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A dança é uma forma espontânea de se expressar em diversos estilos como as folclóricas e regionais, 

hip-hop, dança de salão, ballet ou balé clássico entre outros, podendo se ajustar ao contexto a ser 

tratado na escola. A discussão entre o gênero e a dança se pauta na relação de preconceito existente 

quando tal conteúdo é abordado em aula, cujos meninos se tornam resistentes à participação, pois 

entendem que dança “é coisa de mulher”. No entanto, os estilos relacionam-se com as características 

relativas à origem da dança, havendo aceitação de alguns e aumento da intolerância por outros. 

Enquanto no balé há delicadeza e a sensualidade, o hip-hop se traduz na idéia de poder e força e a 

dança de salão traz a leveza sensual da mulher e autoridade que o homem possui sobre esta durante o 

movimento. Sendo tal concepção resultante de uma construção sócio- histórica na qual a mulher dança 

e o homem não, é provável que haja resistência dos meninos a este conteúdo. Entretanto, em 

determinado período histórico em que os homens eram os únicos que podiam dançar e atuar em 

público inclusive ocupando as personagens destinadas as mulheres. Em relação às mulheres, qualquer 

uma que ousasse dançar contrariando as regras da sociedade, era marginalizada. Constatou-se que uma 

das grandes dificuldades existentes para empregar a dança na escola é a opinião desfavorável que 

existe dentro do contexto do que é educação feminina e masculina na sociedade. Além da falta de 

domínio dos professores de educação física sobre as diversas formas existentes de dança que podem 

enriquecer suas aulas contemplando a proposta dos blocos de conteúdos prevista nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de educação física. Neste sentido, seria necessário estimular a reflexão dos 

alunos sobre a questão do gênero relacionada não só, mas inclusive a dança. Identificou-se também 

como empecilhos, a vivência que não ocorre nas aulas de educação física, também enfrentadas por 

questões religiosas, ou se limitam a festividades, o tempo de abordagem deste conteúdo nos cursos de 

formação e a própria concepção ainda existente para os professores que não se sentem seguros se não 

dominam técnicas de dança. Agravando a situação os preconceitos oriundos dos ambientes que 

reforçam a concepção de que a dança determina preferências sexuais. 
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Introdução 

A dança foi reconhecida pelo Ministério da Educação com diretrizes próprias no ensino 

superior desde a década de 70 de acordo com Strazzacappa (2003), e nas aulas de educação física pelo 

(parâmetros curriculares nacionais) PCNS no bloco de conteúdo de atividades rítmicas e expressivas 

(BRASIL, 1997) de educação física e artes desde que houve a mudança da LDBEN na lei 9394/96 que 

coloca a educação física como um componente curricular que tem como conteudo as manifestações da 

cultura corporal de movimento. 
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 Segundo Sborquia (2002:10) “A educação e a dança podem ser um projeto de 

unificação porque, se a educação é um projeto cultural, a dança faz parte deste projeto e é direito de 

todo e qualquer ser humano ter acesso a ela”. 

A escola tem a possibilidade de promover a dança e de valorizá-la através da educação 

física contemplando o conteúdo da cultura corporal porque a dança é um patrimônio da humanidade.   

 Desse modo questiona-se a dança, assim como outros conteúdos da educação física, 

possui um amplo acervo de movimentos a ser utilizado no contexto escolar, então, por que ainda é tão 

complicado aplicar a dança nas escolas? 

Em uma sociedade tão enraizada em costumes arcaicos como o preconceito a intolerância 

e com tudo que possa ser considerado diferente das regras pré-concebidas na história e, parte-se do 

pressuposto que a dança é resultado de concepções estabelecidas socialmente. Dança com o público 

masculino dentro da escola de forma a diminuir o preconceito tanto dentro como fora das instituições 

de ensino?  

Como problema de pesquisa aponta-se como discutir a relação gênero e dança nas aulas 

de educação física. A partir deste contexto o presente estudo objetivou compreender as implicações de 

se aplicar a dança nas aulas de educação física na escola a partir da questão de gênero. 

Realizou-se a investigação bibliográfica que se constitui de analise das fontes de 

informações, como livros, artigos, teses e dissertações (SEVERINO, 2007), tratando de assuntos 

relativos à investigação principalmente ás áreas de educação física e a dança. 

A Formação do Professor de Educação Física 

A principal força subseqüente para a criação da educação física no Brasil foi à eugenia, 

que visava melhorar o patrimônio genético das raças, sendo que na educação física sua principal meta 

referia-se a tornar melhor o condicionamento físico, o caráter e formação dos jovens brasileiros.  

De acordo com Ghilardi (1998) a educação física foi inserida no contexto escolar como 

valor educativo que apenas se caracteriza como uma disciplina curricular e não como uma área de 

conhecimento, devido à falta de um objeto único de estudo que lhe conferisse uma legalidade 

acadêmica. 

De uma forma que juntos os professores formadores e os futuros profissionais da área se 

preparem para enfrentar as realizações práticas e desafiadoras numa continua avaliação e reformulação 

em busca do sentido do seu fazer e do seu ser de acordo com Silva (2009). 

Na discussão proposta por Strazacappa; Morandi (2006) sobre quem deve aplicar a dança 

na escola, Pereira (2007) diz que há disputas de ambas as áreas pelo estabelecimento de suas fronteiras 

quanto ao seu próprio objetivo de estudo e ao seu campo de atuação na sociedade.  

De uma forma geral é até compreensiva essa tensão entre os profissionais das respectivas 

áreas da educação física e da dança, já que a LDBEN não especifica de quem é realmente a 

obrigatoriedade e quem deve aplicar a disciplina, ou seja, cada área se considera mais apta que a outra 

para aplicação deste conteúdo. Muitos profissionais da área da dança consideram os profissionais da 

educação física e de arte inaptos para desenvolver esta disciplina na escola, por terem feito este 

conteúdo superficialmente na graduação muitas vezes em um semestre, um ano ou como disciplina 

optativa, sem uma formação mais ampla sobre este ramo de estudo. 

 De acordo com Ehrenberg (2003) estudar a dança na área da educação física tem sido 

bastante conflitante, visto que tanto as licenciaturas em educação física e as de dança têm se 

questionado quem tem a capacitação e atuação profissional de cada área e principalmente sobre o 

campo de trabalho a que destina cada uma.  
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Mas a dança ainda é vista apenas como formação de conhecimento em movimentos e 

ritmos para a evolução dos aspectos físicos, emocionais e cognitivo. De forma que ainda é entendida 

como forma de promover saúde e bem-estar. 

Sborquia (2002) afirma que a dança na educação é elogiada apenas como estudo de ritmo 

e movimento, para desenvolvimento dos aspectos motores, cognitivos e afetivos, em busca de uma 

aptidão física. Entende-se que os professores formadores compreendem que a dança e a educação 

física é compreendida como uma proposta de aptidão física ou saúde. Castro (2010) e Manfio; Pain 

(2008) afirmam que é não necessário ser um notável dançarino para aplicação deste conteúdo em aula. 

Dança na Escola 

Existem no mundo diversos estilos e formas de se dançar, cada um com suas referências e 

preferências, sejam elas religiosas, culturais, de aprendizado, regionais entre outras. Atendendo a esta 

linha de pensamento Portinari (1989) afirma não existe povo sem dança, sendo que todas as formas 

são apreciadas. 

 Cada uma com sua própria personalidade e características como a dança contemporânea, 

o ballet clássico ou balé, o jazz a capoeira entre outras. 

História da Dança no Mundo 

A dança é considerada por muitos autores uma das artes mais antigas do mundo, sendo a 

única a dispensar qualquer tipo de materiais e ferramentas, na qual é possível contar apenas com seu 

próprio corpo como instrumento de aprendizagem e aplicação. 

Não há uma forma de falar sobre a dança sem entrar na questão de sua história. De acordo 

com Guimarães e Simas (2001:90) “A dança nasceu com a própria humanidade considerada uma das 

formas mais antigas de expressão corporal”. 

A dança esteve presente em todos os momentos solenes da humanidade; na guerra e na 

paz, no casamento e funerais, sempre de forma ritualística contando e fazendo história. Segundo 

Sborquia (2002) há muito tempo a dança faz parte integral do cotidiano do ser humano.  

Na cultura de todos os povos sempre existiram os jogos, as danças e os esportes. Por mais 

atrasado ou distante que esteja um povo em sua cultura sempre encontramos os esportes, os jogos e as 

danças que lhe caracterizam assinala Pereira (2007). 

Na Grécia do século VI à V A.C a mulher foi excluída da dança teatral que a partir 

daquele momento só poderia ser reproduzida por homens, deixando a mulher de acordo com Portinari 

(1989) como apenas uma utilidade a de procriar, sendo dominada pelos homens do seu nascimento á 

morte. De uma forma que toda mulher que dançasse ou atuasse era marginalizada pela sociedade em 

que vivia.  

Cícero manifestou-se “Só o louco e o bêbado dançam.” Que segundo Portinari (1989). 

Referindo-se a uma arte que lhe parecia indigna do raciocínio Romano, mas apesar de suas palavras a 

muito a dança já havia se inserido em Roma.  

Mas o maior protesto referente à dança surgiu com a chegada do cristianismo, que de 

acordo com Portinari, (1989) tornou-se uma religião oficial em 312 com a conversão do imperador 

romano Constantino.  

Os padres julgavam censurável este tipo de contemplação a uma arte que para eles 

ridicularizava ostensivamente o batismo, proibindo assim os povos sobre seu domínio de se praticar 

qualquer tipo de movimento que se representa a dança. 

Mas que jamais conseguiu erradicar totalmente esta arte que está tão incutida em nosso 

ornamento histórico desde os primórdios da natureza humana e que mesmo com tão profundos 

preconceitos enraizados jamais conseguiu deixar de fazer parte do contexto da humanidade. 
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Preconceitos relacionados à dança  

O preconceito é um grande problema existente em nossa sociedade, de uma forma geral, 

na qual sempre são focalizadas nas formas mais comuns de racismo, gêneros, portadores de 

deficiência e diferenças corporais. Afirma Bozi et alii (2008) que o preconceito constitui-se em uma 

grave questão, existente em toda sociedade de um modo geral e, principalmente na escola. Preconceito 

é a própria raiz da discriminação e só ganha mais força toda vez que alguém a prática de forma 

artificial. Segundo Pinsky (2006) têm gente que leva o preconceito e a discriminação na brincadeira 

através de gozações e piadinhas que acham que não tem nenhum significado. Cujo profissional de 

educação física tem mais possibilidades de reconhecer devido a trabalhar com indivíduos de todas as 

formas, tamanhos e tipos. 

Iniciando-se principalmente nas escolas, tratam tanto sobre bulling nas instituições de 

ensino atualmente que esquecem que grande parcela dos alunos matriculados nas escolas hoje sofrem 

preconceito de diversas formas e maneiras. 

 De acordo com Junior (2002) o problema de discriminação racial dentro do sistema 

escolar sempre esteve visível até mesmo a olhos nus e há décadas denunciados pelas entidades do 

movimento negro. 

Também não se pode esquecer-se do preconceito religioso, que é incutido nas crianças 

desde mais tenra idade, na sociedade que a criança cresce, seja ela, católica, evangélica, testemunhas 

de Jeová, budista entre outras religiões. 

Conforme afirma Silva (2009) a liberdade religiosa é um direito natural inerente ao ser 

humano que possui a possibilidade de adorar ao seu Deus, da forma que melhor lhe convier, de acordo 

com a sua consciência e com sua livre manifestação de pensamento.  

A intenção de se discutir o preconceito relacionado ao gênero e a dança intenta propiciar 

a reflexão dos alunos acerca de manifestações promovendo uma ação bilateral, de quem por ventura 

pratique e não se enquadre nos moldes estabelecidos socialmente e de quem assiste a esta condição. 

Questão de gênero nas aulas de educação física 

Com a dança da escola também existe um grande problema de discriminação, além dos 

mais conhecidos como racial e religiosa existe também um grande preconceito de gênero que ocorre 

em todos os locais independentes da atmosfera existente. 

Segundo Ferreira (2010) dentro do espaço físico da escola os responsáveis pela educação 

ainda não assumiram sua função de educar e cuidar da diferença existente entre os alunos.    

Uma vez que normalmente os jovens e as crianças passam boa parte do tempo nas 

instituições de ensino e uma parte do tempo com sua família, e é na junção dessas duas fundações que 

a criança e o jovem moldam sua identidade pessoal. O que a dança propõe é uma conscientização dos 

preceitos arcaicos sobre o que é coisa de homem e coisa de mulher no mundo atual. 

A dança também sofre preconceito na educação física, pois é uma atividade que estimula 

afundo a corporeidade do educando de forma abrangente em relação ao conhecimento do corpo e 

movimento. 

Mas a forma como se é colocada hoje a dança no contexto masculino de forma geral é 

que homem que dança é homossexual ou ira virar um por dançar. Informa Stinson (1998:58): 

“O fato é que tais idéias sobre homens e dança mantenha afastados os 

heterossexuais que poderiam dar status a essa profissão. O medo da 

homossexualidade - a própria ou a dos outros - realmente pode afastar 

potenciais estudantes de dança do sexo masculino”.  
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A dança sempre esteve inserida na existência humana com os ritos e na educação 

principalmente da nobreza aristocrática, onde o homem sempre tomou parte intensamente das 

atividades relacionadas à dança. Segundo Silva (2007:12) “o homem foi perdendo seu espaço na 

dança com o surgimento das sapatilhas de dança e o inicio do romantismo”, que associa o feminino a 

dança. 

De uma maneira ou de outra normalmente as danças utilizadas como forma de expressão 

pelo homem são aquelas que possam ser utilizadas preferencialmente em pares com mulheres 

(feminino e masculino) ou então o hip-hop que já existe um conceito mais masculinizado e por isso 

transmite mais força e caráter. 

Embora Santos (2009) afirme que dançar não é lugar de homem, pois a dança causa 

desconforto para a masculinidade, o hip-hop deixa rastros de algumas possibilidades e oferece um 

novo caminho, abre sempre uma porta para que se traduza o que sentem. 

Hoje o mundo através das diversas formas de se obter informações coloca-se como o 

centro das atenções de mulheres dançando sensualmente, criando uma distância da dança para homem 

e a caracterizando cada vez mais algo como a ser praticado apenas pelas mulheres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo percebe-se que quem intenta desenvolver um trabalho com dança no 

contexto escolar muitas vezes é como aceitar um desafio, de tão complexo e instigante que pode ser. 

Mas mesmo assim possível, apesar dos pontos positivos e negativos, temos sempre que pensar qual 

seria a melhor forma de aplicar este conteúdo e como fazer com que todos participem, inclusive como 

adequar este conteúdo nas instituições escolares. 

O professor de educação física deve contemplar a dança em seu plano de ensino, pois faz 

parte do universo da cultura corporal do movimento. Mas isto só será possível se o professor 

realmente tiver consciência do que é a dança. 

Faz-se necessário entender segundo Ehrenberg (2003) que na formação profissional de 

educação física, acontece uma divisão entre a teoria e a prática, que acabam por acarretarem 

conseqüências que muitas vezes equivocadas por grande parte dos profissionais, dificultando assim a 

compreensão universalizada pelo ser humano.   

Surgindo também desta forma outros tipos de provações como aquelas criadas por nossa 

própria sociedade de uma forma tão enraizada em preconceitos e intolerâncias que podem até nos fazer 

desistir, como a distinção por gênero.  

Os alunos precisam ter clareza do significado da dança, que os homens dançavam de 

diversas maneiras e, assim como os demais conteúdos da cultura corporal de movimento, vivenciarem 

e se apropriarem desta manifestação para seu usufruto em outros espaços, além de sua apreciação. 

REFERÊNCIAS 

BOZI, L. H. M; MIRANDA, D. G. J; MELO, A. L. M; ESPERANÇA, R. A. A.; Educação Física 

Escolar: principais formas de preconceito.  Revista Digital Efdeportes - Buenos Aires - Ano 12 -

Nº117, de Fevereiro de 2008. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd117/educacao-fisica-

escolar-principais-formas-de-precoceito.htm>. Acessado em 28 de dezembro de 2010. 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Secretaria de Educação 

Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf> acessado em: 26 de março de 2011. 

CASTRO, V, D. SILVA, D. SANTOS. J, M, G. O preconceito de dança nas escolas. Revista Digital 

Efdeportes - Buenos Aires - Ano 15- Nº 150, de Novembro de 2010. Disponível em: 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 
 

<http://www.efdeportes.com/efd150/o-preconceito-da-danca-nas-escolas.htm > Acessado em 12 

janeiro 2011. 

EHRENBERG, M.C.; A dança como conhecimento a ser tratado pela educação física escolar: 

Aproximações entre formação e atuação profissional. Campinas, 2003. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas. 

FERREIRA, M. F. A, Gênero, sexualidade e saberes pedagógicos: uma abordagem teórica falando de 

diferença, preconceitos e discriminação social, Coleção Estudos IAT (INSTITUTO ANISIO 

TEIXEIRA), Vol. 01, nº 01, Junho de 2010. Salvador. Disponível em: 

< http://estudosiat.sec.ba.gov.br/index.php/estudosiat/issue/view/1/showToc>Acessado em: 21 de 

Dezembro de 2010 as 15:00. 

GUILARDI, R.; Formação profissional em educação física: a relação teoria e pratica. Revista Motriz, 

Vol. 4, nº 1, Rio Claro – São Paulo, junho de 1998. 

JUNIOR, H. S. Discriminação racial nas escolas: entre a lei e as praticas sociais. Brasília: UNESCO, 

2002. 

MANFIO, J, B. PAIM, M, C, C. A Dança no contexto da educação Física escolar: percepção de 

professores de ensino médio, Revista Digital Efdeportes - Buenos Aires - Ano 13 - Nº 125 de 

Outubro de 2008. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd125/a-danca-no-contexto-da-

educacao-fisica-escolar.htm >acessado: em 19 de Março de 2010. 

PINSKY, J. 12 faces do preconceito. 9a ed. São Paulo, Contexto, 2006. 

POTINARI, M. História da dança. 2a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 

SANTOS, É. C. Um jeito masculino de dançar pensando a produção das masculinidades de 

dançarinos de hip-hop. Porto Alegre, 2009. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

SBORQUIA, S, P.; A Dança no contexto da educação física: os (des) encontros entre a formação e a 

atuação profissional. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação Física, 

Universidade Estadual de Campinas. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 27ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA, A. E. Fatores motivacionais que influenciam o homem a optar pela dança de salão e o 

jazz. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Bacharelado de psicologia na universidade 

do vale do Itajaí, Biguaçu, 2007. 

SILVA, S. B. Direito à liberdade religiosa da infância e juventude: uma proposta de educar para a 

tolerância e promover o dialogo inter-religioso.  São Leopoldo, 2009. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Superior em Teologia, Instituto Ecunêmico de pós-graduação em teologia.  

SILVA, SHEILA, A. P. S. Formação profissional em educação física e esporte no Brasil: proposta de 

mudança. Revista Digital Efdeportes - Buenos Aires - Ano 8 - Nº 58 de Março de 2003. Disponível 

em: < http://www.efdeportes.com/efd58/mudanca.htm> acessado: em 09 de Maio de 2011. 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 
 

STINSON, S. Reflexões sobre a dança e os meninos.  Revista Pro-posições.  Vol. 9, nº 02, de 26 de 

Junho de 1998. Campinas. Disponível em : 

<http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/26-artigos-stinsonsII.pdf> Acessado em 

03 de Fevereiro de 2010. 

STRAZZACAPPA, MARCIA. A dança na educação: discutindo questões básicas e polêmicas. 

Revista Pensar a Prática. Vol. 6, p. 59-72, 2003. Goiânia. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/55/2648> acessado em 10 de Abril de 2011. 

STRAZZACAPPA, MARCIA. MORANDI, CARLA. Entre a arte e a docência: a formação do 

artista da dança. Campinas - Coleção Agere. Ed. Papirus, 2006. 


