez referência 

alguma à homossexualidade e, até onde sabemos, não há casais homossexuais 

genitores nessa turma, mas sabemos da ocorrência de homossexualidade dentre os 

parentes próximos de, pelo menos, dois sujeitos crianças. O questionário foi 

respondido individualmente e sem conversa entre os sujeitos; a eles foi garantido que 

ninguém, além da pesquisadora e seu orientador, leriam suas respostas e, mesmo 

em caso de publicação dos dados, sua identidade seria preservada. Assim, 

esperávamos que algo aparecesse nesse sentido, pelo menos por parte dos sujeitos 

que convivem, frequentemente, e têm estreita relação afetiva com pessoas 

homossexuais.  

A não confirmação dessa hipótese revela que esse assunto ainda está 

longe de ser vencido como tabu e tal fato afeta, diretamente, o ensino da dança na 

escola. Enquanto as crianças não conseguirem conversar abertamente sobre gênero 

e homossexualidade, a visão de práticas corporais e perfis escolares sexuados 

permanecerão. Por exemplo, somente H20 levantou aspectos cognitivos nas 

masculinidades e feminilidades. Ele afirma que meninos e meninas são reconhecidos 

pela letra que produzem. Entendemos, com grande possibilidade de acerto, que ele 

se refere à letra feia dos meninos e à letra bonita das meninas, já que é esse um 

discurso comum entre pedagogos. Que perfil ocuparia, então, um menino que tem 

letra bonita e uma menina com letra feia? Já A20 disse que meninas têm “interesse 
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em livros”, mas não se referiu à cognição para exemplificar masculinidades. Para ela, 

meninos são fortes e meninas são inteligentes. Em outro exemplo, H14 diz que 

meninos gostam de comer comida e meninas não. Resta saber se ele pensa que 

bulimia ou anorexia são doenças de meninas ou se meninos que comam pouco são 

menos meninos e meninas que comam muito pareçam masculinizadas.  

Sobre capacidades físicas, a força é o elemento que mais aparece no 

que tange à masculinidade, mas não de forma naturalizada. H6 não diz que menino é 

mais forte que menina, mas, segundo ele, menino tem a preocupação de “se mostrar 

o fortão [...]”. H6 percebe que essa capacidade física não é nata, pois, se assim 

fosse, todos os meninos seriam mais fortes e a preocupação de auto-afirmação pela 

força não seria necessária. A6 concorda com ele, ao afirmar que o fato de o menino 

“jogar futebol, se mostrar forte e gostar de correr” é uma maneira de torná-lo 

reconhecido enquanto tal. Novamente, a força não aparece naturalizada, mas como 

construção sociocultural. 

As falas de H6 e A6 revelam um paradigma: por que crianças relacionam 

força com masculinidade se até esta idade a força masculina não é, via de regra, 

superior à feminina? Sabemos que a diferença de força entre meninos e meninas só 

aparece com relevância mais tarde e ocorre, também, em função das escolhas 

corporais que fazem ou a que são submetidas as crianças. Então, por que a 

experiência das crianças em conviver num ambiente onde elas têm força semelhante 

não influencia sua percepção sobre esse assunto? É importante ressaltar que há, 

neste grupo, muitas meninas que são bem maiores e mais fortes do que os meninos 

e que as aulas são, desde o 1º ano do ensino fundamental, dirigidas a grupos mistos.  

As práticas corporais mais citadas no reconhecimento de perfis de 

gênero foram, também polarizadas. Muitas respostas relacionaram práticas corporais 

e lúdicas com pertencimento sexual, conforme se pode ver no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Respostas de meninas e meninos relacionando práticas corporais com 

masculinidades  

MENINAS MENINOS 

A4: Não dançam danças apropriadas 
para meninas; eles se acham muito para 
as meninas. 

H3: Jogar bola. 
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A5: Se vestir de menino, jogar bola, ter 
quarto de bandas, personagens ou 
assistir futebol. 

H7: Jogar futebol no barro e não se 
preocupar com a roupa suja. 

A6: Jogar futebol, se mostrar forte e 
gostar de correr. 

H8: Fazer coisas de menino tipo jogar 
futebol, videogames, carrinhos. 

A7: Jogar bastante futebol. H10: Jogar bola, vôlei, basquete, tênis, 
etc. 

A8: Joga futebol, tem cabelo curto. H13: Jogar futebol, brincar na rua. 
A9: Fazer xixi em pé, brincar com 
carrinho, com bonecos, etc. 

H15: Gosta de esportes, de computador, 
videogame e talvez quando pequeno, de 
brinquedos de ação. 

A10: Jogar futebol várias vezes.   H18: Pentear o cabelo para cima, jogar 
futebol, ser viciado em videogame, etc. A11: Ele joga futebol, faz coisas de 

menino. 
A13: O menino joga bola e não dança 
balé. 
A14: Jogam bola e brincam na aula. 
A15: Eles têm os ombros mais largos e 
são mais violentos e radicais que as 
meninas. 
A17: Ele brinca com coisas que os 
meninos gostam. 
A20: Jogar futebol, brincar com 
brinquedos de meninos e usar roupas de 
meninos. 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Respostas de meninas e meninos relacionando práticas corporais com 

feminilidades  

RESPOSTAS OBTIDAS RESPOSTAS OBTIDAS 

A5: Se vestir com vestido, saia, blusa, brincar 
de boneca, vir com bolsa, se achar, no 
quarto ter como enfeite personagens como 
as Super Poderosas. 

H8: Fazer coisas de menina tipo brincar de 
casinha, Barbie, bonecas. 

A7: Dançar, brincar de casinha, de Barbie e 
Polly. 

H15: Ela gosta de boneca, maquiagem e 
fofoca. 

A8: Brincar de boneca, ter cabelo comprido. H18: Dança balé, demora para se arrumar, 
etc. A9: Fazer xixi sentada, gostar de brincar de 

boneca, gostar de flores, de desenhar, de 
corações, etc. 
A10: Brincar de boneca. 
A13: Brincar de boneca, usar vestido, saia. 
A14: Gostam de balé, são carinhosas, tem o 
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sentimento mais fino e o comportamento é 
diferente.   
A20: Dança, usa coisas de meninas, brinca 
com brinquedos de meninas e tem interesse 
em livros. 

 

As práticas corporais mais ligadas à feminilidade são o brincar de 

boneca, o balé e a dança. As que se referiram à masculinidade são o futebol, 

videogame e carrinho. Houve ainda respostas que, apesar de polarizar a dança como 

atividade feminina, admitem a participação masculina. Como exemplo, há a resposta 

de A4: “Não dançam danças apropriadas para meninas; eles se acham muito para as 

meninas”.  

E por fim, um fator em especial chamou a atenção da pesquisadora e foi 

enormemente considerado na estruturação do plano de curso desenvolvido e 

analisado. A nosso ver, a resposta de A4 afirma que meninos se colocam em 

superioridade em relação às meninas. Segundo investigamos junto à professora 

polivalente, o ponto e vírgula no início da frase dita por tal sujeito foi conteúdo 

trabalhado por ela nesta turma. Se A4, realmente compreendeu a função do ponto e 

vírgula, ele classificou a dança segundo o gênero, relacionou-a com o fato de os 

meninos tenderem às outras práticas corporais e desvalorizarem as danças 

femininas e não concordou com a opinião deles.  

 

 

6.1.4.3 Sobre danças de homem e de mulher 

 

Aos sujeitos foi perguntado sobre a existência de danças próprias para 

homem ou mulher. Em seguida à resposta, indagamos se eles participariam de 

danças consideradas como pertencentes ao sexo contrário ao próprio. Em ambos os 

casos, o intuito foi de verificar se e como crianças relacionam masculinidades e 

feminilidades às danças como justificativa de exclusão ou autoexclusão dessa prática 

corporal. Estas questões tiveram, também, a finalidade de detectar o que 

fundamentaria possíveis preconceitos em vivenciar personagens considerados 
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sexualmente inversos ao do próprio sujeito respondente nas aulas de educação 

física, ou o que fundamentaria uma concordância em exercer tal vivência. 

Como resultado à existência de danças sexuadas, o quadro de respostas 

afirmativas e negativas foi o seguinte: 

 

Tabela 3 – Existência de danças sexuadas  

 

MENINAS 

SIM NÃO  

02 18 

 

MENINOS 

SIM NÃO  

03 17 

 

Sobre a participação em danças do outro sexo, o quadro de respostas 

alterou-se da seguinte forma: 

 

Tabela 4 – Participação em danças inversamente sexuadas 

 

MENINAS 

SIM NÃO  TALVEZ 

12 05 03 

 

MENINOS 

SIM NÃO  TALVEZ 

08 11 01 

 

Como se pode perceber, houve diferença nas respostas dos sujeitos 

masculinos e femininos. Ao afirmarem que não existem danças sexuadas, meninos e 

meninas responderam de forma similar, mas, no que tange à participação dos 

mesmos em danças supostamente sexuadas, a resposta foi diferente. Tudo indica 

que meninos têm mais dificuldade em participar de atividades consideradas, pelo 

senso comum, como pertencentes ao universo feminino. Eles atribuem mais 

importância à tipificação sexual, ao passo que meninas lidam melhor com esta 

questão. Esse é um fato curioso, porque nos quadros 01 e 02 as meninas fizeram 

mais relação entre gênero e prática corporal do que os meninos. No entanto, 

segundo as respostas dadas, a participação das meninas em atividades 
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consideradas masculinizantes seria melhor do que a participação dos meninos em 

atividades feminilizantes. 

A seguir, serão apresentados os quadros de transcrições das respostas 

sobre as questões 07 e 08 do questionário, para ilustrar a interpretação e 

comparação realizadas pela pesquisadora. 

 

Quadro 3 – Resposta à pergunta “Você acha que existe dança de homem ou de mulher? Por 

quê?”. 

MENINAS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

 

MENINOS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

A1: Não, porque isso não existe. H1: Não respondeu. 

A2: Não. Porque as danças são feitas para todos. H2: Não, porque somos todos iguais. 

A3: Não, porque não existe nenhuma lei que fale 
“se você dançar samba vai ser preso”. 

H3: Não. Porque eu acho que todas as danças 
são para meninos e meninas. 

A4: Sim, porque os meninos não gostam de 
dançar algumas danças tipo balé. 

H4: Sim. Porque cada dança tem um limite. 

A5: Não, porque homem dança o que quiser e 
mulher também tem que ter liberdade. 

H5: Sim, pois também são feitas muitas músicas 
para menino e menina. 

A6: Não, porque dança não tem uma afirmação 
sobre se pode dançar homem ou mulher. 

H6: Não, para mim não existe dança que homem 
ou mulher não dancem. 

A7: Não. Porque todas as danças são iguais. H7: Não, porque cada um pode dançar o que 
gostar. 

A8: Não, porque todo mundo pode dançar o que 
quiser. 

H8: Não, porque os dois podem escolher o 
gênero da dança que queiram dançar. 

A9: Não. Porque a dança é para os dois, porque 
a mulher também gosta das opções do homem. 

H9: Não, porque não tem dança que seja só para 
mulher e dança só para homem. Todas servem 
para os dois. 

A10: Não, eu acho que seria preconceito uma 
mulher não pode dançar, por exemplo, rock. 

H10: Não, porque qualquer homem pode dançar 
dança de mulher como mulher também pode. 

A11: Não. Porque todas as danças são abertas 
ao público feminino e masculino. 

H11: Não. Porque cada um dança o tipo que 
quiser. 

A12: Não. Porque eu acho que todas as danças 
servem para homens e mulheres. 
 

H12: Não, porque cada pessoa tem seu jeito. 

MENINAS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

 

MENINOS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

A13: Não, porque todas as danças servem tanto 
para homem quanto para mulher. 

H13: Não. Porque qualquer música serve para 
mulher ou homem. 

A14: Sim. Porque eu já ouvi. H14: Não, porque qualquer pessoa pode dançar 
qualquer dança. 

A15: Não. Porque não tenho preconceito contra 
isso, acho que todos podem fazer a mesma 
coisa. 

H15: Não, porque cada um dança o que quer. 

A16: Não. Porque são todos seres humanos. H16: Não, porque senão o homem ia fazer uma 
só coreografia. 

A17: Não. H17: Não, porque cada um pensa e age do seu 
jeito. 
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A18: Não. Porque existe a liberdade de 
expressão e todos podem escolher que danças 
querem dançar, não importando a característica 
dela!  

H18: Não; porque a dança foi feita para todos 
dançarem. 

A19: Não. Porque os dois podem dançar. H19: Sim, porque os homens têm passos mais 
fortes e as mulheres são mais cuidadosas. 

A20: Não. Porque cada um tem seu gosto. H20: Não, porque o homem pode dançar 
qualquer coisa e a mulher também. 

 

Quadro 4 – Resposta à pergunta “Você participaria de uma dança considerada por outras 

pessoas como pertencente ao sexo diferente do seu? Por quê?”. 

MENINAS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

 

MENINOS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

A1: Sim, porque eu acho que isso não existe. H1: Não respondeu. 

A2: Sim, porque a dança foi feita para todos. H2: Não, porque todo mundo ia rir da minha cara. 

A3: Sim, porque não devemos levar a sério o que 
as pessoas dizem nesse caso. 

H3: Sim, porque não tem músicas muito 
diferentes para mim. 

A4: Não, senão esta pessoa contaria para toda a 
escola e eu ficaria muito chateada. 

H4: Não. Porque eu não sou gay. 

A5: Sim, porque é meu gosto. H5: Não. 

A6: Não. Porque ninguém sabe do que o outro 
gosta e do que o outro não gosta. 

H6: Eu falaria: “Sem problemas.” Sem nenhum 
problema de ser zoado. 

A7: Sim. Porque não tem importância. H7: Sim, porque é a dança que eu gosto de 
dançar, no caso. 

A8: Talvez, porque eu tenho vergonha. H8: Sim, porque os dois podem escolher o que 
querem dançar. 

A9: Talvez, porque se eu gostar, eu possa ir. H9: Sim, porque eu não tenho preconceito. 

A10: Sim, eu acho que essa pessoa seria 
preconceituosa. 

H10: Sim, porque eu não ligo para o que as 
pessoas falam. 

A11: Sim, nunca tem uma hora certa para você 
praticar uma coisa nova. 

H11: Talvez, porque seria difícil para mim. 

A12: Sim. Porque não tem nada a ver com o 

sexo. 

H12: Não. Porque é chato. 

A13: Sim, porque não há dança para mulher e 

para homem. 

H13: Sim, porque se alguém me convidasse, eu 

não ia recusar. 

MENINAS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

 

MENINOS 
RESPOSTAS OBTIDAS 

A14: Não. Porque eu tenho vergonha e eu acho 
que (por exemplo) não fui feita para isso. 
 

H14: Não, porque me xingariam. 

A15: Sim. Porque eu não teria vergonha nem 
preconceito. 

H15: Não, porque existem algumas danças que 
não tem ritmo para garoto. 

A16: Sim, porque não tem só dança para um 

sexo. 

H16: Não, porque não é muito confiável. 

A17: Sim, porque cada um tem sua opinião sobre 
a dança. 

H17: Sim. Porque meu jeito de pensar é um, não 
sei o da outra pessoa. 

A18: Acho que sim. Depende da dança e se eu H18: Não; porque não faria muito bem. 
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me interessasse por ela. 
A19: Não. Porque todos podem dançar.  H19: Não. Porque outras pessoas podem zoar a 

gente. 
A20: Não. Porque odeio passar vergonha. H20: Não, porque eles começariam a me zoar. 

 

Em cada resposta localizamos elementos que revelam formas de 

classificar masculinidades e feminilidades, muitas delas relacionadas às danças. 

Além da dança, houve outros fatores que, notadamente, influenciaram as respostas 

dos sujeitos, Por isso, é preciso lembrar que a escola ambiente é laica e as famílias 

têm perfis heterogêneos no que diz respeito a aspectos econômicos, sociais, 

religiosos e culturais. 

O sujeito A5 reconhece que a mulher não tem a mesma liberdade de 

ação que o homem na sociedade. O sujeito A5 é menina e, quando questionada 

sobre sua participação numa dança considerada masculina, ela respondeu que 

participaria, pautando sua resposta no próprio prazer.  

A9 também se pautou pelo prazer, em ambas as respostas. Assim como 

A10, estas meninas entendem que não há danças determinadas para cada sexo, 

mas que há opções eleitas por homens e mulheres, ditadas por convenções sociais. 

A10 ainda ressaltou que a não participação em danças sexuadas se fundamentariam 

no preconceito dos outros alunos e alunas. A15 também reconheceu que a existência 

de danças sexuadas seria preconceito. 

Também A14 pautou-se no preconceito. Avaliamos que, por não ter 

opinião formada, recorreu ao senso comum e exemplificou sua fala com uma 

experiência não reflexiva. Para falar de sua participação numa dança supostamente 

masculina, ela se nega à experiência, alegando ter vergonha e não ter sido feita para 

isso. Esta verbalização, por si só, denuncia a naturalização do perfil de 

feminilidadevisto por ela. 

A16, com opinião formada, citou pressupostos dos direitos humanos, 

que, aliás, admitem outras formas de pensar e agir em sociedade. A18, H2 e H17 

responderam apoiados no mesmo princípio, o que nos leva a crer, entre outros 

motivos, que um trabalho com dança na escola sob pressupostos dos direitos 

humanos seja possível e tenha a adesão dos(as) alunos(as).  
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Sobre pertencimento sexual, H5 reconheceu nas letras e no ritmo das 

músicas o direcionamento do discurso para homens ou mulheres. Então, ele elegeu 

a interdependência entre a música e a dança para concluir que há danças femininas 

e masculinas. H13 também usou a música para justificar sua resposta, mas defendeu 

a pertinência da dança aos dois sexos. Nesse sentido, H4 pensa que há danças 

determinadas para cada sexo e que quem não siga esse pressuposto seja 

homossexual.  

H17 afirmou guiar-se por seu próprio pensamento para participar de tais 

danças, assim como H6 e H10, mas todos eles admitiram que a opinião do outro 

possa ser diferente da sua, pois H6 e H10 disseram saber que seriam “zoados”, mas 

não se importariam. 

H4 foi categórico em afirmar que quem faz coisa de mulher e não é 

mulher, é homossexual. Um aluno com uma visão como essa, facilmente relutaria em 

dançar se considerasse a dança feminina. E se dançasse só por obediência ao 

professor, poderia desenvolver uma relação com a dança e com o professor ainda 

pior do que aquela que tinha antes de ser obrigado a dançar, tal como afirma A20 

(“odeio passar vergonha”). A14 não foi tão categórica, mas também pensa que 

mulher não deva dançar dança de homem, ou (análise nossa) como homem. Ela 

acredita na existência de danças para determinados sexos e sua crença foi 

confirmada pela resposta à questão anterior. Já H15 afirmou que não existe dança 

para mulher ou para homem, mas ressalta que algumas danças não existem para 

garotos.  

O parágrafo anterior ilustra alguns motivos que nos levaram a pesquisar 

a visão da criança sobre o assunto, antes de submetê-la ao curso de dança na 

escola, onde a princípio, todos são obrigados a participar, a partir da visão unilateral 

do professor. Outro motivo foi exemplificado com a fala de H13. Ele não tomaria a 

iniciativa dessa vivência por si só, mas aceitaria o desafio, se alguém o convidasse. 

Esse é um exemplo de como penso ser vista a dança na escola, ou seja, como um 

convite irrecusável. Não por pura obediência ou obrigação, mas pelo prazer, desafio 

e interesse. 

Assim como H10, algumas crianças disseram não existir distinção de 

sexo no pertencimento às danças, mas na hora de exemplificar, tomam-nas como 
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masculinas ou femininas. Essa contradição pode ocorrer devido à força do senso 

comum na construção das concepções de gênero e sua relação com participação em 

práticas corporais ou ao desejo de fazer um discurso politicamente correto, sem que 

se acredite nele. 

Nesta direção, Hall (1997) lembra que modelos hegemônicos de gênero 

podem ser constituídos por sólidas localizações onde o sujeito se encaixa 

socialmente. Lembra também que hoje, se encontram fronteiras menos definidas, 

provocando no sujeito pós-moderno uma crise de identidade. A depender da forma 

como a dança é desenvolvida, vista e concebida na escola, ela pode entrar em 

choque com a formação da identidade cultural ou com o perfil de gênero da criança. 

Para uma criança com poucas referências de modelos heterogêneos de gênero, a 

tendência é que ela se apegue ao senso comum para fortalecer e legitimar sua 

construção identitária. Neste caso, a interação com os outros e a leitura da sociedade 

que a circunda serve de parâmetro nesta construção.  

A leitura que fizemos da fala de H16 com relação à questão 07 é de 

alguém que assume a dança no universo feminino. Ele justifica a presença masculina 

na dança usando, como argumento, a diversidade de estilos. É como se ele dissesse 

que, com tanta variedade existente, não é possível que algumas danças não possam 

servir para os homens. No entanto, elerecusar-se-ia a participar numa dança 

supostamente feminina por crer que os efeitos de tal ação  pudessem ser 

desastrosos para sua masculinidade. 

H18 está próximo de enxergar a dança como uma construção social 

humana. Em sua resposta, ele não diz quem construiu a dança, mas diz que ela foi 

feita para todos. Contudo, não participaria de qualquer dança sexuada, pois, assim 

como H16 e H19, teme pela avaliação que outros farãosobre a sua masculinidade.  

O que há por trás da resposta da criança H19, “os homens têm passos 

mais fortes e as mulheres são mais cuidadosas”, não é uma visão preconceituosa ou 

sexista da dança, mas a percepção da diferença de intensidade entre o gesto 

feminino e masculino como fatores determinantes de leitura de movimento. Esta 

mesma criança pintou um dançarino negro e uma dançarina negra, ambos com 

uniforme e dançando street dance, sendo que a calça da menina e a camiseta do 

menino eram rosa. Ao ler seu questionário inteiro, percebemos sua preocupação em 
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situar a menina como graciosa, devido a sua movimentação em determinadas 

danças, e não de uma forma geral, só por dançar ou ser menina. Um exemplo que 

poderia ser utilizado é o gestual característico da dança do astro do rock Mick 

Jagger. Seu jeito de dançar remeteria, segundo o senso comum, a uma dança 

feminina ou feminilizante por conter rebolado. No entanto, sua sexualidade não é 

questionada pela mídia ou por seus fãs. O que merece ser destacado na escola e 

que informa a construção de perfis de gênero relacionados com a dança não é o jeito 

de dançar, nem a classificação sexual da dança, mas o papel de cada um na 

coreografia, o que o movimento quer ou deve transmitir e a história de cada um. 

Resumindo, meninas são menos preconceituosas e mais maduras do 

que meninos em relação à dança, pois a grande maioria delasaceitaria participar de 

uma atividade que, sabidamente, seria capaz de trazer consequências negativas em 

seu relacionamento com outras pessoas, assim como afirmaram A3, A4, H2, H14, 

H19 e H20. 

Crianças desta faixa etária e deste ciclo escolar já possuem discurso 

politicamente correto. A esmagadora maioria respondeu que não existe dança 

sexista; no entanto, praticamente a metade das crianças recusar-se-ia a participar de 

danças desse tipo, se houvesse. Nenhuma respondeu sequer “não sei”. Para 

aqueles que afirmaram a não existência de danças sexuadas, a resposta sobre a 

auto-participação em danças consideradas sexuadas por outras pessoas deveria ser 

afirmativa, se houvesse maior segurança na crença verbalizada. No entanto, a 

opinião do outro influenciou sobremaneira a ação desses sujeitos. Tal discrepância 

revela que a resposta não foi condizente com o que o sujeito realmente pensa sobre 

o assunto ou que esses sujeitos não têm força de atuar de forma condizente com sua 

crença se o que seus pares esperarem dele for contrário ao que acreditam sobre 

dança e gênero. 

 

6.1.4.4 Reduto cultural discente e gênero 

 

Este tópico da apresentação dos resultados tem, como objetivo, 

investigar a relação existente entre dança e perfis de gênero concebidos por estes 
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sujeitos, bem como averiguar quais redutos culturais norteiam as suas expectativas 

sobre um programa de dança na educação física escolar.  

A partir das respostas às indagações sobre quais danças gostariam que 

a escola ensinasse e suas justificativas, chegou-se a um quadro bastante 

heterogêneo de afirmativas. Classificadas segundo a proposta de Sotero & Ferraz 

(2009), as danças que despertaram o interesse das(os) alunas(os) apareceram da 

seguinte maneira: 

 

Tabela 5 – Resposta simples à pergunta “Que danças você gostaria que a escola ensinasse? 

Por quê?”, na opinião das meninas. 

 
MENINAS 

 
 

CLASSIFICAÇÃO 
DAS DANÇAS 

CULTURA 
POPULAR 
BRASILEIRA 
 

 
CULTURA 
ERUDITA 
 

 
DANÇAS DE 
SALÃO 
 

 
DANÇAS 
URBANAS 
 

 
ESTILOS DE 

DANÇAS 

Samba – 01 voto Jazz – 01 voto 

Balé – 07 votos 

Salsa – 01 

voto 

Dança de 

salão – 01 

voto 

Funk – 03 

votos 

Hip hop – 06 

votos 

Black - 02 

 
TOTAL DE VOTOS 

 

01 

 

08 

 

02 

 

11 

 

 

 

 

Tabela 6– Resposta simples à pergunta “Que danças você gostaria que a escola ensinasse? 

Por quê?”, na opinião dos meninos 

MENINOS 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

DAS DANÇAS 

CULTURA 
POPULAR 
BRASILEIRA 
 

 
INTEGRAÇÃO 
 

 
DANÇAS 
URBANAS 
 

NENHUMA / 
NÃO 
RESPONDEU 
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ESTILOS DE 
DANÇAS 

Samba – 01 voto 

Frevo – 02 votos  

MPB – 01 voto 

 

Legal – 02 

votos 

Black – 02 

votos 

Hip hop – 08 

votos 

Rock – 03 

votos 

Pop – 01 voto 

Psy – 01 voto 

 

 
TOTAL DE VOTOS 

 
04 
 

 
02 

 
15 

 
02 

 

A cultura erudita fundamentou 40% das respostas das meninas e só ficou 

atrás da cultura urbana (55%), contexto social desses sujeitos. O ballet clássico 

configura-se como uma proposta homogeneamente considerada ligada à 

feminilidade, mesmo estando distante da realidade vivida por grande parte desses 

sujeitos. É importante ressaltar que o ballet clássico nunca participou do currículo 

escolar da escola ambiente e não participa das mídias de veiculação diária que eles 

acessam constantemente. No entanto, essa prática corporal está presente no senso 

comum como sinônimo de feminilidade. A indústria de vestimenta e a indústria 

cinematográfica perpetuam e exploram este perfil do ballet.  

Quanto aos meninos, a cultura urbana está presente em 75% das 

respostas. A cultura popular brasileira é a segunda opção, com 20% das respostas. A 

nosso ver, estes resultados devem-se ao modelo de dança presente nas mídias, na 

indústria cinematográfica e no cotidiano dos sujeitos, relacionando dança e 

masculinidade. 

No que tange à relação entre mídias e educação física, Betti (2001) 

denuncia que muitas das informações transmitidas pelas mídias “possuem apenas a 

forma do espetáculo e do entretenimento, distante de preocupações educativas 

formais”. Ele também defende a formação do aluno como um “receptor crítico, 

inteligente e sensível frente às produções das mídias no campo da cultura corporal 

de movimento”. Essa visão de ensinar na contemporaneidade desenvolver-se-ia sob 

dois procedimentos: 
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• Educar no meio: orientação e recursos para que o aluno analise 

criticamente os programas, por meio da compreensão sobre seu 

modo de funcionamento, características, mecanismos técnicos e 

econômicos; 

• Educar com o meio: incorporar a linguagem audiovisual à sala de 

aula, visto que essa geração é influenciada pelos resultados 

estéticos desse mecanismo. 

Ainda para Betti (2001, p. 126), o professor deve exercer a mediação 

entre as mídias, o conhecimento escolar e os alunos. Portanto, 

 

Não pode ter uma posição de negação ou 
preconceito com relação a eles; pelo contrário, deve 
expor-se às mídias, possuir uma atitude de 
presença e não de distância no mundo das mídias, 
mas sem abrir mão da exigência de qualidade, 
recusando o que é muito superficial e manipulador.  

 

Betti (2001, p. 126) ainda ressalta que, aos educadores, é difícil competir 

com tanto aparato tecnológico e intencionalidade mercantilista, pois 

 

a imagem da televisão provoca, inicialmente, um 
impacto emocional, que comove, envolve todos os 
nossos sentidos, arrepia, faz rir ou chorar. Nesta 
fase, não adianta apelar à razão, porque a imagem 
não se dirige ao intelecto. 

 

O ballet perpetua-se como modelo de feminilidade porque, entre outras 

razões, as meninas o desejam e enxergam nele (também pelos olhos das mídias) a 

possibilidade de vivenciarem a leveza, a gentileza e o desafio da flexibilidade e do 

equilíbrio que as deixará mais femininas. Esses fatores motivam, também, os pais a 

conceberem o ballet com estas características, desejarem e viabilizarem a conquista 

desse poder as suas filhas. Esta foi uma curiosidade levantada por esta pesquisa, 

mas que não será contemplada por ela. 

As categorias para agrupar as respostas sobre o reduto cultural que 

fundamenta as escolhas dos sujeitos para o aprendizado da dança na escola foram 

escolhidas com base nas respostas obtidas e têm relação direta com o que os 
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sujeitos informaram. O prazer correspondeu a 52,5% das respostas. Dentre as 

meninas, o prazer é responsável por 70% do total de respostas e, dentre os meninos, 

ele corresponde a 45% do total, conforme se pode ver nos quadros abaixo.  

 

Tabela 7– Justificativa das meninas sobre escolha de danças 

 
Motivos 

 
Aspiração 
profissional  
 

 
Aprendizagem 

 
Desafio 
motor 

 
Respeito ao 
outro 

 
Prazer e/ou 
vertigem 

 
TOTAL DE 

VOTOS 

 

02 

 

02 

 

03 

 

01 

 

14 

 

Tabela 8– Justificativa dos meninos sobre escolha de danças 

 
JUSTIFICATIVAS DOS MENINOS  

 
 
Motivos 

 
Senso 
comum 
 

 
Interesse 
ou 
curiosidade 

Pertinência 
ao 
ambiente 
escolar 

 
Integração 

Valorização 
social ou 
familiar 

 
Prazer 
e/ou 
vertigem 

 
Nenhuma ou 
aleatoriedade 

 
TOTAL 

DE 
VOTOS 

 

01 

 

01 

 

01 

 

02 

 

01 

 

09 

 

07 

 
 

O prazer é maior nas respostas das meninas justamente porque, para 

elas, a dança é uma prática corporal conhecida, bem aceita pelas famílias e 

sociedade, além de prazerosa. Os meninos optaram, segundo a tabela 8, pelo 

mesmo procedimento para fundamentar sua resposta, ou seja, escolheram danças 

que eles conhecem e que lhes causa prazer. Estas são as que não apresentam 

polêmica quanto à participação masculina. 

Se considerarmos a relação entre interesse prévio, prazer e envolvimento 

para estruturar um plano de ensino que vise incentivar, por si só, a participação 

dos(as) alunos(as), poderíamos inferir que danças inéditas ou pouco praticadas não 

propiciariam tanto envolvimento dos(as) alunos(as) com o conteúdo, mas essa 

hipótese não foi confirmada durante a aplicação do plano de ensino a esses sujeitos.  

A última questão do questionário solicitava que os sujeitos desenhassem 

um menino e uma menina menina em pleno ato de dança prazerosa e escrevessem, 
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abaixo do desenho, o nome da dança. Foi especificado que o desenho não precisava 

ser um autoretrato, nem corresponder ao gosto pessoal de cada sujeito. As respostas 

foram as seguintes:  

 
Quadro 5 –Desenho dos sujeitos. 

MENINAS MENINOS 

MENINAS MENINOS MENINAS MENINOS 

A1: Ballet  Dança do Legal H1: Ballet Hip Hop 

A2: Funk Rock H2: Samba  Rock  

A3: Ballet Ballet H3: Ballet Funk  

A4: Ballet Hip Hop H4: Hip Hop Rock 

A5: Rock  Rock H5: Não especificou a dança que desenhou. 

A6: Rock Hip Hop H6: “Algumas meninas 
gostam de dançar funk e 
samba e hip hop” 

“A maioria dos meninos 
gostariam de aprender 
hip hop e frevo” 

A7: Ballet Ballet H7: Ballet Hip Hop 

A8: Samba Samba  H8: Rock Rock  

A9: Samba Samba  H9: Frevo Frevo  

A10: Ballet Hip Hop H10: Forró Forró  

A11: Hip Hop Hip Hop H11: Ballet Funk 

A12: Rock Hip Hop H12: Ballet Hip Hop 

A13: Dança de Salão Hip Hop H13: Dança do Legal Dança do Legal 

A14: Ballet Hip Hop H14: Forró Rock  

A15: Funk/Hip Hop Frevo H15: Hip Hop Rock  

A16: Menina está 
parada. 

Não respondeu H16: Não especificou a dança que desenhou. 
 

A17: Hip Hop Ballet H17: Ballet Frevo  

A18: Patinação no 
gelo 

Patinação no gelo 
 

H18: Balé Hip Hop 

A19: Ballet Hip Hop H19: Hip Hop Hip Hop 

A20: Ballet Funk H20: Ballet Pop  

 

A amostra trabalhada é grande, se comparada com o número total de 

alunos e alunas do ano escolar da escola ambiente, mas é pequena, se comparada 

ao total de crianças dessa faixa escolar existente na zona oeste da cidade de São 

Paulo. Contudo, o fato de, num universo de 20 alunas, 06 terem escolhido hip hop 

como prática corporal para meninas, enquanto 07 escolheram ballet, mostra que o 

perfil hegemônico de feminilidade na dança está em fase de transformação ou, no 
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mínimo, de aceitação de uma dança com perfil masculinizante, onde caiba a 

feminilidade, criando uma possibilidade de hibridismo. Ballet e hip hop foram as 

danças mais votadas. Cabe ressaltar que o movimento hip hop foi trabalhado com 

esta turma em anos anteriores, fato que pode ter influenciado o modo como estas 

alunas escolheram a dança que queriam ter na escola.17 

Não era nossa intenção aferir a aderência do conteúdo dança como 

prática corporal, por isso, não saberíamos, no momento, inferir se meninas que não 

tiveram contato com hip hop votariam da mesma maneira. Analisando o perfil da 

feminilidade presente no hip hop, veiculado pelo cinema e pelos videoclipes, vemos 

que a mulher ainda é retratada em papéis secundários, mas apresenta um perfil mais 

proativo, tanto nesta manifestação sociocultural, como na vida social e política de 

comunidades. Grande parte das letras que se remetem à mulher no funk atual, que, 

aliás, não faz parte do movimento hip hop, ainda concebe a mulher como objeto de 

desejo fácil de ser alcançado, fato também presente em raps atuais brasileiros. 

Contudo, muitas letras do movimento hip hop concernem à mulher o mesmo lugar 

social e econômico do homem, sem desvalorizar ou vulgarizar o poder feminino de 

se fazer notar pela sensualidade; ou ainda, trata meninos e meninas como similares 

destinatários de mensagens sobre como conduzir a própria vida18. Esta questão 

também não será aprofundada nesta pesquisa; todavia, a identificação das meninas 

com um modelo de feminilidade não hegemônico e longe de ser frágil, por si só, 

merece atenção neste contexto investigativo. 

Par e passo com o fortalecimento de feminilidades não hegemônicas 

dentre as crianças, A15 afirmou que seu “sonho é virar dançarina de hip hop” e,, 

também por  achar “legal”, ela quer aprender a dançar, assim, na escola. Para o 

educador, é de suma importância saber que esta criança vê, no hip hop, uma 

possibilidade de profissionalização, pois, com esta informação(tal como indicam 

Sotero & Ferraz [2009]), o educador pode explorar, além do ensino da dança, outros 

                                                 
17 Há dois anos, estas crianças tiveram aula de dança na educação física. Naquela ocasião, elas 
aprenderam quais eram os elementos do Movimento Hip Hop e foi corrigida a informação de que hip 
hop era uma dança. No momento da aplicação deste questionário, resolvemos generalizar os nomes 
das danças para garantir que elas se lembrassem delas, já que nosso interesse, naquele momento, 
era a constatação do gesto. Contudo, após um ano e meio sem ter contato com o módulo de dança de 
forma sistematizada, apenas poucos alunos não se referiram ao hip hop como uma dança.  
18 Rap “Tenho uma meta a seguir”, do grupo DMN, por exemplo. 
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aspectos do hip hop como sua influência no perfil de seus praticantes e a forma 

como a indústria cultural explora sua capacidade lúdica e possibilidade 

mercantilista19. Tal postura suscitauma questão: será que a era da eterna bailarina 

que ocupa, isoladamente o imaginário infantil feminino, dividirá o palco com a 

rapper?  

Segundo A18, sim. Ela escolheu balé como opção para que todos 

respeitassem “a diferença do outro independente da dança”. Sua fala ainda incorpora 

a eterna bailarina, mas, com iniciativa de se fazer respeitar segundo seu perfil de 

gênero. Além de sua resposta, esta menina desenhou um homem negro com uma 

mulher loira dançando no gelo, sob um holofote de luz. Ambos estavam sorrindo e de 

mãos dadas.  

Como bem lembrou A18, nem sempre é preciso combater perfis 

hegemônicos de gênero para se alcançar a pretensa igualdade de poder e 

possibilidades de desenvolvimento entre meninos e meninas, ou, ainda, entre 

diferentes perfis de gênero do mesmo sexo. Por vezes, apenas o entendimento sobre 

como essa visão foi construída e como se perpetua é o suficiente para educar, com 

igualdade, meninos e meninas. Para A18, basta que cada um respeite e compreenda 

a escolha do outro. Segundo o que ela propõe, a experimentação de outros perfis de 

gênero por meio da dança – que parece lhe causar prazer - teria o poder de 

convencer as pessoas sobre a importância de respeitar a opção de cada um.  

No que tange ao aprendizado e ao prazer, A11 revelou que gostaria de 

ter, nas aulas de dança na escola, “um pouco de tudo para aprender coisas novas”. 

Como se pode ver no quadro 07, há justificativas de meninas relacionando 

aprendizado e prazer, somando a maioria das respostas. Esse fato pode abarcar 

diferentes interpretações: meninas gostam do ato de aprender, a dança já lhes é tão 

conhecida que não importa somente o estilo, mas também o ato de se aventurar num 

campo conhecido, ou, ainda, de que meninas gostam de desafios motores tanto 

quanto os meninos.  

Os dados do questionário subsidiaram a construção do plano de ensino e 

compuseram discursos docentes que mediaram o ensino e o conteúdo. A intenção 

                                                 
19 A expressão “possibilidade mercantilista” aqui é concebida como elemento cuja capacidade possa 
ser explorada pelo comércio, com vistas ao lucro, ao ganho econômico. 
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era de aproximar a mediação do ensino ao entendimento, lógica de pensamento e 

compreensão dos sujeitos. Adiante, todo esse processo será explicitado e 

exemplificado também com elementos e ocorrências da filmagem das aulas.  

 

6.2 Aulas filmadas 

 

O objetivo deste tópico é apresentar o plano de ensino construído e 

analisar a participação dos sujeitos durante sua aplicação. Para tanto, todas as aulas 

do plano foram gravadas e nossas interpretações, com foco na pesquisa, serão 

apresentadas par e passo com a descrição de momentos e atividades relevantes da 

aula, sempre pautadas no gênero.  

O plano de ensino aplicado foi construído em relação direta com as 

concepções dos sujeitos sobre gênero e sua relação com a dança, com vistas a 

flexibilizar modelos hegemônicos, desconstruir naturalização de comportamentos e 

ampliar a aceitação da dança como prática corporal cabível aos dois sexos, além, é 

claro, de ensinar um estilo de dança. O desenvolvimento do plano de ensino culmina 

com uma apresentação pública e comemorativa da escola. 

No que tange à fundamentação teórica do plano, diversos autores 

tiveram participação. As práticas docentes foram conduzidas por autores renomados, 

cujos pensamentos convergiam entre si e na direção de uma perspectiva crítica de 

educação, de dança e de educação física. 

No campo da justificativa da presença da dança como conteúdo da 

educação física, os autores acessados foram Brasileiro (2001, 2006), Sales (2003), 

Saraiva (2009), Saraiva-Kunz (2003), Scarpato (2001) e Strazzacappa (2001). Com 

vistas à ampliação dos conteúdos, recorremos a Freire (1981, 1996) e a Vygotsky 

(1991) para defender a inclusão de elementos socioculturais na abordagem de 

conteúdos escolares. A perspectiva crítica na educação física fundamentou-se em 

Soares et al (1992). A discussão do pensamento destes autores está no capítulo 04. 

Para complementar essa base de fundamentação, recorremos a Connell 

(1995, 2000) na abordagem de masculinidades e a Souza & Altmann (1999) e Knijnik 

& Zuzzi (2010) para direcionar ações docentes com abordagem do gênero na 

educação física.  A fim de incluir pressupostos de trabalho com gênero no campo da 
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educação, valemo-nos dos estudos de Carvalho (1999), Scott (1999), Unbehaum 

(2010) e Vianna & Ridenti (1998). 

Sobre outros saberes docentes envolvidos no ensino da dança na escola, 

Brougère (2004), Corsaro (2002), Csykszentmihalyi (1999) e Kishimoto (1998, 1999) 

contribuíram com trabalhos sobre a metodologia lúdica. Corporeidade e o papel do 

corpo na educação foram assuntos trabalhados na perspectiva do pensamento de 

Gonçalves (1994) e Mendes & Nóbrega (2004) e Nóbrega (2005). 

A parte técnica do ensino da dança foi fundamentada com base em 

Freire (2001) e Laban (1990), enquanto as interpretações sobre aspectos 

socioculturais fundamentaram-se em Geertz (1978). Sotero & Ferraz (2009) 

auxiliaram a pesquisa no sentido de classificar o frevo a partir de outras áreas do 

conhecimento que não só as relacionadas a aspectos motores. 

Dentre as estratégias apresentadas por Connell (1995, 2000) para 

trabalhar com meninos no contexto escolar, destacamos o que relacionamos com o 

conteúdo dança na educação física escolar e inserimos essas relações nas práticas 

docentes no plano de ensino aplicado e analisado. São elas:  

• Auto-conhecimento;  

• Desenvolvimento da capacidade de relacionar-se;  

• Aprendizado de comportamentos não sexistas;  

• Percepção dos diferentes modelos de masculinidade na própria 

classe. 

 Vianna (2003) também indica objetivos sobre o que fazer para se 

alcançar uma educação não sexista nas escolas. Dentre eles, apresentamos 

algumas que compuseram o plano de ensino investigado por esta pesquisa. São 

elas: 

• Introduzir o ponto de vista da mulher nos conteúdos escolares; 

• Não hierarquizar significados masculinos e femininos; 

• Interferir na reprodução de estereótipos pelas crianças; 

• Analisar significados dominantes, situando-os em seu contexto e 

época; 
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• Explorar pontos positivos e negativos do gênero presente nos 

modelos da TV e gibis. 

A autora também levanta possibilidades sobre como alcançar os itens 

explicitados no parágrafo anterior. Assim como em momentos anteriores, elegemos 

alguns princípios que colaboram com o plano de ensino investigado e que, segundo 

nosso julgamento, eram concebíveis com o Projeto Político Pedagógico da escola 

ambiente. Ei-los: 

• Denunciar revelações ditas científicas que perpetuam 

preconceitos; 

• Conscientizar o corpo docente, no caso, a professora 

colaboradora; 

• Preparar meninos (as) para novos caminhos com o pensamento 

lógico, com as emoções, com o cuidado, com espaços e 

atividades consideradas unilateralmente aos sexos; 

• Questionar significados femininos e masculinos dominantes nas 

relações e espaços escolares; 

• Lutar diariamente contra aquilo que aprendemos como verdade, 

mas que transmite imagens relativas à discriminação do gênero. 

O plano de ensino aplicado foi estruturado cruzando-se a revisão da 

literatura sobre o assunto com os resultados do questionário. Desta forma, foram 

estruturados blocos de interpretação, a saber: 

• Concepções infantis sobre masculinidades e feminilidades (como 

definem, caracterizam, constroem e que elementos utilizam): ainda se 

apoiam em modelos hegemônicos, mas já se localizam, no discurso 

dos sujeitos, traços heterogêneos de gênero como possibilidades de 

novas classificações a partir da própria vivência; 

• Relação entre gênero e danças: há modelos polarizados de danças 

sexuadas, como o rock para os meninos e ballet para meninas, mas há 

também danças híbridas, como o forró e street dance (conhecida por 

eles como hip hop) ; 
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• Fundamentação dos preconceitos e da negação dos mesmos: os 

preconceitos relacionados no questionário fundamentam-se, 

principalmente, na visão que o outro tem de si e no temor de ser taxado 

como homossexual, no caso dos meninos; 

• Base da motivação: a motivação para a dança fundamenta-se no prazer 

obtido na prática corporal. Esse prazer relaciona-se com ritmos urbanos 

para ambos os sexos e com o ballet para meninas. 

Como os sujeitos desta pesquisa não têm opinião formada sobre esse 

assunto, o plano de ensino investigado vai atuar no sentido de mostrar uma dança 

onde o movimento será o mesmo para meninos e meninas, independentemente do 

seu significado e procedimento, combatendo, assim, a idéia de pertencimento sexual 

em movimentos desta dança.  

 Este foi um dos motivos pelos quais o frevo foi selecionado dentre as 

danças escolhidas pelos sujeitos para serem trabalhadas no módulo de conteúdos da 

educação física. Dentre outros fatores decisivos para sua escolha, está o fato de 

tratar-se de uma dança de grande desafio motor, necessitar de muita resistência 

cardiorrespiratória e não ocorrer somente em seu contexto de origem e segundo 

pertencimento sexual, apesar de sua história ser protagonizada por homens 

capoeiristas. 

Também contaram as considerações de Nóbrega presentes no capítulo 

04, ao defender que a educação escolar deva abordar o corpo discente para além do 

aspecto da instrumentalidade. Segundo a autora, é vivendo e experimentando que o 

corpo ressignifica e transforma a informação em conhecimento. Ainda nesse sentido, 

a ludicidade compõe o plano de ensino no sentido de deixá-lo leve para a vivência de 

temas polêmicos e, ao mesmo tempo, torna-o profundo, ao passo que traz à flor da 

pele sensações nunca antes experimentadas. Estas direcionarão a forma de pensar, 

sentir e quiçá, agir na dança vivida na escola! Em nosso entendimento, esse seria 

um procedimento para se alcançar a educação não sexista.  

A seguir, as aulas serão apresentadas uma a uma. No quadro consta o 

material que a pesquisadora apresentou e discutiu com a professora colaboradora e 

a equipe técnico-pedagógica da escola ambiente. O texto abaixo de cada aula refere-

se à descrição das mesmas, com inferências e generalizações. 
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Quadro 06 -Plano de ensino – aula 01 

 

TEMAS DAS 

AULAS 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO DA AULA 

Inserção dos 
alunos na 
pesquisa  
 

a) Apresentação pessoal 
e profissional da 
pesquisadora e seu 
projeto de pesquisa 
 
b) Dança do Legal 

a) propiciar um contato prazeroso com 
o tema da pesquisa para favorecer o 
interesse e envolvimento dos sujeitos 
com o conteúdo a ser desenvolvido 
 
b) anamnese do clima motivacional 
 
c) anamnese do conhecimento acerca 
de elementos da dança, de modo geral 

 

  A professora colaboradora explicou como se daria a pesquisa e 

apresentou a pesquisadora aos sujeitos, que seria, nesse dia, apenas uma ouvinte, 

semintenção de filmar a aula. Esta atitude foi tomada no intuito de ter uma visão mais 

fidedigna de como era a participação dos sujeitos, suas reações quando em contato 

com a dança nas aulas de educação física e as relações pautadas no gênero, 

mesmo já tendo obtido relato da professora colaboradora destas situações. 

Foi perceptível o clima de insatisfação entre os meninos com o anúncio 

de que o módulo de dança começaria naquele momento. As meninas não 

reclamaram e algumas chegaram a comemorar. Apenas um menino mostrou-se 

satisfeito, pois, apesar de não comemorar em voz alta, como as alunas fizeram, 

gesticulou e bradou um perceptível “Yes!”.  

A professora conduziu o aquecimento geral e alongamento, como 

costuma fazer, mas, nesta aula, com música. No 5°I (quinto ano I) as alunas 

postaram-se à frente da sala e de frente para o espelho. Apenas um menino ficou 

nesta posição; foi o mesmo que comemorou o tema do módulo que se iniciava. A 

grande maioria dos meninos foi para o fundo da sala e três deles sentaram-se num 

banco sueco que havia na lateral do salão. Uma aluna, intitulada nesta pesquisa 

como A16, também se sentou no banco e disse estar com dor no pé.  

No 5°II(quinto ano II) o comportamento dos sujeitos foi parecido, mas 

duas alunas sentaram-se no banco e dois meninos as acompanharam. A justificativa 
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de todos era de que os pais não haviam autorizado sua participação na pesquisa. 

Então, a professora relembrou que a aula de educação física era para todos, mas os 

dados e imagens que seriam considerados eram apenas das crianças autorizadas. 

Após a fala da professora, todos estes sujeitos fizeram o aquecimento e participaram 

desta aula, mas aparentando pouca ou nenhuma satisfação.  

Após o aquecimento, a professora explicou como proceder na Dança do 

Legal e solicitou que os sujeitos formassem duplas, sem dar parâmetros para a 

formação das mesmas. Nas duas classes só houve uma dupla mista, ou seja, 

composta por um aluno e uma aluna que não tiveram outra opção.  

A professora ensinou a coreografia, todos dançaram e, ao final da 

música, avisou que a repetiria , sendo que cada sujeito deveria trocar de par durante 

os refrões, obrigatoriamente variando-o durante as estrofes seguintes. Nas duas 

turmas, a preocupação das alunas era encontrar rapidamente um par, fosse ele 

menino ou menina. Os meninos tentavam procurar um par do sexo masculino e, 

quando não o encontravam até o início do verso seguinte, fingiam não ver que havia 

meninas disponíveis para formar par. Destas, a maioria tomava a iniciativa de formar 

par com meninos, mas também havia aquelas que fingiam não ver os que estavam 

disponíveis ou, ainda, aparentavam sentir vergonha de aceitar o convite de algum 

deles. 

A parte principal da aula também teve, como conteúdo, a Dança do 

Legal20, mas com diversas variações. No processo de criação, a professora não mais 

apresentou modelos de movimentos, mas fazia perguntas aos alunos que os 

levassem a descobrir o sentimento por trás da ideia daquele verso e o movimento 

que “combinasse” com ele. Para tanto, usou como referência fatores do movimento 

do Método Laban. 

No final da aula, a professora conduziu a dança recreativa Aram Sam 

Sam e uma dupla de alunas do 5°II conduziu uma dança com a música July Baby, 

por iniciativa própria. Todos participaram, mas alguns meninos pareceram 

desconfortáveis na realização desta dança. 

                                                 
20 A Dança do Legal é uma dança recreativa, que foi adaptada de danças circulares européias. Seu 
criador é o professor de educação física e recreador chamado Edinho Paraguassu. 
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Observamos que, de forma geral e apesar de certa insatisfação de sete 

meninos e uma menina, esses sujeitos não repeliram, totalmente, a ideia de dançar. 

A indisciplina apresentada era a mesma do cotidiano na abordagem de qualquer 

conteúdo. Há, nesta turma,tanto um grupo de meninos que exercem uma liderança 

positiva, quanto um pequeno grupo que lidera negativamente os demais, imprimindo 

ao comportamento do outro seu próprio ponto de vista e aceitação das condições e 

conteúdos das aulas.  

Quanto à condição técnica, houve disparidade. A filmagem das aulas 

mostrou que, aproximadamente 20% das sequências apresentaram movimentos 

complexos e satisfatórios, de acordo com o método Laban; 30% das sequências 

coreográficas criadas revelaram um conhecimento prévio influenciado principalmente 

pela televisão, pois grande parte dos movimentos foi reproduzida tal como ocorrem 

nas mídias televisivas; 50% constituíram-se de movimentos pouco subjetivos, isto é, 

com relação motora direta, pouco criativa e explícita em relação à letra da música. 

No que tange ao gênero, notamos, também, uma dificuldade de 

agrupamentos mistos quando havia toque corporal envolvido. Na dança July Baby 

proposta por meninas não havia toque, e cremos que, também por isso, os meninos 

não relutaram tanto em ficar próximos das meninas. Nesta dança, a roda foi formada 

com mais tranquilidade do que se formaram os pares para a Dança do Legal. 

A participação nesta dança foi similar à Dança do Legal. Aqueles alunos 

que haviam se recusado a participar tentavam tumultuar a aula, subvertendo o que a 

professora solicitava. Conforme a dança se desenvolvia, estes alunos foram 

diminuindo a indisciplina, mas não a ponto de cessá-la antes do término da aula. 

Percebemos, também, que parte da indisciplina dos meninos não tinha relação 

somente com a atividade proposta, mas com o prazer de bagunçar durante a aula, 

pois aquele espaço, além de ser adequado para aulas de dança (por ser fechado, 

amplo, iluminado, ventilado), continha muitos materiais ginásticos, como, por 

exemplo, degraus de step, plinto e mini-trampolim. Para aqueles sujeitos, meninos ou 

meninas, era uma tentação e um prazer estar ali, por diferentes razões e 

inspirações... 

Relacionando participação e gênero, confirmamos nossa hipótese de que 

meninas gostam de dançar. Durante a troca de pares na Dança do Legal, a atitude 
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das meninas não se remetia a uma preocupação com o sexo do par, mas em 

encontrar rapidamente alguém para dançar, diferentemente dos meninos que 

procuravam outros meninos, fosse para bagunçar ou para não pegar no braço e nas 

mãos das meninas. É importante ressaltar que há dois casais de namorados dentre 

os 60 sujeitos que participaram das aulas.  

Outro fato que confirma nossa hipótese foi a iniciativa da parte delas em 

propor uma dança para os demais. Nem a pesquisadora, nem a professora 

pensaram nisso como uma estratégia de aproximação dos alunos e alunas com o 

conteúdo escolar para esta primeira aula. Nesta, como em outras ocasiões similares 

nesta pesquisa, meninos são comandados pelas meninas se o professor não 

intervier no sentido de dar voz a eles. Caso contrário, ou eles obedecem, ou eles se 

impõem, muitas vezes, pela indisciplina.  

 

Quadro 07 -Plano de ensino – aula 02 

 

TEMA DA AULA 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO 

Questionário 
 

a) Questionário com os 
alunos 
b) Vivência de dança de 
forma criativa 

a) anamnese sobre concepções que 
envolvem o gênero, na visão dos 
sujeitos; 
b) anamnese do conhecimento acerca 
de elementos da dança, de modo 
geral; 
c) anamnese do conhecimento acerca 
de elementos da dança do frevo. 

 

O questionário foi aplicado pela pesquisadora para 41 sujeitos. Os alunos 

e alunas cujos pais não tinham entregado a autorização até aquela data não 

responderam ao questionário, mas participaram desta aula realizando outra atividade 

com um estagiário.  

A duração da aula é de 60 minutos e não houve tempo para a realização 

de nenhuma outra atividade proposta, fato que inviabilizou parte dos objetivos 

estabelecidos para ela. Tanto meninos quanto meninas reclamaram que o 

questionário era longo. Três sujeitos não conseguiram responder a contento devido 

ao tempo disponibilizado em aula.  
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Dos sujeitos que responderam, poucos alunos tentaram comunicar-se no 

início da atividade, mas desistiram após intervenções orais da pesquisadora. 

Algumas meninas perguntaram se não haveria dança neste dia. 

 

Quadro 08 -Plano de ensino – aula 03 

 

TEMA DA AULA 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO  

Sensibilização 
acerca de 
questões de 
gênero 
 
 
 

a) Filme a ser escolhido 
após a tabulação da 
entrevista. 
 
b) Pequena conversa 
sobre questões de 
gênero presentes na 
entrevista para introduzir 
a discussão sobre a 
diferença entre o que é 
aprendido (e como se 
aprende) e o que é nato. 
 

a) sensibilização dos sujeitos sobre 
questões levantadas pela pesquisa, a 
partir de argumentos que estejam ao 
alcance da compreensão dos 
mesmos, por serem presentes em seu 
cotidiano e de fácil assimilação; 
 
b) desmitificar masculinidades e 
feminilidades hegemônicas, lançando 
mão de argumentos próximos ou 
presentes no cotidiano dos sujeitos. 
 
 

 

Resultados do questionário apontaram para uma leitura sexista das 

danças por parte dos sujeitos, intervindo, diretamente,na escolha de um filme a ser 

assistido por eles. O fato de 12,5% dos sujeitos terem afirmado que existiam danças 

próprias para cada sexo, mas 40% terem afirmado que não participariam de danças 

supostamente pertencente ao sexo que não fosse o seu, mostra a intencionalidade 

de um discurso politicamente correto, mas que não é fidedigno com as concepções 

dos sujeitos. Esse fato apontou para a necessidade de discutir a dança como prática 

corporal humana, e não de homens ou mulheres.  

O filme escolhido foi “Jump In!”, da Disney, exibidodurante o tempo 

regulamentar de duas aulas, uma de arte e outra de educação física. O 

protagonista, Corbin Bleu, também atuou no sucesso infanto-juvenil intitulado “High 

School Musical”. Nos dois filmes este ator retrata um perfil de gênero não 

hegemônico. Sua aparência é masculinizada e seu cabelo é comprido e cacheado, 

mesclando traços relacionados tanto à feminilidade, quanto à urbanidade masculina. 

Em ambos os filmes, este ator dança, tem namorada, exerce liderança positiva, é 
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apaziguador e querido por seus amigos e amigas, tanto no momento de dançar e 

pular corda, quanto no momento de lutar boxe. 

O filme exibido aos sujeitos conta a história de Izzy Daniels, um jovem 

praticante de boxe, que treina e pretende ser vencedor como seu pai, até que 

começa a ficar fascinado com os movimentos de quem pula cordas duplas e 

cruzadas21. Sua vizinha Mary pratica esse esporte e é líder de uma das equipes 

desportivas de corda cruzada. Quando uma das integrantes desta equipe migra para 

a equipe rival, Mary, vendo que ele pula bem e que gosta secretamente do 

esporte,convida-o para participar do campeonato estadual. Ele aceita treinar em 

segredo para não ter que lidar com a pressão emocional do pai e com a 

ridicularização dos seus amigos. Mas, quando descoberto pelo seu rival Rodney, ES 

tem que optar se deixa de lado o sonho de seu pai - que é vê-lo ser campeão 

de boxe - ou se atende a sua vontade de fazer o que gosta.  

Num dilema parecido, há uma personagem chamada Tommy (Rebecca 

Williams) que é loira, usa trança de raiz, está um pouco acima do peso e luta boxe. 

Ela sofre dois preconceitos: na academia, por ser garota e estar entre boxeadores e 

na vizinhança, por ser branca e estar entre negros. Nos dois ambientes ela tenta se 

enturmar; mesmo com sua timidez, ela puxa conversa com os garotos da academia e 

imita o penteado das garotas negras da vizinhança, mas só é aceita nos dois 

ambientes a partir da segunda metade do filme, quando vence uma luta contra um 

garoto na academia e começa a namorar Chuck (Mazin Elsadig),um amigo negro do 

Izzy. 

Para desmitificar masculinidades e feminilidades hegemônicas, lançando 

mão de argumentos próximos ou presentes no cotidiano dos sujeitos, abordamos, a 

partir do filme, o brincar de pular corda, que, no filme causa polêmica, mas na escola 

ambiente é preconceito superado. Lá, desde o 1° ano do ensino fundamental, pular 

corda é um conteúdo da educação física. Segundo a professora colaboradora, foram 

poucos os meninos que entraram na escola pensando que corda era brincadeira de 

menina, mesmo porque ¼ da turma vinha da mesma escola de educação infantil e lá 

todos brincavam de pular corda. Esperava-se que os sujeitos “vivessem” o conflito do 

                                                 
21

 Na escola ambiente o nome desta brincadeira é corda dupla. 
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filme, do ponto de vista de quem já o tivesse superado. Inferimos que, assim, os 

sujeitos perceberiam que é possível abandonar um preconceito, tal como eles 

próprios fizeram com o pular corda. Inferimos, também, que os sujeitos conceberiam 

o preconceito como construção sociocultural da opinião alheia e do senso comum, 

pautada na falta de vivência e conhecimento sobre possibilidades diferentes de 

participação e motivação em diversas atividades, para classificar práticas corporais 

segundo modos hegemônicos de viver papéis sexuais e sociais. 

Para sensibilizar os sujeitos sobre outras questões levantadas pela 

pesquisa, lançando mão de argumentos que estivessem ao alcance da compreensão 

dos mesmos, o exemplo de Tammy foi trazido para a discussão, fazendo relação 

com o fato de haver respostas do questionário em que alguns sujeitos se negaram, 

pelo menos verbalmente, a participar de uma prática corporal tida como própria do 

outro sexo. 

Outro ponto levantado pelo questionário e debatido a partir do filme foram 

as falas de mais da metade dos sujeitos, afirmando que não havia restrições para o 

sexo oposto (vide gráficos 06 e 07). A pesquisadora lembrou-os, então, que a dança 

não podia ser, segundo a maioria deles mesmos, uma restrição baseada no sexo das 

pessoas. Lembrou-os, também, que alguns entrevistados concebiam a feminilidade 

como contraposição à masculinidade e, se fosse assim, meninos não dançariam balé 

como meninas não lutariam boxe. Mas se eles tivessem concordado com a Tammy 

sobre ela ser capaz de lutar boxe, porque ela gostava, eles também deveriam 

concordar que meninos podiam gostar de dançar e seriam capazes de dançar bem, 

assim como Tammy lutava bem. 

O fato de Tammy lutar boxe e Izzy pular corda com as meninas foi 

abordado como disparador para discutir outra concepção dos sujeitos, que foi 

levantada pelo questionário. Percebemos que as feminilidades levantadas pelos 

sujeitos em diversas situações não se encaixam em atividades que pressupõem 

iniciativa e agressividade, como por exemplo, lutas. A força foi relacionada por eles 

com masculinidade; a partir desse fato, a pesquisadora indagou-os sobre a 

possibilidade do boxe ser visto como prática ligada à masculinidade porque é 

desenvolvida sob o princípio da força, agressividade e precisão.  
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Um dos pressupostos trazidos por Louro (1992) e Moore (1997), 

apresentados no capítulo 04, foi constatado nesta aula. Ele diz respeito ao fato de a 

educação progressista pregada na pós-ditadura não ter surtido resultado na 

reformulação da concepção do gênero construída pelas crianças crescidas naqueles 

anos. Atualmente percebemos algo parecido, ou seja, mesmo as crianças 

convivendo com perfis heterogêneos de gênero na escola e no seu entorno, ainda 

perpetuam masculinidades e feminilidades hegemônicas. 

Percebemos também, via interpretação do questionário, que esses 

sujeitos se pautam na opinião do outro sobre as atividades que meninas e meninos 

realizam. No entanto, como dito anteriormente, meninos negam-se a participar de 

atividades que aglutinam características consideradas feminilizantes com mais 

frequência do que meninas se negam a participar de atividades consideradas do 

universo das masculinidades, fato também observado no filme assistido, pois Izzy 

obteve o apoio de três meninas e Tammy o de um menino, e, mesmo assim, só no 

final da história. Resumindo, as meninas são mais abertas a contrariar perfis 

hegemônicos, mas recebem menos apoio dos meninos para tal; já os meninos são 

mais resistentes a agir contrariamente à opinião do senso comum, mas quando 

resolvem agir desta forma, são apoiados pelas meninas. 

Saímos todos, pesquisadora, professora e sujeitos, com o compromisso 

de tentar superar nossas dificuldades e preconceitos, ouvir o outro e experimentar as 

atividades que seriam propostas de “olho aberto” (expressão trazida pelos sujeitos), 

para enxergar e combater preconceitos. Nesta ocasião, o sujeito H17 disse que se a 

classe quisesse, ele poderia ajudar a coreografar o frevo, que era o tema daquele 

módulo de dança.  

 

 

 

 

 

Quadro 09 -Plano de ensino – aula 04 

 

TEMA DA AULA 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO 
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Composição do 
movimento a ser 
coreografado 

Primeiro contato com 
passos instituídos do frevo 
neste plano de ensino: 
brincar com seus 
elementos e personagens, 
tais como saci pererê, 
costureira, lavadeira, 
nadador, vaqueiro, 
tesoura, Mike Tyson, 
russo. Os alunos poderão 
apresentar e ensinar a 
todos outros passos que 
conheçam. 

a) estudo das características dos 
personagens para a criação, 
descobrimento ou conhecimento de seu 
gestual; 
 
b) Desencadear situações onde alunos e 
alunas operem com situações inusitadas 
sobre diferentes perfis de gênero. 
 

 

O aquecimento, nesta aula, foi embalado pelo ritmo do frevo. Sob o som 

de música instrumental, a professora comandou o aquecimento e o alongamento, 

inserindo passos importados da dança do frevo.  

Na parte principal da aula foram trabalhados processos de criação, em 

que a professora não apresentava modelos de movimentos, mas citava personagens 

ou profissionais masculinos e femininos para que os sujeitos reproduzissem ou 

indicassem como eles se movimentam. Findada esta atividade, a professora 

apresentou ao grupo a música Planeta Frevo, de Edinho Paraguassú. A letra da 

música cita várias brincadeiras infantis, vinculando-as ao desejo de ser feliz por meio 

da brincadeira e do prazer que ela proporciona. Antes de anunciar o tempo destinado 

à preparação do trabalho, explicou que a importância do dia era trabalhar com o 

desenho coreográfico, utilizando os movimentos aprendidos até então. 

A formação dos grupos ocorreu sob o comando da professora, que 

determinou que os mesmos fossem compostos pelos dois sexos. Para isso, não 

houve confusão ou brigas, mas houve quem trabalhasse um tanto contrariado. A 

maioria dos alunos e alunas expunha sua opinião ao grupo, em relação à proposta 

de movimentos, mas eles tiveram dinâmicas diferentes e, daqui por diante, os 

diferentes grupos serão identificados por números. 

No grupo I, o sujeito H16 foi colocado no centro da roda porque, segundo 

os participantes, dançava frevo muito bem. Os demais corriam em volta dele, 

realizando movimentos simples, enquanto ele realizava difíceis movimentos próximos 

ao chão. Por vezes, o grupo parava de rodear H16 e dançava os mesmos passos 

que H6 fazia. 
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No grupo II, os meninos ficaram atrás das meninas, mesmo estando mais 

seguros quanto à execução da coreografia que, aliás, recebeu e aceitou importantes 

sugestões do sujeito H14. Com exceção de H14, todos erraram muito e não 

terminaram a apresentação, fato que o levou a reclamar. 

No grupo III a organização foi difícil e muitas meninas tomaram a frente 

das decisões. Também, neste grupo, um menino, H19 ficou no centro da roda. 

Mesmo com a formação mista, quando podiam, separavam-se de acordo com o 

sexo. 

No grupo IV, só havia uma menina, mas não foi ela quem comandou o 

trabalho, que, aliás, foi organizado e apresentou bom desenho coreográfico, apesar 

de apresentar pouca variação de movimentos. Notamos grande satisfação por parte 

dos sujeitos no final da apresentação. 

De modo geral, os pressupostos de construção dos movimentos criados 

já continham elementos do Método Laban22.  

Quanto à participação, esta foi influenciada pelo contrato firmado entre 

professora, pesquisadora e sujeitos, visto que muitos meninos (cerca de 1/3 deles) 

ainda aparentavam insatisfação. Esta parece ser uma boa estratégia docente para 

aumentar a participação e o envolvimento dos alunos com o conteúdo. Foi dito, 

anteriormente, que a opinião do outro influencia o comportamento das crianças. E 

parece ser esta força que faz com que as crianças mantenham sua palavra, no 

sentido de cumprir compromissos firmados com os demais.  

Antes de terminar a aula, cada grupo apresentou para a classe sua 

produção. Ao final, a professora disse: “eu sei que todo mundo está achando que fez 

pouca coisa hoje, mas eu, a prô Mildred [...] vimos quanta criatividade vocês tiveram 

e quanta coisa boa vocês produziram”. Após esta fala, todas as meninas e metade 

dos meninos bateram palma. Os demais não se manifestaram ou continuaram a 

aparentar insatisfação, mas ninguém comemorou quando o sinal bateu, marcando o 

fim da aula. 

 

Quadro 10 -Plano de ensino – aula 05 

                                                 
22 A esse respeito, indico LABAN, Rudolf. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1990. 
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TEMA DA AULA 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO 

Composição de 
sequências 
coreográficas. 
 

a) criação de sequências 
coreográficas com 
personagens, a partir de 
seu gestual; 
 
Dica: Inicialmente as 
danças devem ser criadas 
sem a interferência da 
professora, que, 
posteriormente interferirá 
no sentido de propor nova 
condução do assunto ou a 
inserção de novos passos, 
após a primeira 
apresentação do trabalho 
de todos os grupos. 
 

a) criação de sequências coreográficas a 
partir do enredo que a professora 
apresentar (salvamento de afogado, briga 
de rua com polícia chegando, guarda 
apitando trânsito, namorado se exibindo 
para a namorada, desafio entre b-boys e 
brincantes de frevo, alunos enganando a 
professora fingindo que estão quietos só 
quando ela vira de costas, etc.) 
b) inserção, no perfil dos personagens, 
aspectos do gênero que contrariam 
concepções preconceituosas vigentes 
dentre os sujeitos; 
c) resolução de problemas tais como, 
conectar um movimento ao outro, ou como 
ocupar o espaço de modo que todos os 
sujeitos sejam vistos pelo público.  
 
Obs.: devido à faixa etária, pode-se optar 
por uma única sequência coreográfica 
com o grupo todo. 
 
 

 

O aquecimento ocorreu como nas demais aulas. Após o alongamento, os 

sujeitos fizeram uma roda em que cada um tinha que propor um movimento já 

executado na última aula, sem que eles se repetissem. Pouco mais da maioria 

simples conseguiu cumprir o solicitado. 

No início da parte principal, ou seja, na elaboração de sequências 

coreográficas, foram exemplificados gestos reconfigurados para o frevo, mas 

próprios de vários personagens ou situações cotidianas. Após isso, a professora 

pediu para que todos dançassem ao som do frevo instrumental, seguindo um enredo 

que ela exporia concomitantemente à dança. Os enredos escolhidos pela professora, 

dentre os apontados pela pesquisadora, foram: salvamento de afogado e desafio 

entre b-boys e brincantes de frevo. 

A maior parte dos meninos começou a dançar assim que a música 

principiou. Uma pequena parte de meninas estava mais encabulada e foi se soltando 

durante os enredos. Os sujeitos movimentaram-se e divertiram-se bastante em cada 

enredo, pois todos continham situações engraçadas ou inusitadas.  
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O enredo que mais prendeu a atenção de todos foi o desafio entre b-boys 

e brincantes de frevo. Numa situação real de batalha de b-boys, alguns dançam e 

alguns assistem. Quando o mesmo começou a acontecer neste momento da aula, a 

pesquisadora e a professora olharam-se e decidiram, rapidamente, impor a regra de 

que todos deveriam dançar , sendo que a platéia seria imaginária. A partir deste 

comando, a maior parte das meninas e um terço dos meninos dançaram passos de 

frevo; 1/3 dos meninos dedicou-se ao psy23, como se fosse passo de street dance; os 

demais (um terço dos meninos e um terço das meninas) dançaram como se fossem 

b-boys e b-girls. Neste enredo pudemos verificar o quanto dos passos e do gestual 

do frevo foi apreendido das aulas passadas e o quantoos sujeitos se interessaram 

por esse conteúdo. Houve cinco meninas e dois meninos que afirmaram ter 

pesquisado a dança do frevo no site Youtube, sem a professora ter solicitado. 

Naquele momento, ficou-nos evidente que o ineditismo de alguns conteúdos é capaz 

de desenvolver a iniciativa do aluno como parte do processo de aprendizagem. 

O enredo sobre o salvamento de alguém prestes a se afogar continha, 

implicitamente, a abordagem de diversos planos e níveis24 de movimento, contido no 

Método Laban, posto que, o afogado não podia estar em pé, assim como o salvador 

teria que abaixar-se para socorrer a vítima. Esse é um exemplo do brincar de dançar 

como metodologia de trabalho, defendido no capítulo 03. Tal como ocorreu no 

enredo anterior, a professora indicou que cada um representaria dois personagens 

do enredo. Este tinha, propositalmente, dois personagens femininos (a mãe do 

afogado e a salva-vidas), um masculino (vaqueiro afogado) e uma criança que avisa 

a salva-vidas sobre o acidente, mas cujo sexo não foi definido. A intenção era fazê-

los passar, brincando, por situações que contrariariam estereótipos ou perfis 

hegemônicos de gênero, mas, ao mesmo tempo, deixaria um espaço neutro para 

aqueles que quisessem nele se acomodar (no caso, a criança).  

A autoatribuição de papéis não nos surpreendeu, mas o que ocorreu, 

posteriormente, foi interessante. A maioria absoluta dos meninos escolheu ser o 

vaqueiro e as meninas dividiram-se entre ser a mãe do vaqueiro e a salva-vidas, 

                                                 
23 Ritmo atual de música eletrônica, cuja dança se caracteriza por movimentos rápidos e complexos 
dos pés e das pernas.  
24 Planos de movimentação: horizontal, vertical e sagital; níveis de movimentação: alto, médio e baixo. 
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sobrando pouquíssimos meninos para ser a criança. A professora avisou que 

ninguém poderia trocar de personagem e iniciou a atividade.  

Cada personagem só começava a atuar quando a professora o citava no 

enredo, que começou com a criança brincando com baldinho na areia para, depois, 

brincar de pegar jacaré25. Após várias tentativas, a criança aproveitou a melhor onda 

e, no auge do jacaré, viu alguém com chapéu de cowboy se afogando. Era um 

vaqueiro que tinha vindo de Barretos para conhecer o mar. Pensando que surfar 

seria como domar um boi bravo paulatinamente, ele caminhara para o fundo para 

surfar em ondas maiores. A criança saiu da água e avisou a salva-vidas, que, 

rapidamente, entrou no mar remando sobre a prancha, pegou o vaqueiro que estava 

desesperado, gritando pela mãe e chorando e, surfando, levou-o para o raso. A mãe, 

agradecida, abraçava a salva-vidas e, ao mesmo tempo, brigava com o filho por ele 

ter ido tão longe no mar, sem saber nadar. 

Ao final deste enredo, quando todos participavam da aula, a professora 

repreendeu, publicamente, dois meninos, mostrando como eles se esfregavam, 

durante a dança, um atrás do outro, fingindo ser o vaqueiro sendo salvo e se 

esfregando na salva-vidas. Aí está o fato interessante a que nos referimos, ou seja, a 

representação de papéis sociais femininos e masculinos, numa situação onde os 

corpos estão expostos e têm participação ativa no contexto. Mesmo numa situação 

de trabalhoem que o uniforme não seria tão sensual quanto um biquíni, a mulher é 

vista como objeto de desejo na visão desses meninos. Na brincadeira que eles 

fizeram, a salva-vidas não reagia ao vaqueiro, mas sorria e respirava ofegante, 

mostrando concordar com o assédio.  

É certo que a reação da salva-vidas nos deixou instigados a tomar a 

frente da discussão com esses sujeitos; mas, analisando essa brincadeira a partir do 

ponto de vista deles, mais uma vez se confirma a representação social do homem 

como aquele que, principalmente em grupo, toma a iniciativa na conquista sexual ou 

dá indícios de que assim o faria. No assédio presente na brincadeira, o vaqueiro 

aparece como um homem visivelmente sedutor que, mesmo estando em perigo, não 

deixa de assediar uma mulher. Lembre-se que ele estava, no enredo proposto, 

                                                 
25 Brincadeira praticada em praias onde o mar tenha ondas médias ou altas. O brincante posta-se 
deitado sobre uma prancha e, com esta, desliza sobre a onda até que a mesma se desmanche. 
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chorando desesperado e chamando pela mãe, enquanto a salva-vidas resolvia a 

situação com força, agilidade e segurança, aspectos que, segundo o questionário, 

são característicos da masculinidade. 

Nesse sentido recorremos a Connell (1995, 2000) para defender a escola 

como espaço de conhecer, viver e significar modelos não hegemônicos de 

masculinidades e feminilidades. Recorremos, também, a Knijnik & Zuzzi (2010) que, 

ao traçarem um paralelo entre os estudos de gênero e corporeidade, localizam a 

educação física como uma disciplina que, no momento anterior, durante e após sua 

incorporação à escola, desenvolveu-se e identificou-se com finalidades higienistas e 

militarescas, reforçando e abordando a menina como frágil e passiva e o menino 

como forte e líder. 

Segundo Louro (1992), a educação que delataria relações de poder 

desfavoráveis à mulher não conseguiu incutir no imaginário infantil modelos menos 

rígidos de masculinidades e feminilidades; não liberou o homem do perfil de 

assediador e a mulher do perfil daquele ser passivo e sem iniciativa. Nos dias de 

hoje, vemos comportamentos diferentes desses entre os jovens e adultos. A mulher 

toma a iniciativa na paquera e o homem mora mais tempo com os pais, postergando 

o papel social de chefe da família; mas, entre as crianças, por mais que percebamos 

comportamentos mais flexíveis, o modelo ideal ainda corrobora com perfis da década 

de 50 do século passado. 

Era intenção do plano de ensino mostrar e fomentar a discussão de que 

nem todo vaqueiro (símbolo de masculinidade) é forte, ágil e seguro de si o tempo 

todo e nem toda mulher é frágil, fraca fisicamente e insegura, apesar de existir 

pessoas com aspectos que confirmam a visão do senso comum. Mas para esses 

meninos (6,6% do total de meninos), somente passar por tal experiência não 

funcionou. Foi preciso a professora demonstrar indignação para que eles tivessem 

algum contato, no caso, por meio da oralidade, com a proposta da atividade em 

questão. E foi nesse sentido que a professora conduziu seu rápido discurso, frisando 

também a quebra, por parte deles, do contrato pedagógico firmado com toda a 

classe. 
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No momento seguinte da aula, a professora explicou como coreografar 

segundo planos, espaços e tempos do movimento contidos no Método Laban, 

utilizando movimentos da última atividade como exemplo. 

Do meio para o final da aula, a professora utilizou o método todo-partes 

para ensinar alguns passos de frevo e seus nomes. No momento de aprendizado dos 

passos, os meninos ficaram de um lado da sala e as meninas de outro, contrariando 

o costume por eles instituído em aulas de educação física com o conteúdo dança, em 

que meninos ficavam atrás das meninas e elas ficavam de frente para o espelho.  

Aos poucos, parece que o contrato pedagógico26 foi sendo incorporado 

no plano de curso e na atitude dos sujeitos. Com exceção da referência que se fez a 

ele na repreensão da professora aos dois alunos que ridicularizaram a salva-vidas, 

nesta aula, o contrato pedagógico não foi tão citado na cobrança por melhor 

participação, quanto em aulas anteriores. Parece-nos que o contrato pedagógico 

auxilia a metodologia aplicada no sentido de envolver os sujeitos com o conteúdo 

desenvolvido, ao ponto de permeá-los e envolvê-los num fluxo contínuo de atenção, 

fruição, fantasia e disposição para o trabalho discente, ao passo em que cada sujeito 

faz valer sua palavra perante aos outros. Além de propiciar a vivência de perfis de 

gênero diversos e não hegemônicos, a palavra empenhada e cumprida nesta aula 

fortaleceu as identidades sociais dos sujeitos, pois todos sabiam, após a repreensão 

e durante toda a aula, o que esperar da atitude de cada um.  

O item “c” dos objetivos para esta aula refere-se à resolução de 

problemas, tais como conectar um movimento ao outro, ou como ocupar o espaço de 

modo que todos os sujeitos fossem vistos pelo público. Isso não foi alcançado devido 

ao tempo que se utilizou para discussões sobre o vaqueiro e a salva-vidas e para a 

tarefa sugerida que consistia em criar sequências coreográficas a partir do gestual de 

personagens. 

No final da aula, cada grupo apresentou sua produção aos demais e o 

assunto do assédio do vaqueiro sobre a salva-vidas não foi novamente comentado. 

 

                                                 
26 Regras que o professor esclarece junto aos alunos (ou as compõem com a participação deles), no 
início de um período letivo e que servem de parâmetro para as ações de ambas as partes, relativas ao 
ensino, aprendizado e postura em sala de aula.  
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Quadro 11 -Plano de ensino – aula 06 

 

TEMAS DAS 

AULAS 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO DA AULA 

Composição de 
sequências 
coreográficas.  
 

a) Criação de sequências 
coreográficas e utilização 
de fatores do movimento 
do Método Laban. 
 
 

a) tornar a dança mais subjetiva, a partir 
dos resultados do trabalho desenvolvido 
na aula anterior, reconstruindo-os por 
meio da inserção de elementos do método 
Laban.  

 

O objetivo principal desta aula foi trabalhar composição de sequências 

coreográficas subjetivas, visto que o foco da aula anterior foi a criação do movimento. 

Para isso, a professora apresentou aos sujeitos o que veio a ser a primeira parte do 

enredo oficial daquele ano escolar. 

O esqueleto da coreografia final foi estruturado pela pesquisadora em 

conjunto com a professora. Sua base foi composta com movimentos abordados nas 

últimas aulas e seu enredo consistia de frases que se tornariam movimentos ou 

pequenas sequências coreográficas. O final da coreografia continha uma figura 

coletiva em forma de coração e foi proposto pela professora. As frases (enredo) eram 

as seguintes: Entrei no mar / Para salvar o vaqueiro / Deslizei na onda / Lutei com o 

tubarão. / Saí do mar / Encontrei o saci / Que me deu uma tesoura”. 

Após o aquecimento com a Dança da Caça e do Caçador27, a professora 

exemplificou- dizendo a frase e dançando – como seria o começo da coreografia 

final, que todos deveriam aprender; abriu, então, a possibilidade de serem dadas  

ideias  para continuação da coreografia,  com propostas de novas frases para o 

enredo e seus respectivos movimentos. Por fim, relembrou, junto aos sujeitos, os 

princípios do contrato pedagógico e solicitou que todos se ajudassem. 

Toda a coreografia foi ensinada e dúvidas foram esclarecidas. A seguir, 

foi solicitado que os sujeitos formassem quartetos e trabalhassem juntos no processo 

de memorização dos movimentos. Foi opção da pesquisadora não escrever o enredo 

na lousa, mas deixar que os sujeitos percebessem a continuidade do enredo narrado 

e levassem a mesma lógica e procedimento para a coreografia. 

                                                 
27 Dança adaptada de um jogo que contém vários nomes (Bolinha de Sorvete, Caça e Caçador, Dança 
da Viúva, Cadeira Nunca Só).  
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Houve dois grupos mistos (formados por meninos e meninas) no 5°I e 

três grupos no 5°II. O critério de escolha dos sujeitos baseou-se, claramente, na 

habilidade com os movimentos do frevo abordados até então. Dos cinco grupos 

mistos, três eram compostos por sujeitos com bastante facilidade para a tarefa e 

dois, por sujeitos com bastante dificuldade. Nenhum deles se dispôs a entrar num 

grupo cujo desempenho era distinto do seu, a não ser por intervenção da professora, 

que ocorreu do meio para o final da aula. 

Compreendemos esta composição de grupos como fundamentada no 

agrupamento por habilidade. Sendo assim, um dos motivos que levam meninos a se 

excluírem das danças na escola não diz respeito somente ao gênero, mas também 

diz respeito à baixa autoestima para tal.  

Parte das considerações feitas por Vianna & Ridenti (1998) sobre 

formação de grupos analisados sob a ótica do gênero foram confirmadasnas 

avaliações obtidas  quando da aplicação deste plano de ensino. Essas autoras 

afirmam que resultados dos estudos do gênero ainda não fazem parte da sala de 

aula e das práticas docentes. Caso contrário, partiria dos alunos a formação de 

grupos mistos de trabalho discente.  No desenvolvimento do plano em questão, eles 

só ocorreram, raras exceções, quando a professora colaboradora os solicitou. 

No entanto, pensar a formação de grupos mistos sem o comando da 

professora, não torna efetivo e satisfatório o trabalho com gênero. Num outro 

contexto, os meninos poderiam formar, autonomamente, grupo com meninas para 

poder ter sua nota aumentada, se concebessem que meninas dançam melhor do que 

eles. Tendemos a pensar e a aceitar grupos de trabalhos com formação sexuada 

como elementos satisfatórios de didáticas fundamentadas ou mediadas pelo gênero, 

se, nesse processo, houver a contextualização das danças e a abordagem do 

preconceito presente na mesma. Assim, o professor legitimaria a participação e 

pertinência de meninos e meninas na dança, sem que, obrigatoriamente, eles 

dançassem juntos o tempo todo. 

Por isso, é importante que a prática docente possibilite resultados 

equânimes a todos, em qualquer atividade, independentementedo sexo. Com 

habilidades parecidas e bem desenvolvidas, perfis hegemônicos de gênero tendem a 
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perder força na influência negativa sobre a participação de crianças em práticas 

corporais. 

Como o frevo é uma dança cujos passos provêm de movimentos 

presentes no cotidiano, a subjetividade do movimento alcançada ficou aquém do 

esperado pela pesquisadora, ou seja, a ação motora de alguns movimentos era uma 

construção motora literal da frase escrita no enredo. Mas, esse resultado 

coreográfico deve-se ao fato de o frevo conter um acervo motor conhecido, 

construído e institucionalizado, que dificultou a construção de uma coreografia que 

não fosse literal.  

Todavia, até este momento, foi preciso valorizar o processo de 

aprendizagem desses sujeitos e de tudo o que está implícito e contido nele, tal como 

a discussão sobre gênero, a boa participação de todos (até mesmo dos que tinham 

restrição médica) e a nova forma de ocupação espacial da sala de aula. Seria 

interessante que houvesse, em aulas futuras – e como forma de complementar esse 

trabalho docente - novas tentativas de trabalhar a subjetividade do movimento como 

algo que valoriza o ato de dançar e a capacidade comunicativa e expressiva do 

movimento. 

Quanto às demais atividades sugeridas pela pesquisadora à professora 

para esta aula, não houve tempo hábil para novas composições. 

 

Quadro 12 -Plano de ensino – aula 07 

 

TEMAS DAS 

AULAS 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO DA AULA 

Composição de 
sequências 
coreográficas 
subjetivas  
 

a) Ampliar o enredo e a 
coreografia, utilizando 
fatores do movimento do 
Método Laban. 
 

a) reforçar a subjetividade da dança, a 
partir dos resultados do trabalho 
desenvolvido na aula anterior. 

 

Esta aula trabalhou a continuação da composição coreográfica, a revisão 

dos últimos passos aprendidos e formação do croqui (desenho coreográfico estático) 

final.  

A professora iniciou a aula explicando, detalhadamente, como se faz um 

croqui e como seria a pose final da coreografia. Mostrou o desenho em forma de 
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coração que havia feito no chão e postou cada aluno em um lugar definido. Numa 

classe, dois meninos fizeram um comentário malicioso com a posição individual (06 

apoios) na formação no croqui, mas os demais não lhes deram atenção. A 

professora, ao perceber o ocorrido, apenas olhou fixamente nos olhos dos dois 

meninos por, aproximadamente, dez segundos e disse “eu vou fingir que não ouvi o 

que vocês falaram, senão terei que repetir o sermão da última aula e não há tempo 

hoje para isso!”. Virou-se de costas e continuou a colocação dos demais alunos em 

suas posições. Os dois alunos em questão não voltaram a fazer comentários de mau 

gosto nesta aula. 

Após a formação do croqui, foi pedido para as crianças, voluntariamente, 

mostrarem para as demais como eram os passos aprendidos até então. O aluno 

mostrava o passo para a professora, que o destrinchava, apresentando-o às crianças 

numa sequência pedagógica diferente daquela em que ela aprendeu o passo com os 

alunos.  

Em uma classe, para relembrar os passos aprendidos, demonstrando-os 

para os demais, 07 meninos e 01 menina foram os(as) voluntários(as) 

escolhidos(as), dentre os 10 meninos e 03 meninas que se propuseram a fazê-lo. 

Nenhum menino ficou envergonhado enquanto a única menina que mostrou o 

movimento para os demais, o fez timidamente. 

O menino H7 mostrou um passo pertencente ao acervo motor do frevo, 

cujo nome era desconhecido tanto para a pesquisadora quanto para a professora. 

Mais tarde, esse passo foi incorporado à coreografia com o nome de Michael 

Jackson e proporcionou uma grande discussão no que concerne a sua nomenclatura 

e pertencimento ao universo do frevo. Este episódio será relatado na décima aula do 

plano de ensino. 

Durante toda a aula, os meninos e meninas das duas classes dividiram o 

espaço: em frente ao espelho, centro e fundo da sala. É preciso ressaltar que, no 

início desta pesquisa, apenas dois meninos postavam-se à frente do espelho, já que 

partiu de um deles a ideia de dançar o frevo neste módulo de dança. Os demais, 

como de costume, ocuparam o fundo da sala. 

A divisão do espaço em frente ao espelho por meninos e meninas 

continuou por um tempo, sendo que as meninas com mais dificuldade postavam-se 
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nas laterais da sala. O fundo da sala foi ocupado, durante toda a pesquisa, por 

aqueles que queriam fazer baderna ou pelos que estavam com dificuldade em 

realizar os passos.  

Quando a professora dançava junto, ela postava-se à frente do espelho 

para que todos pudessem enxergá-la. Nesta situação, as crianças não se olhavam, 

nem interagiam; olhavam apenas para ela, de modo que, qualquer possível alteração 

de passos, por erro ou esquecimento, era repetido pelas crianças. 

Quanto à formação das duplas para dançar, a professora não apresentou 

parâmetro algum. Como resultado, das trinta duplas formadas, seis eram mistas. Os 

pares compostos por um menino e uma menina não aparentavam insatisfação nem 

com a atividade, nem com o sexo do parceiro de trabalho. No entanto, eram 

formados por um menino com mais dificuldade e por uma menina menos “popular”. 

As duplas não eram fixas, mas no decorrer da aula, mantiveram a mesma 

composição sexual. 

No início de uma das reproduções das partes prontas da coreografia, a 

professora explicitou que a dança individual era livre durante a introdução 

instrumental da música. Um menino imitou a dança de uma personagem de novela 

que passava na época. Várias crianças copiaram ou tiveram a mesma ideia. Mesmo 

quando a professora definiu um movimento único a ser seguido por todos durante a 

introdução, um aluno continuou a imitar os realizados por essa personagem. O passo 

solicitado era semelhante a um rebolado e, por isso, poder-se-ia pensar que o fato de 

o menino não realizá-lo fosse motivado por vergonha do movimento, mas não era 

isso que aparentava acontecer. Este menino era o único aluno que olhava para a 

câmera durante toda aula e a cada proposta nova. Ele mostrava uma nítida 

preocupação em aparecer na filmagem. A preocupação em rebolar estava aparente 

no comportamento de um outro menino. Ele disse “ai, tem que rebolar” e a 

professora disse “você pode pensar que está rebolando ou que está esfregando os 

pés no chão. Aliás, por que homem não pode rebolar, gente?”. Ninguém respondeu, 

até porque a professora demonstrava pressa em realizar as atividades e pouca 

paciência neste dia. 

Continuando a aula, a professora iniciou  a narração da história, sem dar 

exemplos de quais movimentos os alunos utilizariam naquele momento; mas,  
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posteriormente, dançou com eles sempre que narrava o enredo (talvez, por 

insegurança quanto ao resultado da aula e da coreografia). Ela parecia encabulada 

na aula com a primeira turma. Na aula com a segunda turma, já não estava tão 

envergonhada, mas continuava insegura quanto ao enredo da coreografia (montado 

pela pesquisadora).  

Um pouco antes do final da aula, a professora sugeriu duas sequências, 

coreográficas, compostas, cada uma, por dois movimentos, perguntando sobre a 

preferência das crianças. Escolhida a mais difícil, para mostrar os movimentos 

previstos, a professora pediu a ajuda de um aluno que estava impossibilitado de 

participar das atividades motoras, mas que ajudava a classe dando ideias, já que fora 

ele o responsável pela presença do frevo no recreio e na hora da entrada na 

escola.Isto foi feito, inclusivecom a participação da professora. Isso prova que o 

desafio motor é, sim, um dos atrativos da dança para meninos e meninas. 

No final da aula, a pesquisadora contou aos sujeitos a história do frevo e 

explicou como se dá o processo de escolha dos nomes dos passos, frisando a 

importância que cada recifense possui como produtor de cultura nesta manifestação 

sociocultural, seja criança, jovem, adulto ou idoso. A pesquisadora abordou, também, 

o papel das mídias e da televisão nesse processo. 

A professora terminou a aula com informações sobreo figurino no dia da 

apresentação. Três meninos, dentre os sessenta alunos, não participaram desta 

aula. 

 

Quadro 12 -Plano de ensino – aula 07 

 

TEMAS DAS 

AULAS 

 

 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

 

OBJETIVO DA AULA 

Transição entre 
quadros cênicos. 

Repassar a sequência 
coreográfica dos grupos e 
trabalhar a alternância dos 
grupos na coreografia final 
com o grupo todo.  

Organização da coreografia de transição 
entre um quadro cênico e outro. 

 

Nesta aula, os sujeitos fizeram aquecimento autonomamente, enquanto a 

professora resolvia um problema de relacionamento entre dois meninos, que nada 

tinha a ver com a aula. Após o aquecimento, ela pediu para cada criança pular corda 
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e fazer, enquanto pulasse, um passo de frevo, que não era obrigatório, já que a 

atividade foi apresentada como um desafio. Dos sessenta sujeitos, esta atividade 

contou com a participação de catorze meninos e quatro meninas em uma classe e de 

treze meninos e nove meninas na outra. 

Durante a revisão das sequências coreográficas, a professora não 

dançou junto com os alunos por solicitação da pesquisadora, o que exigiu deles mais 

concentração e memorização da coreografia; agora a professora está mais segura 

com o enredo.  

Ao invés de contar o enredo, ela, a partir de um determinado momento 

da aula, contou oito tempos para cada movimento. Após três repasses de 

coreografia, ela chamou a atenção para o movimento que sempre coincidia com o 

refrão da música. E assim conduziu os dois últimos repasses. 

Os sujeitos estão mais atentos e seguros com a coreografia. Quando a 

professora erra, eles a corrigem. Nesta aula, as duplas da coreografia são fixas e 

continuam, em sua maioria, compostas por um único sexo, ou, quando mistas, 

formadas por aqueles menos populares entre os sujeitos. 

Definitivamente, o fundo da sala deixou de ter ocupação exclusivamente 

masculina, assim como a frente do espelho deixou de ser feminina. As meninas não 

se ressentiram com o fato de os meninos terem tomado a frente do espelho. Com 

exceção da pesquisadora, este fato não chamou a atenção dos demais. No entanto, 

elas arriscam menos, como por exemplo, no momento de pular corda e fazer passo 

de frevo.  

No meio da aula o croqui foi retomado, mas as crianças aparentavam 

cansaço e estavam desinteressadas com a atividade. Quando a professora chamou 

a atenção dizendo que o dia da apresentação estava chegando, alguns sujeitos 

começaram a prestar mais atenção, outros continuaram com o mesmo 

comportamento. 

Após uma saída para beber água e um descanso de dois minutos, todas 

as duplas relembraram a coreografia. As crianças responderam bem à contagem dos 

tempos e, assim, terminou esta aula. 

Com exceção do aluno com dispensa médica, todos participaram. 
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Quadro 12 -Plano de ensino – aula 07 

TEMAS DAS 

AULAS 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

OBJETIVO DA AULA 

Formulação da 
sequência 
coreográfica e do 
quadro cênico final. 

a) Afinar a coreografia 
conjunta, criando, nesse 
sentido, novas 
movimentações para a 
formação final. 
b) Repassar a sequência 
coreográfica dos grupos e 
a transição das cenas. 

Estruturação final da coreografia. 

 

Após um aquecimento geral com música, a professora explicou que as 

duplas compostas na última aula deveriam se unir às outras para que se formassem 

dois grandes grupos. Explicou também que, em dado momento, os grupos agiriam 

como se estivessem numa batalha de hip hop, ou seja, em cada estrofe da música, 

eles se alternariam para dançar. 

Era desejo da pesquisadora, verificar se os meninos continuariam à 

frente de decisões importantes, como estava ocorrendo com a criação ou seleção 

dos passos. A decisão a ser tomada agora se referia ao desenho coreográfico, 

elemento cujo conhecimento e experiência costumam ser femininos. Por isso, 

propositalmente, foi eleita a batalha de hip hop como pano de fundo, pois esse 

universo cultural, segundo o questionário, tinha relação com os meninos e suas 

masculinidades. 

Quando a professora começou a questioná-los sobre ideias de formação 

e desenho coreográficos, as meninas dominaram a situação, levantando exemplos 

de posicionamentos e de como cada grupo poderia trocar de lugar. A pesquisadora 

pediu licença à professora e interveio perguntando “Ué, por que os meninos não 

estão dando ideia? Vocês nunca viram uma batalha de b-boy?”. Neste momento, 

parece que eles se permitiram contribuir com a coreografia, mas poucos davam 

sugestões. H18, desconfiado, ainda perguntou ao grupo “Mas pode ser igual? Não 

tem esses passos na música black!”. Um sujeito que não respondeu o questionário, 

mas participou das aulas e, portanto, da pesquisa, disse “Viche mano, é tudo dança 

de preto. Vale tudo pra ganhar umas mina”. Todos riram e a pesquisadora disse que 

a ideia era fazer como os recifenses, ou seja, misturar assuntos diferentes para fazer 

novos passos de frevo e não só para conseguir namorada. 
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De imediato, pareceu-nos que o domínio da prática corporal, no caso o 

frevo, facilita a participação e interação com a própria aprendizagem. Quando um 

aluno ou uma aluna conhece uma dança e sabe dançá-la, eles se sentem mais à 

vontade para exporem suas opiniões e sugestões. Caso contrário, ficam passivos ao 

domínio alheio. Aqueles que costumam acatar as solicitações do docente, podem 

tanto realizar a atividade com prazer e aprender com ela, como podem se 

desinteressar da aula e, de acordo com a personalidade de cada um, ainda tumultuar 

ou, simplesmente, se esquivar dela.  

A coreografia foi finalizada nesta aula e continha as seguintes partes: 

início comum, movimentos em duplas, dois grupos em interação e cânone, volta para 

movimentos comuns, croqui em forma de coração (que batia ao som da batida de um 

tambor) e, posteriormente, em forma das letras iniciais do nome da escola. 

 

Quadro 13 -Plano de ensino – aula 08 

TEMAS DAS 

AULAS 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

OBJETIVO DA AULA 

Memorização de 
toda a coreografia. 

 a) memorização da coreografia inteira; 
b) organização e “limpeza” do desenho 
coreográfico; 
c) coleta de impressões sobre o 
envolvimento e mudança de postura dos 
alunos e alunas durante a coreografia 
(objetivo da pesquisadora). 

 

Antes mesmo do aquecimento, quando a professora explicava as 

atividades que seriam feitas na aula, surgiu uma polêmica interessante e que tinha a 

ver com o conteúdo em questão. Alguns sujeitos defendiam que o passo intitulado 

Michael Jackson, trazido por H7, não deveria fazer parte da coreografia, porque frevo 

e pop não combinavam no contexto da coreografia, que, aliás, era comemorativa dos 

50 anos da escola e queria mostrar como os alunos trabalhavam com a cultura 

popular no currículo. Outros defendiam a presença do passo, mas com outro nome, 

pois o movimento se parecia com frevo e o nome não. 

Dos sessenta sujeitos presentes, um grupo formado por cerca de 1/5 

deles foi o único a defender a manutenção do passo e do nome na coreografia, 

argumentando que, no frevo, os passos têm nomes de coisas que podem não ser do 

frevo. A pesquisadora, com a anuência da professora, pediu um exemplo e o grupo 
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citou o passo do Mike Tyson. Um grupo que não havia se manifestado até então, 

citou o passo do saci pererê e do russo. 

O grupo que trouxe a polêmica para a aula disse que só porque o 

Michael Jackson falecera há pouco, toda a sociedade só falava dele e outras 

coreografias dos alunos mais velhos se remeteriam a ele. Argumentaram, também, 

que a coreografia ficaria forçada e descontextualizada (palavras nossas), caso 

apresentasse o passo em questão. 

Nesse momento, a turma ficou dividida de forma equânime entre aqueles 

que defendiam a manutenção do passo e aqueles que gostariam de retirá-lo. 

Ninguém mais cogitou manter o passo e mudar o nome, já que o final do movimento 

continha o gesto de aproximar uma mão da genitália, girar o corpo em 360 graus e 

apoiar-se no terço anterior dos pés com o joelho semi-flexionado e projetado para 

frente, gesto esse característico do cantor popcujo nome batiza o passo.  

A nosso ver, ambas as posturas e argumentações mostram uma 

preocupação positiva com a coreografia. Por um lado, houve vaidade com a 

produção e mostra do trabalho desenvolvido, que se revela pelo desejo de mostrar à 

comunidade escolar uma coreografia diferente das demais e condizente com seus 

pressupostos. Por outro lado, revelou-se a aprendizagem conceitual sobre a história 

do frevo, que realmente incorpora fatos da contemporaneidade em seu acervo 

gestual, como forma de mostrar o folclore como uma manifestação sociocultural viva 

e ativa, onde os brincantes28, independentemente de sua idade, sexo, etnia, classe 

social ou econômica, são produtores de cultura. 

E foi com esses argumentos que a pesquisadora e a professora 

abordaram a importância e valor de manter um passo com essas características na 

coreografia. Relembraram a biografia do Michael Jackson, ressaltando o fato de ele 

ser um ídolo que representava as classes econômicas mais carentes da sociedade 

norte-americana e, com sua cultura, fez fama, fortuna e valorizou o negro como 

produtor de cultura, criando um modo de dançar até hoje acessado no mundo inteiro. 

A pesquisadora comparou Michael Jackson a Nascimento do Passo, recifense e 

dançarino famoso de frevo, citado na aulaem que os sujeitos conheceram a história 

                                                 
28 Termo usado para designar as pessoas que dançam frevo na rua ou em suas 
comunidades, durante as festividades diversas. 
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do frevo. Os sujeitos, então, resolveram manter o passo como forma de homenagem 

ao astro pop. 

Após o debate, todos fizeram autonomamente o alongamento e, sob 

condução da professora, relembraram toda a coreografia conforme a sequência de 

ocorrência dos passos. Definiram-se as posições e as formas de deslocamentos de 

cada grupo, deixando a definição das posições individuais a cargo dos sujeitos. Em 

relação a isso, nada mudou em relação às aulas, ou seja, meninos e meninas 

mesclaram-se nas posições dianteiras e traseiras, sendo que os sujeitos mais 

confiantes e extrovertidos, independentemente de seu sexo, ocuparam a dianteira do 

posicionamento. 

Outro fato de relevância a ser destacado foi o compartilhamento da 

liderança entre meninos e meninas na tomada de decisões sobre o final e a 

limpeza29 da coreografia. Novamente, os sujeitos mais extrovertidos e confiantes 

participaram do processo de estruturar o desenho coreográfico de forma que ele 

acomodasse sessenta sujeitos. A professora só tomou a frente da decisão quanto ao 

posicionamento individual no croqui, por ser um elemento extremamente técnico e 

cujo princípio não fora ensinado. 

A cada aula que passa, tendemos a crer na necessidade de dar voz aos 

meninos para que eles se sintam confiantes, orgulhosos e pertencentes ao universo 

da dança. Quanto às meninas, essa nova postura masculina as beneficia, pois o 

ambiente e o clima motivacionalem que se desenvolve a dança é propício para a 

fruição e para o aprendizado. Ter os meninos como companheiros das meninas, e 

não mais como aqueles que tumultuam a aula, agrega qualidade à intervenção 

docente e aumento da fruição discente. O gênero não é o vilão da feminilização da 

dança, mas a falta de sentimento de pertencimento dos meninos a ela, que, muitas 

vezes, é um abismo criado pelo próprio docente! 

 

Quadro 14 -Plano de ensino – aula 09 

TEMAS DAS 

AULAS 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

OBJETIVO DA AULA 

Ensaio final. Ensaio da coreografia final a) fixação e memorização da coreografia 

                                                 
29 Termo usado para o ato de corrigir falhas na técnica dos movimentos, na memorização da 
coreografia total ou sua sequência ou no desenho coreográfico. 
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com as duas classes 
juntas. 

final; 
b) coleta de impressões sobre a 
participação, envolvimento e mudança de 
postura dos alunos e alunas durante a 
coreografia. 

 

As impressões do último parágrafo apresentado no tópico anterior 

confirmaram-se nestas duas últimas aulas do módulo de dança e da nossa pesquisa, 

tanto em relação ao papel do docente como mediador e interventor do currículo, 

como ao que tange à participação mediada pelo gênero dos meninos e meninas 

envolvidos. 

A escola inteira estava realizando os últimos ensaios de suas 

coreografias; o clima era de pré-festa e, como tal, trazia uma ansiedade no ar. Havia 

música em todas as salas por onde se andasse; havia alunos mais velhos ensaiando 

suas danças sem a presença de um professor; havia gente montando barracas e 

gente cozinhando milho e sagu, legumes para o yakissoba, além de lavar frutas para 

emborcá-las no chocolate. Tudo na escola tinha vistas ao dia seguinte! 

A professora e a pesquisadora procuraram intervir o mínimo possível, 

mas para a professora a intervenção ainda foi necessária. Inseridos no clima exposto 

no parágrafo anterior, os sujeitos estavam ansiosos e, por isso, um tanto de 

indisciplina e murmurinhos foram inevitáveis. 

Com muita paciência e experiência, a professora levou os sessenta 

sujeitos para o pátio descoberto da escola, onde, no sábado seguinte, seriam 

apresentadas todas as danças da escola inteira. Com o microfone, contou os tempos 

e dançou com eles nas duas primeiras passagens coreográficas inteiras. Na terceira 

e quarta passagem só contou alto os tempos onde os sujeitos normalmente se 

confundiam e não dançou. Nas duas últimas contagens ficou em silêncio, contando 

apenas o tempo introdutório, como faria no dia da apresentação. 

Nos momentos em que a professora dançou junto com os sujeitos, estes 

fixavam o olhar nela e aparentavam não pensar sobre o que deveriam realizar, mas 

apenas copiavam. Quando a professora não dançava, os alunos, apesar de errarem 

alguns movimentos, ficavam mais concentrados e aparentavam mais autonomia em 

relação à dança. 
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Havia outras pessoas assistindo aos ensaios, mas, na última passagem, 

chamada de ensaio geral e que aconteceu após o recreio, todos os alunos do 

fundamental I apresentaram suas coreografias para todos os demais. Nesta ocasião, 

nenhum menino ou menina dispersou-se. Muito pelo contrário, havia tensão em seus 

rostos, aliás, tensão e atenção. A nosso ver, isto é positivo, pois mostra seriedade 

com o trabalho e desejo de realizá-lo bem, expressos pelo receio de errar ou de não 

serem bem avaliados pelos espectadores. 

No final do ensaio geral, a pesquisadora e a professora elogiaram o 

empenho da turma durante o módulo e a professora corrigiu oralmente erros 

ocorridos. Ambas terminaram suas falas motivando os sujeitos em relação à 

apresentação da coreografia para a comunidade escolar e ressaltando tudo que eles 

haviam aprendido. 

 

Quadro 15 -Plano de ensino – aula 10 

TEMAS DAS 

AULAS 

TAREFAS 

SUGERIDAS 

OBJETIVO DA AULA 

Apresentação  Ensaio da coreografia final 
com as duas classes 
juntas, antes da 
apresentação. 

a) propiciar confiança para o momento da 
apresentação; 
b) coleta de impressões sobre a 
participação, envolvimento e mudança de 
postura dos alunos e alunas durante a 
coreografia. 

 

Antes de relatarmos o Dia D (dia da apresentação da dança à 

comunidade escolar), é preciso lembrar que a Festa da Aplicação corresponde à 

Festa Junina desta escola. Além das barracas de brincadeiras, refeições e 

guloseimas, cada classe apresenta, em forma de dança, o resultado de parte de seu 

trabalho calcado num eixo comum a todos, chamado de Tema da Festa. Neste ano, 

o tema da Festa eram os 50 anos da Escola de Aplicação da FEUSP. 

Após a apresentação de cada dança, todas as classes foram muito 

aplaudidas, mas o quinto ano, classe dos sujeitos dessa pesquisa, emocionou a 

todos, tanto no ensaio geral, quanto no dia da apresentação.  

Historicamente, a dança do quinto ano é, na concepção da comunidade 

escolar, a mais complexa, técnica e bonita, por se tratar de alunos mais velhos, sob 

mais tempo de aprendizagem e que se despedem do ensino fundamental I. No 
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momento em que o coração (formado por todos os sujeitos na posição de seis 

apoios) bateu ao som do tambor, ouviram-se suspiros e aclamações. Quando os 

alunos formaram com seus corpos deitados no chão as letras inicias do nome da 

escola, a professora convidou todos a cantarem Parabéns para Você, arrematado 

com  bolo  para os espectadores no final da apresentação, já que essa era a última 

dentro do horário destinado ao ensino fundamental I. 

Mais uma vez, como sempre aconteceu com os alunos do quinto ano, 

todos foram agraciados com o aplauso, felicitações e admiração dos presentes; mas, 

nesse ano, houve um fato a mais para a professora colaboradora, para a 

pesquisadora e, quiçá, para os sujeitos: a certeza de que esse processo pode ser 

mais participativo, pode ensinar valores, transformar concepções e mudar a visão 

que os meninos têm sobre dança! Como em todos os anos, alguns alunos erraram a 

coreografia, outros faltaram, alguns dançaram com muita vergonha de estarem ali, 

meninos e meninas. Isso mostra que nenhum trabalho que se proponha a 

transformar paradigmas e concepções individuais de sujeitos tem resultado imediato, 

mas, temos certeza, de que uma semente importante foi ali plantada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES FINAIS 

 

     “Não há experiência de corpo que não seja também experiência de alma, o contrário sendo 

também verdadeiro".  

Gilberto Freyre 
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Após trinta e três meses de investigação acerca do poder da ludicidade e 

do gênero para ensinar dança na educação física escolar, confirmei minha hipótese 

inicial, mas também me deparei com outros resultados capazes de melhorar a 

participação de alunos e alunas e aumentar o conhecimento que advém da 

experiência de dançar.  

Será mesmo, como pensam algumas teorias contrárias à Cultura de 

Movimento, que contextualizar conteúdos, fazer relações entre eles e temas da 

contemporaneidade, ruralidade e urbanidade, comparar conhecimentos inerentes a 

diversas culturas e práticas corporais sejam atribuições da Antropologia e não da 

Educação Física? Será mesmo que o aluno imerso em tanto tempo de discussões 

teóricas perderiam oportunidades motoras de aperfeiçoamento técnico e tático?  

Como professora e pesquisadora, creio que o movimento contextualizado 

seja mais difícil de ser esquecido e mais fácil de ser assimilado, transformado, 

analisado, criticado com fundamentação e apropriado pelo discente. Creio que a 

diversidade de conteúdos e a abordagem da cultura discente na escola propiciem 

oportunidades relevantes de sucesso e frustração a alunos e alunas, fato que 

considero educativo. Sendo assim, creio no ensino da dança como fator de 

promoção social, desenvolvimento do sistema de ações motoras e melhoria da 

autoestima e do autoconhecimento.  

Gostaria de, com esta pesquisa, ter compartilhado um caminho de 

construção metodológica que não é único, mas resultante da minha trajetória 

pessoal, profissional e acadêmica. Nós pesquisadores e nós, educadores, temos a 

responsabilidade pela formação de cidadãos que, de alguma forma, vão viver, 

disseminar e multiplicar o que aprenderam conosco. Também por isso, penso que 

deveríamos compartilhar nossas experiências, bem sucedidas ou não. 

Por ter sido educada sob um modelo de feminilidade amplo, o meio 

sociocultural onde cresci e adolesci era bem diverso, proporcionando-me contato 

com outras feminilidades e masculinidades que abominei, invejei ou me identifiquei. 

Certamente, esse fato influenciou minha concepção de “educar para a vida” que 

envolve valores, posturas e concepções abrangentes de perfis de gênero, baseadas 

na minha vivência lúdica com a dança. 
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Como educadora e pesquisadora, aprendi que as diferenças marcantes 

entre masculinidades e feminilidades são importantes na construção das identidades 

sociais das crianças, tanto para as famílias, quanto para a escola. Talvez, por isso, a 

sociedade e as crianças, de forma geral, tendam a polarizar comportamentos como 

fundamento estratégico para se definirem e se educarem, segundo parâmetros 

marcados e seguidos por elas próprias.  

Podemos procurar alternativas para que a diversidade sociocultural, 

étnica e econômica possa se apresentar como item de um processo de construção 

de relações mais igualitárias na escola. Buscar uma equidade nas experiências 

regidas por questões de gênero nas escolhas curriculares desde o início da 

educação infantil pode ser um caminho para que meninos e meninas possam 

construir, gradativamente, seus próprios modelos e significados de masculinidades e 

feminilidades, cruzando a própria vivência com conhecimentos adquiridos na escola. 

Se as crianças compreenderem que perfis hegemônicos de gênero dificilmente são 

verdade absoluta30, não são imutáveis, mas resultado de construções sociais, 

inclusive desportivas, que diferem de uma cultura para outra, compreenderão a 

importância de ouvir, considerar, enxergar outros perfis de gênero e, portanto, 

entender, incluir e considerar o outro e suas opiniões no processo reflexivo de 

aprender e ensinar.   

Ter o gênero como aspecto de mediação dentro docurrículo escolar e 

das relações sociais pode auxiliar os educadores e a própria educação a combater 

formas de preconceito que ditam comportamentos, normas, padrões e formas de 

participação social pré-estabelecidas. Deste modo, poder-se-ia evitar a prisão de 

crianças em culturas lúdicas sexuadas que se apresentam como parâmetro para 

catalogar pessoas e comportamentos, limitando, também, a capacidade humana de 

viver e conviver. 

As considerações tecidas nesta pesquisa defendem possibilidades de 

viver práticas corporais na escola de maneira similar para alunos e alunas, com base 

numa educação que pretenda ser contraponto a estereótipos homogêneos para não 

                                                 
30 Considero aqui pequenas e tradicionalíssimas sociedades, onde o tamanho e localização propiciam, 
entre outros, modelos hegemônicos de masculinidades e feminilidades como abrangentes. 
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perpetuá-los, sem a devida reflexão sobre o que é a educação de seres humanos. 

Nesta pesquisa, denominamos essa educação como não sexista.  

A educação escolar deixa, para o final do ensino fundamental II e ensino 

médio, o questionamento de relações de poder em diversos segmentos da 

sociedade, inclusive o cultural. Esse fato imprime à dança, conhecido reduto 

feminino, uma forma de subordinação a outros conteúdos e desvalorização curricular.  

Mesmo sendo a educação infantil a época escolar em que mais se 

trabalha com danças brasileiras na escola, que questionamentos são suscitados por 

este trabalho? O que se discute sobre preconceito em relação à dança como 

atividade feminilizante no ensino fundamental I? Não propomos que estes 

questionamentos sejam levantados e esclarecidos totalmente na educação infantil e 

ensino fundamental I. Sabemos que uma ação nesse sentido pode suscitar 

preconceitos, ao invés de combatê-los. Mas ainda assim, será que nos questionamos 

sobre o que acontece com a criança que dança ao som de qualquer música aos dois 

anos de idade e enxerga a dança como feminilizante aos nove anos? A que 

influências esta criança esteve submetida nesse período? Temos responsabilidade 

nisso? 

De um modo geral e como o próprio conceito formulado por Scott (1999) 

prevê, as teorizações e concepções sobre gênero feitas pelas crianças que foram 

reveladas no questionário são povoadas de aspectos socioculturais, mas percebidos 

por elas como naturais, ou seja, determinadas pela natureza dos sexos. O limite 

entre biologia e cultura que constitui, entre outros, masculinidades e feminilidades na 

concepção das crianças, é tênue ou aparece de forma estanque nos discursos 

investigados. E para Louro (1992), uma forma ideal de conceber e aplicar o gênero 

na educação brasileira ainda está por vir. 

Ainda no que tange à compreensão das crianças desta pesquisa sobre a 

existência de vários tipos de feminilidades ou masculinidades, verificamos que suas 

falas pautaram-se na própria vivência, mas, para definir o próprio pensamento, 

consideraram o ponto de vista alheio na maior parte das questões. Existe uma 

preocupação com a imagem que cada sujeito deseja informar ao seu entorno, ou 

seja, a opinião alheia influencia o perfil de gênero a ser seguido pelas crianças.  
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Foi na interpretação de falas como “eu só tenho uma amiga que anda de 

skate, mas eu ando melhor do que ela” ou ainda “nunca vi uma mulher dançando 

rock, mas acho que (se ela dançasse) ela pareceria louca”, que verificamos como 

diferentes interações com outras pessoas constituem a construção social do gênero 

pelas crianças, ainda que de forma duvidosa, para elas, quanto a sua generalização.  

Aspectos motores, apesar de aparecerem em menor escala em grande 

parte das respostas ao questionário, são determinantes na diferenciação entre 

meninos, meninas e seus poderes e capacidades relativas às danças. Contudo, em 

relação a estes, as crianças admitem outras possibilidades de identificação e auto-

identificação, talvez, inclusive, por influência do currículo crítico da educação física 

escolar ao qual estão, ano após ano, submetidas. Trata-se de um currículo crítico e 

diversificado em termos de conteúdos. 

Ao se referirem à biologia como fundamento de seu raciocínio, estas 

crianças foram categóricas em naturalizar comportamentos, ou seja, nem cogitaram 

outras possibilidades de identificação com perfis de gênero que não fossem os 

levantados por elas mesmas. Assim, construções de gênero fundamentadas ou 

percebidas como biológicas tornam-se determinantes no papel social que os alunos 

assumem ou pretendem assumir perante a classe e ao professor, durante as aulas 

de dança na educação física.  

Outra constatação que esta investigação apresenta é a de que crianças 

desta idade e ciclo escolar tenderam ao discurso politicamente correto quando 

indagadas sobre temas polêmicos relativos ao gênero. Se sua resposta não as 

condiciona à realização imediata do que foi respondido, nem sempre a resposta 

condiz com o que a criança pensa. Nestas ocasiões, os perfis de gênero 

apresentaram-se mais flexíveis. Quando indagados sobre como se comportariam 

numa situação que lhes causasse incômodo, justamente por relacionar pensamento 

e ação indissociavelmente, a tendência foi de enrijecimento do discurso, negação da 

dança e auto-identificação com modelos homogêneos de gênero. Durante a 

gravação das aulas, constatamos que são estas as crianças que mais relutaram em 

participar das aulasem que a proposta gestual do movimento era a mesma para 

meninos e meninas.  
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Quando investigamos, na visão das crianças, quais fontes culturais 

contêm as danças que a escola deveria ensinar ou as danças que crianças gostam, 

as respostas giraram em torno de vivências obtidas por mediação da família, como 

por exemplo, patinação no gelo que viram no Ginásio do Ibirapuera ou ballet que 

faziam quando em idade pré-escolar. Caso contrário, as respostas remeteram-se ao 

universo televisivo ou radiofônico da cultura de massa.  

Contudo, o número de respostas desse tipo foi bem menor que nossa 

hipótese inicial formulava. Inferimos, então, que o contato dessas crianças com 

outras danças, propiciado pela educação escolar, trouxe para o questionário um 

grande número de citações. Portanto, escola, família e mídia é o tripé referencial da 

dança para as crianças.  

Ainda que a indústria cinematográfica produza feminilidades voltadas 

para o público infantil como sinônimo de futilidade, bem como força física masculina 

em oposição à inteligência e generosidade, ela dá indícios de perfis mais 

heterogêneos de gênero. Todavia, estes são ainda excludentes, como por exemplo, 

os personagens de clássicos infantis encenados pela boneca Barbie no cinema. 

Nestes filmes, ela é perseverante, inteligente, estrategista, corajosa, bonita e essas 

são características, segundo as crianças, de masculinidades. No entanto, a Barbie 

como personagem principal é sempre composta por características raciais arianas, 

características estas presentes no modelo de beleza universal. Em situações cênicas 

como estas, raramente se vê o homem dançando, exceção feita aos filmes que 

utilizam danças de salão, biografia de astros do rock ou filmes que abordem a cultura 

hip hop.  

Seja por meio do super-herói que representa poder ou por meio da 

perseverança da frágil princesa, as crianças buscam identificação com pessoas 

fortes e bonitas, fato que contribui para a perpetuação de modelos hegemônicos e 

universais de beleza que resvala na dança e na caracterização de quem a compõe 

no imaginário infantil. Via de regra, o meio televisivo apresenta uma linguagem 

estética que se assemelha à estética idealizada pela infância, composta por muita 

cor, movimento e som. Assim, torna-se fácil para as crianças assimilarem como bom 

o que vêem na TV. 
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O plano de ensino foi concebido no sentido de mostrar às crianças outro 

tipo de beleza coreográfica. Nesse tipo de beleza, cabe a força, a agilidade, a 

graciosidade, a alegria, o ritmo, diversas etnias, o trabalho em equipe, assim como 

cabe também meninos e meninas dançando com o mesmo gestual. 

O questionário mostrou-nos que estas crianças diferenciavam as 

capacidades físicas e habilidades motoras entre meninos e meninas principalmente 

utilizando a força e a graciosidade como argumentos. Então, o plano pretendeu 

mostrar a elas que ambos os aspectos cabiam à dança que elas mesmas 

escolheram, sendo esta praticada socialmente por meninos e meninas. Mas para que 

essa vivência fosse alcançada, foi necessário instituir um contrato pedagógico. 

Com certeza, o contrato pedagógico auxiliou a efetivação da metodologia 

aplicada, no sentido de envolver os sujeitos com o conteúdo desenvolvido, ao ponto 

de permeá-los e inseri-los num fluxo contínuo de atenção, fruição, fantasia e 

disposição para o trabalho.  Após pouquíssimos percalços, cada criança cumpriu 

com sua palavra,anteriormente empenhada perante o grupo. Além de propiciar a 

vivência lúdica de perfis de gênero diversos e não hegemônicos, a palavra 

empenhada e cumprida fortaleceu as identidades sociais das crianças e, ao mesmo 

tempo, fez com que elas vivenciassem situações, para elas, inusitadas. As emoções 

propiciadas por essas vivências foram fonte de discussões e disparadoras de 

mudanças satisfatórias de atitude durante as aulas do plano de ensino investigado.  

Uma das mudanças de atitude mais significativas foi o posicionamento 

das crianças frente ao espelho. Do meio para o final da aplicação do plano de ensino, 

meninos e meninas das duas classes dividiram o espaço em frente ao espelho, 

centro e fundo da sala. É preciso ressaltar que, no início desta pesquisa, apenas dois 

meninos postavam-se à frente do espelho, já que partiu de um deles a ideia de 

dançar o frevo neste módulo de dança e o outro era seu melhor amigo.  

Percebemos que, quando os meninos sentem-se pertencentes ao 

universo e contexto da dança, eles também querem postar-se frente ao espelho, 

posição esta ocupada exclusiva e culturalmente pelas meninas. No final da aplicação 

do plano de ensino, concluímos que as crianças mais confiantes, seguras da 

execução correta do movimento coreografado e extrovertidas, independentemente de 

seu sexo, ocuparam a dianteira do posicionamento.  
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Se os meninos sentirem segurança e prazer na dança realizada, eles  

também ocuparão a área  frente ao espelho e demais espaços da sala de aula sem 

que o docente tenha que intervir, assim como as meninas mais tímidas ou inseguras 

também poderão ficar mais firmes quanto à  execução do movimento solicitado. Mas, 

para que os meninos ocupem tal posição, a dança não pode ser vista por eles ou 

considerada por nós, educadores, como feminilizante. 

Num paralelo entre a ocupação espontânea da sala de aula e 

características de alunos, encontraremos os alunos interessados e considerados 

bons sentados à frente da sala, enquanto os alunos desinteressados e/ou 

considerados maus alunos s postar-se-iam no fundo da sala, carinhosamente 

apelidado por todos como Fundão. Culturalmente, o Fundão é para os que querem 

bagunçar ou, simplesmente, não prestar tanta atenção, enquanto a frente é para os 

que querem prestar atenção e/ou estão muito interessados na aula. Na sala de aula 

da dança na educação física escolar aconteceu, a princípio, o mesmo com o espelho, 

ou seja, a frente do espelho era para os bons dançarinos, aliás, para as boas 

dançarinas e, o fundo da sala, era para os meninos e para as meninas com 

dificuldade na execução da dança ou do movimento coreografado.  

É preciso ressignificar esses espaços com ações docentes e resultados 

de vivências discentes. Melhor dizendo, é preciso fazer com que meninos e meninas 

sintam-se pertencentes à frente do espelho. Poderíamos discursar para os alunos 

sobre o direito de cada criança ocupar esta posição, já que a escola é para todos e 

todos estão lá para aprender. Mas penso que este seria mais um discurso entre 

tantos que fazemos todos os dias e, no final das contas, o(a) professor(a) também 

dança na frente do espelho o tempo todo. Por isso, é preciso ocupar pedagógica e 

coreograficamente todos os espaços da sala para ressignificar cada um como 

importante e, ao mesmo tempo, capacitar motora e coreograficamente cada criança 

para que todas se sintam em condições de ocupar a frente do espelho, agora não 

mais como lugar feminino. Nesse sentido, para meninos e meninas, o ensino da 

dança deve ser, também, concebido como desafio motor, já que a aprendizagem se 

dá na superação, em diversos sentidos.  

Ocupar a frente do espelho seria como um prêmio por vencer um desafio 

ou seria o próprio desafio. Durante a aplicação do plano, uma das atividades era 
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pular corda, fazendo um passo de frevo. Das sessenta crianças, apenas duas 

meninas e um menino não quiseram participar. Mesmo sendo um número 

quantitativamente baixo, o dobro de meninas recusou-se a participar do desafio, 

assim como a porcentagem de meninos que não participou foi metade do número 

das meninas nas mesmas condições. O gosto masculino pelo desafio foi um dos 

resultados verificados no questionário e que se confirmou em situação de aula. Uma 

generalização possível de ser feita sobre motivação tange a situações que envolvam 

dança. Nela, dependendo de sua personalidade, meninos são movidos pelo desafio 

motor relacionado à força, destreza e agilidade, enquanto meninas são envolvidas 

pela capacidade rítmica e coreográfica da dança. Assim, ambos se expõem e 

participam com mais facilidade. 

Apesar de todas as constatações serem importantes numa pesquisa, 

destacamos,nesta, uma de enorme magnitude. Ela aponta que um bom plano de 

ensino da dança deve ensinar os alunos a dançar! Já dissemos que só iam à frente 

do espelho as crianças que conseguiam dançar. De imediato, pareceu-nos que o 

domínio procedimental e conceitual do frevo facilitou a participação e interação com o 

próprio processo de aprendizagem. Quando um aluno ou uma aluna conhece uma 

dança e sabe (ou aprende) dançá-la, sente-se mais à vontade para expor suas 

opiniões e sugestões e, assim, participa, com mais fruição e atenção da aula. Caso 

contrário, fica passivo ao domínio alheio, ou seja, fica comandado sem tanta 

interação com o processo de aprender. No que tange à participação, aqueles que 

costumam acatar as solicitações do docente, podem tanto realizar a atividade sem 

tanto prazer e aprender com ela, como podem se desinteressar da aula e, de acordo 

com a personalidade de cada um, ainda tumultuar ou, simplesmente, esquivar-se 

dela.  

Outro resultado diz respeito à formação espontânea de grupos de 

trabalho nas aulas de dança da educação física. Prevíamos que, após a abordagem 

do gênero como elemento do ensino da dança, a formação espontânea de grupos 

seria mista, mas isso não aconteceu nesses trinta dias de submissão ao plano de 

ensino. A formação espontânea dos pares não foi mista. A menos que se solicitasse, 

esta formação era unilateralmente sexuada. Mas, nesse caso, essa formação não 

interferiu no resultado dos trabalhos, nem remeteu a dança a universos sexuados. 
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Tendemos a pensar e a aceitar grupos de trabalhos com formação sexuada como 

elementos satisfatórios de didáticas fundamentadas ou mediadas pelo gênero, se, 

nesse processo, houver a contextualização das danças e a abordagem do 

preconceito presente na mesma. Assim, o professor legitimaria a participação e 

pertinência de meninos e meninas na dança, sem que, obrigatoriamente, eles 

dançassem juntos o tempo todo. 

A terceira constatação tange à relação entre motivação para a aula e 

identificação com o universo cultural da dança. Tínhamos a hipótese de que, se a 

dança fosse indicada pelas crianças, elas participariam e se envolveriam mais com a 

aula e assim aprenderiam mais e melhor, em comparação com um conteúdo novo ou 

desconhecido trazido pelo professor. No entanto, foi justamente o ineditismo um dos 

fatores que motivou as crianças. O grau de motivação, envolvimento e aprendizado 

do frevo foi plenamente satisfatório, segundo a avaliação da professora, da 

pesquisadora e das próprias crianças. De qualquer forma, não se pode ignorar a 

superioridade quantitativa de respostas fundamentadas no prazer, por parte das 

meninas e dos meninos.  

Contudo, quando o prazer não é considerado como critério de escolha de 

conteúdos da dança pelo profissional, sua ausência inicial não acarreta desinteresse 

por parte dos(as) alunos(as). Esse fato leva-nos a crer que os fatores que chamam 

as crianças desta idade para a dança podem ser um plano de ensino apoiado na 

aprendizagem de estilos de dança, o fato de a dança ser apresentada à comunidade, 

o prazer de dançar e a metodologia lúdica.  

E é justamente a metodologia lúdica a última constatação a ser posta à 

mostra nestas considerações finais. Por meio do brincar dos elementos do frevo, 

fossem eles engrenagens de passos instituídos ou dramatização de emoções e 

contextos envolvidos nos diferentes passos, as crianças aprenderam, por meio da 

descoberta, a composição gestual do passo. Mesmo nos momentos onde o estilo do 

ensino era o comando da professora, o clima motivacional foi gestado por meio da 

ludicidade, ou seja, mesmo quando o professor tinha que reproduzir um movimento 

mostrado pela professora, o pano de fundo desse movimento era lúdico ou 

constituído por elementos ou atitudes lúdicas. 
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A ludicidade presente no plano de ensino corrobora com os princípios 

apontados por Brougère (2004) no capítulo 04 sobre a mesma ser elemento fundante 

no processo de ensino e aprendizagem desta faixa etária. Por meio da ludicidade, as 

crianças conseguiram realizar atividades corpo-reflexivas e, por meio destas, 

vislumbraram possibilidades diferentes de perfis de gênero na vivência de diversos 

personagens. Nessa direção, para que o movimento coreografado fosse aprendido e 

compreendido, as crianças dessa pesquisa tiveram que prevê-lo, vivenciá-lo, analisá-

lo e recompô-lo por meio de novos referenciais e dos referenciais anteriormente 

adquiridos, ambos oriundos da metodologia lúdica constituída pelo jogo simbólico e 

pela dramatização. Esse processo fundamentou o brincar, que foi resultante da ação 

motora aliada à intencionalidade comunicativa e/ou expressiva, que, por sua vez, 

retroalimentou a criação ou descoberta do movimento.  

Tal como afirma Kishimoto(1998, 1999), o brincar não é espontâneo, nem 

natural, mas construído. E a metodologia do brincar de dançar tornou a aula mais 

leve, ou melhor, as polêmicas e preconceitos acerca do gênero puderam ser 

tratados, discutidos e vivenciados sem o peso do julgamento social alheio. Meninos e 

meninas puderam dançar juntos e essa dança pôde ser vivenciada por meio da 

leveza da brincadeira e da profundidade do faz-de-conta e, no final, quando a dança 

fica séria (com passos tão difíceis quanto se vê em contextos julgados pela estética), 

ela ainda tem jeito e gosto de brincadeira.  

Para finalizar, gostaríamos de apresentar princípios e objetivos 

inspirados por Connell(1995, 2000) e Vianna (2003),acrescidos de observações 

obtidas nesta pesquisa. Cremos que sua generalização seja possível na 

fundamentação e estruturação de planos de ensino de dança com perspectiva crítica 

e metodologia lúdica. Foram eles: 

 

1. Conhecer, pesquisar, problematizar e experimentar as danças que 

serão futuramente ensinadas às crianças; 

2. Considerar e inserir no processo pedagógico, a diversificação e 

contextualização sociocultural das danças abordadas, bem como 

suas questões de gênero e ludicidade, de forma não 

constrangedoras, onde a criança seja capaz de incorporar 



125 

 

125 

 

personagens de sexo, personalidade e perfil sociocultural diferente 

do seu; 

3. Buscar apoio conceitual sobre a relação da dança com outras 

disciplinas do currículo escolar e temas da contemporaneidade;  

4. Firmar contratos pedagógicos com as crianças, cujos princípios se 

pautem no compromisso com a aprendizagem e com a garantia de 

participação, que contribua com o bom andamento das aulas. 

5. Interferir na reprodução de estereótipos pelas crianças, evitando 

hierarquizar ou desvalorizar significados masculinos e femininos, 

mas a partir da análise dos significados dominantes, situando-os 

em seu contexto e época; 

6. Conscientizar o corpo docente da escola no sentido de valorizar a 

dança e evitar que a relacionem com piadas ou como castigo para 

meninos; 

7. Capacitar as crianças para que, na medida do possível, analisem 

criticamente danças do meio midiático de grande repercussão 

presentes em seu cotidiano e explorem pontos positivos e 

negativos do gênero presente nos modelos da TV; 

8. Preparar meninos e meninas para descobrir e experimentar novas 

possibilidades com o pensamento lógico, com as emoções, com o 

cuidado, com espaços e atividades consideradas sexuados; 

9. E lutar diariamente contra aquilo que aprendemos como verdade, 

mas que transmite imagens relativas à discriminação do gênero e 

sua relação com a dança. 

 

Nossa intenção é que a capacidade hermenêutica desta pesquisa possa 

contribuir com o ensino da dança na escola, pautando o cabedal de conhecimento 

que ela proporciona numa relação não preconceituosa, prazerosa e reflexiva com a 

própria dança. Assim, gostaríamos de ver a dança inserida no contexto e currículo da 

educação física escolar em pé de similaridade valorativa com as modalidades 

desportivas com bola, mais praticadas.  
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Esta pesquisa abordou a dança como contexto da educação física 

porque, além de acreditar que fosse oportuno e possível, esse é o nosso campo de 

conhecimento e atuação. No entanto, concebemos os procedimentos, atitudes, 

conceitos e práticas docentes aqui tratados atuando em outras áreas de 

conhecimento da escola. Consideramos a dança como patrimônio da Humanidade e, 

sendo assim, não pode ser vista como propriedade de uma só área. Seja na 

geografia, história, arte, língua portuguesa, línguas estrangeiras, ciências, 

matemática ou educação física, a dança requer de seu profissional disposição, 

didática, conhecimento e boa vontade para com ela lidar, explorando sua capacidade 

socializadora, histórica, rítmica, motora, estética, expressiva e comunicativa.  

A dança é capaz de envolver quem dela participa num fluxo de 

enraizamento consigo próprio, despertando autoconhecimento e novos princípios 

para lidar com outros sujeitos e aspectos ao seu redor. Quem participa da dança 

nessa proposta, não pode sair desse processo com a mesma quantidade de 

preconceitos e conhecimento que possuía no início de seu ensino e aprendizagem.  

Para finalizar essa pesquisa, desejamos que os educadores que dela 

tomarem conhecimento sejam motivados a entrar na dança com suas crianças; 

desejamos que as ouçam, que as façam dançar, que dancem com elas e que 

compartilhem essa experiência com outros educadores, dentro e fora da escola, para 

que cada vez mais tenhamos notícias de iniciativas nesse sentido e contagiemos a 

sociedade com a possibilidade de uma dança de autoria das crianças nas escolas. 

Quem sabe, assim, a dança saia da marginalidade no currículo, saia do lugar único 

das festividades escolares sem aderência no currículo escolar e caia no cotidiano da 

escola e das pessoas que dela participam, seja vendo, vivendo e convivendo!  
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