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RESUMO 

 

A pesquisa traz um olhar investigativo sobre as relações entre dança, sexualidade e 

sexo a partir das danças de par por imagem e imaginação. As inquietações que deram 

início a pesquisa emergiram das vivências da autora como professora e praticante de 

danças de salão. Para a realização deste trabalho, foi adotada a pesquisa explorató-

ria, a partir das referências em filmes e obras coreográficas nas quais foi possível 

identificar as aproximações entre dança, sexualidade e sexo, visando ampliar os co-

nhecimentos acerca do tema. Durante o levantamento dos materiais foi necessário 

destacar as danças de par – imagem e as danças de par – imaginação, que conside-

ram, respectivamente, a formação de um par em cena e demais possibilidades de 

pares a partir da imaginação do espectador com base na compreensão de que a 

dança comunica, expressa e estimula o imaginário (HANNA, 1999). A análise dos ma-

teriais possibilitou a identificação de padrões machistas e heteronormativos (MIS-

KOLCI, 2012), que excluem a diversidade nas relações e modos de existência. Atra-

vés de Foucault (1988) e Preciado (2014), discute-se a sexualidade como dispositivo 

de controle sobre os indivíduos. Em contraponto, Nunes Filho (2012) e Lorde (2009) 

vislumbra-se o corpo e o erotismo como potência de enfrentamento as lógicas predo-

minantes.  

 

Palavras-chave: Danças de Par. Imagem. Imaginação. Sexualidade. Heteronormati-
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RESUMEN 

 

 La investigación trae una mirada indagatoria sobre las relaciones entre 

danza, sexualidad y sexo a partir de las danzas de pareja por imagen e imaginación. 

Las inquietudes que dieron inicio a la investigación surgieron de las experiencias de 

la autora como docente y practicante de bailes de salón. Para la realización de este 

trabajo, se adoptó uns investigación exploratotia, basada en referencias en películas 

y obras coreográficas en las que fue posible identificar las aproximaciones entre 

danza, sexualidad y sexo, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el tema. 

Durante el levantamiento de los materiales, fue necesario destacar las danzas de pa-

reja – imagen y las danzas de pareja – imaginación, que consideran, respectivamente, 

la formación de una pareja en el escenario y otras posibilidades de parejas a partir de 

la imaginación del espectador basada en la comprensión de que la danza comunica, 

expressa y estimula la imaginación (HANNA, 1999). El análisis de los materiales pre-

mitió identificar normas sexistas y heteronormativas (MISKOLCI, 2012), que excluyen 

la diversidad en las relaciones y modos de existencia. Por meio de Foucault (1988) y 

Preciado (2014), se discute la sexualidad como dispositivo de control sobre los indivi-

duos. En contraste, Nunes Filho (2012) y Lorde (2009) entienden el cuerpo y el ero-

tismo como un poder para enfrentar las lógicas predominantes. 

 

Palabras-llave: Bailes de Pareja. Imagen. Imaginación. Sexualidad. Heteronormativi-

dad. 
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ABSTRACT 

 

This research investigates the interplay between dance, sexuality, and sex in partner 

dances through image and imagination. The concerns which motivated this research 

arose from the author’s experience as a ballroom dance teacher and practitioner. This 

dissertation was based on exploratory research, from references in movies and chore-

ographic works depicting the common ground between dance, sexuality and sex, in 

order to increase the knowledge on the subject. During the material survey, it became 

necessary to highlight image-partner-dances and imagination-partner-dances, which 

consider, respectively, the formation of a pair on stage, and further pair possibilities 

arising from the spectator’s imagination, based on the comprehension that dance com-

municates, expresses and stimulates the realm of imagination (HANNA, 1999). Re-

search analysis has made possible the identification of male-sexist and heteronorma-

tive patterns (MISKOLCI, 2012), which exclude the diversity in relationships and ways 

of life. Sexuality as a control device over individuals is discussed through Foulcault 

(1988) and Preciado (2014). As a counterpoint, through Nunes Filho (2012) and Lorde 

(2009), body and eroticism are seen as potential means of confrontation against pre-

vailing thought patterns. 

 

Keywords: Partner dances. Image. Imagination. Sexuality. Heteronormativity. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Esta escrita decorre de uma série de vivências percebidas e identificadas 

através do processo no qual a pesquisa foi construída. Em decorrência dessas 

experiências, lhe convido a conhecer um pouco sobre este caminho.  

Desde a adolescência, ouvi de professores de dança, praticantes e de 

pessoas que não dançavam que as danças de salão eram uma ótima opção para 

ser praticada em casal, uma atividade capaz de reaproximar os parceiros e até 

“salvar a relação”. Guardei essa informação. 

Como professora de danças de salão, passei a ensinar da forma como eu 

gostaria de ter aprendido, ou seja, a partir da conexão com a parceria. 

Independente de gênero ou papel de condução, senti a necessidade de trabalhar a 

relação dos movimentos dos corpos a dois. Aprendi a estimular os sentidos dos 

participantes, conduzindo os movimentos a partir da relação entre a dupla. As 

dinâmicas trabalhavam o olhar, a audição, o toque e a percepção de si e do outro 

em relação com o espaço. Dessa forma, encontrei uma maneira para trabalhar as 

relações interpessoais. A dança de salão me ensinou a conectar as pessoas, a 

perceber, sentir e me entregar ao outro. 

Quando iniciei o mestrado, já me interessava pelas relações existentes entre 

os praticantes das danças de salão e o ambiente. Atividades em grupo ou em dupla 

introduziam o toque entre os participantes, independente de gênero. O objetivo era 

familiarizá-los com os colegas, através do corpo, de maneira gradativa e respeitosa.  

Conforme a turma se mostrava mais à vontade uns com os outros, desen-

volvíamos exercícios de confiança, percorrendo o espaço a partir da condução do 

outro, redescobrindo o ambiente. O toque se tornava a segurança de quem era 

guiado, ressignificando o contato com outro corpo. Outras atividades pediam que 

as duplas se tocassem pelos tornozelos, costas, pescoço, barriga, ombros, ou qual-

quer outra parte do corpo. As mãos saíam do primeiro plano e davam espaço para 

que o restante do corpo pudesse experienciar o outro. 

Durante o primeiro ano do mestrado, 2019, tive a oportunidade de atuar 

como professora de danças de salão em uma escola de dança em Salvador (BA). 

Apesar das experiências anteriores como professora desta área, aquele semestre 

me proporcionou uma experiência bem diferente das demais: havia dois casais 
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(heterossexuais) na turma. Um deles estava junto há três anos e o outro há mais 

de doze. Foi a primeira vez que tive casais em sala de aula. Os alunos das turmas 

anteriores iam sozinhos ou acompanhados de amigos. 

 Nesta turma, o trabalho também partiu do despertar dos sentidos e da con-

fiança na parceria para a construção de uma dança a dois. Eu percebia que, mesmo 

casados, havia dificuldade deles em se olharem nos olhos, tocar o corpo do outro 

e confiar ao estar de olhos fechados e ser conduzidos pelo par.  

 Com o decorrer das aulas, notei que os casais passaram a se olhar de ma-

neira diferente, com mais cumplicidade reverberando em pequenos sorrisos; o to-

que ganhou mais intimidade, pois eles não mais demonstravam timidez em tocar 

ou ser tocados pelo outro; transmitiam confiança ao serem conduzidos pelo par, 

mantendo os olhos fechados e os braços junto ao corpo, ao invés de esticá-los em 

busca da parede ou para evitar esbarrar em outra pessoa.  

 Estes casais passaram a chegar à aula de mãos dadas, e dinâmicas às quais 

anteriormente resistiam eram solicitadas por eles. Me perguntavam se naquela aula 

poderiam conduzir um ao outro e brincavam sobre quem perceberia mais as con-

duções do par. Era lindo ver a cumplicidade deles ao se moverem. Apesar das 

dificuldades, ajudavam um ao outro em busca da melhor experiência possível. 

 Se eu dissesse que não notei essas mesmas mudanças em turmas anterio-

res estaria mentindo. Como um dos princípios que trabalho em aula é a interação 

entre os participantes, aos poucos eles passam a confiar uns nos outros e a se 

permitir compartilhar a atividade com menos timidez e mais entrega. Porém, o dife-

rencial nestes casais foi uma situação específica, decorrente dessas atividades, 

seguida pelos relatos das alunas ao final do curso.  

A última aula em que tive a presença dos dois casais me proporcionou testar 

minhas habilidades como professora. O exercício proposto foi a condução, com as 

mãos, das partes do corpo de sua parceria, através das articulações. Enquanto um 

deles fechava os olhos, o outro o manipulava em busca de possibilidades de movi-

mento. Após se revezarem, propus uma dança livre, na qual eles pudessem explo-

rar as movimentações daquela aula. 

As danças fluíram entre eles. Sustentaram o olhar um do outro e, aos pou-

cos, senti que desapareci da sala. Cada casal parecia estar em um mundo só deles. 
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Foi como se a sala tivesse se dividido em três: a minha, a do primeiro casal e a do 

segundo casal. 

Quando a música parou, eles continuaram se olhando e dançando, como se 

nada tivesse se alterado. Foi quando me perguntei: “Como interrompo isso?”  

Os casais pareciam se olhar em uma promessa do que viria mais tarde, 

quando a aula acabasse. Eu não precisei ouvir nem uma palavra para compreender 

que eles prometiam prazer um para o outro, tanto naquele momento quanto depois. 

Sexo provavelmente foi o que fizeram depois dessa aula, pelo menos foi a percep-

ção que aquele momento me proporcionou.  

Com o fim das aulas, as esposas conversaram comigo, em sala, relatando 

como as aulas de dança estavam afetando seus casamentos. Elas disseram que 

dividir aqueles momentos de conexão com os maridos estava trazendo benefícios 

para a relação, melhorando a forma como se comunicavam e como se reconhe-

ciam. Como exemplo, trago uma mensagem escrita por uma das alunas pelo apli-

cativo de mensagens WhatsApp: 

 
Quero te agradecer pelos momentos especiais que vivi na aula de dança 
com você! Era meu sonho fazer aula de dança com (nome do parceiro)! 
Me diverti muito, além de aprender a dançar! Também me senti ainda mais 
próxima de (nome do parceiro) por estar aprendendo a dançar junto com 
ele. (Aluna 1, 2019) 

 

 Esses feedbacks me deixaram muito feliz por ser capaz de mediar esses 

benefícios. Porém, fiquei confusa, pois havia algo naqueles relatos que me tocava 

profundamente, algo com que eu me identificava. As danças de salão sempre me 

encantaram e, após o encontro com esses casais, compreendi que o que me move 

são as relações, o estar junto do outro e compartilhar experiências. Desde então 

tudo mudou, na pesquisa e em mim. 

Esse episódio com os casais em Salvador me possibilitou resgatar memórias 

e percepções sobre as danças de salão as quais não tinham minha atenção como 

pesquisa. Eu tinha consciência dessas vivências, mas não as considerava parte 

deste processo de investigação. Foi durante a vivência da escrita, sob a luz da 

orientação, que essas pistas ganharam espaço. 

Aos poucos, me dei conta de que pouco se discutia sobre essa possibilidade 

de prazer sexual nos ambientes de dança que vivenciei, tanto profissionais quanto 
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amadores. Ao ingressar na universidade, durante a graduação, passei a desconsi-

derar a informação que me foi apresentada anteriormente.  

Em sala de aula, trabalhando com turmas de diferentes idades e variados 

objetivos, ouvi de diversos alunos que eles buscavam, através das aulas de dança, 

encontrar parceiros ou parceiras. Para eles e elas, o encontro poderia acontecer 

tanto nas aulas quanto nos espaços de dança, como forrós ou bares. 

Porém, essa associação me desagradava. Eu acreditava que o prazer da 

dança, do movimento, devia bastar e que esses comentários chegavam a soar 

ofensivos aos professores. Apesar de, frequentemente, observar parceiros de 

dança que também formavam casais. A sexualidade sempre esteve presente, 

mesmo quando não discutida, e a falta dessa pauta implica em diversas problemá-

ticas, como veremos ao longo deste trabalho. 

Em se tratando de comunicação, afetividade e relações, hoje reconheço um 

caminho para a sexualidade. Partindo deste ponto, o tema da pesquisa começa a 

ser construído. 

As danças estão inseridas em diferentes contextos que proporcionam a apro-

ximação de seus praticantes e a socialização. Esses encontros podem reverberar 

em movimentos e até relacionamentos. 

Ao observar outras referências, como filmes e obras coreográficas, pude no-

tar que existe uma relação entre dança, sexualidade e sexo. A princípio, percebo 

que essa relação surge naturalmente, pois encontram no corpo sua existência e 

manifestação. Para além, é possível notar também que há o fator social e cultural 

que reforça essas relações, a partir dos princípios predominantes na sociedade em 

que estamos inseridos, como discutiremos ao longo da escrita. 

Porém, essa perspectiva não era negligenciada apenas por mim. Ao tratar 

dela nos espaços de dança, nos deparamos com a negação, afirmando que não 

deve haver a sexualização da dança ou de seus praticantes, tanto em nível profis-

sional quanto amador. 

 Por outro lado, é possível considerar que estas produções cênicas não criam 

uma relação inédita, elas reproduzem elementos presentes em nossa sociedade, 

retroalimentando as percepções e as normatividades sobre a dança e sexualidade, 

por exemplo. 
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 Em nossa sociedade é comum vermos relações entre homens e mulheres e, 

com menos frequência, nos deparamos com relacionamentos entre dois homens 

ou duas mulheres. Essa perspectiva está compreendida na heteronormatividade. 

Segundo Richard Miskolci (2012), o termo denomina “a ordem sexual do presente, 

fundada no modelo heterossexual, familiar e reprodutivo” (p. 43). Ainda de acordo 

com o autor, essas normas podem prevalecer através de violências simbólicas ou 

físicas a quem buscar rompê-las.  

Gostaria de ressaltar que negar as relações entre dança e sexo não fará com 

que elas deixem de existir; pelo contrário, se estabelecerão sem questionamentos. 

E sem olharmos para esses padrões, eles se estabelecem cada vez mais em uma 

sociedade heteronormativa, machista e patriarcal.  

 É contraditório pensarmos que, ao mesmo tempo em que há indícios de que 

a relação entre dança e sexo é negligenciada por alguns profissionais e praticantes 

de dança, observamos frequentemente associações que reproduzem sensos co-

muns como: “homens que dançam têm pegada”; “mulheres que dançam transam 

melhor”; “quem sabe conduzir na dança, conduz na cama”, entre outras, como ve-

remos ao longo do texto. 

 A discussão sobre dança e sexo não é pautada em grande alcance nas bi-

bliografias encontradas (em língua portuguesa) nos portais e plataformas consulta-

das, sendo estas Periódicos (Portal da Capes), SciELO, Google Acadêmico, Scien-

ceResearch.com e nas bibliotecas digitais de universidades brasileiras. 

Acredito que a escassez de referências sobre sexo junto a dança seja reflexo 

da sociedade em que vivemos. Basta olharmos ao redor para perceber que existem 

diversos tabus e pudores com relação aos prazeres do corpo que, segundo Geor-

ges Bataille (1987), precisam ser superados. 

Esta discussão está para além do que gostaríamos ou não que existisse. 

Talvez seja sobre o que está posto em nossas vivências, em decorrência de com-

preensões anteriores e estímulos que nos alcançam como sujeitos, reconhecendo-

os ou não. 

Partindo da compreensão de que as relações entre dança, sexualidade e 

sexo estão presentes independentemente de aceitação, a questão se torna encon-

trar formas de lidar, a começar pelo reconhecimento e, a partir daí compreender 

como estas relações estão sendo comunicadas aos sujeitos. É preciso olhar para 
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os padrões que estão sendo reforçados, valorizados e as demais vivências que 

acabam sendo excluídas por isso. 

A dança faz parte da sociedade e está presente nas vivências pessoais ou 

coletivas, nos filmes, nas festividades, na televisão, na cultura como um todo. Por 

isso, há necessidade de produzir materiais a respeito do tema, visando compreen-

der a sexualidade como parte integrante dos sujeitos e inseparável da dança como 

prática social. 

 Sendo assim, o campo de pesquisa compreende as interrelações sobre 

dança, sexualidade e sexo que podem ser percebidas ou vivenciadas nos espaços 

sociais e/ou particulares, a fim de produzir um material sobre um assunto ainda 

pouco tratado no Brasil, apesar da forte presença em nossas vivências, contribu-

indo para as reflexões acerca do tema. 

 É comum vermos na dança a formação de duplas, como nas danças de sa-

lão, nos pas de deux do balé clássico e nos duos em obras diversas. A partir das 

relações entre dança, sexualidade e sexo, passo a considerar que a dança forma 

pares, seja pela imagem ou pela imaginação. Afinal, a dança comunica, expressa 

e estimula o imaginário dos espectadores (HANNA, 1999) e, através da imaginação 

a pessoa que assiste pode se projetar como o par de quem dança, por exemplo. 

Entendendo danças de par como uma dança que acontece entre dois cor-

pos, mediada ou não pelo toque, encontro as danças de par – imagem e as danças 

de par – imaginação.  

 A dança de par – imagem acontece quando duas pessoas dançam juntas, 

ou seja, temos efetivamente um par. Já a dança de par – imaginação pode aconte-

cer pela projeção do espectador. Exemplo: existem obras coreográficas em solo, 

duos ou grupos que criam uma relação de sedução e/ou atração e pode induzir o 

público a se projetar como a pessoa que está em cena com sua dupla, se imaginar 

como a única pessoa para a qual o artista está dançando ou até como seria dançar 

com uma das pessoas que está no palco. Assim, uma dança, independentemente 

do par pela imagem, pode ser considerada uma dança de par formado através da 

imaginação, desde que haja uma relação que aproxime o público de um dos dan-

çarinos.  
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Para ilustrar o cenário, busquei pautar as vivências anteriores ao processo 

de pesquisa e identificadas durante a construção da escrita. Além disso, investigar 

as perspectivas tratadas em filmes e obras coreográficas. 

A seleção dos filmes (e duas séries) partiu de referências presentes em mi-

nha vida, desde a adolescência até o momento da pesquisa. Além disso, foi preciso 

verificar a disponibilidade para reassistir aos materiais. Por isso, foi necessário pes-

quisá-las em plataformas de vídeo e serviços de streaming aos quais tenho acesso. 

Os títulos selecionados foram produzidos de 1978 a 2020, retratando cenários da 

virada do século XIX ao século XXI. 

As obras coreográficas foram selecionadas a partir do contato anterior ao 

processo de pesquisa e também durante o trabalho, enfocando obras em que apa-

recem as relações entre dança, sexualidade e sexo. São obras possíveis de serem 

encontradas pela internet, nos sites oficiais das companhias ou em plataformas de 

vídeo como “Vimeo” e “Youtube”. Os filmes e obras serão apresentados de acordo 

com a ordem de lançamento dentro de cada tópico. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a abordagem se configura como qua-

litativa, pois busca produzir informações e aprofundar a compreensão sobre a te-

mática, sem a pretensão de realizar representações numéricas, a fim de compre-

ender significados, motivos e reverberações (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). 

Segundo Tatiana Gerhardt e Denise Silveira (2009), a pesquisa qualitativa 

lida com questões que nem sempre podem ser definidas por números, como os 

significados, valores, crenças, motivos e atitudes que são mais profundos. Sendo 

assim, compreendo que as relações entre a dança, sexualidade e as atividades 

sexuais não são quantificáveis no que diz respeito a esta pesquisa. 

Esta dissertação tem base na pesquisa exploratória. Dessa forma, busca 

ampliar os conhecimentos sobre situações, assuntos, contexto e relações ainda 

pouco exploradas (GIL, 2017). E, como o mapeamento inicial elucidou, há poucos 

trabalhos que abordam questões referentes à dança, sexualidade e sexo. 

Para conhecer a temática foi preciso, primeiramente, buscar as referências 

bibliográficas já existentes, como citado acima, o que trouxe a pesquisa bibliográ-

fica como primeiro procedimento metodológico. “A pesquisa bibliográfica é feita a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
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escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FON-

SECA, 2002, p. 32). 

Outro procedimento metodológico essencial é a pesquisa documental que, 

segundo Fonseca (2002), trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, po-

rém ampliando as fontes. Neste procedimento, cabe explorar documentários, fil-

mes, fotografias, vídeos, entre outros. Para a construção deste trabalho, adotei a 

pesquisa dos filmes e obras coreográficas, assim como seus registros em imagens, 

mediando uma reflexão pautada nas referências que surgiram no decorrer da ex-

ploração, que aconteceu durante os anos de 2020 e 2021. 

Através de Jeanne Gagnebin (2018) compreendo que esta pesquisa se uti-

liza das pistas sobre o tema. Por não ter um material específico sobre o assunto, 

foi preciso buscar os cacos, os indícios, que pudessem auxiliar na compreensão do 

objeto de pesquisa. Dentre essas pistas, foi preciso delimitar os materiais que se-

riam analisados, sendo, neste caso, os filmes com forte presença da dança, obras 

coreográficas e vivências. 

Gagnebin se baseia na perspectiva de Walter Benjamin para afirmar que o 

historiador materialista preza pelas memórias e por sua conservação e, ao olhar 

também para as marcas deixadas pelos interesses da classe dominante, ajuda a 

zelar pelos fragmentos esquecidos da história. Assim como Benjamin, não tenho a 

pretensão de estabelecer uma verdade definitiva sobre o objeto de pesquisa, mas 

“tornar possível a descoberta de novas camadas de sentido até então ignoradas” 

(GAGNEBIN, 2018, p. 41, 42). 

As danças de par se tornaram o objeto de pesquisa durante o processo. 

Através da busca de relações entre dança, sedução e sexo foi possível vislumbrar 

a formação de pares. Porém, trazê-las ao foco foi consequência das trocas na qua-

lificação e nas orientações. 

O estudo das danças de par se deu ao mapear referências sobre o tema a 

partir das vivências profissionais e observações que pude fazer antes do processo 

de pesquisa e através do levantamento de filmes e obras coreográficas que abar-

cam a sexualidade. Também fizeram parte dos procedimentos metodológicos as-

sistir a cada filme citado e também as obras disponíveis online, para observar as 

imagens, a comunicação e demais percepções possíveis. 



22 

 

Para analisar os materiais audiovisuais foi necessário pausar cena a cena 

em busca dos detalhes das movimentações e composições que constroem as nar-

rativas. Além disso, foi realizada uma descrição das cenas, inserindo-as em seus 

contextos, para observar e relatar o cenário cultural e suas predominâncias. 

Sob à luz do encontro com Victoria Royo (2015) e Boaventura de Souza 

Santos (2005), passo a compreender que a relação entre a pesquisa e quem a 

realiza é o que traz significado ao trabalho. A trajetória percorrida por quem pes-

quisa é o que possibilita tal olhar e, por isso, trago minhas vivências para esse 

diálogo. Para além, pesquisa e pesquisadora estão em constante troca e desenvol-

vimento. 

Para melhor discorrer sobre os materiais levantados, as danças de salão por 

imagem e imaginação foram separadas. Sendo assim, discorro no primeiro capítulo 

sobre as danças de par – imagem e, no segundo, sobre as danças de par – imagi-

nação. 

Em danças de par – imagem, escrevo sobre as danças em que vemos uma 

dupla dançar, ou seja, pas de deux, duos em dança contemporânea, jazz, danças 

de salão e demais. Em um primeiro momento, trago as percepções sobre as danças 

ao meu redor seguidas, respectivamente, pelos filmes e obras em que essas dan-

ças podem ser identificadas e analisadas.  

No segundo capítulo, conversaremos sobre as danças de par – imaginação, 

que englobam as danças de par por imagem e se ampliam para as diversas formas 

em que é possível, através do imaginário, a formação de uma dupla. Nesse caso, 

o imaginário da pessoa que dança e/ou do espectador é ressaltado, ao dar signifi-

cado às movimentações ou ao se projetar como parte da cena a que assiste, seja 

como dupla do artista em cena ou como única pessoa na plateia. Conversaremos 

sobre a experiência do corpo e dos sentidos, traçando relações, comunicando e 

despertando o imaginário de quem dança e de quem assiste (HANNA, 1999). 

A escrita sobre as danças ao redor, no que tange à imaginação, surgiu das 

pistas identificadas a partir das danças de salão e se ampliou para as danças en-

contradas nos diversos ambientes: aulas de dança, bailes e festas, apresentações 

de dança e demais vivências que me permitiram iniciar as compreensões sobre 

dança e sexualidade. Na sequência, olharemos para os filmes que ajudam a ilustrar 

e compreender esse imaginário, seguidos pelas obras coreográficas. 
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Ao olhar para os cenários apresentados nesses materiais, foi possível iden-

tificar ampla presença de padrões heteronormativos, machistas, patriarcais, racis-

tas e classistas. Por isso, para iniciar o terceiro capítulo, busquei traçar uma com-

preensão sobre a dança em uma perspectiva cultural, ressaltando seu potencial de 

comunicação (PIMENTA, 2006), para mostrar que essa linguagem é capaz de re-

forçar certas dinâmicas e ignorar outras, mas também de criar novas possibilidades 

de diálogo. Nesse momento, surge a possibilidade de exemplificar o papel da dança 

na sociedade a partir das danças de salão que nasceram nos ambientes sociais. 

Posteriormente, veremos a importância da sexualidade e como esta é utili-

zada para controlar os modos de existência dos seres humanos (FOUCAULT, 

1988), e que, por outro lado, pode ser utilizada para transgredir as regras impostas 

socialmente (NUNES FILHO, 2012). Uma análise geral sobre os filmes e obras nos 

possibilita visualizar essas dinâmicas por uma perspectiva crítica e, por fim, refletir 

sobre os efeitos que surgem ao ignorarmos essas relações entre dança, sexuali-

dade e sexo no que tange à nossa sociedade. 
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1  DANÇAS DE PAR – IMAGEM 
  

No decorrer desta pesquisa, muitas foram as pistas que me levaram a olhar 

para as relações entre dança, sexualidade e sexo, como veremos no decorrer da 

escrita. Ressalto a importância das vivências anteriores como aluna, professora e 

público de dança na construção do olhar para o que chamo de danças de par. 

A investigação parte das danças de salão, pela forte influência que esta lin-

guagem teve em minha formação como professora, se tornando a dança mais pre-

sente em minhas vivências acadêmicas. Porém, há outras linguagens de dança que 

também me possibilitam perceber essas relações. 

 O levantamento dessas pistas se aproximou da abordagem de Walter Ben-

jamin, que Gagnebin (2018) nos apresenta abordando a importância dos cacos, ou 

seja, dos indícios existentes na história. E, através desses fragmentos, é possível 

olhar para uma história que ainda não nos foi exposta. 

 Foi através desse panorama que passei a olhar para as relações entre dança 

e sexualidade a partir da imagem e da imaginação. Ou seja, a partir do que está 

dado pelas imagens criadas através da dança, e também das imagens que se criam 

a partir das experiências pessoais de cada sujeito que as assiste. Assim surgiram 

o que denomino Danças de Par, a fim de ilustrar as danças através das quais ob-

servei a relação entre dança, sexualidade e sexo. 

Para me ajudar a construir este termo, busquei o dicionário. Segundo o Mi-

chaelis1, “Par” pode ter diversos significados, sendo alguns destes: “Conjunto de 

duas pessoas, objetos, animais etc. iguais ou que apresentam a mesma natureza”; 

“O marido e a mulher; casal”; “Duas pessoas que participam juntas de algo em 

comum”; “Cada uma das pessoas que compõem uma dupla na dança”. 

A partir destas definições, começo a refletir sobre as possibilidades das dan-

ças de par: quando um homem e uma mulher dançam juntos, mas também duas 

pessoas, independentemente de seus gêneros, dançam formando uma dupla pelo 

toque ou por outra relação que estabelecem entre si. 

É possível refletirmos também sobre uma relação de dupla que acontece 

entre seres humanos e animais ou humanos e objetos cênicos, por exemplo. 

 
1 Significados de “Par” apresentados pelo dicionário Michaelis. Disponível em: <https://michae-
lis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/par/> Acesso em 02 ago 2021. 
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Porém, para a viabilidade desta pesquisa de mestrado, optei por delimitá-la na for-

mação de dupla entre pessoas. 

Como exemplo desse ponto de vista encontro as danças de salão em geral, 

os pas de deux do balé clássico e os duos coreográficos de outros fazeres, como 

aqueles inseridos no campo dança contemporânea. Dessa forma, é possível pen-

sar que essas danças estão em palcos, sendo apresentadas ao público, e também 

em ambientes sociais nos quais os praticantes as vivenciam em seus momentos 

de lazer.  

Para além dessa possibilidade de pares, a busca por materiais que expres-

sassem as relações entre dança, sexualidade e sexo me levou a pensar que o par 

pode existir também na relação com o público/observador. Dessa forma, podemos 

incluir as danças solo ou coreografias em grupo que traçam relações com o espec-

tador e afetam sua percepção. 

Exemplificando: quando o dançarino está em cena cria-se uma relação com 

o espectador. O público é convidado a interpretar e compreender a dança e faz isso 

de acordo com suas experiências de mundo pois, segundo Neide Neves (2008), 

quando se trata de percepção é necessário consideramos que a maneira como 

damos significados ao mundo está relacionada a nossos próprios conceitos, encon-

trando significados no corpo e no movimento. 

Nesse caso, o par é formado pela pessoa que se apresentada e uma pessoa 

da plateia. Com cada um dos espectadores é possível compor uma dupla. Ou me-

lhor, cada pessoa que assiste é capaz de compor uma dupla com quem dança. 

Outra possibilidade é apresentada quando uma dupla está em cena mos-

trando seus movimentos ao público e o par é composto por esta dupla e o obser-

vador. Neste contexto é possível que a pessoa, ao assistir, se projete no lugar dos 

dançarinos: ela dançando com um deles; ela realizando aqueles movimentos com 

outra pessoa que faz parte da sua vida; ou um dos bailarinos dançando para ela. 

Para a construção desta perspectiva, me baseio na percepção de Judith 

Hanna (1999), que nos diz que uma das dimensões da dança está no reino da 

imaginação, tanto de quem dança como de quem assiste. E tratando da imagina-

ção, Christine Greiner (2005) afirma que as imagens da dança acontecem pelo mo-

vimento que percebemos e também nos pensamentos construídos por quem dança 

e quem assiste, aos quais não temos acesso. 
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Dentro dessa possibilidade, encontro novamente as danças de salão, pas de 

deux e duos das danças em geral; mas também apresentações solo, danças solo 

em contextos de lazer, como em festas, por exemplo, e coreografias em grupo que, 

por vezes, contam com solos e duos em suas composições. 

Sendo assim, pensemos em duas categorias: 

1. Danças de Par – Imagem 

2. Danças de Par – Imaginação 

 Em imagem, cabem as danças que formam duplas, como por exemplo as 

danças de salão, os pas de deux do balé clássico, os duos em dança contemporâ-

nea, coreografias de grupo em que há cenas de casais. Em resumo, danças em 

que o público vê duas pessoas dançando como um par. 

Já em imaginação estão as danças em que há uma dupla dançando, além 

das danças solo e demais. Aqui considero a imaginação do espectador, por isso 

essa dupla pode surgir a partir da projeção deste em cena com um dos bailarinos 

ou da ideia de que a pessoa em cena dance para ela, estabelecendo assim uma 

relação de par. Como exemplo temos: as danças de salão, os duos, coreografias 

de grupo com cenas em par e todos os exemplos citados em imagem. Além deles: 

solos em salsa, samba, tango, strip tease, dança do ventre, pole dance, funk e 

qualquer outra dança com a qual o espectador possa imaginar. 

Em se tratando da variedade de danças, tenho ciência de que estas seleci-

onadas não dão conta de todas as linguagens que, através dessa perspectiva, se 

enquadrariam também como danças de par – tanto quanto à imagem como quanto 

à imaginação. Como exemplo de danças outras podemos pensar nas danças para 

matrimônio ao redor do mundo; as danças folclóricas e manifestações culturais, 

incluindo as brasileiras; mestre-sala e porta bandeira nos desfiles de carnaval; uma 

gama de danças de salão às quais temos pouco acesso no Brasil, como o meren-

gue; e outras danças as quais desconheço. 

Longe de esgotar as possibilidades das danças de par, o mapa em questão 

traz as danças que surgiram através da amostra dos filmes, coreografias e das 

vivências desta pesquisadora. 

A partir dessas danças selecionadas é possível olhar para as relações entre 

dança, sexualidade e sexo sob a perspectiva da sexualidade como dimensão 
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humana e, assim, refletir e questionar a forma como essas conexões são apresen-

tadas aos sujeitos. 

A fim de ilustrar as danças de par e seus contextos percebidos, temos o 

mapa a seguir:  

 

 

  

Este mapa conta com as danças encontradas no mapeamento realizado 

para esta pesquisa. Assim, ressalto a importância dos filmes que mostram as dan-

ças em ambientes de lazer, ensino e também em apresentações. Neste trabalho 

considero o próprio filme uma cena, através da qual podemos observar diversas 

danças e seus contextos. 

Para a construção do primeiro e do segundo capítulo conversaremos sobre 

as Danças de Par por Imagem e Imaginação a partir das vivências, filmes e obras 

coreográficas que me atingiram ao longo dos anos e foram reconhecidos durante o 

processo dessa pesquisa. No primeiro capítulo veremos as referências2 que ilus-

tram, majoritariamente, as Danças de Par – Imagem o e, em seguida, as Danças 

de Par – Imaginação.  

Para observar o cenário em que essas danças de par nos são apresentadas, 

foram escolhidos filmes e obras coreográficas nas quais observo relações entre 

 

2
 Importante salientar que há entrelaces das referências entre a imagem e a imaginação e a alocação 

destas no primeiro ou segundo capítulo se deve ao que, a meu ver, prevalece nos títulos citados. 
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dança, sedução e sexo. Busquei trazer as referências que vieram potentes após 

compreender o tema da pesquisa, os títulos, obras e espetáculos os quais tomam 

minha atenção, refletindo pontualmente sobre seus contextos e questões. Afinal, 

sendo a dança uma linguagem (PIMENTA, 2016), a forma como a experienciamos 

nos traz informações e percepções. 

Em um primeiro momento conversamos sobre as experiências vivenciadas 

em espaços de lazer, como casamentos, aniversários e festas. Em seguida, segui-

remos com os filmes que podem ser consumidos em grande escala, nos cinemas, 

na televisão e através da internet, alcançando milhares de pessoas. E, por fim, as 

obras coreográficas, que também podem ser consumidas em grande escala em 

suas apresentações presenciais e virtuais, mas não se comparam ao alcance dos 

filmes. 

O propósito desta seção é apresentar percepções sobre dança, sexualidade 

e sexo a partir das danças que estão comigo, e talvez com o leitor, nos filmes con-

sumidos ou nas obras coreográficas assistidas, em diálogo com as demais vivên-

cias em dança. Por isso, a opção de trazer também filmes com que tive contato 

antes do início da pesquisa, por serem referências que construíram em mim, desde 

cedo, uma imagem sobre a dança. 

Iniciaremos nossas conversas por meio dos filmes selecionados. As produ-

ções datam de 1978 a 2020, porém trazem em seus contextos diferentes épocas, 

desde a virada do século XIX ao século XXI. Dentre a lista de filmes, diferenciam-

se duas séries, “Bridgerton” e “Pose”, disponíveis em uma plataforma de streaming 

de alcance mundial. 

As referências selecionadas abordam diversos estilos de dança, em contex-

tos profissionais e sociais, e abarcam várias faixas etárias, retratando personagens 

mais novos, como é o caso de “Footloose”, e personagens mais vividos, como em 

“Dança Comigo?” e “No Ritmo da Dança”, que nos apresenta, inclusive, uma baila-

rina aposentada compartilhando algumas de suas experiências.  

É interessante ressaltar que todas as produções selecionadas, com exceção 

de “Orgulho e Preconceito”, originam-se nos EUA. Os títulos foram importados em 

fitas cassete (no caso nos títulos antigos), em DVDs, pelos canais de TV aberta ou 

pelas plataformas de vídeo, como é o caso do mais recente, “Bridgerton”. 
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Em se tratando da televisão aberta, títulos como “Dança Comigo?”, “Ela 

Dança, Eu Danço”, “Vem Dançar” e “Footloose” já foram exibidos aos espectado-

res. Porém o filme que está presente nessa lista e já esteve inúmeras vezes na TV 

brasileira é “Dirty Dancing – Ritmo Quente”. De acordo com a Revista Veja São 

Paulo3, em uma matéria publicada em 2017, o título constava na lista dos mais 

vistos na Sessão da Tarde, programação exibida no período vespertino na Rede 

Globo de Televisão. Até a data da matéria, o filme havia sido divulgado doze vezes, 

porém, desde então, se passaram cerca de quatro anos e esse número aumentou, 

inclusive levando em consideração que sua última exibição foi no dia 27 de feve-

reiro de 2021, de acordo com o site4 do canal. 

A maioria dos títulos desta lista, com exceção de “Orgulho e Preconceito” e 

“Bridgerton”, pode ser encontrada nas seções de “Dança” em locadoras ou através 

desta palavra como termo de busca em plataformas de vídeos, construindo e refor-

çando uma imagem de dança para o público em geral. 

As obras coreográficas foram selecionadas a partir do contato anterior ao 

processo de pesquisa e também no decorrer do trabalho. São obras que podem ser 

encontradas via internet, nos sites oficiais das companhias ou em plataformas de 

vídeo como “Vimeo” e “Youtube”. 

As obras são datadas de 2004 a 2019 e são produções nacionais de diversas 

companhias de dança e artistas independentes situados pelo Brasil. A exceção 

quanto ao país é “Act of Love”, vídeo-dança produzida para uma campanha de pre-

servativos japonesa na qual bailarinos se movimentam com base no ritual de aca-

salamento de diversos animais. 

Ademais, lhe convido a refletir sobre as danças ao seu redor e se/como elas 

se relacionam ao sexo. Ao que você faz ou que os outros fazem. 

 

1.1  DANÇAS AO REDOR 

 

A dança está presente em nossas vivências: nos filmes, nos palcos e tam-

bém nos momentos de lazer, festividades e intimidades. Desde a adolescência, 

 
3 Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/os-campeoes-da-sessao-da-tarde/> 
Acesso em 30 mar. 2021. 
4 Disponível em: <https://gshow.globo.com/noticia/novo-dirty-dancing-tudo-o-que-sabemos-sobre-
a-possivel-continuacao-de-classico-dos-cinemas.ghtml> Acesso em 30 mar. 2021. 
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ouvia de pessoas do meio da dança (professores de balé clássico, jazz e dança 

contemporânea), e também de quem não costumava dançar, que as danças de 

salão eram uma ótima opção para os casais que buscavam uma atividade para 

praticar juntos. Ouvi que a dança era até capaz de “salvar um casamento” em que 

a relação do casal já estivesse fragilizada. 

 Quando iniciei as aulas de danças de salão (2011) foi, inclusive, com o na-

morado daquela época. Era bom partilhar aqueles momentos com ele e, por vezes, 

nos perdíamos num abraço dançado e nos esquecíamos dos passos a serem trei-

nados.  

 Ao ingressar na universidade e atuar como monitora e, posteriormente, como 

professora de danças de salão, passei a desconsiderar a possibilidade romântica 

ou sexual. No entanto, em sala de aula, trabalhando com turmas de diversas idades 

e variados objetivos, frequentemente ouvia de alunos que eles buscavam, através 

das aulas de dança, encontrar parceiros ou parceiras. Para os alunos em geral, o 

encontro poderia acontecer tanto nas aulas quanto nos espaços de dança, como 

nos forrós ou bares.  

 Nesses anos atuando como professora de danças de salão, percebi que as 

mulheres comentavam menos do que os homens sobre seus interesses em conhe-

cer pessoas para se relacionarem, mas também compartilhavam esse desejo. Elas 

relatavam que, para elas, homens que dançam são mais sensuais e trazem uma 

sensação de segurança quando sabem conduzir a mulher para os movimentos. 

Ouvi diversas vezes que elas gostavam de dançar com os homens que tinham “pe-

gada” e associavam esta postura com o possível desempenho deles durante a re-

lação sexual. Ou seja, “se o homem sabe conduzir na dança, sabe conduzir na 

cama”. 

 É interessante refletirmos sobre como essa postura de “comando” esperada 

dos homens reflete o sistema patriarcal no qual estamos inseridos. Um sistema que 

entrega aos homens o controle por suas próprias vidas e também sobre outras 

pessoas. Dessa forma, mulheres também são induzidas a aceitar e até desejar 

essa postura por parte dos homens. 

 A mesma associação entre dança/sexo era feita pelos alunos homossexuais. 

Assim como as mulheres, eles diziam preferir dançar com os homens que demons-

travam mais segurança e domínio dos pares. Vale ressaltar aqui que nas aulas que 
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ministro não há definição de que homens conduzem e mulheres são conduzidas; 

ambos podem variar entre as funções e participarem das dinâmicas da maneira que 

se sentirem mais à vontade. Por isso, alguns homens escolhiam dançar com outros 

homens e traziam relatos parecidos com os das mulheres. 

 Por outro lado, os homens diziam procurar as aulas de dança para aprender 

a dançar e assim se aproximarem das mulheres. A maioria dos meus alunos dizia 

que as aulas não seriam o melhor ambiente para encontrar uma parceira, pois ali 

eles ainda estavam aprendendo e as alunas veriam seus momentos “desajeitados”. 

Por isso, as oportunidades surgiriam após aprenderem um pouco da dança e fre-

quentarem os espaços nos quais poderiam demonstrar suas habilidades. 

 Essa ideia de que, ao demonstrar suas fragilidades (sejam elas por estarem 

iniciando seu aprendizado em dança), o homem se tornaria menos capaz de con-

quistar uma parceria, é reveladora no que se refere à masculinidade tóxica. Mar-

lyson Barbosa (2021), sob a perspectiva de Pedro Ambra (2019), nos apresenta a 

masculinidade tóxica, que também pode ser conhecida como masculinidade frágil, 

como os comportamentos que fazem a figura masculina agir como forte, viril e até 

violenta. Esse sistema de regras sociais prende e fere os homens, pois impõe que 

eles não podem demonstrar fraquezas ou sensibilidades, agindo de forma autodes-

trutiva, como afirma Barbosa. 

Diferentemente das mulheres, os homens não demostravam uma preferên-

cia por parceiras mais passivas ou ativas com relação a condução. Sua maior pre-

ocupação demostrada era com relação a sua própria performance na dança.   

 Confesso que esses relatos sobre a procura das aulas de dança para a 

busca de uma parceria afetivo e/ou sexual me incomodavam. Como professora, 

acreditava que as danças de salão tinham prazer e potencialidade na partilha do 

movimento com outra pessoa e que a vivência dessa experiência com o propósito 

de encontrar alguém para namorar ou transar limitava o aprendizado sobre sua 

própria dança, seus movimentos e percepções.  

 O mesmo incômodo me foi relatado por outros professores e professoras da 

área, que acreditavam que as danças de salão têm potencial para além de propor-

cionar que as pessoas se encontrem e se exibam umas para as outras em busca 

de parceiros. Maristela Zamoner (2007) relata em seu livro essa mesma experiência 

com profissionais da área. 
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Empiricamente, nota-se que muitas pessoas percebem a atividade de 
dança de salão como favorável ao encontro de pessoas, visando relacio-
namentos afetivos e favorecedora da multiplicidade de parceiros afetivos. 
Entretanto esta percepção nem sempre é reconhecida e assumida como 
seria necessário. Possivelmente, ao reconhecer que a dança de salão ofe-
rece estas possibilidades, assume-se que muitas vezes é procurada para 
isto e não pela nobreza de sua arte. (ZAMONER, 2007, p.70, 71) 
 

 A partir do processo de pesquisa vivenciado até aqui, entendo que esse tam-

bém pode ser um potencial das danças de salão e que não a torna menos impor-

tante como arte. Talvez seja esta uma das suas maiores potências, mas deixemos 

essa reflexão para mais tarde. 

Ressalto também que alguns casais já se formaram através das aulas que 

ministrei, tanto durante o curso quanto depois. Pessoas que se conheceram nas 

aulas e que estão juntas há dois, três anos ou mais. 

  Olhemos agora para os espaços em que as danças de salão podem ser 

encontradas. Observo que, além das aulas, estas danças podem ser encontradas 

principalmente nos bailes, bares e demais espaços que proporcionam músicas dos 

estilos dançados, assim como em eventos específicos, como veremos a seguir. 

Aqui no Brasil podemos observar que alguns ritmos das danças de salão são 

mais comuns que outros, variando de região para região. Por isso, alguns ganham 

espaço nas festividades, outros nos momentos de lazer, enquanto os demais estão 

mais restritos aos bailes e aulas. 

Importante citar que esses espaços, como as aulas e os bailes, podem ter 

um público específico. A maioria dos ambientes de danças de salão são abertos ao 

público em geral, porém alguns resistem a certas práticas, como, por exemplo, pes-

soas do mesmo gênero dançarem juntas. Em alguns casos, a dupla precisa ser 

formada, especificamente, por um homem e uma mulher. 

 
A partir da teoria queer, defenderemos que a dança de salão tradicional é 
uma cultura que reforça a divisão binária dos gêneros, a atribuição de pa-
peis e estereótipos de gênero normativos, a submissão das mulheres e a 
naturalização da heterossexualidade (PAZETTO, D., SAMWAYS, S, 
2018). 
 

Por causa dessa limitação e opressão, foram criados ambiente exclusivos 

para as pessoas que desistem dessa convenção, nos quais mulheres podem dan-

çar entre si, assim como os homens. Dessa forma, as pessoas de múltiplas 
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sexualidades e gêneros, como o público LGBTQIA+5, podem dançar com suas par-

cerias, assim como as demais pessoas que desejam romper o padrão homem/mu-

lher. Nesse contexto surgiram aulas de danças de salão queer e bailes queer, mas 

em sua maioria, os espaços ainda são heteronormativos. 

 Quanto aos ritmos, a valsa, por exemplo, é um clássico das danças de salão 

e, em nossa cultura, podemos encontrá-la nas escolas de dança. Também é co-

mum que profissionais da área recebam pedidos para coreografar e ensaiar valsas 

para casamentos ou aniversários. 

 Nos casamentos, é celebrada a união de pessoas que escolheram se unir 

em compromisso, e a dança geralmente faz parte dessa celebração, integrando a 

festa e simbolizando a união. Apesar de alguns casais escolherem outros estilos 

de dança para se apresentarem aos convidados, a valsa ainda é bastante comum, 

como podemos observar ao frequentar essas festividades. 

Hanna (1999) afirma que as danças celebram casamentos em muitas partes 

do mundo, de acordo com a cultura e doutrinas de cada lugar, reforçando os papéis 

sexuais, ou seja, o que a sociedade heteronormativa espera de cada gênero dentro 

do binarismo homem/mulher. 

 Raramente vemos um casamento sem a dança dos noivos; independente do 

ritmo, ela costuma estar presente. É válido lembramos também que, para além da 

dança do casal, ela marca a abertura da pista, possibilitando que os convidados se 

aproximem para dançar, proporcionando um ambiente como em outras festas, so-

bre as quais conversaremos no capítulo seguinte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5
 Sigla referente às dissidências sexuais e de gênero, englobando as multiplicidades como: lésbicas, 

gays, bissexuais, transsexuais, queers, intersexuais, assexuais/agêneros, pansexuais, entre outras. 
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Figura 1 – Casal dançando valsa em casamento. 

 
Fonte: Fotografia de Leonardo Peluci 

 

 Por outro lado, nos aniversários, estamos falando de debutantes, garotas 

que completam seus quinze anos com uma festa para família, amigos e demais 

convidados. A aniversariante pode dançar uma valsa com seu pai e, em seguida, 

outra com o par que escolheu para ser seu “príncipe”, como é popularmente cha-

mado. Embora essa tradição tenha perdido força no significado de apresentar as 

garotas aos seus futuros pretendentes, a apresentação de dança da aniversariante 

segue representando a importância deste momento. 

 

Figura 2 – Valsa de 15 anos 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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No livro “Dança, sexo e gênero: signos de identidade, dominação, desafio e 

desejo”, de 1999, Hanna nos permite vislumbrar um pouco de como a valsa acon-

tecia nos anos 1930 e qual o significado que tem atualmente. A dança tinha espaço 

em um ambiente social e as mães levavam em consideração o histórico dos rapa-

zes que desejavam dançar com suas filhas, trazendo uma pista sobre a história da 

valsa dançada até hoje pelas debutantes. 

 
Por volta de 1930, a valsa era dançada nas salas de reunião social em 
Boston, no salão do Livre Comércio de Manchester na Inglaterra e nos 
cafés dos Champs Elysées. Os casais se mantinham um ao outro ao al-
cance do braço ou mais perto, conforme rodavam em torno de seus pró-
prios eixos, volteando vibrantemente no meio dos outros. As mães, natu-
ralmente, ainda se preocupavam a propósito dos antecedentes dos rapa-
zes que desejavam dançar com suas filhas. (HANNA, 199, p. 238) 

 
 Acredito que haja uma diferença entre a dança improvisada no salão e as 

coreografias compostas para as apresentações em eventos como casamentos e 

aniversários. Enquanto a dança não coreografada possibilita um ambiente de apro-

ximação e diálogo, a coreografia permite essa aproximação, mas leva em conside-

ração uma proposta para o público, uma apresentação a ser propositalmente as-

sistida. 

 Porém, a regra social de apresentação de uma garota para a sociedade pa-

rece se manter, de modo que, aos 15 anos, essa jovem se apresente para o círculo 

familiar e aos amigos, como símbolo de seu crescimento. Assim, temos mais um 

indício da dança utilizada na manutenção da heteronormatividade como conjunto 

de regras sociais a serem seguidas. 

 É interessante salientar que a imagem 2 é o registro de uma valsa coreogra-

fada por mim, em Catanduva (SP), para a filha do primeiro casal homoafetivo a 

adotar6 uma criança no Brasil. Theodora é filha de Vasco e Júnior e os três parti-

lharam a valsa dos pais. Refletindo sobre essa valsa em específico, me parece que, 

ao mesmo tempo em que alimenta um padrão heteronormativo da apresentação da 

aniversariante, planta sementes de possibilidades outras ao romper a lógica de pai 

e mãe, na qual somente o pai dançaria com a filha. 

 

 

6
 Mais detalhes sobre a história da família podem ser encontrados no livro “Dois Pais, Sim!” (FILHO, 

Vasco da G, CARVALHO, Júnior de. Dois Pais, Sim! São Paulo: Rio de Janeiro: Livre Expressão, 
2015.) 
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E mesmo quando os indivíduos rompem com um algum nível das normas 
culturais dominantes, eles também podem fazer isto dependendo da afir-
mação de tipos específicos de políticas de gênero, estando em alguma 
medida, portanto, atuando dentro das mesmas normas hegemônicas. 
(ANDREOLI, 2019, p. 8) 
 

Já outros ritmos, como o bolero, tango, samba de gafieira, bachata e zouk 

são comumente encontrados nas aulas de danças de salão e nos bailes, não tendo 

tanta representatividade em eventos comemorativos como a valsa tem. Talvez por 

não serem tão populares para as pessoas que gostam de dançar, mas não fazem 

aulas específicas, os bailes são o maior espaço para se desfrutar desses ritmos. 

 Relembrando minhas experiências com bailes, percebo que o tango é um 

dos ritmos que menos aparece. Os dançarinos de salão costumam dizer que o 

tango é muito difícil, devido aos seus movimentos precisos que demandam técnica. 

Alguns casais diziam, em conversas informais, que buscavam as aulas para com-

partilhar algo com seu par e que levavam a dança para sua intimidade. Não busca-

vam aprender muitas movimentações, mas o básico para aproveitarem juntos e 

dançarem em casa. O mesmo já foi relatado sobre outros ritmos, como o bolero, 

por exemplo. 

 Percebo, então, que a dança de salão também encontra espaço nas casas 

e na intimidade dos pares, não somente nos ambientes sociais. A partilha com o 

esposo ou esposa pode se dar em sala de aula, nos bailes e em sua privacidade.  

 Para Hanna, o tango representa as relações entre homem e mulher, carre-

gando estereótipos dos gêneros e refletindo na sexualidade. 

  

As relações entre o homem e a mulher são o tema central do que ficou 
uma dança ousadamente sugestiva. O homem (ativo, poderoso e domi-
nante) avança, levemente inclinado sobre a mulher (passiva, dócil e sub-
missa), que nunca se esquiva a seu abraço e a seu controle subjugante 
(HANNA, 1999, p. 239). 
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Figura 3 – Show de tango 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BKDwrKcgpgn/ 

 

 No terceiro capítulo, conversaremos mais sobre a história das danças de 

salão e como o tango passou por transformações ao longo dos anos. No início, a 

dança era praticada entre dois homens, posteriormente as mulheres passaram a 

formar duplas com homens e, atualmente, é possível encontrarmos abordagens 

artísticas e/ou metodológicas que rompem com padrões de gênero, como o Tango 

Queer proposto por Paola Vasconcelos (2017). 

De acordo com as danças já presenciadas, acredito que nem sempre a mu-

lher do tango é submissa e dócil; a dança também possibilita que, assim como o 

homem, ela seja decidida e ativa em conexão com seu par. Porém, devo admitir 

que o estereótipo da dominação do homem é amplamente difundido. 

 
Tendo em vista que todo o universo da dança de salão estrutura-se histo-
ricamente sobre o sistema de condução e resposta, essas formas de do-
minação do homem sobre a mulher são invisibilizadas, naturalizadas ou 
camufladas enquanto respeito à tradição. (PAZETTO, SAMWAYS, 2018, 
p. 172) 
 

Em se tratando do sistema de condução, é importante ressaltar que a hie-

rarquia entre condutor e conduzido pode acontecer mesmo quando duas pessoas 

do mesmo gênero dançam juntas, naturalizando a dominação de um corpo sobre o 

outro. Inclusive, uma fala comum para se referir a pessoa que conduz é “fazer o 

papel do homem” e “fazer o papel da mulher” quando se trata da pessoa conduzida, 
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mesmo quando se tem duas mulheres ou dois homens formando pares, mantendo 

e perpetuando os papéis de gênero. 

Tanto nos bailes produzidos pelos profissionais das danças de salão, quanto 

nos espaços que buscam atrair esse público, os ritmos comumente tocados são, 

ao meu ver, bolero, samba, bachata ou zouk. Esses estilos encontraram mais adep-

tos que a valsa, por exemplo. Ao sair para dançar, podemos observar pessoas de 

diversas idades dançando estes variados ritmos, assim como nas aulas em escolas 

de dança. 

 Existem algumas festas específicas para cada ritmo. Por vezes, são promo-

vidos eventos de zouk, samba ou bolero, para abarcar os públicos que se agradam 

mais com um estilo do que com outros. Assim como estabelecimentos que desti-

nam seu espaço em um dia da semana ou mais para receber músicos e convidar 

o público para dançar.   

 Quanto a estes eventos específicos para algum ritmo, acredito que o mais 

popular seja o forró. Podemos observar que esse estilo tem muitos adeptos pelo 

Brasil, sendo uma linguagem popular em diversas regiões do país. 

 É possível vivenciar o forró nas aulas das escolas de dança, em projetos 

sociais, bailes de danças de salão, bares e festividades, como a festa junina. O 

forró também é um ritmo procurado por diversas idades, tendo eventos específicos 

para cada faixa etária. 

 

Figura 4 – Forró em bar. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. Foto de Melina Assis Fotografia. 
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 Independentemente do ritmo dançado a dois, nas danças de salão há uma 

tecnologia que contribui para a regulação dos passos e da relação entre o par: a 

condução. Tradicionalmente, o homem conduz a mulher. Porém, essa regra vem 

caindo, de modo que para dançar a dois é preciso de uma dupla, independente de 

quem sejam. Então surgem questionamentos sobre esses papéis. Só o homem 

pode conduzir? E quando são dois homens dançando juntos, quem conduz? E duas 

mulheres? Assim surgiram outras possibilidades de condução. 

 Jonas Feitosa (2011) propôs uma abordagem que leva em consideração 

que, para o diálogo acontecer, é preciso que duas pessoas atuem, independente-

mente do papel que assumem, como “condutor” ou “conduzido”, ou do gênero. As-

sim surge a cocondução. Carolina Polezi (2017) aborda a condução compartilhada, 

com a possibilidade de que as duas pessoas conduzam. Paola Vasconcelos (2017) 

nos apresenta a dança de salão queer, na qual pessoas podem experimentar ser 

condutoras ou conduzidas, independente de gênero. 

 Outras proposições vêm sendo apresentadas por pesquisadores, artistas e 

professores da área que buscam romper com a heteronormatividade presente 

nessa linguagem tão comum nas vivências sociais. Ressalto a importância destas 

ao recordar de uma cena que aconteceu em sala de aula em que eu estava profes-

sora: em uma roda de conversa após as atividades, uma aluna disse que, ao con-

duzir na dança, entendeu que ela poderia expor suas vontades em seus relaciona-

mentos. 

Fico emocionada até hoje quando me recordo desta reflexão. Me pergunto 

quantas vezes essa mulher pode ter ouvido que deveria se submeter aos desejos 

de um homem, e a quebra de uma norma na dança mostrou a ela outra possibili-

dade. 

 Nas vivências das danças de salão é possível perceber que, tanto nos espa-

ços de aula, quanto nos espaços de baile e festividades, há algo em comum: a 

interação. As danças de salão proporcionam ambientes com pessoas diversas, com 

as quais se pode conversar, aprender, dançar e até se relacionar sexualmente. 

Foi através dos relatos apresentados por alunas e alunos e também pelas 

vivências experienciadas no meio da dança que percebi a existência de uma rela-

ção entre dança e sexualidade. 
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Representar as relações sexuais na dança é parte da herança grega. Xe-
nofonte descreveu uma dança de Ariadne e Dionisio no ato (Davies, 1984, 
23). Seguindo essa tradição com sua maneira singular, Béjart criou a Dio-
nisysos Suite (1983), para celebrar o mundo orgástico do deus do vinho e 
o duradouro impulso de paixão da natureza humana (HANNA, 1999, p. 
333) 
 

Para além das danças de salão, encontrei os pas de deux do balé clássico, 

nos quais podemos identificar, tradicionalmente, um homem e uma mulher dan-

çando um dueto. 

 Mesmo não sendo uma prática social (no sentido de frequentarmos lugares 

onde possamos dançar um pas de deux, por exemplo, como é o caso das danças 

de salão) é possível encontrarmos essa dança sendo apresentada em espaços de 

lazer, como em teatros ou espaços de eventos. Reflito sobre a referência das rela-

ções entre dança e sexualidade não estarem somente nas danças que praticamos, 

mas também nas que experienciamos ao assistir, como no caso do balé clássico e 

seus duetos. 

 Por vezes os profissionais, coreógrafos, diretores e professores, levam para 

o palco temáticas sobre amor, paixão e desejos. A quem essa informação deve 

chegar? Aos espectadores. Existe, em certos casos, a intenção de que a plateia 

sinta o desejo sexual na dança, instigando o público a compor as lacunas de acordo 

com sua experiência e imaginação, como veremos nos filmes. 

Para Hanna (1999), a dança mistura a realidade aos sonhos, pois se apropria 

de uma linguagem simbólica para trazer suas movimentações. Seduz os especta-

dores ao vislumbrar inúmeros desejos e sensações intrínsecas ao ser, transfor-

mando-as em experiências. Ao mesmo tempo em que trata de necessidades parti-

culares, a dança também pode abarcar questões universais para a dimensão da 

sexualidade humana.  

Tradicionalmente, o balé clássico traz em suas coreografias o pas de deux, 

composto por um homem e uma mulher, alusões e referências sobre a sedução, a 

conquista e os encontros sexuais dos intérpretes. 

Para Hanna (1999), “o extraordinário e amplamente reconhecido símbolo da 

sexualidade no balé é o pas de deux heterossexual e de um estilo de parceria em 

que o homem sustenta, manipula e frequentemente conquista a mulher” (p. 241). A 

autora comenta que o pas de deux possui dimensões, que funcionam como uma 

metáfora sexual da dominação masculina e do patriarcado. 



41 

 

Figura 5 – Pas de deux em “Bugaku” 

 
Fonte: Dança, sexo e gênero: signos de identidade, dominação, desafio e desejo (1999). 

 

Muitos são os balés que trazem histórias de casais em suas narrativas. A 

primeira dança, os conflitos e a união do casal são representados nos pas de deux 

e podemos observar estas encenações através do olhar, dos encontros e desen-

contros dos corpos, da elevação da bailarina que é sustentada por seu par.  O 

bailarino sustenta a parceira pelas costelas e a suspende segurando em suas co-

xas, exibindo-a ao público. 

Além do momento em que dançam juntos, ambos podem vivenciar cenas 

solo, em que mostram ao público e para sua dupla suas habilidades com giros e 

saltos. Apesar da diferença técnica e na estética dos movimentos, se aproxima das 

observações possíveis nos duos das danças de salão citadas anteriormente. 

 
O pas de deux envolve toque, o processo sensorial mais basilar e a pri-
meira forma de comunicação. Como acima se observou, ele pode trans-
mitir um mundo de mensagens contraditórias – tanto interesse como rela-
ções de poder, de dominação e submissão, invasão de privacidade e nor-
mas de acessibilidade do corpo. Às vezes, o significado aparece na forma 
de uma concretização, como quando um casal se abraça “realisticamente” 
num dueto erótico. (HANNA, 1999, p. 244) 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Figura 6 – Pas de deux em “Dom Quixote”. 

 
Fonte: https://spcd.com.br/repertorio/portifolio/remontagens-spcd/ 

 
Assim como o tango, o pas de deux nos apresenta diferenças entre os gê-

neros. A figura masculina é forte, dominadora e sedutora, enquanto a figura femi-

nina é leve, delicada e seduzível. Metáforas em movimento para comunicar ao pú-

blico como homens e mulheres devem se comportar em uma sociedade heteronor-

mativa e patriarcal. Para Beatriz Preciado (2014), “os papéis e as práticas sexuais, 

que naturalmente se atribuem aos gêneros masculino e feminino, são um conjunto 

arbitrário de regulações inscritas nos corpos que asseguram a exploração material 

de um sexo sobre o outro” (p. 26), e na dança não é diferente. 

Isto me faz refletir que a dança pode ser utilizada para a manutenção dessa 

mesma lógica de dominação e reprodução da heteronormatividade. As narrativas 

retratam conquistas, assim como a formação de casais, conflitos durante o ro-

mance, toques provocantes, mas em tom de insinuação. “(...) as imagens na dança 

evocam múltiplas significações e misturam moralidades entre os criadores de 

dança e seus espectadores. A ambiguidade cria a estática sexual” (HANNA, 199, 

p. 62).  

Ao se aproveitar dessa ambiguidade dos significados, a quem estamos ser-

vindo? Se apenas a heterossexualidade e seus padrões de dominação masculina 

são representados, é essa comunicação que faremos com os praticantes e o pú-

blico da dança.  
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1.2  FILMES 

 

A seguir, a seção tem início com “Dirty Dancing”, por ser a primeira e mais 

marcante obra cinematográfica com a qual tive contato. Conheci o título por volta 

dos oito anos de idade, e ele foi um grande estímulo para que eu encontrasse a 

dança como prática profissional. 

Começo o texto por ele, porque iniciei por ele minhas referências sobre 

dança. Após o primeiro, os títulos seguem em ordem cronológica, de acordo com 

as datas de seus lançamentos.  

 

1.2.1 Dirty Dancing – Ritmo Quente 

                                                                                        

                                Recordação  
Se me perguntarem qual a maior referência que tenho sobre dança, 

a resposta sempre será Dirty Dancing. 
Não sei bem porque, mas me recordo de assistir esse filme tantas vezes 

a ponto de perder a conta depois das cinquenta. 
Férias, finais de semana, fim de tarde, 

qualquer desculpa para assistir meu filme preferido. 
Não sei quantos anos tinha quando o vi a primeira vez. 

Sei que com o passar do tempo as percepções se ampliaram, 
as cenas ganharam novos significados... 

Me lembro que a liberdade da Baby ao dançar me fascinava. 
Mesmo sem saber dançar como a pediam, ela gostava de estar ali. 

Ela se libertava. 
Bem diferente de como ela parecia se sentir quando descobriu as festas dos funcionários. 

Os pares dançavam colados, rebolavam os quadris, 
as mãos deslizavam pela bunda... 

e ela ficava parada assustada com tudo, como se aquilo tudo fosse errado. 
Ela se transformou. 

Outra cena que tenho nítida é dela e Penny dançando juntas 
enquanto Johnny as observava sem desviar o olhar nenhuma vez; 

ou da tensão que ficava entre ele e a Baby quando ensaiavam sozinhos. 
Quando ele tocava nela, a trilha sonora, os ângulos da câmera e toda composição me 

deixavam entender que entre eles haveria mais que uma parceria de dança. 
Eles trocavam olhares tímidos e, 

no momento que parecia que cederiam a um beijo, 
 eram interrompidos por algo. 

Quando eles transaram a primeira vez foi dançando! 
Até hoje acho essa cena linda. Como eles se tocam e se conduzem... 

Depois do sexo, a dança deles já não é mais a mesma nas cenas, 
se transformou. 

Eles demonstram mais intimidade e confiança um no outro, cumplicidade. 
Eu sei que é um filme. Mas um filme que me fez começar a dançar, 

pelo menos formalmente. 
Se dancei por anos e me formei na área, 
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esse filme tem grande influência. 
Baby e Johnny me encantaram pelo movimento. 

Por uma dança que liberta os desejos. 
 

19/09/2020 
Sofia Seraphim 

 
 

 Dou início a escrita sobre este filme com o registro simples de uma memória, 

discorrido ao me deparar com uma foto do filme em questão nas redes sociais. É 

um relato de menina, de adolescente e também de adulta. A relação que desenvolvi 

com este filme passou por todas as fases da minha vida e não posso ignorá-la. A 

imagem me fez lembrar a importância que ele teve nas minhas vivências e que aqui 

ganha outra dimensão. 

Em “Dirty Dancing – Ritmo Quente’, filme de 1987 ambientado na década de 

60, a personagem Baby se encontra com Johnny, o professor de dança, em um 

acampamento de verão. Após alguns desdobramentos da trama, Baby precisa 

aprender a dançar com Johnny e isso os coloca em um relacionamento afetivo e 

sexual. Talvez seja essa a primeira associação que fiz entre dança e sexo, ou pelo 

menos a primeira de que me recordo, ainda na infância, e que me acompanha nesta 

pesquisa. 

 

Figura 7 – Baby e Johnny dançando. 

 
Fonte: Filme “Dirty Dancing – Ritmo Quente” 
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 Logo nas primeiras cenas, há uma aula de dança em que a professora faz 

uma brincadeira dizendo que, ao separar os pares, as mulheres encontrarão o ho-

mem de seus sonhos, mas que este parceiro só valeria para a pista de dança. O 

primeiro contato da protagonista com Johnny é ao assistir a ele e sua parceira dan-

çarem no salão. Após esse momento, ela acaba na festa dos funcionários que, ao 

contrário do salão principal, não tem pudores. 

 As pessoas dançam em duplas, com os quadris encaixados. As mãos se 

apoiam nas nádegas das parcerias e bocas deslizam pelos corpos. Ao observar 

Johnny e Penny dançarem novamente, Baby afirma para seu colega que os dan-

çarinos formam um belo casal, mas ele a corrige explicando que são amigos de 

infância. Um sinal de que, ao dançarem juntos, passam a impressão de ter uma 

relação mais do que profissional. 

 Johnny mostra a Baby como dançar, ensinando um movimento de quadril 

que vai e vem para frente e, quando ela parece acompanhar seus movimentos, a 

traz para perto e encaixa seus quadris. A moça o encara admirada. 

 

Figura 8 – Baby e Johnny na festa dos funcionários 

 
Fonte: Filme “Dirty Dancing – Ritmo Quente” 

 

 Para aprender a dançar, Baby conta com a ajuda de Penny. A professora é 

admirada tanto pelos personagens masculinos quanto femininos e por Baby, que 

diz desejar dançar como ela. Em um ensaio, elas dançam de frente uma para outra, 

em espelho, enquanto Johnny as observa. Penny demonstra movimentos de 
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cabeça e toca seu próprio corpo, olhando fixamente para Baby, como se estivesse 

tentando impressioná-la, e a aprendiz busca corresponder à professora. 

 

Figura 9 – Baby e Penny ensaiando 

 
Fonte: Filme “Dirty Dancing – Ritmo Quente” 

 

 Johnny frequentemente ensaia sem camisa, deixando suas costas e braços 

à mostra. Baby o observa e olha em seus olhos. A coreografia que estão ensaiando 

tem carícias e uma delas é um deslizar dos dedos dele pelo braço de Baby, que 

desce contornando os seios até chegar à barriga. 

 

Figura 10 – Deslizar de dedos 

 
Fonte: Filme “Dirty Dancing – Ritmo Quente” 
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 Cenas depois, Baby procura por Johnny em seu quarto e diz que sente algo 

por ele. Quando uma música começa a tocar na rádio, ela o convida para dançar. 

Ela desliza suas mãos pelo corpo dele e ele retribui com um abraço, balançando 

de um lado para outro no ritmo da música. Baby beija o pescoço de Johnny, que 

puxa sua coxa para cima, junto a seu quadril. Ela apalpa a bunda dele e o encara. 

Ele a despe ainda dançando e seguem até que a cena termine. Fica a critério do 

espectador imaginar o que se passa a partir dali. 

 Como um casal, eles dançam livremente, mas dessa vez é ela quem finge 

ensinar a ele como dançar, enquanto ele desliza por ela, abraçando e beijando. 

Eles dançam sozinhos, mostrando-se um para o outro, se arrastam pelo chão até 

se aproximarem. Na coreografia final também é possível perceber que Johnny se 

exibe para Baby, ao descer do palco e dançar olhando em seus olhos, até que ela 

salte para ele. 

 

Figura 11 – Baby e Johnny dançando como um casal 

 
Fonte: Filme “Dirty Dancing – Ritmo Quente” 

 

 É interessante ressaltar que o título original “Dirty Dancing” foi modificado 

para “Dirty Dancing – Ritmo Quente” no Brasil. Porém, ao pesquisar a tradução7 de 

“Dirty” do inglês para o português, temos algumas possibilidades como: sujo, vil, 

 

7
 Tradução de “Dirty” apresentada pelo dicionário Michaelis. Disponível em <https://michae-

lis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dirty/> 
Acesso em 27 mar 2021. 
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baixo, desprezível, obsceno. O que poderia gerar uma interpretação para o título 

do filme, como dançando sujo; dança obscena; dança com pouco valor; dança des-

prezível entre outras possibilidades. 

 Quando buscamos a tradução de “Dirty Dancing” no dicionário Michaelis 

(2016), ele nos apresenta uma outra possibilidade: “dança popular inspirada no 

mambo em que os parceiros tocam nos quadris”8. Essa tradução condiz com as 

movimentações presentes no filme, como observamos acima. 

 Importante salientarmos que as danças de salão têm um histórico racista e 

classista, como veremos posteriormente, que acusam os movimentos dos quadris 

de obscenos, impróprios e sujos e, por consequência, acabam modificando as mo-

vimentações de acordo com o que consideram adequado. 

 É possível relacionar esse preconceito às características da dança que as-

sistimos através dos funcionários do hotel. Estas movimentações são desvaloriza-

das pelos donos do lugar, que escolhem apresentar uma dança tradicional no 

evento de fim da temporada, algo que já havia sido visto nos anos anteriores, re-

forçando a ideia de que a dança realizada pelos funcionários era de pouco valor e 

desprezível.  

 A dança apresentada pelo casal e a equipe de Jhonny na cena final assusta 

os donos do lugar, que se impressionam com o contato dos pares e suas movimen-

tações próximas de quadril. Porém, os convidados se mostram interessados e ani-

mados, levantando-se das cadeiras e se juntando aos dançarinos. 

 De acordo com Jane Desmond (2013), a dessexualização de uma dança 

passa pelos recortes de classe ou de raça. Para a autora, na Europa, América do 

Norte e América do Sul as danças que surgiram nas classes com menor poder 

aquisitivo ou através da população negra ou latina sofrem um controle do corpo, 

incluindo a pélvis. 

 
Por exemplo, o aperto do abraço pode ser afrouxado, ou a abertura de 
pernas pode ser reduzida. Ao analisar algumas dessas mudanças, pode-
mos ver especificamente que aspectos do movimento são rotulados como 
muito sensual, latinos ou de classe baixa pelo grupo que dele se apropria. 
Naturalmente, o mesmo significado pode não estar, de modo algum, atri-
buído aos movimentos originais pelos dançarinos da comunidade que de-
senvolveu o estilo (DESMOND, 2013, p. 100) 

 

8
 Tradução de “Dirty Dancing” apresentada pelo dicionário Michaelis. Disponível em: https://micha-

elis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dirty%20dancing/ 
Acesso em 27 mar. 2021. 
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Esse é mais um exemplo do que veremos nas pistas sobre a história das 

danças de salão e no entendimento dual do corpo: partes superiores sendo valori-

zadas enquanto as inferiores são tidas como pecaminosas e desprezíveis. 

O filme apresenta essa dominação, porém a contraria quando expõe publi-

camente a dança com a aceitação do público. Talvez essa adesão aconteça pela 

forma como a dança é apresentada: 

 
no processo de “branqueamento”, na medida em que a forma de dança 
migra através das linhas sociais, altera-se a forma da comunidade de ori-
gem. Sem dúvida, a dança mantém traços da origem, agora remodelados 
tanto através de mudanças no estilo de movimento, quanto por meio da 
performance de diferentes dançarinos em diferentes contextos. Embora 
haja em tudo isto uma contenção e subjugação da diferença ou particula-
ridade do grupo originário, há também uma mudança no léxico corporal do 
grupo dominante. Ao invés de estilos de movimento “negro” ou “branco”, 
uma escala de cinza pode ser uma metáfora mais precisa. (DESMOND, 
2013, p. 104) 
 

Remodelada, a dança dos funcionários é aceita e vivenciada pelos consumi-

dores de seus serviços.  

 

1.2.2 Salsa 

 

 Uma produção de 1988, “Salsa” conta a história de um dançarino que deseja 

seguir carreira com a dança. No início da história, ele convida uma garota para sua 

casa e lá coloca uma música para tocar e a chama para dançar. 

 Durante a dança, ele passa as mãos pelo rosto e pelo corpo dela, lenta-

mente, mantendo o olhar fixo ao seu. Quando a câmera foca nos rostos próximos 

dos dois, dando a sensação de que vão se beijar, eles se afastam e seguem dan-

çando. 
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Figura 12 – Dança no Quarto. 

 
Fonte: Filme “Salsa” 

 

 Dançando, como nos mostra a cena da foto, a mulher desliza as mãos pelo 

corpo do protagonista, passando em seu órgão genital por cima da calça jeans. Em 

seguida, ele a segura no colo, como parte da coreografia improvisada, e desliza as 

mãos por suas pernas. Ela estende a perna em seus braços e ele a lambe. 

 Por fim, eles se beijam e ela se apoia na parede, enquanto ele se afasta e 

retorna para ela dançando, beijando seu corpo no ritmo da música. 

 

Figura 13 – Dança na intimidade. 

 
Fonte: Filme “Salsa” 

 

 Em “Salsa” podemos perceber as boates como espaços de dança e também 

de convívio, para conhecer pessoas novas e interagir. Durante o filme o 
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protagonista tem como parceira de dança sua namorada, algo que é comum ver-

mos com parceiros de danças de salão, na vida real ou na ficção. Observei que 

alguns parceiros de dança se tornam casais e outros casais se tornam parceiros de 

dança. Os filmes tratados aqui mostrarão mais casais formados nesta relação. 

 Nas demais cenas de dança do filme podemos observar a salsa com movi-

mentos de quadris próximos, unidos, os troncos das mulheres que se deitam para 

trás em cambres9, enquanto seus pares deslizam as mãos pelo colo e seios delas. 

Durante a dança, as duplas parecem se tocar não apenas para a dança, mas como 

se estivessem mostrando o que sabem fazer fora da pista. O que me traz essa 

sensação é a forte conexão dos abraços, dos quadris e dos rostos colados. Além 

disso, nesse filme também podemos observar o ciúme do parceiro ou parceira, 

quando formam um casal, ao assistir sua dupla dançando com outra pessoa. 

 Esse título é mais um exemplo dos estereótipos que afetam pessoas raciali-

zadas e da hipersexualização das movimentações de quadril e do contato entre os 

corpos, que, para Desmond, faz parte do discurso racista. 

 
A atribuição de uma sexualidade (perigosa ou potencialmente opressora) 
a classes e “raças” subalternas, ou a grupos de origem nacional específica 
(negros, “latinos” e outros termos agrupados para denotar uma ancestra-
lidade não anglo-europeia), produz descrições como “ardente”, “quente”, 
sensual”, “passional”. (DESMOND, 2013, p. 107) 

 
 Porém, como nesse título vemos personagens brancos aproximarem-se do 

que é retratado como cultura latina, há um afastamento da dança desprezível, mas 

ainda hipersexual e feita para o consumo.  

 
Quando raça e etnicidade tornam-se mercantilizadas como recursos para 
o prazer, a cultura de grupos específicos, bem como os corpos dos indiví-
duos, pode ser vista como se constituindo em um playground alternativo 
onde membros de raças, gêneros e práticas sexuais dominantes afirmam 
seu poder superior em relações íntimas com o Outro. (HOOKS, 2017, p. 
193) 

 
Bell Hooks reflete sobre a aproximação das pessoas brancas com o que ela 

chama de “Outro”, ou seja, pessoas não brancas. A autora analisa como raça e 

etnicidade são mercantilizados como recursos para o prazer de pessoas brancas, 

 

9
 De acordo com o DICIO, Dicionário Online de Português, a palavra cambre deriva do verbo cam-

brar que significa arquear, curvar. Em dança, a palavra deriva do francês (cambre), podendo ser 
traduzida também como arquear, e nomeia um movimento no qual curva-se o tronco para trás. Dis-
ponível em: <https://www.dicio.com.br/cambre/> Acesso em 27 mar. 2021 / <https://michae-
lis.uol.com.br/escolar-frances/busca/frances-portugues/cambr%C3%A9/> Acesso em 27 mar. 2021. 

https://michaelis.uol.com.br/escolar-frances/busca/frances-portugues/cambr%C3%A9/
https://michaelis.uol.com.br/escolar-frances/busca/frances-portugues/cambr%C3%A9/
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pois, em seu imaginário, o “Outro” é mais experiente, mundano, sensual e sexual 

por ser diferente. Ao se aproximarem das pessoas racializadas os brancos deixa-

riam sua “inocência” para trás. 
 
A cultura negra jovem repousa nos limites exteriores da “exterioridade”. O 
nexo comercial explora o desejo da cultura (expressa por brancos e ne-
gros) para inscrever a negritude como sinal de “primitivo”, como selvage-
ria, e, com ela, a sugestão de que os negros têm acesso secreto ao prazer 
intenso, especialmente os prazeres do corpo. (HOOKS, 2017, p.205) 
 

 Assim, podemos notar, mais uma vez, os traços do racismo ao objetificar 

pessoas racializadas de acordo com o desejo/fetiche de pessoas brancas. 

 

1.2.3 No Ritmo da Dança 

 

 De 1998, “No Ritmo da Dança” traz a história de um cubano que vai trabalhar 

em uma escola de dança dos Estados Unidos. Em uma das primeiras cenas, ele 

observa com atenção uma das dançarinas dançar sozinha e sem música, treinando 

seus passos. 

 Em um baile da escola, Ruby, a dançarina em questão, está na pista dan-

çando com um amigo. Sem que ela ou o parceiro percebam, o zíper do seu vestido 

começa a abrir. Rafael, o protagonista, a observa de longe. A câmera mostra que, 

a cada passo, o zíper desce mais, deixando a mostra suas costas e criando a ex-

pectativa de que ela pode ficar seminua, pois seu vestido não tem alças.  

 Os olhares dos outros homens no salão se voltam para Ruby, mesmo que 

estes continuem dançando. Preocupado com a situação, Rafael se aproveita do 

momento em que ela se aproxima dele e a toma nos braços. Assustada, ela per-

gunta o que ele está fazendo e ele a responde subindo o zíper do vestido. Ambos 

se olham nos olhos e permanecem paralisados por um momento.  
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Figura 14 – Rafael fechando o zíper 

 
Fonte: Filme “No Ritmo da Dança” 

 

 Ruby e Rafael se aproximam devido a momentos que envolvem a dança. Ele 

a convida para dançar e afirma que a situação foi um encontro para se conhecerem 

melhor. Em uma de suas danças, há uma pausa no final da música, com os dois 

de rostos colados, se olhando e quase se beijando, mas o beijo não acontece. 

 O roteiro os leva a dançar com pessoas diferentes em uma competição. Ra-

fael ensaia com uma outra dançarina da academia e Ruby se mostra incomodada, 

perguntando a ele se vai mesmo dançar com a outra moça. A dançarina também 

se mostra enciumada ao assistir à apresentação dos dois no evento, mantendo 

uma expressão fechada no rosto. 

 Rafael, por sua vez, assiste Ruby competir com seu ex-marido. Nos bastido-

res, os dançarinos estão se alongando e aquecendo. Enquanto auxilia Ruby, o ex-

marido observa outra bailarina levantar as pernas e descer as costas em cambre. 

Ruby percebe o interesse do parceiro pela mulher ao lado e o questiona. Ele se 

justifica dizendo que foi ela quem limitou a relação entre eles em “apenas dançar”. 
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Figura 15 – Bastidores da Competição 

 
Fonte: Filme “No Ritmo da Dança” 

 

 Em seguida a dupla inicia sua apresentação junto aos demais casais. Ao 

perceber que Rafael os assiste, Ruby dança olhando para ele, como se só existisse 

ele ali, querendo que ele a observasse. 

 

Figura 16 – Ruby dança olhando para Rafael 

 
Fonte: Filme “No Ritmo da Dança” 

 

 O ex-marido se aproxima, interrompendo a troca de olhares entre Ruby e 

Rafael. Eles seguem dançando juntos e Ruby tem seu corpo tocado pelo parceiro. 

Ele passa as mãos por ela e a conduz para um cambre, deslizando a mão por seu 

seio e barriga.  
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Figura 17 – Apresentação de Ruby e seu parceiro na competição 

 
Fonte: Filme “No Ritmo da Dança” 

 

 Rafael vai embora assim que os vê dançando dessa forma, demonstrando 

seu ciúme de Ruby. Por fim, o casal se reconcilia em um baile após a competição, 

dançando juntos. 

 Refletindo sobre os estereótipos e a hipersexualização presente neste título, 

Desmond (2013) contribui para um olhar crítico ao afirmar que, na América do 

Norte, às pessoas negras e latinas é atribuída a frase “têm ritmo”. Para a autora 

esse é um reflexo do dualismo corpo/mente, pensamento/movimento. Como a 

mente é considerada superior, corpos que dançam são taxados como inferiores. 

 
O efeito dessa generalização é, muitas vezes, o reforço de estereótipos 
de latino-americanos, nos EUA, como excessivamente emocionais, inefi-
cientes, desorganizados e sedentos de prazer. As mesmas qualidades 
que podem ser valorizadas no movimento – caracterizado nos Estados 
Unidos como sensual, romântico, expressivo, emocional, heteroerótico e 
passional –, reforçam estes estereótipos, mesmo quando contribuem para 
a percepção da dança nestes mesmos termos. (A equação não declarada 
é que os latinos são como eles dançam, e dançam como eles são.). O fato 
de que a dança é um discurso corporal só reforça a percepção destas 
características como “verdadeiras” ou realmente expressivas. (DES-
MOND, 2013, p. 110) 

  
1.2.4 Sob a Luz da Fama 

 

 “Sob a Luz da Fama” foi lançado em 2000 e tem o ballet e o jazz como suas 

danças principais. Em uma aula de jazz, homens e mulheres dançam momentos 

diferentes da mesma coreografia, oportunizando que um dos bailarinos, Cooper, 
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observe Jody dançar e comente algo inaudível com um colega. Em uma das cenas 

que seguem, Jody e o bailarino que a observava transam. 

 No ensaio do espetáculo de balé, Cooper está como diretor. Ao assistir o 

casal principal dançar, corrige o bailarino dizendo que precisa parecer que eles se 

desejam, serem sensuais. Então ele mesmo demonstra como a coreografia deve 

ser, não nos passos, mas na intenção, mantendo a parceira perto dele com firmeza. 

Não por coincidência a bailarina é Jody, com quem ele já teve relações sexuais.  

 A coreografia final é uma apresentação. Enquanto as bailarinas (incluindo 

Jody) dançam, o personagem interpretado por Cooper (um motoqueiro) invade o 

palco e procura chamar a atenção da protagonista. Ele se exibe dançando até que 

ela aceite seu convite para sair da cena com ele. 

 

Figura 18 – O motoqueiro e a Bailarina 

 
Fonte: Filme “Sob a Luz da Fama” 

 

A cena seguinte se passa no cenário de um quarto. Os personagens inter-

pretados por Jody e Cooper dançam na cama encenando uma relação sexual. A 

bailarina se despe de seu vestido, mantendo apenas uma roupa íntima, meia calça 

e sapatilha. Eles se acariciam, enquanto o dançarino deita sobre ela e a cena ter-

mina. 

Ao retornar para a aula de balé, o professor de Jody acaricia seu rosto e ela 

sorri. Seu primeiro par, o motoqueiro, entra em cena e atinge o rosto do professor 

com um soco, iniciando uma briga. A bailarina deixa a cena e assim tem início a 

seguinte.  
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Para se desculpar com a personagem de Jody, o professor a convida para 

dançar e se exibe para ela com giros e grandes saltos até que ela se mova junto a 

ele. E, como vimos através de Hanna (1999), as movimentações no balé demons-

tram fortes traços sobre gênero, colocando o homem como forte, poderoso para 

seduzir a mulher delicada. 

 

Figura 19 – O professor e a Bailarina 

 
Fonte: Filme “Sob a Luz da Fama” 

 

Com uma entrada repentina o motoqueiro a rouba dos braços do professor 

e também se exibe, girando e saltando. Os dois disputam a atenção da bailarina, 

com gestos de mãos em direção a ela. Os pares se alternam, com Jody indo de um 

para outro, enquanto eles buscam por ela. Por fim, se ajoelham para ela e a puxam, 

de um lado para o outro, desejando-a. 

A bailarina afasta ambos e segue dançando acompanhada pelas demais bai-

larinas, e retornam ao palco. Os dançarinos não desistem da moça e seguem ten-

tando chamar sua atenção com saltos e giros, mas ela resiste dançando sozinha 

apesar de, por vezes, se aproximar dos dois. 
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Figura 20 – Os dois personagens disputando a bailarina 

 
Fonte: Filme “Sob a Luz da Fama” 

 

 Esse título, apesar de não ser exatamente um pas de deux ou dueto, é um 

forte exemplo da transmissão da imagem de que é a mulher que deve ser conquis-

tada pelo homem que se mostrar mais habilidoso, como nos disse Hanna (1999). 

Ou seja, através da tela, nos é ensinado que o homem deve seduzir a mulher. Ela, 

por sua vez, se mostra indecisa por muito tempo e parece optar por ficar sozinha 

no final, um indício de independência perante um sistema que submete mulheres 

aos desejos dos homens. 

 
 
1.2.5 Dança Comigo? 

 

 Lançado em 2004, “Dança Comigo?” traz a história de um homem de meia 

idade que procura fazer aulas de dança de salão, instigado por uma mulher que vê 

na janela da escola de dança todas as noites, quando vai para casa no trem. Aqui 

também poderíamos ressaltar a imaginação que se criou neste homem ao vê-la 

pela janela. 

 Sua turma é formada por três homens e, enquanto eles esperam a aula se 

iniciar, uma mulher dança com a barra, rebolando e olhando para eles através do 

espelho. Um dos alunos aproveita para questionar se haverá mulheres na aula, pois 

é por elas que está ali. Assim que algumas moças entram na escola, ele já diz por 

quem se interessa, avisando aos outros que aquela seria seu alvo, porém nenhuma 

mulher integra a turma deles. 
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 A professora convida uma dançarina, Paulina, para se apresentar aos alunos 

iniciantes junto a seu parceiro e os três parecem encantados por ela, sem desviar 

os olhos mesmo após o fim da dança. Um dos colegas pergunta ao outro se está 

tudo bem com ele, devido a sua reação paralisada ao observar a moça dançar. 

 Sentados em um bar após a aula, os três alunos estão acompanhados da 

moça que dançou com a barra. Ela questiona seus motivos para procurar as aulas 

de dança e, enquanto um responde que vai se casar e deseja surpreender a noiva, 

o outro afirma que quer impressionar as mulheres pois todos ali “sabem o que elas 

dizem sobre homens que dançam”. A mulher é quem responde completando “Que 

são ótimos de cama” e, em seguida, se pergunta de onde elas tiram essa ideia. O 

moço continua alegando que todo mundo sabe que homens que dançam sabem 

“dar conta do serviço” e que, por isso, podem escolher as mulheres que quiserem. 

E assim temos mais um exemplo do que já conversamos até o momento: a dança 

instiga o imaginário e é capaz de excitar, como afirmou Hanna (2009). 

 Paulina alerta a John, o protagonista, que se suas intenções em aprender a 

dançar estivessem relacionadas a conquistá-la, não haveria nenhuma possibili-

dade. A princípio ele vai embora por acreditar que estava ali apenas por ela, mas 

retorna ao perceber que não precisaria disso para dançar. 

Em outra conversa, a professora da turma iniciante conta a John que seu par 

durante quinze anos também foi seu marido por quatorze, definindo-o como “o par-

ceiro perfeito”. Outro casal do qual temos conhecimento é da dançarina protago-

nista e seu antigo parceiro de dança, com quem foi casada. Dois exemplos a serem 

somados à lista de casais que partilharam a pista e a cama. 

 Ao explicar para John sobre a rumba, Paulina diz que o ritmo expressa um 

desejo, e que é necessário segurar a parceira como se ela fosse a razão da sua 

vida. Que, ao deixá-la ir em um giro, seria como se seu coração estivesse sendo 

arrancado do peito; ao trazê-la de volta, deveria ser como se fosse fazer amor com 

ela na pista, e, ao terminar a dança, ela teria arruinado sua vida. 

 Através dessa descrição, temos a associação direta do ritmo com a narrativa 

sexual. A rumba é um ritmo cubano e, assim como os demais ritmos latinos, é hi-

persexualizada pelos que se apropriam dela, como é o caso desta produção esta-

dunidense que se aproveita das culturas latinas e as reproduz de forma preconcei-

tuosa e estereotipada. 
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 Ao dançar com Paulina, John se esforça, falhando e tentando novamente, 

para colocar em prática os ensinamentos dela. Até que a dança ganhe intensidade. 

 

Figura 21 – John e Paulina dançando 

 
Fonte: Filme “Dança Comigo?” 

 

 No final do filme, John vai ao encontro de sua esposa que, por sua vez, nutria 

um ciúme do marido com a dança. Ele a convida para dançar, dizendo que precisa 

de um par e que a dele estaria bem ali, referindo-se a ela. 

 Os créditos vêm acompanhados dos desfechos dos personagens dançando 

em diversos contextos. Pares que se formam no decorrer da trama dançam juntos, 

em casa – incluindo John e a esposa – ou no salão; um dos alunos dança em seu 

casamento, enquanto o outro está em uma boate com seu parceiro. 

Neste momento temos a única cena que rompe com a heterossexualidade, 

mostrando dois homens como um casal, porém esta representação é estereoti-

pada, trazendo uma boate apenas com homens gays afeminados, exemplo de uma 

cultura heteronormativa que afirma que homens não-heterossexuais não são mas-

culinos, delegando a eles o mesmo lugar inferior que se dá ao feminino, um lugar 

de submissão às suas regras. 
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Figura 22 – John e sua esposa 

 
Fonte: Filme “Dança Comigo?” 

 

1.2.6 Orgulho e Preconceito 

 

 Lançado em 2006, “Orgulho e Preconceito” se passa na virada do século 

dezenove. O filme mostra os bailes da época e como estes eram espaços sociais 

onde as pessoas poderiam encontrar seus pretendentes. Em uma conversa com 

algumas pessoas, Jane, a protagonista, comenta que a poesia não é o alimento do 

amor. Então é indagada por um cavalheiro que lhe questiona: “Então o que reco-

menda para encorajar a afeição?”. Sua resposta é objetiva: “Dançar! Mesmo que o 

parceiro em questão seja apenas tolerável”. Ela sai e deixa para trás o cavalheiro 

a lhe observar.  

 Esta cena me parece muito representativa de acordo com a história da dança 

nas cortes, em que vemos que a dança era forma de aproximar as pessoas e tam-

bém uma técnica corporal importante na estruturação das regras sociais, pelas 

quais se reproduziam comportamentos responsáveis pela definição de papéis de 

gênero na sociedade.  

 Giuliano Andreoli (2019) afirma que a dança é um meio eficaz para marcar 

o gênero masculino, associada a um modelo de masculinidade hegemônico. Assim, 

o aristocrata afirma sua masculinidade através do corpo, com movimentos suaves, 

carregados de sensualidade (p. 5). Porém, não são só os homens a serem afetados 



62 

 

pelo gênero. Vemos, inclusive, a dança integrando a educação das mulheres e a 

orientação para a escolha do futuro marido: 

Uma dama mais velha explica às moças jovens que para cumprir os requisi-

tos de uma boa dama e se casar é necessário saber dançar. Ou seja, a dança fazia 

parte dos dotes das moças para conquistar um rapaz, habilidade testada nos salões 

de baile aristocráticos. 

 De acordo com Tereza de Lauretis (2019), a representação de gênero é uma 

construção. Para a autora, a cultura erudita ocidental, assim como a arte, são re-

gistros desse processo construtivo. E a dança, como vemos neste título, está inse-

rida nesses hábitos culturais há muitos anos, passando de geração a geração, re-

produzindo normas do que é ser homem e ser mulher em uma sociedade patriarcal. 

 Para a autora, gênero é a representação de uma relação, uma categoria. 

Constrói uma relação entre entidades, como classe, raça, construídas previamente 

e gerando uma relação de pertencimento (p. 125). De acordo com Lauretis, o gê-

nero está localizado na “esfera privada da reprodução, procriação e família” (p. 

127). Assim, o sistema sexo-gênero, segundo a autora, é construído sociocultural-

mente e integra um sistema de reprodução que atribui significado aos indivíduos. 

 Em “Orgulho e Preconceito” essa construção e reprodução de gênero é pal-

pável através das cenas que apresentam a forma como as mulheres são educadas 

na sociedade da época. É possível traçar também uma relação entre Lauretis 

(2019) e Andreoli (2019), ao refletirmos sobre a construção do “ser homem” por 

meio do modelo de masculinidade hegemônico. 

 Jane e Sr. Darcy, o cavalheiro que a questiona no início do filme, formam um 

par romântico. Podemos observar a afeição de ambos em uma das cenas de dança 

no baile, na qual eles se olham nos olhos e conversam, provocando um ao outro, 

como na imagem a seguir: 
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Figura 23 – Jane e Sr. Darcy no baile 

 
Fonte: Filme “Orgulho e Preconceito” 

 

1.2.7 Ela Dança, Eu Danço 

 

 Também lançado em 2006, o filme “Ela Dança, Eu Danço” traz um romance 

que se constrói nos ensaios para uma apresentação. Nora é uma bailarina prestes 

a se formar na escola de dança, mas precisa de um parceiro para sua prova final. 

Tyler, que já havia observado Nora em suas aulas, se oferece para ajudá-la. 

Quando ela duvida de seu potencial, ele a levanta e mostra que consegue 

fazer o movimento que ela precisa. Ao terminar, ele a segura nos braços, demons-

trando segurança, como nos pas de deux, e ela parece sem graça com a situação. 

Eles se olham, com os rostos próximos por um instante, até que ela peça para 

descer. 

É interessante notarmos essa associação das habilidades masculinas para 

a dança com a destreza em levantar e carregar sua parceira. Hanna (1999) afirma 

que um dos símbolos heterossexuais mais reconhecidos do balé clássico é o pas 

de deux. Um dos motivos, segundo a autora, é a sustentação e manipulação dos 

corpos das mulheres pelos homens como forma de conquista, em alusão à domi-

nação heteropatriarcal (p. 241). 
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Figura 24 – Nora e Tyler dançando pela primeira vez 

 
Fonte: Filme “Ela Dança, Eu Danço” 

  

 Em uma das cenas, eles saem para dançar com amigos, e há uma coreo-

grafia combinada entre quem frequenta o espaço. Tyler, sem saber disso, aceita o 

convite de Nora para dançar. Apesar de não saber os passos, ele faz de tudo para 

se sobressair e impressionar sua parceira: faz movimentos diferentes, assume a 

frente entre os homens que estão dançando para suas duplas, olhando nos olhos 

de Nora, enquanto ela sustenta seu olhar. E novamente vemos a dança como uma 

forma de se apresentar e se exibir para quem se deseja conquistar. 

 
A polaridade “masculino”/“feminino” tem sido e ainda é um dos temas cen-
trais de quase todas as representações da sexualidade. De acordo com o 
“senso comum”, as sexualidades masculina e feminina aparecem como 
distintas: a sexualidade masculina é considerada ativa, espontânea, geni-
tal, facilmente suscitada por “objetos” e pela fantasia, enquanto a sexuali-
dade feminina é vista em termos de sua relação com a sexualidade mas-
culina, como basicamente expressiva e responsiva à masculina. (LAURE-
TIS, 2019, p. 137) 

 

 Durante todo o filme, Tyler busca mostrar para Nora suas habilidades na 

dança, a fim de conquistá-la. Ela, por sua vez, corresponde às suas investidas, nos 

mostrando, mais uma vez, a mulher sendo mais passiva em relação aos desejos 

do homem. 

Durante os ensaios, geralmente quando terminam a coreografia, os olhares 

dos dois se cruzam e ficam sem reação. Em uma cena em específico, eles ensaiam 

ao pôr do sol, a música muda e passa a ser lenta. A coreografia final é composta 
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pelo corpo de baile e o casal principal, interpretado por Tyler e Nora. Durante a 

dança há muitos abraços, movimentos em que ele precisa sustentá-la no ar e, ao 

final, sem que faça parte da coreografia, eles se beijam.  

 A combinação entre a trilha sonora, os focos das câmeras e a reação dos 

dançarinos a cada movimento nos leva a compreender que existe uma atração en-

tre eles, apesar de sua resistência. Ao final do filme, eles formam um casal.  

 A partir do encontro com Andreoli (2019) percebo a presença das danças 

urbanas, linguagem com a qual Tyler tem mais habilidades, também como um im-

portante marcador de gênero. Segundo o autor, as danças urbanas podem aumen-

tar a popularidade da dança, fazendo com que elas sejam mais procuradas por 

meninos e homens, como um símbolo de masculinidade. 

 Tyler demonstra coragem, destreza e força, habilidades que, de acordo com 

Andreoli (2019, p.7), são culturalmente consideradas próprias do masculino. Assim, 

a personagem reafirma esse estereótipo de gênero. E o filme reproduz e reforça a 

cultura heteronormativa ao nos apresentar a garota delicada e vulnerável que se 

apaixona pelo garoto forte e rebelde, capaz de “dominá-la” na dança e na vida afe-

tiva/sexual. 

 

Figura 25 – Ensaio ao Pôr do Sol 

 
Fonte: Filme “Ela Dança, Eu Danço” 
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1.2.8 Footloose 

 

“Footloose” em sua versão mais recente, de 2011, também nos traz pistas 

sobre a relação entre a dança e sedução. A narrativa gira em torno de Ren, um 

jovem que se muda para o interior, e nesta cidade a dança é proibida por ser asso-

ciada, pelas pessoas mais velhas, a um comportamento inadequado e inconse-

quente. 

Mariana Alves (2008) faz uma análise da versão original deste filme, lançada 

em 1984 e intitulada “Footloose: ritmo louco” no Brasil. Sobre o comportamento dos 

jovens no filme, a autora afirma que 

 
De um lado dessa “imagem” construída para os jovens, está a de que eles 
são um problema. Essas pessoas são vistas como um perigo não apenas 
para seus familiares, para os cidadãos “de bem” e para a sociedade, mas 
também para si mesmos. Elas não têm controle nenhum, e necessitam de 
constante supervisão, pois são delinqüentes, vândalos. (ALVES, 2008, p. 
2) 
 

O julgamento por parte dos mais velhos decorre de um acidente que matou 

diversos jovens da cidade após ingerirem bebidas alcóolicas. Esse comportamento 

inconsequente foi associado à música e, principalmente, à dança, já que havia be-

bidas alcóolicas nos ambientes que proporcionavam esse tipo de lazer para os jo-

vens.  

Além disso, o pastor da cidade argumenta ainda que “a dança ainda funcio-

naria como um estímulo sexual, ameaçando a moral e os bons costumes das famí-

lias locais” (ALVES, 2008, p.4). Assim, podemos observar novamente como os pra-

zeres relacionados ao corpo, por vezes, são interpretados como impuros e perigo-

sos. 

Apesar da proibição imposta na cidade, a população jovem encontra formas 

de infringir as regras, frequentando lugares escondidos para dançar, flertar e beber. 

Segundo Alves (2008), a resistência é uma resposta a situações opressivas. Essa 

reação pode acontecer de forma individual ou coletiva, gerando grande mobiliza-

ção. 

Durante o filme, podemos acompanhar o movimento de resistência ga-

nhando força e encontrando espaço para se expressar. “O objetivo principal dos 

protagonistas do longa é divertir-se, dançar para celebrar a vida, e é por isso que 

eles vão lutar” (ALVES, 2008, p. 3) 
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A primeira cena de dança entre Ren e Ariel acontece após ela ouvir de seu 

namorado que ele gosta de ver as outras meninas dançarem. Ela desce de cima 

do carro e rebola, segurando-se em um hidrante. Ren a convida para dançar com 

ele. 

 

Figura 26 – Ren e Ariel dançando 

 
Fonte: Filme “Footloose” 

 

Os dois dançam muito próximos. Ela apoia os braços em seus ombros e ele 

a segura pelas costelas. Em seguida, ela está de costas para ele enquanto os dois 

rebolam, com as mãos mantendo-os pressionados um ao outro. O olhar de Ariel 

para seu namorado é de provocação. 

Ele parece não gostar do que vê ao se mostrar inquieto. Ela aproveita e se 

aproxima ainda mais de Ren, dançando com o rosto colado ao dele, mas olhando 

para seu namorado. O dançarino percebe que Ariel está se aproveitando dele e da 

dança para provocar o namorado e a deixa sozinha. Quando questionado por ela, 

ele diz que se ela deseja se exibir para ele, que o faça sozinha. 
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Figura 27 – Ariel olhando para seu namorado durante a dança 

 
Fonte: Filme “Footloose” 

 

No decorrer da história, Ariel, sua amiga, Ren e um amigo saem para dançar 

na cidade vizinha. O amigo, por não saber dançar, observa sua parceira rebolando 

e faz um som com a boca, como um suspiro. Ao vê-la dançando com outro par, que 

apoia as mãos na bunda dela, ele se irrita e se aproxima, buscando uma briga física 

com o homem. Assim podemos assistir a mais um momento de ciúme devido à 

parceira dançar com outra pessoa, além de uma demonstração machista de que a 

mulher precisa de um homem que a salve, ao brigar, verbal e fisicamente, com 

outro homem. 

Outra cena marcante é a dança de Ren e Ariel em que eles se abraçam, 

passando as mãos um pelo corpo do outro até que Ren contorna seu corpo com a 

boca, descendo do pescoço até o quadril, enquanto Ariel o mantém perto dela, o 

que nos gera uma imagem sensual e provocante, como parece ser para a perso-

nagem que sorri com o canto da boca, gostando do estímulo que recebe. 

Ao final do filme, os jovens realizam o sonhado baile de formatura, com mú-

sica e muita dança, transgredindo as normas impostas e conquistando seu espaço 

de diversão e lazer. 

 
dependendo do ponto de vista – da formação cultural, da posição social e 
das inclinações políticas e teóricas da pessoa –, a mesma reação pode 
ser considerada transgressora e subversiva ou necessária e justa, o que 
pode ser claramente percebido em Footloose. Para os membros do Con-
selho e da sociedade adulta em geral, aqueles jovens estão agindo como 
rebeldes sem causa, lutando para desestabilizar “o status quo” local. Já 
os jovens se vêem presos a conhecimentos, verdades e rótulos pré-
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estabelecidos por seus pais, e mecanismos de controle que, por atrasa-
rem e atrapalharem suas vidas, podem e devem ser questionados e der-
rubados. (ALVES, 2008, p. 5) 
 

 A história de “Footloose” nos mostra o interdito ao corpo e aos prazeres sob 

o argumento do perigo, da ameaça ao bem estar da sociedade e até à própria vida 

dos que se permitem aproveitar esses prazeres. A dança aparece diretamente li-

gada ao álcool e ao sexo, elementos julgados pela sociedade local. Assim, o lado 

artístico é ignorado e o corpo é restringido. Porém, essa história é um exemplo dos 

espaços em que as pessoas (nesse caso, através dos jovens) questionam e en-

contram espaço para o corpo se expressar e sentir. 

 

Figura 28 – Ariel e Ben na pista de dança 

 
Fonte: Filme “Footloose” 

 

1.2.9 Bridgerton 

 

 “Bridgerton” se difere nesta lista por não ser um filme, mas uma série, de 

2020, ambientada em 1813. Assim como em “Orgulho e Preconceito”, podemos 

observar a importância dos bailes para a socialização das pessoas. Nesta série 

também é possível observar a necessidade de as damas saberem dançar, assim 

como os cavalheiros. Os membros da alta sociedade fazem aulas de dança para 

se prepararem para o momento de encontrar um casamento. 

 Daphne é uma jovem que está na idade de se casar, de acordo com os pa-

drões da época, e é apresentada à sociedade junto às outras moças. Nos bailes os 
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cavalheiros convidam estas damas para dançar, significando o interesse por co-

nhecê-las e quem sabe propor matrimônio. 

 O Duque é um dos mais cobiçados partidos da temporada de casamento 

que se passa na série e se junta a Daphne para fingirem um romance. Para que a 

farsa funcione e a sociedade acredite que eles estão se cortejando, a dupla negocia 

quantas danças devem partilhar em cada baile. Ou seja, mais um indício de que a 

dança não era desinteressada, mas tinha um significado para a sedução entre os 

pares. 

 Nestas danças eles se olham nos olhos e conversam enquanto ocupam o 

salão. Seus rostos se aproximam em abraços colados, tanto quanto era permitido 

na época, de acordo com as regras de conduta. 

 

Figura 29 – Daphne e o Duque dançando 

 
Fonte: Série “Bridgerton” 

 
1.3 OBRAS COREOGRÁFICAS 

 
 
Nesta seção abordaremos as obras coreográficas, que também serão apre-

sentadas em ordem cronológica de acordo com seu lançamento. 
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1.3.1 Lecuona 
 

 
 O espetáculo Lecuona, de 2004, do Grupo Corpo10 de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, é um exemplo possível de uma abordagem contemporânea das danças de 

salão, pois, apesar do trabalho da companhia ser voltado para a dança contempo-

rânea, utiliza referências das danças de salão para a criação dos duos. 

 “Amores ardentes, vorazes volúpias, ciúmes nefastos, corações partidos, 

saudades brutais, desprezo, rancor, indiferença...” é o começo do release11 apre-

sentado sobre o espetáculo. 

 

Figura 30 – Espetáculo “Lecuona”. 

 
Fonte: https://grupocorpo.com.br/obra/lecuona/ 

 

O texto ainda diz: “Esbanjando sensualidade, a tradição visual e cênica das 

canções de Ernesto Lecuona ganha com cada casal de protagonistas a sua própria 

cor”. O Grupo Corpo, com coreografia de Rodrigo Pederneiras, dança as músicas 

de Ernesto Lecuona, um dos maiores compositores cubanos. 

As coreografias são dançadas por pares compostos por um homem e uma 

mulher tendo cada duo uma característica diferente do outro. Porém, há alguns 

traços em comum, como citados a seguir: 

 

10
 Fundada em 1975 por Rodrigo Pederneiras, O Grupo Corpo já se circulou o Brasil e o mundo com 

seus trabalhos autorais. Ao todo, são 41 obras apresentadas pela companhia de dança. 
11

 Release encontrado no site do Grupo Corpo. <https://grupocorpo.com.br/obra/lecuona/> Acesso 
em 14 nov. 2020. 
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Dominadores, os rapazes entram em cena sobre sapatos sociais de ver-
niz, envergando camisas, camisetas ou regatas e calças de cós, em dife-
rentes matizes de preto. Em vestidos vaporosos, com fendas e decotes 
variados, as fogosas damas de Lecuona sobem em saltos de 4, 5 a 9 cm 
e colorem-se, dos pés à cabeça, com uma única cor, de tom invariavel-
mente quente, que dialoga com o matiz de luz definida para acompanhar 
o casal. (GRUPO CORPO, 2004) 
 

 Essa descrição me leva a pensar sobre as imagens trazidas pelas cenas. Os 

bailarinos dominam as bailarinas com precisão, podendo despertar no público a 

associação de que as dominassem na cama e também na vida. Novamente somos 

apresentados à questão de gênero entre o binário homem/mulher e seus estereó-

tipos. 

As mulheres demonstram energia e algumas também tomam a dominação 

para si, contrariando o homem. Talvez por isso sejam chamadas de fogosas no 

próprio release, pois contrariam a norma patriarcal. 

Os duos me parecem jogos de sedução entre confusões de sentimentos. Os 

quadris se encaixam, os corpos deslizam uns nos outros e, como espectadora, sou 

levada para diversos conflitos dos casais. A variação de tensão das cenas e tam-

bém na qualidade dos movimentos dos bailarinos nos faz observar amores mal 

revolvidos, brigas, reencontros e paixões, situações que também podem ser expe-

rienciadas pelos espectadores das cenas em suas próprias vidas e que, muitas 

vezes, reverberam ou são criadas pelas relações sexuais dos casais. 

 

1.3.2 As Canções que Você Dançou pra Mim 

 

Em “As Canções que Você Dançou pra Mim”, a Focus Cia. de Dança12 traz 

setenta trechos de canções na voz de Roberto Carlos, cantor brasileiro famoso por 

suas canções românticas. A companhia ilustra, com uma abordagem contemporâ-

nea, os clássicos dos anos sessenta, setenta e oitenta13.  

 

 

 

 

12 Criada em 1996 por Alex Neoral, a Focus Cia. de Dança é uma das mais atuantes companhias 
do Rio de Janeiro. O Jornal O Globo elegeu “As Canções que Você Dançou pra Mim” entre os 10 
melhores espetáculos de 2011. 
13 Informações encontradas no site da Firjan, em seu guia cultural <https://www.firjan.com.br/atra-
coes/as-cancoes-que-voce-dancou-pra-mim-focus-cia-de-danca.htm> Acesso em 27 jan. 2021. 
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Figura 31 – Duo em “As Canções que Você Dançou pra Mim” 

 
Fonte: https://www.christinapitanguy.com.br/home/as-cancoes-que-voce-dancou-pra-mim 

 

 Neste trabalho, a temática do amor e seus conflitos é dançada ao som de 

letras que narram as cenas. Os bailarinos encenam encontros e desencontros, con-

flitos e reconciliações, ao dançar com diversos parceiros em momentos diferentes. 

Em uma entrevista ao site Agenda da Dança14, o coreógrafo Alex Neoral afirma: 

 
O significado da palavra é muito forte na canção. Procurei usar a literali-
dade, mas de uma forma inteligente, que não limitasse a dança a uma 
legenda da letra. Aproveitei as intenções para dar fisicalidade ao movi-
mento e para buscar uma atitude teatral. (AGENDA DA DANÇA, 2017) 
 

 No duo ilustrado na imagem, podemos observar um casal conectado pelos 

lábios em um beijo. A coreografia dessa cena é integralmente dançada com esta 

conexão das bocas. Os dançarinos alternam em movimentos em pé e ao chão, 

utilizam elevações e demais possibilidades sempre tocando os lábios um do outro. 

 Recordo-me da primeira vez que vi essa coreografia: trechos dela passavam 

na TV, no canal regional, para divulgar a passagem da companhia pelo interior de 

São Paulo. Foi a primeira vez que vi um beijo em um espetáculo de dança e, mais 

marcante ainda, uma dança que acontecia junto ao beijo. As bocas conectadas 

 

14 Trecho da entrevista disponível em <http://www.agendadedanca.com.br/focus-cia-de-danca-faz-
temporada-de-as-cancoes-que-voce-dancou-pra-mim-no-teatro-imperator/> Acesso em 27 jan. 
2021. 
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tornaram esse duo o mais diferenciado que eu já havia visto em termos de coreo-

grafia. Apesar de identificar a formação de casais nos pas de deux e duos, em “As 

canções que você dançou para mim” essa relação ficou explícita. 

 
1.3.3 Act of Love 
 
 

Publicado em 2016 na plataforma Youtube, “Act of Love” 15 é uma coreografia 

em vídeo, utilizada para propaganda de uma marca de preservativos. O clipe nos 

apresenta diversas cenas, em duos ou grupos, com seres humanos buscando re-

produzir ou representar o acasalamento de outros animais. No site Act of Love16 

constam informações sobre diversas espécies e seus rituais de acasalamento. 

As cenas se passam em locais cotidianos, como metrô, praças, escadarias, 

e são compostas por figurinos de cores parecidas com as dos animais representa-

dos. Os bailarinos se aproximam, fazem rodeios, tocam uma parte específica do 

corpo, como os pés, pescoço ou pernas, se mostram um para o outro dançando 

juntos ou separados. 

Os movimentos divergem das outras obras citadas aqui por trazerem refe-

rências de outras espécies, com locomoções, posturas e anatomias diferentes dos 

seres humanos. Apesar disso, podemos observar os olhares, a busca pelo outro, 

os movimentos juntos que se aproximam das coreografias que trazem a sedução 

com seres humanos. 

 

Figura 32 – Act of Love (Comparação entre os passarinhos e os bailarinos) 

 
Fonte: “Act of Love” 

 

15 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HlFpt7k1oLI&feature=emb_logo> 
Acesso em 27 jan. 2021. 
16 Disponível em <http://www.actoflove.jp/> Acesso em 27 jan 2021. 
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  Essa obra me traz uma inquietação. Os bailarinos reproduzem os ri-

tuais de acasalamento de diversos animais. É importante ressaltar que o sexo para 

os seres humanos é atravessado e influenciado pela cultura. Em nossa espécie o 

sexo é praticado para além da reprodução. Pessoas transam por motivos diversos, 

como a busca pelo prazer orgástico, para se sentirem amadas ou desejadas, para 

estarem com a parceria e por muitas outras questões.  

 Porém, o que me intriga é que um comercial de preservativos, produto que 

visa evitar a transmissão de infecções, mas também gravidez indesejada, utilize de 

rituais de acasalamento que buscam a perpetuação das espécies para sua divul-

gação. 

 
Os órgãos sexuais não existem em si. Os órgãos que reconhecemos como 
naturalmente sexuais já são o produto de uma tecnologia sofisticada que 
prescreve o contexto em que os órgãos adquirem sua significação (rela-
ções sexuais) e de que se utilizam com propriedade, de acordo com sua 
"natureza" (relações heterossexuais). (PRECIADO, 2014, p.31) 

 

 Preciado (2014) discute, inclusive, o papel do ânus, pois este não é desti-

nado à reprodução e sua estimulação durante o sexo está no domínio do prazer, 

não limitando-se às práticas sexuais heterocentradas. Para a autora, através do 

ânus, o sistema sexo/gênero tradicional é destruído. Consequentemente, “a socie-

dade contrassexual declara e exige a separação absoluta das atividades sexuais e 

das atividades de reprodução” (p. 38) 

 A partir dessa percepção, penso que o ritual de acasalamento dos animais 

aparece pelas relações estabelecidas: a aproximação, a forma como se apresen-

tam para quem desejam conquistar, o jogo de sedução. E, vistos os demais exem-

plos em dança, temos essas características. A aproximação, o convite para a 

dança, a conversa, toda a conquista que leva, por vezes, ao sexo, no qual essas 

pessoas usariam camisinha. 

 Outro ponto importante é a presença de pares formados apenas por homens 

e mulheres, porém, os preservativos podem ser usados independente da orienta-

ção sexual. Além disso, o sexo não está restrito a um homem com uma mulher, 

ambos cisgêneros. Pessoas transam com pessoas. 

 
O corpo só tem sentido como sexuado, um corpo sem sexo é monstruoso. 
Segundo essa lógica, a partir de um órgão periférico (o nariz, a língua, ou 
então os dedos, por exemplo) é impossível reconstruir a totalidade do 
corpo como sexuado. Assim, então, os órgãos sexuais não são somente 
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"órgãos reprodutores", no sentido de que permitem a reprodução sexual 
da espécie, e sim que são, também e sobretudo, "órgãos produtores" da 
coerência do corpo como propriamente "humano". (PRECIADO, 2014, p. 
130, 131) 

 

1.3.4 Coletivo Casa 4 

 

O coletivo Casa4 é um grupo de dança de Salvador, Bahia, formado por bai-

larinos e professores homossexuais que pautam nos palcos as questões que viven-

ciam nos ambientes das danças de salão. Aqui veremos dois trabalhos: 

O espetáculo de estreia da companhia foi intitulado “Salão” e apresentado 

em 2017. De acordo com o coletivo17, o trabalho busca “repensar os estereótipos 

de gênero que tradicionalmente envolvem as danças de salão e excluem outras 

possibilidades de dançar a dois”. 

Como conversamos anteriormente, o que predomina nas danças de salão 

são as regras heteronormativas que, inclusive, impedem outras possibilidades que 

destoem do par homem e mulher. Para além de impossibilitar formação de casais 

entre homens ou entre mulheres, essas regras também nos dizem sobre os papéis 

de gênero. 

Quando temos dois homens dançando, por exemplo, estes contrariam o ima-

ginário de uma sociedade organizada pelo paradigma heterossexual, por exemplo. 

Por vezes, um homem que dança com outro homem pode ser considerado menos 

masculino por se colocar no papel que, conservadoramente, é reservado para uma 

mulher, o de ser conduzido. E, consequentemente, sua orientação sexual será 

questionada.  

Judith Butler nos ajuda a entender como sexo, gênero e desejo estão relaci-

onados em meio à heteronormatividade: 

 
A coerência ou a unidade internas de qualquer dos gêneros, homem ou 
mulher, exigem assim uma heterossexualidade estável e oposicional. 
Essa heterossexualidade institucional exige e produz, a um só tempo, a 
univocidade de cada um dos termos marcados pelo gênero que consti-
tuem o limite das possibilidades de gênero no interior do sistema de gê-
nero binário oposicional. Essa concepção do gênero não só pressupõe 
uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente 
que o desejo reflete ou exprime o gênero, e que o gênero reflete ou ex-
prime o desejo. (BUTLER, 2003, p. 45) 

 

17 Informações disponíveis no site do coletivo: <https://coletivocasa4.com.br/espaco> Acesso em: 
14 nov. 2020. 
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Figura 33 – Espetáculo “Salão”. 

 
Fonte: https://coletivocasa4.com.br/espaco 

 

O Coletivo Casa 4 enfrenta essas associações limitadas e imposições hete-

rossexuais levando ao palco homens dançando com outros homens. Faz parte da 

construção dramatúrgica do grupo criar a partir das reflexões sobre as vivências 

homoafetivas dos membros que compõem o grupo, questionando padrões e apre-

sentando ao público outras maneiras possíveis de dançar. 

O segundo trabalho do grupo foi nomeado “Me brega, baile!” e teve sua es-

treia em junho de 2019. De acordo com Guilherme Fraga, bailarino do grupo, du-

rante a construção do espetáculo, o grupo foi avisado de que o festival Mova-se, 

no qual haviam se apresentado, recebeu um processo que alegava que o espetá-

culo “Salão” não poderia ter classificativa livre, como foi apresentado no evento. 

Em conversa com o intérprete, foi possível identificar que esse caso de cen-

sura foi impulsionador no processo de criação de “Me Brega, Baile!”. O grupo optou 

por reproduzir e também se inspirar em duos encenados por casais heterossexuais, 

criando a “versão gay” dessas cenas, como nos conta Guilherme. 

Segundo a sinopse18, esse espetáculo 

 
é um mergulho no universo dos bailes de danças de salão. Devaneios e 
ambições de cinco bailarinos viados instauram a construção de uma 

 
18 Informações disponíveis no site do coletivo: <https://coletivocasa4.com.br/espaco> Acesso em: 
14 nov. 2020. 
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atmosfera bem romântica – e brega! Entre valsas, forrós e vale a pena ver 
de novo, uma grande celebração à diversidade em forma de baile espetá-
culo (COLETIVO CASA 4, 2019) 

 

Figura 34 – Espetáculo “Me brega, baile!”. 

 
Fonte: https://coletivocasa4.com.br/espaco 

 

As obras do coletivo têm como base as danças de salão, por isso o contato 

entre duplas é constante, mostrando as danças de par pela imagem e também pela 

imaginação. Os espetáculos trazem cenas com bastante contato físico entre os bai-

larinos, tendo até cenas de beijos, como vemos na imagem acima. Assim como nas 

demais obras heteronormativas, há toque, entrelaces de pernas e braços, conexão 

de olhares, mostrando que essa sensualidade pode existir entre pessoas, indepen-

dentemente de orientação afetiva ou sexual. 
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2  DANÇAS DE PAR – IMAGINAÇÃO 
                              
 

Escrita para o Corpo19 
“Fecho os olhos e respiro fundo. Aos poucos o ambiente à minha volta  

se transforma e o espaço vai se construindo... 
A música é o primeiro elemento a preencher meus sentidos. 

O forró começa baixinho e vai aumentando 
enquanto um sorriso aparece em minha boca. 

Sou tomada por uma alegria nostálgica, 
pelas memórias de um tempo em que estar ali era possível. 

Lembro-me que o ambiente aberto permitia que o vento 
percorresse em mim como um cafuné.  

Ali o frio não era problema, pois as pessoas preenchiam os espaços 
e movimentavam-se juntas, em abraços dançados. 

A luz era baixa, reflexo da luz que vinha de fora, 
criando um ambiente intimista. 

Do cantinho, ficava a observar homens e mulheres dançando. 
Os pares se formavam em diferentes configurações. 

Uma garota fechava os olhos ao deitar no ombro de sua parceira, 
enquanto ela a conduzia pelo espaço, como quem conduz a um passeio.  

Havia um par próximo a mim; eles dançavam olhando nos olhos um do outro, 
dava até vontade de olhar também. 

Um homem encostado na parede do outro lado 
parecia procurar alguém para dançar. 

Ele olhava para as pessoas que esperavam a próxima música começar, 
mas não saía do lugar. 

Pouco tempo se passou e outra música tocou, 
bem a que sempre me faz querer dançar. 

Caminhei entre as pessoas e percebi que alguém me olhava. 
Ele sorriu e me estendeu a mão. 

Aceitei o convite e partilhei com ele aquela dança. 
A música era macia e nos balançamos abraçados por um tempo. 

O contato foi fácil, como se já tivéssemos dançado antes. 
Ele me conduziu para um giro e retornei ao nosso abraço. 

Não queria sair dali. Aquele contato me deixava confortável e, 
como aquela garota, fechei os olhos. 

A sensação dos pés no chão se intensificou e me senti deslizar pelo piso. 
Mesmo com os olhos fechados, 

percebia um calor que se aproximava e se afastava: 
as outras duplas percorriam o salão ao nosso redor. 

Meu devaneio teve fim junto à música. 
Demorei alguns segundos para abrir os olhos e reconhecer o lugar novamente. 

Ele me agradeceu pela troca e seguiu a procura de outro par. 
Enquanto isso, ouvi uma voz conhecida me chamando. 

Convidei-a para dançar a próxima música, dessa vez um baião.  
Dançamos em um espaço pequeno, mais afastado dos outros pares. 

Enquanto a conduzia para um giro, conversávamos sobre a vida. 
Nosso riso era faceiro e, entre uma risada e outra, ela me contava, 

pelo corpo, a dança que queria dançar. 

 

19
 Texto escrito para a apresentação no 6o Congresso Científico Nacional de Pesquisadores em 

Dança, 2020 (Edição virtual). 
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Construímos uma dança a duas, 
partilhada em palavras e movimentos. 

A música acabou, mas seguimos dançando. 
Dessa vez ela me levava a passear, mas não pelo salão. 

Mais próxima do seu abraço, eu podia sentir o cheiro do seu perfume. 
Era um cheiro conhecido que eu não conseguia identificar.  

Ao abrir os olhos e retornar ao meu quarto, 
percebi que o corpo não esquece, mesmo que a memória se perca. 

E em mim eu queria guardar essas danças e tantas outras, para dançá-las novamente 
quando sentisse falta 

desse abraço partilhado no mover de dois corpos. 
“Somos corpos ávidos de outros corpos”, nos disse o autor20. 

Em tempos de abraços poucos, compartilhar uma dança é precioso,  
mesmo que seja numa lembrança.  

Hanna21 nos contou que a dança existe em uma dimensão de tempo, 
três dimensões de espaço e outra na imaginação. 

Percebi então que, ao dançar, 
eu mesma me levo para passeios inesperados, 

seja motivada por um cheiro, um som, ou um toque. 
Afinal, eu vou até onde vão meus sentidos22. 

E como é prazerosa essa dança! 
É sensual, pois nomeia-se assim os prazeres relacionados aos sentidos23. 

Para a Zamoner24, a dança de salão se destaca quando abordamos 
os prazeres obtidos pelo sentir, porque são diversos os estímulos. 

Se os sentidos são corpo é por ele que experienciamos o mundo e, 
mais que isso, é no corpo que residem os desejos 

e é para ele que a arte se destina25.  
Escrevo na tentativa de traduzir em palavras uma dança, 

pois a palavra é fonte de prazer26. 
Ela se dirige à razão, mas muito mais frequentemente ao corpo, 

assim como a arte. 
Corpo que dança e experiencia o mundo. 
Corpo que comunica, expressa e deseja”. 

 
01/09/2020 

Sofia Seraphim 
 
 
 A escrita me ajuda a dimensionar o que sinto. Falar sobre as percepções do 

espaço, as sensações que reverberam dos sentidos, é uma maneira de guardar em 

mim os momentos vividos. Foi assim que surgiu o texto que abre este segundo 

capítulo. 

 

20 (NUNES FILHO, 2012, p.72) 
21 (HANNA, 1999, p. 82) 
22 (NUNES FILHO, 2012, p.71) 
23 (ZAMONER, 2007, p.58) 
24 (ZAMONER, 2007, p.58) 
25(NUNES FILHO, 2012) 
26 (NUNES FILHO, 2012, p.34) 
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 Escrever acerca das memórias que tenho sobre dançar com alguém é uma 

forma de reviver os momentos em que era possível dançar junto, em par, em espa-

ços preenchidos de muitas pessoas, quando ainda não enfrentávamos uma pande-

mia. Nesses tempos de abraços poucos que vivemos, valorizo ainda mais a forma 

que encontrei para rememorar os momentos. 

 
As experiências são frutos de nossos corpos (aparato motor e perceptual, 
capacidades mentais, fluxo emocional etc), de nossas interações com 
nosso ambiente através das ações de mover, manipular objetos, comer, e 
de nossas interações com outras pessoas dentro da nossa cultura (em 
termos sociais, políticos, econômicos e religiosos) e fora dela. Dançar é, 
em termos gerais, estabelecer relações testadas pelo corpo em uma situ-
ação, em termos de outra, estabelecendo, nesse sentido, novas possibili-
dades de movimento e conceituação. (GREINER, 2003, p. 56) 
 

 Descobri em mim uma forma de experienciar o mundo; que o corpo que sou 

me possibilita estar com o outro e com o todo, sentir, aprender, dançar. Christine 

Greiner (2003) me ajuda a compreender que todas as interações são experiências, 

inclusive as que se dão no âmbito social e particular. Sendo assim, percebo a dança 

como uma experiência de si com o todo.  

 Para a autora, existem divergências entre filósofos, cientistas e artistas, mas 

no que diz respeito ao fato de que algo muda ao se expor à arte, parece haver uma 

concordância: 

 
algo muda e muda sempre quando se é exposto ao fenômeno artístico, 
seja como criador ou como espectador. Isso é evidenciado em todas as 
manifestações artísticas e no caso específico da dança, tornam-se mais 
evidentes alguns sinais da precariedade que caracteriza a condição do 
estar vivo. (GREINER, 2003, p. 49, 50) 
 

 Dentre as muitas possibilidades de pensarmos a dança, quando se trata da 

experiência, uma maneira importante de trabalhar a dança é vê-la como “um modo 

como o corpo organiza as informações no fluxo com o ambiente” (NEVES, 2008, p. 

101). 

 É importante considerarmos que o ambiente não é estático. Da mesma forma 

que interferimos nele, somo interferidos por ele. O fluxo é constante, e o ambiente 

no qual uma mensagem é emitida, seja ela em fala, movimento ou outra, influencia 

sua interpretação, como uma espécie de contexto-sensitivo (GREINER, 2003). 

 Acredito que, em se tratando de movimento, é importante abordarmos os 

sentidos, afinal, o corpo experiencia o mundo através dessas pontes do sentir. Ima-

gine comigo duas pessoas dançando juntas: 
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 Cada pessoa envolvida nesta dança tem uma percepção sobre si/seu corpo, 

seus desejos e suas vontades para aquele momento de dança que está sendo 

compartilhado com o par. A propriocepção pode estar pouco ou mais aflorada, mas 

a relação consigo existe, seja na organização de si para propor ou receber a pro-

posta para o próximo passo ou ao sentir os batimentos cardíacos e a respiração.  

É possível que, ao dançar com outra pessoa, com outra música ou em outro 

ambiente, estas percepções sejam diferentes, pois cada momento de dança tem 

sua particularidade. 

 Além disso, a qualidade do movimento do par pode transformar a dança. 

Algumas pessoas têm toques mais delicados e sutis, outras tem um tônus rígido e 

preciso. A adaptação ao parceiro é algo que pode acontecer ou não e ambas as 

reações são consequências desta relação. 

 Assim, podemos considerar que os sentidos estão presentes o tempo todo. 

Para além da propriocepção, há percepções do outro e do espaço, nos proporcio-

nando prazeres ou desprazeres.  

 

Figura 35 – Baile do Meio Dia 

 
Fonte: https://www.facebook.com/bailedomeiodiasalvador/photos/ 

a.1774554196107647/2748613138701743/ 

 

Agora, imagine que essa dupla está dançando em um ambiente composto 

por outras pessoas e uma trilha sonora. 
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A visão nos permite ver o/a parceiro(a) e seus movimentos, para comple-

mentar e interagir, assim como nos dá uma dimensão sobre o espaço em que a 

dança está acontecendo, se há outras duplas ao redor ou objetos, entre outras 

possibilidades. 

 A audição nos proporciona entrar em sintonia com a música, principalmente. 

Perceber qual o ritmo desta, se é rápida ou lenta, quais movimentos se adequam à 

música em questão. Enquanto isso, o olfato nos traz consciência do cheiro do am-

biente e da dupla, reverberando em sensações. Um perfume que agrade pode apro-

ximar os corpos, enquanto um cheiro desagradável para uma das pessoas a afaste.   

O tato, acredito, é um elemento primordial na relação entre corpo, ambiente 

e o outro. Através do tato pode-se dar a comunicação entre corpos que dançam, à 

exemplo das danças de salão. Para Nunes Filho, o tato medeia nossa percepção 

sobre o mundo. 

 
(...) o tato é o instrumento mais potente da nossa percepção. Por mais 
clara noção que tenhamos de alguma coisa, em geral não nos satisfare-
mos se não podermos tocá-la. O toque torna-se, assim, um elemento fun-
damental no contato através do qual somos capazes, não apenas de per-
ceber, mas também de receber um outro corpo. A pele não é, portanto, 
uma espécie de camada protetora, mas o ponto exato da nossa vulnera-
bilidade. Talvez seja essa uma das razões pelas quais nos vestimos, en-
cobrindo a pele. É através dela que nossa intimidade é invadida e devas-
sada. Ela não nos cobre: desnuda-nos. (NUNES FILHO, 2012, p.73) 

 
 Em dança podemos sentir, através do tato, a temperatura do espaço, o con-

tato com o chão, com as paredes, objetos e com outras pessoas. Reforço então 

que as relações com o ambiente são possíveis pelo corpo, pelos sentidos. O autor 

nos diz que o corpo vai até onde vão os sentidos. Partindo da compreensão de que 

sou corpo, prefiro adotar que eu vou até onde vão meus sentidos. 

 
Meu corpo é transcendente ao espaço físico limitado pela minha epi-
derme. Ele se estende até onde os sentidos por ele elaborados alcançam. 
Por exemplo, eu vejo ao longe um bosque; lá está meu corpo porque mi-
nha visão, a qual meu corpo elabora, lá chegou. Meu corpo vai aonde vão 
meus sentidos.  Minha imaginação e minha sensibilidade também são ve-
ículos de minha corporeidade. Se minha pele se arrepia com a beleza de 
uma música é porque meu corpo está também onde a música está sendo 
executada, não importa se num auditório ou num toca-discos. Meu corpo 
é capaz de captar a música e trazê-la até a mim, assim como é capaz do 
processo inverso, ou seja, de leva-la até outros corpos. (NUNES FILHO, 
2012, p.71) 
 

De acordo com Judith Hanna, a potência da dança está para além da lingua-

gem, da sua complexidade de comunicações, pois soma-se ainda o envolvimento 
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de todos os sentidos. Ou seja, à medida em que a dança comunica, seduz quem 

dança, e até quem assiste, através de um impacto multissensorial (1999, p. 45). 

Em se tratando dos sentidos, temos a sensualidade.  Antes de iniciar esta 

pesquisa, minha compreensão sobre a sensualidade estava limitada ao sexo. Por 

exemplo: uma dança realizada em um contexto sexual, como dançar para o namo-

rado ou namorada em um momento íntimo.  

 Porém, no decorrer da pesquisa, compreendi que sensual é um adjetivo que 

faz referência aos sentidos. Para Zamoner (2007), sensual qualifica algo que trans-

põe os sentidos. Também pode fazer referência aos prazeres relacionados à grati-

ficação dos sentidos. Sendo assim, ao denominar alguma dança como sensual, 

estamos dizendo que ela estimula e gratifica os sentidos. 

 Refletindo sobre estarmos em um processo contínuo de troca com o ambi-

ente através do corpo, me pergunto se a dança em geral poderia ser dita sensual. 

Se as experiências são fruto do corpo a partir das interações, a dança nos traz 

percepções sobre nós e o todo, perpassando os sentidos. Talvez toda dança seja 

sensual. 

A sensualidade também surge na exteriorização dos desejos. Todos deseja-

mos, mas muitos escondem esse aspecto estrutural de si mesmos e não são capa-

zes de exteriorizar; portanto, sensual também é alguém que não esconde seu as-

pecto desejante. 

A sensualidade é “um dos aspectos fundamentais e indispensáveis da vida 

humana” (NUNES FILHO, 2012, p. 82), e cultivá-la é essencial para uma saudável 

existência. Ao envolver os sentidos, a dança nos religa à sensualidade, à experiên-

cia humana da vida corpórea. 

Neves nos convida a observar que a dança reverbera em sensações, ima-

gens e memórias para quem dança, sendo este mais um indício de que os sentidos 

estão atrelados às experiências. 

 
Compreender como a consciência se relaciona com os aspectos incons-
cientes pode explicar o fato de que, ao se executar movimentos, percebe-
se que emergem sensações, imagens, memórias, que vão realimentar o 
movimento, sem que, muitas vezes, houvesse a intenção anterior de aces-
sar uma imagem específica. Simplesmente acontece (NEVES, 2008, 
p.78). 
 

 Venho, a partir desses estudos, compreendendo que os sentidos nos pro-

porcionam experienciar o mundo e traçar relações. Mas há ainda outro ponto 
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essencial para este entendimento: como compreendemos que isso acontece? A 

percepção é o que nos possibilita formar ideias sobre o mundo em um processo 

ativo (RIBEIRO, 2015). 

 Para Mônica Ribeiro (2015), a experiência perceptiva depende das capaci-

dades sensório-motoras e cognitivas do sujeito que percebe. Segundo a autora, a 

cognição é como conhecemos e aprendemos; e é construída na interação com o 

ambiente.  

 
A cognição como ação corporificada e não como processo interno reali-
zado pela mente, constrói-se na interação entre o corpo-mente e o ambi-
ente. Complementar a continuidade copo-mente como ambiente também 
implica considerar que o corpo-mente está embebido na cultura e na so-
ciedade. (RIBEIRO, 2015, p. 55) 
 

 Velloso (2010) completa a perspectiva sobre a percepção afirmando que 

esta é a consciência que acompanha o entendimento do que está acontecendo em 

determinada situação ou em nós mesmos; é entender o que se faz enquanto faz. 

Retomo com Ribeiro (2015) para vislumbrar que “Perceber é um modo de agir, é 

algo que se faz. O sujeito percebedor percebe por via do movimento físico e pela 

interação, lembrando que o movimento de um corpo é resultante de duas habilida-

des sensório-motoras” (p. 49). 

 Nossas experiências e percepções estão atreladas à forma como entende-

mos o mundo, em círculos de interações. Para Neves (2008), ao falar sobre o de-

senvolvimento da percepção, é necessário considerar os conceitos e valores, pois 

estamos falando da “maneira como damos significado ao mundo” (p. 97). Os signi-

ficados estão no corpo e no movimento, pois a “incorporação é fonte de sentido (p. 

97). 

 Parte das possibilidades de expressar as maneiras pelas quais enxergamos 

o mundo são as imagens que criamos ao dançar ou assistir uma dança. As imagens 

do corpo, para Greiner (2005), estão em um fluxo de imagens/pensamentos que 

não vemos, e as imagens em ações, as quais podemos perceber, traçando uma 

forma de organização em comunicação. Ela ainda explica que 

 
Quando Damásio se refere, portanto, ao termo “imagem” quer dizer um 
“padrão mental” com uma estrutura construída com sinais provenientes de 
cada uma das modalidades sensoriais (visual, auditiva, olfativa, gustatória 
e somatossensitiva ou somato-sensória). Essa modalidade somatossenti-
tiva inclui várias formas de percepção: tato, temperatura, dor, percepção 
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muscular, visceral, vestibular. Imagem não é portanto só visual, mas tam-
bém sonora e até muscular (...). (GREINER, 2005, p. 72) 
 

 A partir das imagens geradas pela percepção, sou levada a pensar no campo 

da imaginação. Pois, como vimos, essas imagens se relacionam com as 

experiências internas e externas, levando em consideração os pensamentos 

criados e as imagens observadas.  

Sendo assim, trago a reflexão de Hanna sobre as dimensões em que a 

dança acontece. Segundo ela, “A dança existe em três dimensões de espaço, uma 

de tempo e outra no reino da imaginação” (HANNA, 1999, p. 82). O que me faz 

lembrar dos devaneios a que somos levados ao dançar. Costumo dizer que, nas 

danças a dois, ao conduzir uma pessoa, levo-a para um passeio pelo espaço, mas 

também a um passeio pela imaginação de ambos, a minha, a dela e de quem as-

siste. 

É preciso considerar o corpo para além de seus sentidos concretos, e levar-

mos em consideração as relações da arte e do corpo que se estabelecem no campo 

da imaginação. Afinal, os pensamentos transbordam nossos desejos, até os impos-

síveis de serem concretizados. A criatividade está presente no campo da imagina-

ção e do pensamento, como também no corpo. A arte surge a partir dessas múlti-

plas possibilidades impulsionadas pelo desejo. 

 
Pensar é também um exercício de criatividade. Pensamento e imaginação 
são irmãos gêmeos. Enquanto o pensamento faz perguntas, a imaginação 
conta estórias. Enquanto o pensamento cria casos, a imaginação viaja 
através das fantasias, abrindo ambos novos e múltiplos espaços e trilhas 
para a mente e o desejo na sua constante busca das verdades ainda en-
cobertas. (NUNES FILHO, 2012, p.33) 
 

 Toda atividade criativa pode ser muito influenciada e até exaltada pelo ero-

tismo, segundo Andreas-Salomé, pois este “desperta em nós chama e calor” (1991, 

p. 89). A criatividade pode surgir pelas nossas diversas pulsões, que se intensificam 

ao exaltar nossas atividades favoritas e nossos desejos.  

 Nos processos de criação artística, a imaginação se exprime intensamente 

e os estímulos fundamentais para que isso aconteça seriam os verdadeiros estímu-

los do erotismo (ANDREAS-SALOMÉ, 1991, p. 33). Para a autora, há um misto de 

passado e presente que gera uma experiência fundamental para a criação artística. 
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Ao dançar não controlamos nosso imaginário e podemos despertá-lo através 

do movimento, assim como é possível pensarmos que o imaginário dos outros ao 

redor também pode ser afetado pela dança. A imaginação é livre. 

É a partir destes referenciais que construo a ideia das Danças de Par – Ima-

ginação. Sendo assim, é preciso considerar que as referências citadas anterior-

mente em Imagem caberiam aqui em Imaginação também, pois, através da imagem 

de duas pessoas dançando juntas, também é possível criar suas próprias relações.  

Para Hanna (1999), o espectador ganha poder ao tornar a pessoa que dança 

parte de seu próprio mundo, participando ativamente da criação de significado do 

que assiste. Então, busquei trazer para cá outras referências que me auxiliassem 

na ilustração desse par formado entre quem dança e quem assiste. Sendo assim, 

seguiremos com as vivências, filmes e obras que serão relatadas em apresentação 

por ordem cronológica. 

 

2.1  DANÇAS AO REDOR 

 

Para além das observações apresentadas no primeiro capítulo, ressalto aqui 

as relações que se dão entre quem dança e quem assiste, não apenas em apre-

sentações formais em palcos, mas também nos momentos de lazer. 

Em se tratando de danças que podem nos apresentar relações com a sexu-

alidade, existem as que se dançam individualmente ou coletivamente. Dançar sem 

tocar em outra pessoa não exclui a possibilidade de se relacionar com alguém, 

mesmo que este seja um espectador. 

Um exemplo na história da dança é o trabalho conhecido como “Tarde de 

um Fauno”, famoso pela temática do sexo abordada na obra de Vaslav Nijinski27. A 

obra é datada de 1912 e foi coreografada e dirigida por Nijinski. Segundo Hanna 

(1999), L’Après-midi d’um faune que em português poderia ser traduzida como 

“Tarde de um Fauno”, ultrapassou os limites da convenção da época.  

 
O balé carecia de virtuosismo, mas projetava calma e força elementares, 
magnetismo animal, provocação sexual e erotismo calculado. Um fauno, 
metade homem e metade animal, descansando sobre um penhasco ro-
choso, assusta as ninfas que se aproximam para se banhar. No final, o 

 

27 Um dos maiores nomes do balé russo, Nijinsky (1889-1950) foi reconhecido por suas habilidades 
como bailarino e, mais tarde, como coreógrafo. O bailarino marcou época com sua técnica apurada 
para a dança e criatividade em suas obras. 
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fauno encontra o lenço de uma ninfa e volta para seu posto se estendendo 
sobre a pequena peça como num ato de amor. (HANNA, 1999, p. 265) 
 

 Devido ao teor sexual da obra em que o bailarino encena movimentos de 

masturbação, Nijinski foi vaiado pelo público ao final da apresentação em Paris, e 

também duramente criticado pela imprensa. Por outro lado, a pesquisadora nos 

mostra que o artista foi aclamado pela obra polêmica: 

 
O famoso escultor Auguste Rodin se mobilizou para defender o balé de 
Nijinski com uma carta publicada em Le Martin: “Nenhum papel já revelou 
as qualidades extraordinárias do bailarino russo como L’Après-midi d’um 
faune, em que ele se mostra o modelo ideal que eu ficaria até muito satis-
feito em reproduzir na pedra.” O clamor causou uma corrida imediata pela 
procura de lugares para ver o balé (HANNA, 1999, p.265) 

 

Figura 36 – Nijinski em “L’Après-midi d’um faun” 

 
Fonte: Dança, sexo e gênero: signos de identidade, dominação, desafio e desejo (1999). 

 

 Segundo a autora, sob influência do trabalho de Nijinski foram criados balés 

com temas homossexuais, que rompiam o padrão heterossexual que se apresen-

tava até então. 

 
Balés com temas homossexuais e duetos de amor começaram a surgir 
seguindo os precursores em torno de Nijinski, mas com grande tato e, ha-
bitualmente, ainda disfarçados de alguma coisa mais. “Até o dueto sexual 
de homem e mulher”, diz Barnes (1974), “deve ser executado e concebido 
com um certo gosto que o confirme como arte erótica, não pornografia” 
(HANNA, 199, p. 324) 
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Podemos perceber que a relação entre dança e sexo já era percebida, e que 

os artistas se aproveitavam dela para criar seus trabalhos. Porém, com o cuidado 

de separar os vislumbres da arte das cenas de sexo consideradas pornográficas. 

O historiador materialista não pode, segundo Gagnebin, apenas colecionar 

fatos do passado. É preciso ser fiel à história presente para que, um dia, os registros 

do passado sejam libertados. Para o autor, o objetivo da crítica materialista não é 

o de estabelecer uma verdade absoluta sobre o material analisado, mas “tornar 

possível a descoberta de novas camadas de sentido até então ignoradas” (2018, p. 

42). Sendo assim, passo a trazer reflexões sobre as vivências que me foram pos-

síveis até o momento desta escrita. 

Olhemos um pouco para a plateia além do público que se senta em um teatro 

para assistir obras coreografadas. Pessoas que assistem alguém dançando em 

suas vivências sociais, como uma festa, por exemplo. Não importa o ritmo, ao dan-

çar, a pessoa pode estar sendo observada por outra no mesmo ambiente. E pode-

mos citar também alguém que publique em suas redes sociais um vídeo dançando 

e que será observado por outras pessoas em seus celulares. 

 Penso, por exemplo, sobre o funk e demais danças que trazem uma movi-

mentação mais sinuosa. Nos ambientes de festa que frequentava, antes da situa-

ção pandêmica que enfrentamos, com público de dezoito a trinta ou quarenta anos, 

o funk é um ritmo bastante presente. 

 
A história do funk carioca tem origem na junção de tradições musicais 
afrodescendentes brasileiras e estadunidenses. Não se trata, portanto, de 
uma importação de um ritmo estrangeiro, mas sim de uma releitura de um 
tipo de música ligado à diáspora africana. Desde seu início, mesmo can-
tado em inglês, o funk foi lido entre nós como música negra, mais próxima 
ao samba e aos batuques nacionais do que a um fenômeno musical alie-
nígena. Portanto, contar a história do funk carioca não se restringe a re-
memorar a chegada do soul e dos bailes black no Brasil, mas envolve a 
percepção de que essa música negra estadunidense foi incorporada aos 
ritmos que já pulsavam na formação cultural da nossa sociedade. (FA-
CINA, 2009, p. 2, 3) 
 

Segundo a autora, a cultura funk é marginalizada e criminalizada. É tida 

como uma ameaça pelo olhar colonial que aponta para a hipersexualização e a 

problematiza. Porém, o funk28 é uma forma de expressão dos corpos periféricos e 

 

28 Para aprofundamento no tema, buscar as seguintes referências: FACINA, Adriana. “Não me bate 
doutor”: funk e criminalização da pobreza. V ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares 
em Cultura. Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador, 2009. / LOPES, Adriana Carvalho. Funk-
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traz nos movimentos dos quadris uma potência de enfrentamento aos preconceitos 

sofridos por essa camada da sociedade. 

Sobre essa dança especificamente, observo nas redes sociais e nas festas 

que a percepção desta remete ao imaginário sexual. Mulheres assistem vídeos de 

homens rebolando nos aplicativos e fazem elogios a sua movimentação de quadril, 

sobre seu corpo, ou relatam que gostariam de ter um marido ou namorado como 

eles. 

Homens deixam comentários elogiando mulheres, mas também desrespeitando 

as pessoas que postam seus vídeos dançando, dizendo o que gostariam de fazer 

com aquela pessoa durante o sexo, por exemplo. Mais um sinal da forma como o 

sistema patriarcal não impõe limites aos homens que, por sua vez, se sentem no 

direito de expressar o que pensam, desrespeitando outras pessoas, principalmente 

as mulheres, como se essa ação os tornasse mais homens. Pessoas desconheci-

das que se sentem no direito de expor seus desejos com aquelas pessoas por sim-

plesmente vê-las rebolar. “Quem eu sou, e com quem, com quantos compartilho a 

intimidade são perguntas que as ilusões da dança formulam” (HANNA, 199, p. 309). 

Em contraponto, homens e mulheres falam sobre como se sentem bem dan-

çando ao som de letras de músicas que abordam as relações sexuais. Talvez a 

sensação de se exibir, para algumas pessoas, seja prazerosa e por isso valorizada. 

Por mais que possamos encontrar prazer na relação com o outro, seja pelo 

toque, por ser observado ou observar, o prazer é individual. Não é possível sentir 

o prazer do outro, mas com o outro. E ao exibir-se é possível provocar o desejo, 

causando prazer em si mesmo. 

Podemos observar a dança ser utilizada para mostrar ao sujeito desejado as 

habilidades de quem o deseja, além de instigar um imaginário associado ao uso 

dessas capacidades durante a relação sexual.  

 
Em suma, a linguagem do corpo através da dança pode conduzir uma 
comunicação de impacto mais imediato do que o verbal, na explicação da 
sexualidade e na modelagem do papel sexual, pela atenção que atrai para 
o movimento, por suas qualidades semelhantes à da linguagem da pala-
vra, seus fartos significados que se multiplicam, seu ataque multissenso-
rial, composto de variáveis que mudam atitudes e opiniões, e sua acessi-
bilidade, sua humanidade. (HANNA, 1999, p. 53) 
 

 

se quem quiser no batidão negro da cidade carioca. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual 
de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, 2010. 
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 Sinto que devo dizer que a questão das músicas que muitas vezes objetifi-

cam as mulheres e normalizam situação de estupro são muito problemáticas, por 

reforçar a pressão masculina sobre as mulheres. Essas letras são frutos de uma 

cultura machista, patriarcal e heteronormativa que cantam sobre uma mulher que 

satisfaz o prazer masculino, como é esperado das mulheres na sociedade: ser um 

objeto para a satisfação dos homens. 

Mas como alguém que consome essa produção musical, considero que há 

também as letras que falam sobre a liberdade sexual feminina e seu prazer. Pode-

mos observar cantoras e compositoras escrevendo sobre o sexo por sua perspec-

tiva, inclusive rompendo a lógica heterossexual e pautando a homossexualidade 

feminina e a bissexualidade. 

 Nas festas é comum vermos pessoas que assistem às outras dançarem ou 

então participam como podem: se aproximando ou dançando junto, buscando uma 

forma de criar um diálogo. Como vimos anteriormente, a dança inserida em contex-

tos sociais cria uma ponte para a aproximação entre as pessoas. 

Acredito que, como afirma Hanna (1999), as imagens comunicam através do 

corpo que dança e estão presentes símbolos e signos que retratam as relações 

com nossa sexualidade em um sentido amplo. Ou seja, através da dança podemos 

perceber a comunicação, expressão e as relações estabelecidas entre os corpos. 

Encontro conexão entre a movimentação dos quadris no funk e nas relações 

sexuais. Ver um quadril rebolando talvez nos faça imaginá-lo em um contexto se-

xual, até porque aprender essas movimentações de quadril pode potencializar o 

prazer durante o ato. A associação das posições da dança com as relações sexuais 

também é possível, pois ao empinar o quadril para dançar, as imagens se aproxi-

mam de algumas posições sexuais. 
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Figura 37 – Cantora Anitta dançando funk em show. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/anitta/ 

 

Esses contextos também estão presentes em boates e casas noturnas, com 

shows de strip-tease de homens e mulheres para um público que paga para assistir 

as apresentações e, em alguns lugares, para passar um momento a sós com uma 

das dançarinas ou dançarinos. Os profissionais, homens e mulheres, se exibem 

nos palcos ou rebolando próximos aos homens ali presentes. Por vezes, a intenção 

é entreter, mas em outras o objetivo é ser a pessoa escolhida para prestar o serviço 

sexual para o cliente. Assim como os strippers que reproduzem posições sexuais 

dançando sozinhos ou mesmo com as mulheres que assistem o show.  

Hanna (1999) afirma que “a percepção das pessoas bem pode ser afetada 

pela relação da dança com os indicadores sexuais da vida diária” (p. 228). Assim 

vemos que a associação entre dança e sexo depende também das experiências de 

quem a pratica e do público. Hanna ainda nos diz que a sexualidade presente na 

dança foi reconhecida há muito tempo, assim como sua capacidade de excitar. Fa-

zendo um panorama com as danças sociais que, como veremos, eram reguladas 

pelos toques ditos apropriados, essa associação é antiga. 

 Para a autora, a comunicação da dança acontece para além de quem dança. 

Ela acredita que “um espectador pode ganhar poder apreendendo e sujeitando o 

executante como um objeto do seu próprio mundo” (p. 45); ele participa ativamente 

da criação do significado daquilo que está a assistir. Sendo assim, não controlamos 

o que o outro pode imaginar ou sentir quando nos assiste dançar. 
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Para além das danças citadas até aqui, gostaria de ressaltar algumas que 

são comumente levadas para os momentos íntimos, apresentadas ao sujeito dese-

jado: o outro. 

Apesar de não trabalhar diretamente com danças do ventre, strip-tease ou 

pole dance, por exemplo, ao relatar que sou professora de dança, já fui questionada 

diversas vezes se sabia dançar ou ensinar estas danças. Mulheres me pediam para 

ensiná-las a dançar para o namorado ou marido, uma associação popular sobre 

estas danças. Porém, é importante ressaltar que cada uma dessas linguagens tem 

suas particularidades e suas contribuições no desenvolvimento de seus pratican-

tes, não se limitando ao objetivo sexual. 

Para Marília Silveira (2018), a dança do ventre foi sexualizada pelo olhar 

masculino. Assim como em outras danças, se tiradas de contexto, podem servir ao 

sistema patriarcal que objetifica as mulheres. 

 
O que podemos inferir é que os registros desta arte (e de muitas outras) 
foram escritos e creditados a partir do olhar e da fala dos homens, e não 
das mulheres. A voz feminina se perdeu. E, o que ficou, foram as interpre-
tações masculinas e o desconhecimento entre uma cultura e seu olhar 
sobre ela. (SILVEIRA, 2018, p. 95) 
 

 Novamente temos a dança sendo vista de acordo com as experiências de 

quem a observa. Homens inseridos nesse sistema que oprime mulheres transfor-

mando sua expressão em algo que serve a eles. 

 
Os homens e as mulheres são construções metonímicas do sistema hete-
rossexual de produção e de reprodução que autoriza a sujeição das mu-
lheres como força de trabalho sexual e como meio de reprodução. Essa 
exploração é estrutural, e os benefícios sexuais que os homens e as mu-
lheres heterossexuais extraem dela, obrigam a reduzir a superfície erótica 
aos órgãos sexuais reprodutivos e a privilegiar o pênis como o único cen-
tro mecânico de produção de impulso sexual (PRECIADO, 2014, p. 26) 
 

Quando me perguntavam se eu dançava, havia dois motivos aparentes: ho-

mens que questionavam por se interessarem em me ver dançar para eles ou mu-

lheres que gostariam de aprender a dançar para alguém. E, assim como me sentia 

com relação às danças de salão, me entristecia que o interesse dessas pessoas 

sobre essas danças fosse apenas sexual, pois as danças podem ser praticadas e 

experimentadas pelo prazer do movimento, por uma relação de nós para nós, den-

tre outros tantos motivos particulares. 



94 

 

Porém, como nos diz Lauretis (2019), a sexualização dos corpos femininos 

tem sido alimentada pela arte, cultura popular, pela ciência e pela religião, transfor-

mando-se em uma questão central sem a menor problematização. Essa objetifica-

ção do corpo feminino era um dos motivos que me fazia afastar a dança das rela-

ções com sexualidade e sexo. 

O lugar de objeto para o prazer do outro que desconsidera o próprio desejo 

é violento. Entender o erótico como poder, aliado à sexualidade, me permitiu criar 

novas perspectivas. 

Audre Lorde (2009) nos diz que a sociedade ocidental desvalorizou o erótico. 

De acordo com ela, nós, mulheres, fomos ensinadas a desconfiar desse poder. 

Aprendemos que anular nossos desejos, nossas pulsões, seria o caminho para nos 

tornar fortes frente ao sofrimento que a sociedade nos impõe. Para a autora, essa 

força é uma ilusão, porque está baseada nos conceitos masculinos de poder. 

Ao tentar resistir às violências que nos são impostas dentro desses padrões 

opressores do patriarcado, do machismo e da heteronormatividade, nos afastamos 

de nossos próprios poderes. Porém, “em contato com o erótico, eu me rebelo contra 

a aceitação do enfraquecimento de todos os estados que não são próprios de mim, 

que me foram impostos, como a resignação, o desespero, o auto-aniquilamento, a 

depressão, a auto negação” (LORDE, 2009). 

A partir da pesquisa, reconheço que a sexualidade, também pode ser um 

lugar muito potente para a construção das relações, o autoconhecimento e o prazer, 

inclusive sexual. Além de um espaço de questionamento dos padrões impostos. 

 
A dança é um meio capaz de atrair e reter o olhar, um meio no qual o ser 
humano se identifica, onde conserva ou elimina seus limites. Sensações 
e ideias sobre a sexualidade e os papéis sexuais (também mencionados 
como gênero) tomam forma da dança. (HANNA, 199, p. 13) 
 

A dança pode ser uma forma de aproximar as pessoas, tanto em uma dança 

em dupla como individual, criando uma relação com o outro, despertando um inte-

resse. Para Zamoner (2007), “Pessoas que são consideradas pelos padrões atuais 

de estética como ‘feias’, dançando levemente e bem, são lindas, atraentes e des-

pertam o desejo sexual de observadores” (p. 47). Ou seja, saber dançar pode ser 

uma habilidade excelente para gerar conexão e interesse, assim como veremos no 

capítulo seguinte, por meio do retrato de Bourdieu (2006) sobre os camponeses. 
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Em se tratando de obras coreográficas, gostaria de pautar que a relação 

entre a dança e sexualidade pode estar na intenção, como afirma Hanna (1999): 

 
Dentro de uma perspectiva global, o sexo e a dança estão associados de 
múltiplas maneiras que nem sempre são mutualmente excludentes. Suas 
associações podem ser vistas agrupando-se na base da intenção, da fun-
ção e das imagens dos papéis sexuais.  (HANNA, 199, p. 83) 
 

 Um corpo nu, por exemplo, não necessariamente representa esta relação. 

Por vezes, a nudez é utilizada para tratar do corpo em suas funções como levantar, 

deitar, lançar, se distanciando das pautas do prazer e das relações sociais. 

Por isso, trago duas obras em dança contemporânea em que o corpo nu é 

exposto sem a intenção de seduzir ou sexualizar o trabalho. Primeiramente “Aquilo 

de que Somos Feitos” (2000) da Lia Rodrigues29 Companhia de Danças. A partir 

do site da companhia30, podemos compreender que o espetáculo discute desigual-

dades sociais em um manifesto em que o corpo é apresentado com suas formas e 

movimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Nascida em 1956 na cidade de São Paulo, Lia Rodrigues estudou balé clássico e se formou em 
História na Universidade de São Paulo. Após uma temporada na França, ela retornou ao Brasil e 
mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1990 fundou a própria companhia de dança, circulando por 
mais de 25 países.  
30 Informações do site da Lia Rodrigues Companhia de Danças. Disponível em <http://www.liarodri-
gues.com/page2/styled-8/styled-22/index.php> Acesso em 28 jan. 2021. 
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Figura 38 – “Aquilo de que Somos Feitos” 

 
Fonte: https://www.ciadanilima.com.br/portfolio/2007-corpo-politica-e-discurso-na-danca-

de-lia-rodrigues/ 

 

O segundo trabalho, também da Lia Rodrigues Companhia de Danças, data 

de 2002 e é intitulado “Formas Breves”. Em entrevista ao jornal O Estado de São 

Paulo31 a diretora afirma que a obra dá continuidade a uma parte de "Aquilo de que 

Somos Feitos”. Na matéria nos é apresentada uma obra sobre carnes e ossos, 

sobre um corpo com forma, peso, volume, com velocidade e ocupando um espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Informações do site da Lia Rodrigues Companhia de Danças. Disponível em <http://www.liarodri-
gues.com/styled-10/styled-44/index.php> Acesso em 28 jan. 2021. 
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Figura 39 – “Formas Breves” 

 
Fonte: http://www.liarodrigues.com/page2/styled-8/styled-19/index.php 

 

Essas obras, dentre outras possíveis, são exemplos de que um corpo pouco 

vestido, seminu ou completamente nu não necessariamente traz uma conotação 

sexual para a cena. Assim como dançar com o outro, em relação, não qualifica uma 

perspectiva de sedução ou sexo. Por outro lado, não haver a intenção de pautar a 

sexualidade tanto dos criadores, diretores ou bailarinos, não impede que o público 

trace suas próprias relações, a partir de suas vivências. 

 

2.2  FILMES 

 

Neste tópico passaremos aos títulos, que serão apresentadas em ordem cro-

nológica, de acordo com seu lançamento. 

 
2.2.1 Moulin Rouge 

 

Lançado em 2001, o musical “Moulin Rouge” tem como cenário uma casa de 

shows, ou uma casa de prazeres, como citado na introdução. Frequentada por ho-

mens ricos, a casa conta com muitas mulheres que dançam para esses homens, e 

também podem transar com eles. 

 Nos eventos, as dançarinas levantam suas grandes saias, mostrando suas 

pernas aos presentes. Satine, a garota mais desejada da casa, surge no teto, em 
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um número de música e dança, sendo observada por homens boquiabertos com 

sua beleza e habilidades. Ela rebola próxima ao rosto de alguns homens, vestindo 

uma saia pequena que deixa seu corpo à mostra.  

 

Figura 40 – Apresentação de Satine 

 
Fonte: Filme “Moulin Rouge” 

 

 As mulheres dançam em coro, mas a atenção masculina está voltada para 

Satine. Ela finge ser inocente, com gestos tímidos, porém também se mostra se-

xual, com um olhar provocante e decidido. Após sua apresentação, as dançarinas 

escolhem seus pares para dançar. Satine, em cena, é símbolo do estereótipo de 

mulher passiva e objetificada, como deseja o patriarcado. 

As mulheres acariciam os homens, passando as mãos por seus corpos e se 

abaixando na frente deles. Cambres exibem seus decotes profundos para os par-

ceiros. O apresentador do show reforça em seu discurso que as dançarinas estão 

disponíveis para eles, buscando um par para a noite. Mais uma vez vemos mulhe-

res tratadas como objeto, como mercadoria, e a dança compõe a vitrine. 
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Figura 41: As dançarinas do Moulin Rouge 

 
Fonte: Filme “Moulin Rouge” 

 

 Outra cena em destaque é o tango de Roxanne32, que aborda em sua letra 

a história de uma prostituta que se deita com vários homens, despertando ciúme 

em seu amado. O personagem narra a paixão, a desconfiança e o ciúme enquanto 

a dançarina se move com ele e tantos outros que a tomam nos braços, tocando-a 

firmemente. Por sua vez, a dançarina se entrega de um para outro, deixando-se 

deslizar pelos corpos, mas oferecendo sua mão a quem estiver por perto. 

 

Figura 42: O Tango de Roxanne 

 
Fonte: Filme “Moulin Rouge” 

 

 
32 Roxanne é uma canção original da banda The Police e foi composta por seu vocalista, que ima-
ginou como seria estar apaixonado por uma das prostitutas lindas que viu nas ruas.  Disponível em 
<https://brasil.elpais.com/smoda/2020-06-13/quem-foram-a-roxanne-do-police-e-a-lola-dos-kinks-
as-historias-por-tras-de-5-cancoes-com-o-nome-de-mulher.html> Acesso em 22 jun. 2021. 
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 Quando outros pares se juntam à cena, dançam um tango coreografado em 

que os homens seguram suas parceiras pelos punhos com força, jogam-nas no 

chão, transparecendo o ciúme e a possessividade da letra da música. 

 De acordo com Lauretis (2009), a diferença entre os gêneros não é atraves-

sada somente pelo sexo, mas também pelas separações de raça e classe. Para a 

autora, os sujeitos são construídos por meio de códigos linguísticos e representa-

ções culturais. 

 “Moulin Rouge” é exemplo da forma como as mulheres, geralmente as de 

menor poder aquisitivo, são tratadas quando precisam recorrer à prostituição. Os 

homens as analisam de acordo com o que consideram desejável e escolhem uma 

para “comprar” por um tempo. Ao assistirem essas apresentações, os homens po-

dem se imaginar com uma ou várias delas durante o ato sexual antes de fazer seu 

“investimento”. 

Roxanne demonstra a postura de posse que o homem assume ao vê-la com 

outros, como se ela realmente fosse sua propriedade. Uma perspectiva machista e 

patriarcal representada nos cinemas como uma forma de amor e proteção do ho-

mem sobre a mulher. 

 

2.2.2 Vem Dançar 

 

 “Vem Dançar” data de 2006 e nos conta a história de um professor de danças 

de salão, Pierre, que começa a ministrar aulas para jovens de uma escola na peri-

feria. Durante todo filme podemos ver como a dança é retratada em relação à con-

quista amorosa e/ou sexual. Primeiramente, nos é mostrado que seus alunos fre-

quentam festas nas quais a dança está presente. Eles se movem sozinhos ou em 

pares, rebolam juntos, mostrando o que sabem fazer para os parceiros que lhes 

interessam. 

 Em sua escola de dança há uma aluna com dificuldades para dançar e ela 

afirma ao professor que gostaria de dançar como sua colega, Morgan, e, ao olhar 

para ela, afirma que “é como fazer sexo na pista”.  
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Figura 43 – Morgan ensaiando com seu parceiro 

 
Fonte: Filme “Vem Dançar” 

 

O professor se aproveita dessa observação da aluna para convidar Morgan 

a se apresentar para a turma da escola. Pierre e ela dançam tango, deixando os 

alunos e alunas impressionados. Um dos garotos comenta com seu colega sobre 

a performance do professor, afirmando que ele está tentando conquistar a dança-

rina. O casal se move em abraços, entrelaces de pernas e alteram entre estarem 

juntos, se afastarem e buscarem pelo encontro novamente. 

Essas duas cenas ilustram o poder que o público tem de elaborar significa-

dos às danças que observam. 

 

Figura 44 – Alunos observando Pierre e Morgan dançando 

 
Fonte: Filme “Vem Dançar” 
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Depois da apresentação os alunos elogiam a dança deles e pedem para 

aprender a dançar do mesmo jeito. O professor questiona aos garotos “Quantos de 

vocês gostariam de comandar uma mulher desse jeito?” e todos levantam as mãos. 

Para as garotas a pergunta é “Quantas de vocês gostariam de ter o poder de atrair 

um homem desse jeito?”. 

A ideia de dominação e sedução está muito presente nas danças de salão, 

onde conduzir significa dominar, papel que é atribuído aos homens, e ser conduzida 

é atrelado a passividade e embelezamento da dança pela mulher. Em breve con-

versaremos sobre as possibilidades que destoam desse padrão machista, sexista 

e patriarcal. Por ora, é preciso pensar que esta lógica opressora é que ganha es-

paço nos cinemas e é perpetuada para praticantes de dança e pelo público simpa-

tizante. 

Nas aulas seguintes, Pierre ensina aos alunos sobre o tango. Fala sobre a 

importância dos encaixes das coxas e alerta os garotos dizendo para eles não fica-

rem muito animados com o contato e as garotas para não ficarem muito assusta-

das.  

 

Figura 45 – Tango de Pierre e Morgan 

 
Fonte: Filme “Vem Dançar” 

 

Em outras aulas, podemos perceber que os alunos e alunas têm vergonha 

de formar pares, de se tocar e estar próximos, pelo menos nos primeiros momentos. 

Essa vergonha se confirma quando um dos alunos aparece na casa do professor 

para dizer que ele não quer mais dançar com sua parceira, pois ele tem uma fama 
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de “pegador” e não quer que as pessoas achem que ele está interessado por ela. 

Registros do racismo e gordofobia, pois sua parceira é uma mulher negra e gorda 

que sofre preconceitos por ser quem é e ele não quer ser associado a ela. Ao longo 

do filme, ele se permite romper com as barreiras do preconceito e os dois formam 

um casal. 

 Em uma das cenas, o professor é questionado pela escola sobre a impor-

tância de suas aulas. Ele explica aos pais, ao dançar com a diretora, que através 

da dança ele pode ensinar às garotas adolescentes a ter confiança em si mesmas 

e que por isso elas não permitiriam que qualquer homem as engravidasse preco-

cemente. Assim, como ensina aos garotos a tratar as garotas com respeito e que 

isso refletirá na forma como tratarão as mulheres no decorrer de suas vidas. 

 Esse trecho aborda o respeito com as parcerias, o que é de suma importân-

cia; porém, por mais que fale sobre a autoconfiança das mulheres, elas ainda são 

retratadas como passivas enquanto os homens permanecem dominantes. 

 

Figura 46 – Pierre dançando com a diretora 

 
Fonte: Filme “Vem Dançar” 

 

 Durante as aulas e ensaios, dois alunos se mostram interessados pela 

mesma garota, desejando dançar com ela. O professor propõe então que eles de-

cidam juntos, os três, quem dançará qual ritmo. No final do filme eles dançam um 

tango em trio, disputando na pista a atenção dela. Enquanto a garota dança com 

um, oferece a mão ao outro, dividindo-se entre os dois. 
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 O trio, apesar de retratar a mulher como poderosa e autoconfiante, também 

a coloca como objeto a ser disputado e conquistado por um dos homens. No final, 

ela parece optar pelos dois, o que é incomum nas demais referências. 

 

Figura 47 – Tango em trio 

 
Fonte: Filme “Vem Dançar” 

 

2.2.3 Magic Mike 

 

 Lançado em 2012, “Magic Mike” é a história de um stripper e seus compa-

nheiros em uma jornada para voltarem a dançar e fazer shows. Na primeira cena 

de dança Mike está na garagem de sua casa e utiliza seus instrumentos da serra-

lheria em frente ao quadril, simulando seu pênis, em movimentos para frente e para 

trás. 

Ele rebola na pilastra do galpão, desliza pela mesa e, deitado, encaixa o 

quadril em movimentos de vai e vem, como se estivesse por cima de alguém, pe-

netrando. Sua dança parece ter uma plateia, mesmo que ele esteja sozinho no gal-

pão. Esse é um dos diversos momentos em que os dançarinos usam objetos que 

fazem alusão ao falo em suas apresentações. 
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Figura 48 – Mike movendo o quadril para frente e para trás 

 
Fonte: Filme “Magic Mike” 

 

 Em uma loja de conveniência, um dos bailarinos é desafiado a fazer a aten-

dente sorrir. Para isso ele caminha devagar, movendo os ombros, se apoia em uma 

geladeira e pega uma garrafa de água. Para abrir, coloca em frente ao quadril e 

aperta, jorrando água, podendo nos fazer imaginar que ele estivesse ejaculando. 

Ele se deita no chão fazendo ondulações e exibe seu corpo sem camisa, fazendo 

poses durante a dança. 

 

Figura 49 – Dança na loja de conveniência 

 
Fonte: Filme “Magic Mike” 

 

 Em uma visita do grupo a uma casa para mulheres, vemos os shows de 

alguns dançarinos. Alguns estão seminus e outros se despem durante a dança. 
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Eles mostram seus músculos definidos e dançam rodeados de mulheres que jogam 

notas de dinheiro para eles em retribuição ao show que assistem. 

 Os dançarinos abraçam as garotas e permitem que elas os toquem até nas 

partes íntimas, mas não há beijos. Em alguns shows, eles manipulam as mulheres, 

conduzindo-as para as posições que precisam que elas estejam para poder mostrar 

suas habilidades: carregam as mulheres no colo, as deixam em quatro apoios, as 

giram no chão, dentre outras coisas. 

 

Figura 50 – Exemplo de posição a qual as mulheres são conduzidas 

 
Fonte: Filme “Magic Mike” 

 

 Os números finais são conduzidos por uma apresentadora que diz às mu-

lheres que todas elas são rainhas e que serão exaltadas pelos reis que se apresen-

tarão naquela noite. Os strippers encenam personagens como pintor, cozinheiro ou 

cantor para apresentar seus números, e convidam alguma mulher da plateia para 

subir ao palco. 

 Durante o show, eles tocam em seus membros, utilizam elementos de for-

mato parecido para fazer uma espécie de representação, lambem os objetos 

olhando fixamente para as mulheres na plateia, despem suas roupas e rebolam 

apenas de cueca próximo ao rosto de suas convidadas. 

 

 

 

 

 



107 

 

Figura 51 – Stripper rebolando por cima de sua convidada 

 
Fonte: Filme “Magic Mike” 

 

 Para o número final, a apresentadora questiona a plateia, estritamente femi-

nina, se elas utilizam métodos contraceptivos para poderem assistir e participar da 

próxima apresentação. Ela afirma que só as mulheres “crescidinhas” poderiam ficar 

para o número final. Uma afirmação muito limitante, pois remete ao sexo reprodu-

tivo, enquanto aquelas mulheres estão interessadas no prazer sexual que os dan-

çarinos poderiam proporcionar se transassem com elas, além de refletir a associa-

ção do prazer sexual apenas ao falo, vista nas movimentações com uso de objetos 

que representam o pênis dos dançarinos. 

 

Figura 52 – Apresentação Final 

 
Fonte: Filme “Magic Mike” 
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“Magic Mike” é, talvez, o melhor exemplo que eu poderia trazer sobre a 

dança de par que se forma através da imaginação. Em todas as cenas, os bailarinos 

se exibem em busca de estimular a plateia, e essa afetação acontece através do 

imaginário dessas mulheres que já têm referências sobre sexo (muito baseadas em 

penetração, por reflexo da heteronormatividade falocêntrica que valoriza a penetra-

ção em detrimento de outras práticas sexuais) e sobre prazer. Cada uma dessas 

mulheres pode desejar ser o par de um desses bailarinos, a escolhida para partici-

par do show, e, quem sabe, transar com algum deles. 

 

2.2.4 Pose 

 

 A série estadunidense “Pose” estreou em 2018 por uma plataforma de stre-

aming e se passa nos anos 80 e 90. Na contramão da heteronormatividade, a série 

nos apresenta a cultura ballroom33 por meio dos bailes produzidos e frequentados 

pelo público LGBTQIA+ negros e latinos. 

 

Figura 53 – Baile em “Pose” 

 
Fonte: Série “Pose” 

 

 

33 “Os Ballrooms, cuja origem data em meados do fim da década de 1970 na cidade de Nova York, 
mas que provêm das práticas dos bailes de fantasia e drag queen iniciados no começo do século 
XX, é uma cultura LGBT baseada em práticas de performance, competições e estruturas de apoio 
social e emocional para seus membros (...) Os Ballrooms surgem, dessa forma, como espaço não 
apenas de entretenimento para esses grupos, mas principalmente como um local seguro e de cria-
ção de estruturas de proteção social para esses indivíduos subjugados a processos extremos de 
marginalização.” (SANTOS, 2018, p.10) 
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 Nos bailes podemos acompanhar movimentações que contradizem o padrão 

visto nos demais títulos sobre o que é ser homem ou mulher. A dança aparece 

como forma de refúgio e liberdade para os personagens marginalizados por suas 

orientações ou identidades de gênero, classe e raça.  

 Para Lauretis (2019), existem três conjuntos de relações sociais: classe, raça 

e sexo-gênero. De acordo com a autora, homens e mulheres se posicionam dife-

rentemente nessas relações, mas as mulheres são afetadas de forma diferente por 

esses conjuntos, sendo alvo de um sistema opressor.  Pose ilustra um pouco das 

diferenças entre homens gays e mulheres trans. Enquanto eles sofrem preconceito 

por sua orientação sexual, elas são ainda mais marginalizadas, desrespeitadas e 

violentadas. 

 O enredo aborda a prostituição à qual mulheres trans são submetidas pela 

falta de oportunidade de empregos, o preconceito contra o HIV que, na época, era 

considerado um vírus que afetava apenas homossexuais, a violência física e psi-

cológica destinadas a essa população e muitas outras situações que questionam o 

preconceito com a diversidade. 

 

Figura 54 – Apresentação no baile 

 
Fonte: Série “Pose” 

 

 A dança aparece nos desfiles competitivos entre as casas, que buscam re-

conhecimento por suas apresentações. A dança vogue nos é apresentada por sua 

origem nos bailes e acompanhamos um pouco do processo pelo qual esta lingua-

gem passou, antes de ser assimilada e apropriada pela cantora Madonna e apre-

sentada ao mundo por seu clipe “Vogue” em 1990.  
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 Lauretis nos leva a compreender que as noções do que é ser homem ou ser 

mulher nessa sociedade binarista que apaga outras existências são construídas 

socialmente, produzindo-se e depois reproduzindo-se, sendo atravessadas pelas 

relações de classe e raça: 

 
O sistema de sexo-gênero, enfim, é tanto construção sociocultural quanto 
aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado 
(identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status dentro da hie-
rarquia social etc.) a indivíduos inseridos na sociedade. Se as representa-
ções de gênero são posições sociais que trazem consigo significados di-
ferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se representar 
como masculino ou feminino subentende a totalidade daqueles atributos 
sociais. Assim, a proposição de que a representação de gênero é a sua 
construção, sendo cada termo a um tempo o produto e o processo do ou-
tro, pode ser reexpressa com mais exatidão: "A construção do gênero é 
tanto o produto quanto o processo de sua representação”. (LAURETIS, 
2019, p. 126) 

 

 A série é baseada no documentário “Paris Is Burning”, lançado também em 

1990, que apresenta os bailes LGBTQIA+ com registros reais da cena ballroom, 

celebrando a diversidade e atuando politicamente contra o sistema que os oprime. 

No que se refere as danças de par, considero que a série estabelece relação com 

o público pela imaginação, trazendo para nós e para o público nos bailes referên-

cias sobre sexualidade e formas outras de nos relacionarmos. 

 

2.3  OBRAS COREOGRÁFICAS 

 

 Como conversamos anteriormente, o público tem papel ativo na criação de 

significados para as danças, através da imaginação. As imagens apresentadas pe-

las obras coreográficas se relacionam com as experiências dos espectadores, po-

dendo ganhar significados de acordo com os desejos de cada um. 

 Para ilustrar as Danças de Par – Imagem, selecionei obras com as quais tive 

contato antes de ingressar no mestrado e também trabalhos que foram identificados 

a partir do processo de pesquisa, por meio da busca por relações entre dança, 

sexualidade e sexo. 

 Outro fator importante para a seleção das obras foi a disponibilidade destas 

em sites oficiais das companhias ou em plataformas de vídeo como “Vimeo” e “You-

tube”, já que este processo de pesquisa aconteceu durante o período de distancia-

mento social, no qual não era possível frequentar teatros, por exemplo. 



111 

 

 As obras são trabalhos em dança contemporânea apresentados por compa-

nhias ou intérpretes-criadores. Tive acesso às obras das companhias de dança du-

rante a graduação em dança. “Belle” se destacou pela temática libidinosa com a 

qual sempre me identifiquei e, por isso, ingressou nesta escrita desde o início. Por 

outro lado, “Sobre isso meu corpo não cansa” foi um resgate proporcionado pela 

pesquisa. Ao encontrar o amor declarado como tema central do trabalho, reassisti 

a obra pela perspectiva da pesquisa e foi possível identificar as relações entre 

dança, sexo e sexualidade. 

 Os demais trabalhos são frutos do processo de pesquisa e orientação. Ao 

buscar trabalhos em que o imaginário do par se destacasse mais do que a imagem, 

encontrei artistas que dançam solo e que estimulam, através dos sentidos, a for-

mação de um par com o espectador. Foi o encontro com estas obras que possibili-

tou exemplificar o par que não precisa de duas pessoas em cena para existir. 

Sendo assim, as obras selecionadas serão descritas e apresentadas a se-

guir de acordo com a ordem de lançamento. 

 

2.3.1  Pau Brasil 

 

“Pau Brasil”, estreado em 2009, é um espetáculo solo de Aldren Lincoln34. 

De acordo com o release35 da obra, “As características da árvore ‘Pau Brasil’ que 

dá nome ao espetáculo (vermelho-alaranjada, pesada e dura) são como frestas que 

perturbam o lugar comum das relações heteronormativas, dos estereótipos e da 

calcificação da cultura”. 

 A obra pode ser considerada como uma dança de par – imaginação, pois o 

público é instigado pelo artista. A cena nos apresenta movimentos sinuosos, rebo-

lados e caminhadas onduladas. Um olhar provocante para o público, como um con-

vite à observação do corpo. 

O artista traz o falo para a cena, em uma projeção do mapa do Brasil com 

um pênis, seguido por vários pênis menores se aproximando da delimitação do 

 
34 Graduado em Dança pela Universidade Federal da Bahia, Aldren Lincoln é interprete-criador e 
tem experiência na área de Artes, com ênfase em tecnologia, atuando em temas como Artes Cêni-
cas, Audiovisual, Fotografia, Iluminação e Designer Gráfico. 
35 Release disponível em <http://fsubrasil.blogspot.com/p/pau-brasil.html> Acesso em 01 jul. 2021. 
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país, pautando o falocentrismo presente em nossa sociedade. Surge também a 

imagem de uma empregada doméstica limpando e empinando sua bunda vestindo 

uma saia curta e cinta-liga, estereótipo machista e classista que associa o serviço 

doméstico à disponibilidade sexual das funcionárias para os patrões. 

Em cena, o artista coloca um molde em frente ao seu peito, aumentando o 

volume de seus seios, deixa escorrer óleo e massageia a pele. Em outro momento, 

tira o cinto da calça e bate em seu próprio quadril repetidas vezes.36 Como parte do 

espetáculo, o artista também convida a plateia a passar bronzeador em seu corpo, 

ou seja, traz o público para a cena. 

 

Figura 55 – Obra “Pau Brasil” 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/n4TixCmzWv/?utm_medium=copy_link 

 

 Segundo o release, “Pau Brasil” reinventa a história do país em sua coloni-

zação, baseada na exportação de elementos que dão visibilidade ao Brasil: corpos 

miscigenados, na habilidade dos jogadores de futebol e das cores das festas popu-

lares como o carnaval. Esses elementos, de acordo com a obra, transformam o 

movimento dos brasileiros em seus aspectos social, político e cultural. 

 
O espetáculo, ao mesmo tempo em que se afirma enquanto máquina de 
prazer, transgride essas noções e, paradoxalmente, se estabelece en-
quanto “uma ilegalidade, visível, marcada, irredutível a certo nível e 

 

36 Vídeo disponível em <https://vimeo.com/12563744> Acesso em 01 jul. 2021. 
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secretamente útil – rebelde e dócil ao mesmo tempo” (Michael Foucault), 
utilizando o mais desejado instrumento para domínio e tortura: o próprio 
corpo. (SCRATXE UNDERGROUND BRASIL, 2012) 

 

2.3.2  Fole  

 

De autoria de Michelle Moura37, “Fole” é uma obra solística estreada em 

2013. A artista relata38 que a obra traz o desejo de sair de si, de expulsar. Há o 

exercício de hiperventilar, em uma respiração acelerada, gerando sensações atua-

lizadas constantemente. “O resultado é uma dança que tende a instabilidade, de-

sorientação e exagero, que consequentemente me levam a exploração do para-

doxo de “mover” ou “ser movido” (MICHELLE MOURA, 2013). 

 Em cena, a artista se morde, se lambe. Ela salta e pulsa, possibilitando ao 

público visualizar o misto de emoções provocadas através dos sentidos da própria 

artista e de quem a observa. Ela mesma afirma39 que envolve a plateia: “O público 

pulsa comigo”, então podemos considerar que a relação do par acontece pela ima-

ginação. 

 Em entrevista ao Blog do Arcanjo40, a artista disse que a diversidade está 

explodindo e que precisamos compreender que o outro é diferente de nós. Michelle 

falou também sobre a necessidade de coragem e entrega para trazer mudanças de 

perspectiva. 

“Fole” se aproxima dessa busca por transformações e, ao explorar os senti-

dos da artista e da plateia, pode ser considerada sensual. Apesar de não explicitar 

a relação com a sexualidade, a obra nos permite sentir e nos convida a sentir com 

a artista, criando uma relação de par que pode reverberar no imaginário do público 

por meio dessa exploração dos sentidos através das imagens e sons. “Como seria 

lambê-la?” é um questionamento possível, assim como ser mordida por ela... 

 
 
 
 

 
37 Artista brasileira residente em Berlim. Suas criações que buscam explorar mudanças físicas e 
psicológicas, já foram apresentadas em festivais internacionais de dança e artes cênicas. 
38 Release disponível em <https://michellemoura.com/portfolio/fole/> Acesso em 18 jun. 2021. 
39 Entrevista disponível em <https://www.blogdoarcanjo.com/2016/04/01/compartilho-algo-alem-do-
medo-diz-michelle-moura-que-faz-fole-no-festival-de-curitiba/> Acesso em 18 jun. 2021. 
40

  Entrevista disponível em <https://www.blogdoarcanjo.com/2016/04/01/compartilho-algo-alem-do-
medo-diz-michelle-moura-que-faz-fole-no-festival-de-curitiba/> Acesso em 18 jun. 2021. 

https://michellemoura.com/portfolio/fole/
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Figura 56 – “Fole” 

 
Fonte: https://michellemoura.com/portfolio/fole/ 

 

2.3.3 Belle 

 

Estreado em 2014, “Belle” é um espetáculo da Cia de Dança Deborah Col-

ker41. A obra foi inspirada no romance “Belle de Jour”42, escrito por Joseph Kessel 

em 1928 e transformado em filme pelo mexicano Luis Buñuel, em 1967.  Nesta 

narrativa, a protagonista Séverine se divide em sua vida de burguesa bem-casada 

e o submundo, como definido no site da cia43. 

  De acordo com o release da obra, ela discorre sobre “o que há de mais atá-

vico nas pulsões humanas: o erotismo”. Com figurinos que vão de reproduções de 

vestimentas de época até lingeries, vemos corpos que se tocam e se exibem para 

outros em contextos distintos. 

O próprio release nos leva a pensar sobre desejo, prazer e sentidos, possi-

bilitado a relação entre a dança, a sexualidade, o sexo com suas preliminares, no 

que diz respeito às atitudes que o antecedem e também suas reverberações. 

 

 
41 Criada em 1994 pela bailarina e coreógrafa Débora Colker, coleciona prêmios no Brasil e no 
mundo. Com treze espetáculos em seu repertório, a companhia já realizou mais de 1.600 apresen-
tações em 32 países, atingindo um público de mais de 3.000.000 pessoas. 
42 A expressão “la belle de jour” pode ser traduzida do francês como “beleza do dia”, em contraponto 
a “la belle de nuit”, beleza da noite. Investiga-se que os termos se referem às prostitutas que traba-
lhavam à noite e também poderiam ter sua beleza admirada sob a luz do dia. 
43 Release disponível em <https://www.ciadeborahcolker.com.br/release-belle> Acesso em 27 jan. 
2021. 
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Belle traz à tona, também e principalmente, o outro lado desta mesma 
moeda. Coloca em evidência o embate entre carne e espírito, amor e de-
sejo, razão e instinto, real e imaginário – conflitos íntimos que assombram 
e atormentam o homem civilizado. E, para Deborah, o que faz da protago-
nista da obra de Kessel uma personagem singular e fascinante é o fato de 
ela atender ao chamado implacável do instinto, ao mesmo tempo em que 
não abre mão do casamento e do charme discreto do dia-a-dia burguês, 
que preza com sinceridade, revelando uma capacidade incomum de divi-
dir-se, com suprema diligência, entre as duas servidões. (COMPANHIA 
DE DANÇA DÉBORA COLKER, 2014) 

 

Figura 57 – Espetáculo “Belle” 

 
Fonte: https://www.ciadeborahcolker.com.br/galeria-belle 

 

O espetáculo instiga o público a dar significado às cenas, imaginando-se 

com a protagonista, como um de seus pares, ou até tendo ela se exibindo para si. 

 

2.3.4  Tira Meu Fôlego 
 
 
 Em “Tira Meu Fôlego”, espetáculo de 2014 dirigido por Elisa Ohtake44, ve-

mos cinco bailarinos em cena. Para estudar a vitalidade de forma radical, a diretora 

propõe ao elenco que provem estar apaixonados. Além da dança, os artistas usam 

a voz para expressar suas emoções em cena45. 

 

 
44 Elisa Ohtake é diretora de teatro e dança. Fundou a Cia Vazia, que conta com sua participação e 
de artistas convidados para cada trabalho. Com forte influência de performance, dança e teatro, a 
companhia busca questionamentos sobre a arte sobre o mundo. 
45 Informações disponíveis em <http://elisaohtake.com/> Acesso em 18 jun. 2021. 
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Em Tira Meu Fôlego tentamos estudar a vitalidade radicalmente, na vizi-
nhança da mais drástica vitalidade, talvez a mais drástica de todas, e da 
qual dificilmente se pode sair: a paixão. Mas como discutir a paixão radi-
calmente se o capitalismo justamente captura pelo culto das emoções to-
tais, pela exploração intensa das sensações sensacionais, pelo tremor, 
pelo frescor? Como estudar no corpo a paixão se a produção mercadoló-
gica incessante de excitação/emoção se torna cada vez mais condição de 
estar no mundo, padrão de comportamento, medida de ação e percepção? 
Como estudar a vitalidade radicalmente, na vizinhança com a dor, o risco, 
a libido, a festa? Nós vamos forçar a barra e ver o que acontece. Nem que 
tenhamos que misturar tudo. Nem que tenhamos que oscilar, desespera-
dos, entre a paixão, no sentido vital da palavra, e a mera espetaculariza-
ção das emoções. (ELISA OHTAKE, 2014) 
 

 Em cena46, vemos os sentidos serem explorados pelos artistas: há sons pro-

duzidos por eles (incluindo a narração sobre o que estão sentindo) e os objetos em 

cena; elementos líquidos e em pó que escorrem por seus corpos; faíscas que dan-

çam com um dos bailarinos e até uma bebida jogada em direção ao público e con-

tida por um plástico. 

É perceptível o esforço feito pelo elenco para provar ao público a paixão de 

cada um. Explorar os sentidos de tal forma me faz refletir sobre a potência do corpo 

em meio às repressões citadas pela diretora. A cada toque realizado por um ele-

mento, a percepção do artista é diferente, assim como as percepções da plateia. É 

instigante. Provocante. 

O próprio título já diz: “Tira meu fôlego”. Ao assistir a obra parece que esse 

é um pedido feito pela plateia ao elenco e que, ao se deparar com o incessante 

desejo dos artistas em demonstrar paixão, segura o ar nos pulmões e chega a ter 

sua solicitação atendida: tiraram seu fôlego. 

A obra é outro exemplo de danças de par – imaginação, ao envolver o pú-

blico e instigá-lo a criar imagens para além das que vê em cena, de acordo com 

suas experiências prévias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 Vídeo disponível em <http://elisaohtake.com/tira-meu-folego-2/> Acesso em 18 jun. 2021. 
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Figura 58 – “Tira Meu Folego” 

 
Fonte: http://elisaohtake.com/tira-meu-folego-2/ 

 

2.3.5 Sobre isso meu corpo não cansa 

 

“Sobre isso meu corpo não cansa” é uma obra da Quasar Cia de Dança47, 

também de 2014. De acordo com o release48, seu tema é o amor. 

 
O amor e suas singularidades entram mais uma vez em cena com a 
dança. As vozes de uma nova - e feminina - música popular brasileira en-
toam canções que buscam outras tonalidades e visualidades do tema 
mais versado por compositores e poetas. O amor desajeitado em maluco. 
O amor doce e romântico. O amor passional e avassalador. Tudo sobre o 
que nosso corpo nunca cansa. (QUASAR CIA DE DANÇA, 2014.) 
 

 Segundo a companhia, o espetáculo apresenta uma dança envolvente, pro-

vocando encontros, com o objetivo de “envolver seu par, o público”. Tratarem o 

público como par foi o que me induziu a escolher este espetáculo para esta lista. 

Eles têm consciência desta relação e abusam dela para proporcionar a experiência 

que desejam através da obra. 

 

 

47 Companhia de Dança fundada em 1988 por Vera Bicalho e Henrique Rodavalho. A companhia 
goiana, que já circulou pelo Brasil e também no exterior, se identifica como um veículo de manifes-
tação artística, com uma estética própria e diversa expressada através da dança contemporânea. 
48 Release disponível em <http://www.quasarciadedanca.com.br/espetaculos/sobre-isto-meu-corpo-
nao-cansa-2014/> Acesso em 22 set. 2021. 
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Figura 59 – Espetáculo “Sobre isso meu corpo não cansa” 

 
Fonte: http://www.quasarciadedanca.com.br/espetaculos/sobre-isto-meu-corpo-nao-cansa-

2014/ 

 

Durante o espetáculo, podemos observar movimentos expansivos em dire-

ção ao público, assim como o olhar, por vezes, fixo para a plateia, provocando essa 

relação com o público. Os olhares para seus próprios corpos nos remetem à intros-

pecção dos bailarinos e nos convidam a questionar o que eles estariam pensando. 

A trilha sonora com músicas brasileiras possibilita maior aproximação com o 

tema do amor, e algumas dessas canções estabelecem diálogos com a plateia, pois 

contêm questionamentos e convites em suas letras. 

Como o próprio título diz: o corpo não cansa. Ele deseja, busca o outro e 

vive em relação. Ao tratar o amor, a obra pauta as relações e a sexualidade como 

um todo. Em suas cenas, podemos ver pares formados por homens e mulheres, 

simulando os casais, dentro da lógica heteronormativa. Por outro lado, vemos tam-

bém pessoas do mesmo gênero travando relações sexuais e/ou afetivas, através 

dos duos.  

Outra observação relevante é a formação de trios nos quais podemos obser-

var a disputa entre duas pessoas pela terceira e, em outro trio, o desejo por uma 

pessoa enquanto se mantém em relação com outra. Esses dilemas relacionais são 

facilmente perceptíveis, pois estão em nossa vivência, acontecendo conosco ou 
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com pessoas ao nosso redor, independentemente de gênero ou orientação sexual. 

Sendo assim, a obra provoca a conexão com o imaginário dos espectadores. 
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3  DANÇAS DE PAR: DESPIR E VISLUMBRAR 
 

Ao olhar para os cenários apresentados nos capítulos 1 e 2, foi possível 

identificar ampla presença de padrões heteronormativos, machistas, patriarcais, ra-

cistas e classistas, em contraponto a um menor número de títulos que prezam pela 

diversidade. Assim, para iniciar este capítulo, busquei traçar uma compreensão so-

bre a dança em uma perspectiva cultural, ressaltando seu potencial de comunica-

ção para amparar a discussão desta linguagem capaz de reforçar certas dinâmicas 

e também criar novas possibilidades de diálogo.  

Ao longo deste capítulo nos aprofundaremos na importância da sexualidade 

e em como esta pode ser utilizada para controlar os modos de existência dos seres 

humanos, e também transgredir as regras impostas socialmente. Uma análise geral 

sobre os filmes e obras nos possibilita visualizar essas dinâmicas por uma perspec-

tiva crítica e, por fim, refletir sobre os efeitos e riscos que surgem ao ignorarmos 

essas relações entre dança, sexualidade e sexo no que tange à nossa sociedade. 

 

3.1  CORPO E DANÇA POR UMA PERSPECTIVA CULTURAL 

 

“A arte tem muito mais importância do que parecer ter. 
Quando nos envolvemos com arte,  

dizemos que fazemos isto porque amamos a arte.  
Nós realmente amamos a arte,  

mas este ato de amor é um ato de sobrevivência, 
 e isto nunca pode ser esquecido” 

 
Jorge Albuquerque Vieira 

 
 

 Uma palestra do autor que abre esta seção me fez olhar para a arte de uma 

maneira que nunca havia pensado: a sobrevivência. Romanticamente, já disse inú-

meras vezes que a arte me escolheu e não o contrário. Mas Vieira me faz perceber 

que estava enganada, inclusive sobre a possibilidade de escolha. 

 Assim, iniciemos a compreensão de arte pela perspectiva de Vieira (2009). 

Para o autor, a arte é um tipo de conhecimento, e todo conhecimento tem como 

objetivo a sobrevivência dos seres humanos: “(...) nós precisamos conhecer para 

sobreviver. Ninguém conhece por luxo, esporte ou por distração. As pessoas 
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conhecem porque necessitam. Neste sentido, a arte é necessária e não pode ser 

encarada como luxo ou algo supérfluo” (p. 12). 

 Penso, então, que se a arte é conhecimento, e todas as formas de conheci-

mento objetivam a sobrevivência da espécie humana, logo a arte existe para nossa 

sobrevivência. Vieira (2009) constrói esta perspectiva: 

 
Eu acredito que a arte, como todos os tipos de conhecimento e formas de 
conhecimento, a arte é uma estratégia evolutiva e adaptativa da espécie 
humana e de toda a espécie viva também, não só nós. Todas as coisas 
vivas recorrem a algum critério artístico pra poder sobreviver (VIEIRA, 
2009, p. 12) 
 

 Do ponto de vista evolutivo, o autor argumenta que a arte é um tipo de co-

nhecimento anterior à filosofia e à ciência. Para ele, o “conhecimento baseado em 

sensações, em sensibilidade, em percepções, em sentimentos, em emoções” (VI-

EIRA, 2009, p. 16) é anterior ao desenvolvimento do neocórtex. E este é o conhe-

cimento abarcado pela arte. O que significa que uma das primeiras formas de co-

nhecimento provém das sensações e percepções, ou seja, do corpo, como veremos 

ao longo deste texto. 

 Além disso, para Vieira (2009), a arte é uma forma de conhecimento tácito e 

a principal comunicadora deste. Não pode ser desenvolvida através dos discursos 

ortodoxos, com exceção da poesia, capaz de conectar os componentes tácitos. O 

autor nos explica o motivo: 

 
Conhecimento tácito é aquele que você detém, mas não consegue comu-
nicar por meio discursivo, como discurso lido, escrito, falado, ouvido. Você 
detém o conhecimento. Isso, sob certo ponto de vista, você consegue co-
municar parte dele, mas não por estes métodos ortodoxos. Por exemplo: 
linguagens corporais são ricas em conhecimento tácito; entonação de voz 
é conhecimento tácito; arte é conhecimento tácito [sic] (VIEIRA, 2009, p. 
17). 
 

 O conhecimento tácito, segundo o autor, é primordial para a sobrevivência 

da nossa espécie e precisamos encontrar maneiras de propagá-lo. “Nós não somos 

tão racionais o quanto disseram. Nós somos muito mais emoção e sentimento” 

(2009, p. 18). O nosso problema, de acordo com Vieira, é encontrar maneiras de 

liberar nossos sentimentos, a sensibilidade e o conhecimento tácito. Pelo que ve-

nho discorrendo até aqui, acredito que as artes, incluindo a dança, são formas de 

nos manter em diálogo com esse conhecimento. 
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 Por fim, Vieira (2009) nos diz que a arte é o estudo, “a exploração das pos-

sibilidades da realidade” (p. 20), e os artistas são exploradores do real e suas pos-

sibilidades, buscando estratégias de sobrevivência da humanidade (p. 21). 

 Além deste primeiro autor, recorro também a Rosana Pimenta (2016), Nabor 

Nunes Filho (2012) e Jorge Coli (1995) para refletirmos sobre a arte e suas pers-

pectivas, complementando a ideia apresentada por Vieira (2009). 

A compreensão de arte como comunicação e expressão surge a partir da 

perspectiva de Pimenta (2016), que nos apresenta a arte como linguagem, “uma 

necessidade humana – e que reflete o ser humano – cuja complexidade reside em 

sua abrangência enquanto área de conhecimento” (p. 48). 

 A arte tem poderoso papel na cultura e na sociedade, como nos mostra Nu-

nes Filho, reforçando a compreensão da linguagem artística como veículo de ex-

pressão. “Provavelmente a forma mais expressiva da cultura humana é a obra de 

arte. A atividade artística surge em todas as culturas como a linguagem mais apro-

priada para o homem exprimir suas inquietações, paixões e esperanças” (2012, p. 

42).  

Além disso, o autor afirma que a arte é uma forma de acessar o prazer, au-

mentando o sentimento de força e potência nos seres humanos. A arte veicula nos-

sos desejos através dos sentidos, então é preciso reconhecer e valorizar o potencial 

da arte como caminho possível para o prazer.  

 
A ideia de prazer não deve acarretar o ponto de vista desdenhoso de algo 
dispensável. Se a arte não é imediatamente vital, ela representa em nossa 
cultura um espaço único onde as emoções e intuições do homem contem-
porâneo podem desenvolver-se de modo privilegiado e específico (COLI, 
1995, p. 104, 105). 
 

 O autor afirma acima que talvez a arte não seja vital, apesar de sua impor-

tância. Porém, ao retomarmos a perspectiva de Vieira (2009) que também pensa a 

arte no campo da sensibilidade, sentimentos e emoções, podemos afirmar que a 

arte é vital e essencial em nossa busca pela sobrevivência. 

Podemos considerar também que a arte perpassa os limites do racional e 

irracional. Ao mesmo tempo que nos instiga a refletir e questionar, nos expõe à 

sensualidade de seus elementos, provocando nossos sentidos.  

Pimenta (2016) vem ao encontro desta perspectiva, ao apresentar a lingua-

gem da Dança como uma expressão artística que acontece no corpo, o qual é, ao 
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mesmo tempo, o emissor, veículo e receptor dessa forma de comunicação. Assim, 

é por meio dele que vivenciamos o mundo. 

 
[...] como linguagem artística cuja matéria-prima é o corpo, que se ex-
pressa por meio do movimento, formas, ritmo/tempo, espaço ao represen-
tar/apresentar/interpretar/atuar com e no sujeito que participa da ação de 
dançar, apreciar e fruir, se constitui como agente social.  
 
[...] por meio dessa linguagem faz romper com o cotidiano ordinário ao 
possibilitar diferentes maneiras do sujeito se projetar e se imaginar no 
mundo (PIMENTA, 2016, p. 15, 16). 
 

 Para falar de dança é necessário, então, falarmos de corpo, sem o qual a 

dança não acontece. Para além, Nunes Filho (2012) afirma que o corpo é o pres-

suposto da humanidade, “sem se conceber o corpo é impossível se conceber o ser 

humano” (p. 70), pois é através do corpo que os seres humanos vivenciam o 

mundo; ocupamos e experienciamos o todo pela corporização do nosso ser, assim 

como dançamos.  

 Somado a esta compreensão, vislumbro o trabalho de Eduardo Oliveira, em 

“Filosofia da Ancestralidade”, no qual escreve sobre o corpo como pré-existência, 

como a inauguração do existir: 

 
O corpo não é simplesmente fonte de todo movimento e ação. O corpo, 
com efeito, é um acontecimento que inaugura a existência. Não apenas É 
uma existência coletiva: o corpo é a forma cultural que dá forma ao corpo. 
O corpo é, então, o modo do Preexistente existir. Para existir o que existe 
antes de qualquer corpo, precisa-se de um corpo para existir. Une-se o 
vazio ao pleno; continente a conteúdo. O corpo é a mediação entre misté-
rio e revelação. O corpo, visível, é o sinal do invisível no corpo. Forma e 
conteúdo no mesmo instante do acontecimento (OLIVEIRA, 2005, p. 127). 
 

Outro ponto para o qual me direcionei ao construir esta escrita foi a cultura, 

pois acredito que nossas expressões, inclusive artísticas, são parte da cultura, 

como veremos a partir das reflexões seguintes. 

Partindo de Jorge Coli (1995), em referência ao dicionário, cultura é uma 

palavra que denomina um sentido coletivo e não individual. É o “conjunto complexo 

dos padrões de comportamento, das crenças, instituições e outros valores 

espirituais e matérias transmitidos coletivamente e característicos de uma 

sociedade” (COLI, 1995, p.8). 

Para Hanna (1999), a cultura também se dá em um sentido coletivo, um 

sistema de ideias sobre o que nos rodeia, partilhada por membros de uma mesma 

comunidade, como seres sociais que são.  
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a cultura é um sistema de ideias sobre a natureza do mundo e o compor-
tamento esperado das pessoas dentro dele. As ideias são codificadas em 
símbolos públicos, textos literários, arte, drama, prática religiosa e dança. 
Esses símbolos, através dos quais as pessoas se representam para si 
mesmas e umas para as outras, são acessíveis à observação e pesquisa. 
(HANNA, 1999, p. 59) 
 

Como vimos, a autora acredita que a arte, incluindo a dança, é uma forma 

de expressão e comunicação. Ademais, podemos admitir, através de Oliveira 

(2005), que a cultura é corpo, pois o corpo é cultura, porque “todos os seres 

humanos são seres que se constituem enquanto ser de cultura através de 

experiências” (p. 131), como nos aprofundaremos posteriormente. 

Para além da compreensão de cultura, talvez seja preciso buscar o papel 

dela para os seres humanos. Passo a entender que a cultura, assim como a arte, 

é um meio de sobrevivência. Essa perspectiva é apresentada por Nunes Filho a 

partir de seus estudos sobre erotismo: 
 
A partir da aquisição da consciência, inaugura-se a experiência da crise a 
qual se estabelece ao longo de toda a história. As relações consigo, com 
os outros e com o mundo quase nunca se dão de forma amistosa, e disso 
o homem toma consciência. Esta leva-o à descoberta da sua qualidade de 
ser existente, tendo conhecimento de suas fragilidades e até da extrema 
contingência: ele sabe que vai morrer. Além do mais, ele constata a hos-
tilidade do meio, bem como a adaptabilidade dos demais seres a este 
mesmo meio, sendo eles mais capazes, até por sua maior competência 
biológica, de sobreviver sob condições mais favoráveis. Estes seres, 
quando lhes faltam tais condições, outra alternativa não têm a não ser a 
extinção. Tal foi o destino de milhares de espécies de seres vivos ao longo 
da evolução do planeta. Nasce então a cultura como um desafio da espé-
cie humana à sua condição no mundo. Para enfrentar e até conviver com 
o mundo natural, ela cria um mundo à parte que lhe permita transformar 
os elementos da natureza em seu benefício, bem como expressar os efei-
tos que a realidade lhe produz. (NUNES FILHO, 2012, p.26) 
 

  Essa reflexão me remeteu à compreensão de arte abordada anteriormente, 

sob a perspectiva de Jorge Vieira. Levando em consideração a perspectiva de Judith 

Hanna, em que a arte adentra a cultura, é possível considerar que ambas fazem 

parte da sobrevivência humana.  

É necessário ressaltar que, em termos de cultura e suas expressões, há cer-

tos costumes e comportamentos aceitáveis e outros não toleráveis: “O que é aceitá-

vel numa cultura e num período histórico pode ser repulsivo e ultrajante em outra” 

(HANNA, 199, p. 352). 

  Apesar de ser estratégica para a sobrevivência humana, nem todos os ele-

mentos de uma cultura, ou nem toda cultura, são benéficos para os sujeitos que a 
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vivenciam. Por isso, algumas pessoas buscam infringir os padrões ditos aceitáveis. 

“A sociedade é a mais evidente construção da cultura dos povos. Ela surge com a 

crescente necessidade de se estabelecerem estratégias coletivas de sobrevivência” 

(NUNES FILHO, 2012, p. 28). 

  Quem constrói e estabelece esses padrões são indivíduos e instituições in-

fluentes em seus meios. Para Nunes Filho (2012) a cultura pode ser repressora. Por 

isso, surge a necessidade do não, de negá-la como regra (p. 26). A arte, segundo o 

autor, é um meio de contrariar as normas impostas na cultura, pela forma como com-

preende e expressa a realidade. 

 
Usaremos como ponto de partida as expressões de José Luiz dos Santos 
utilizadas acima na conceituação de cultura. São elas: “organizar sua vida 
social”, “se apropriar dos recursos naturais e transformá-los” e “conceber 
a realidade e expressá-la”. Na primeira expressão está implicada a ques-
tão social, na segunda os aspectos do trabalho e na terceira os problemas 
relativos à linguagem, à religião e à arte. (NUNES FILHO, 2012, p.27) 
 

  Uma das questões da cultura a serem pensadas neste trabalho é a forma 

como entendemos e tratamos do corpo. Como citado anteriormente, acredito que 

exista um interdito sexual, compreendido através de Bataille, porém gostaria de 

questionar aqui que esse interdito possa ter explicação a partir da compreensão de 

corpo há muito estabelecida e que nos afeta até agora, no século XXI. 

  Em “A sociologia do corpo”, David Le Breton afirma que o corpo é visto dua-

listicamente, perdendo seu valor moral e ganhando um valor técnico, pelo que é ca-

paz de fazer mecanicamente falando. O autor aborda a corporeidade como o con-

junto de valores que resultam no corpo: “Se a corporeidade é matéria de símbolo, 

ela não é uma fatalidade que o homem deve assumir e cujas manifestações ocorrem 

sem que ele nada possa fazer. Ao contrário, o corpo é objeto de uma construção 

social e cultural” (2010, p. 65). 

  Diogo Roiz (2009) nos diz que tabus foram construídos e inseridos na soci-

edade pela instituição religiosa. Esses desmerecem os fluidos corporais, a exemplo 

do sangue e do esperma. O autor afirma que na Idade Média o corpo era desvalori-

zado e reprimido em sua potência sexual, em suas pulsões e desejos carnais – pers-

pectiva amplamente reforçada pela Igreja. 

  Uma curiosidade interessante trazida por Roiz (2009) é a perspectiva do pe-

cado original que, segundo a bíblia, expulsou Adão e Eva do Paraíso. Em seus es-

tudos, afirma que o pecado original se refere ao pecado da curiosidade e do orgulho. 
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Porém, a religião cristã institucionalizada transformou o pecado original em pecado 

sexual, como forma de reprimir e anular os prazeres do corpo. Ainda segundo o au-

tor, não existem evidências dessa mudança nas leituras religiosas, ou seja, nos livros 

da Bíblia. Até para o cristianismo, essa perspectiva é novidade, já que foi apagada 

(p. 409). 

  Para Roiz (2009), ao longo da história, aconteceu uma divisão do corpo: a 

cabeça e o coração são considerados partes nobres e valorizadas, enquanto o ven-

tre, as mãos e as genitálias são repugnantes, pois desrespeitam as normas sociais, 

a decência e os bons costumes estabelecidos em cada época em que esse discurso 

se mantém/manteve. 

 
A cabeça contém olhos, orelhas e boca, elementos necessários para dis-
tinguir o bem do mal, está do lado do espírito. O ventre, por sua vez, per-
tence à carne. Não é bem visto pela sociedade pois é a partir dele que 
surge o riso, tornando-o uma parte má do corpo (ROIZ, 2009, p. 410). 
 

 Essa perspectiva dualista, que coloca o corpo à margem, sendo desmere-

cido por seus fluidos e experiência, não embasa a construção deste trabalho. 

Sendo assim, busco autores que abordem a potência do corpo: 

 
O corpo é uma anterioridade. Ele está antes da cultura, embora não possa 
existir sem ela, e posterior à política. O corpo é anterioridade em qualquer 
relação, seja ela social, psíquica ou ambiental. É uma anterioridade por-
que ele só existe enquanto é corpo e só o que tem corpo é existente. Os 
corpos são materiais e imateriais. Os corpos são finalmente uma existên-
cia, e não dependem da matéria, muito embora toda matéria é corpo, mas 
o corpo não é só matéria. Ele é possibilidade. Potência, portanto. Ele é 
intencionalidade. O corpo é cultura. O corpo não é uma coisa. Ele é todas 
as coisas, pois todas as coisas têm corpo. Ele é um conceito que, como 
conceito, pretende ser universal e como realidade se efetiva na singulari-
dade de cada existência (OLIVEIRA, 2005, p.127, 128) 
 

 Retomando Eduardo Oliveira para abordar o corpo como princípio, base para 

qualquer atitude e potência para qualquer ato e suas reverberações. Para ele, “Fi-

losofa-se desde o corpo, não sobre o corpo” (2005, p.129). 

Em seus estudos sobre o erotismo, Nunes Filho nos mostra que “uma vez 

que incita a atuação desse mundo incontrolável, não determinado pela simplorie-

dade dos esquemas morais e não direcionável pela ideologia. Esse mundo é o 

corpo” (2012, p. 44). E o corpo não se limita as regras impostas pela sociedade.  

 Para Nunes Filho, é no corpo que residem os desejos e, por isso, as artes 

se destinam ao corpo. Ao encontrarmos nossos objetos de desejo, alcançamos o 
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prazer. Porém, este é passageiro e logo nos motiva a buscar outra fonte, ou seja, 

algo diferente para desejar. 

 
Essa nostalgia é que origina o que chamamos de desejo. Ele nos impulsi-
ona a tentar novas continuidades, o que eventualmente conseguimos por 
curtos espaços de tempo. A experiência do prazer (o orgasmo especial-
mente) nada mais é do que essa sensação momentânea de restauração 
da continuidade. É, conforme também vimos, da natureza do prazer o ser 
efêmero, passageiro, fugaz. Ele instaura o vazio que suscita a expectativa 
do prazer vindouro. Essa expectativa, que é exatamente o desejo, é de 
natureza complexa porque se estabelece no nível do inconsciente. É den-
tro dessa fantástica complexidade que se instala esse impulso vital a que 
estamos chamando de Eros. A obra de arte se introduz nesse espaço di-
nâmico/dialético da personalidade humana criando e intensificando suas 
contradições as quais são vivenciadas corporalmente. É no corpo que re-
sidem os nossos desejos, os nossos vazios e é, portanto, ao corpo que a 
obra de arte se destina. (NUNES FILHO, 2012, p.42) 
 

Em se tratando dos desejos, recorro ao erotismo, em sua perspectiva sen-

sual em busca de prazer. Nabor Nunes Filho define em seu livro “Eroticamente 

Humano” o Eros como o desejo em geral. 

Longe de esgotarmos as reflexões sobre o erotismo, adotando a perspectiva 

do autor, temos o Eros em patamar de grande importância na construção de quem 

somos e também na sociedade, através da busca dos conhecimentos. O erótico 

faz parte da cultura e nos leva a encontrar o que desejamos, o que nos faz mover. 

 
O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Nisso nos en-
ganamos porque ele procura constantemente fora um objeto de desejo. 
Mas este objeto responde à interioridade do desejo. A escolha de um ob-
jeto depende sempre dos gostos pessoais do indivíduo. (BATAILLE, 1987, 
p. 20) 
 

 Segundo Georges Bataille (1987), o erotismo nos coloca em desequilíbrio, 

nos perdemos em busca do objeto desejamos e nos identificamos com o objeto no 

qual nos perdemos. Para ele EU se perde, se coloca conscientemente em questão 

(p. 27). Mas qual o motivo dessa busca pelo objeto de desejo? O prazer. 

 Para Nunes Filho (2012), o prazer é a finalidade do desejo, o único objetivo. 

Ele afirma que só desejamos aquilo que nos apresenta uma possibilidade de pra-

zer. “O prazer é o resultado, o desejo a causa” (2012, p. 76). 

 Porém, desejar e suprir estes desejos não é algo tão simples em uma cultura 

que condena o corpo e seus prazeres e, muitas vezes, diminui a importância do 

corpo para a vida em sociedade. 
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Dessa forma, vemos que tanto o corpo quanto o erotismo são deixados à 

margem, mas acredito que, apesar da forte repressão, o erotismo tem papel 

essencial na busca por romper as lógicas impostas e buscar seus próprios 

caminhos, através do corpo. O ser humano é erótico e não deixará de ser. 
 
Embora tenham querido, e ainda queiram, destroná-lo, Eros reside no nú-
cleo, não na periferia da vida humana. Esse é o seu lugar natural e per-
manente. Ele aí permanece, a despeito de inúmeras formas e tentativas 
que já se tentou para desalojá-lo. Tudo que é possível fazer contra ele é 
tentar abafá-lo e reprimi-lo das mais sutis e diversificadas maneiras, po-
rém jamais deslocá-lo do centro da vida humana. Aí reside um dos seus 
trunfos. (NUNES FILHO, 2012, p.16) 
 

 Apesar de compreendermos que a eroticidade é parte do nosso ser e, por 

isso, presente na forma como vivenciamos o mundo, é importante salientarmos o 

papel da sociedade na construção deste indivíduo. Lembrando que, para Bataille 

(1987), os sujeitos acabam não tratando dos assuntos do corpo por vergonha do 

próprio prazer. Porém, ao mesmo tempo que reprime o HOMO EROTICUS, ela 

possibilita que ele exista. 

 
A sociedade é o espaço onde os desejos humanos se ajustam ou desa-
justam. Nesse imenso espaço, multidões de indivíduos procuram resolver 
sua inevitável solidão na busca de uma significativa conjugação. Ela é o 
ambiente onde se dão os encontros e os desencontros, e aí está Eros. 
(NUNES FILHO, 2012, p.30) 
 

 Para o autor, a sociedade está nos espaços vazios entre as pessoas, na 

descontinuidade. É nestes vazios que estão as complexidades da energia dese-

jante, fazendo com que as relações interpessoais se construam em possibilidades 

e expressões diversas.  

Nunes filho nos traz o Eros como o princípio insuflador da vida. Eros não 

busca destruir as forças dominantes, mas abrir espaços nas frestas dessas forças, 

para viver apesar delas. A eroticidade subsiste às investidas antieróticas dos domí-

nios.  

 
Nenhuma sociedade, por mais tirana que tenha sido, e por mais forte e 
repressora, logrou a façanha de destruir ou anular as energias eróticas 
dos seres humanos. O erotismo independe de condições ideais; muito 
pelo contrário, ele acontece sempre a despeito das condições precárias. 
Qualquer vigilância é insuficiente para reter a eroticidade humana a qual 
está sempre a suscitar vidas extraordinárias e belas de homens e mulhe-
res livres, autônomos, não coniventes e, embora submetidos pela força às 
tiranias, ainda assim não submissos. (NUNES FILHO, 2012, p.61) 
 



129 

 

 O erotismo é potência, é combustível para realizarmos nossos desejos, so-

nhos ou fantasias. Através da sexualidade, perpassa nosso ser como um todo e se 

expressa para o ambiente. Independente dos desafios impostos, ele resiste.  

Mas por que a eroticidade é boicotada em nossa sociedade e posta à 

margem? A meu ver, porque o erótico se dá na dimensão do corpo, dos sentidos e, 

talvez por isso, é considerado irracional e de menor valor perante o controle de algo 

racional. 

A discussão sobre as relações entre corpo e mente estão postas junto ao 

erotismo. De acordo com Nunes Filho (2012), somos herdeiros e muitas vezes 

cúmplices de uma tradição cartesiana que separa corpo e alma, colocando a 

segunda como superior. “Essa visão cartesiana inaugurou a Modernidade, tendo 

chegado até nós sob as formas racionalidade versus irracionalidade, razão versus 

instinto, o que, em última análise, corresponde a virtude versus pecado” (p. 22). 

Andreas-Salomé (1991), nos apresenta uma perspectiva de entendimento 

do erotismo como irracional, pois este, segundo ela, acentua tudo o que é físico. 

Então, a partir de um toque ou de uma voz, por exemplo, é possível acessar com 

intensidade o erotismo. 

Para Nunes Filho, essa visão dualista designou ao Eros um espaço inferior, 

por ser associado ao irracional. Além disso, os desejos devem, de acordo com a 

dualidade, ser controlados pela razão – disciplinados, pois esta seria superior. 

 
O homem, conforme já foi dito, é um ser desejante; seguramente nenhum 
pensador deixou de admiti-lo. O que é significativo é a quase unanimidade 
deles, desde os clássicos até a modernidade, colocar o desejo como uma 
espécie de empecilho ou, no mínimo, uma força que precisa ser contro-
lada, superada ou abafada pela razão. (NUNES FILHO, 2012, p.14) 
 

O autor ainda afirma que dizer que o homem é racional não é suficiente. Para 

ele, a razão não é capaz de explicar nem conter o homem. Ela está entre um dos 

seus atributos, mas não o resume. Em se tratando do erotismo, o autor vai além, 

afirmando que ele se dá não só na dimensão do irracional, como também do raci-

onal.  

Para Bataille (1987), “toda a concretização do erotismo tem por fim atingir o 

mais íntimo do ser, no ponto em que o coração nos falta” (p. 14). Em diálogo com 

os autores, compreendo que desejo e razão não se excluem, se aliam, podendo a 

razão tornar-se o desejo.  
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(...) o erotismo se irradia também para a razão. O conhecimento humano 
tem como causa fundamental o desejo, sendo a inteligência o seu instru-
mento. A necessidade de conhecer nasce do desejo de se relacionar com 
os mistérios e enigmas da natureza; de participar, se envolver efetiva-
mente com a fantástica trama do universo. (NUNES FILHO, 2012, p.22) 
  

Dessa forma, seria o erotismo responsável pelos nossos conhecimentos. 

Como exemplo, tomo esta pesquisa, que surge através do desejo de entender as 

relações entre a dança, sexualidade e sexo a partir de experiências que me permi-

tiram olhar para elas e questioná-las. Conduzida pelo desejo, surge a busca por 

compreender o desconhecido.  

 
3.1.1 Uma dança social 
 

Em todo transcurso da história da civilização humana, a dança esteve pre-
sente, considerada como uma das formas mais antigas das artes, assim 
como uma das práticas espetaculares expressivas mais antigas de mani-
festação do ser humano. Identificamos a sua presença no tecido social em 
todas as épocas da história, em todos os grupos humanos, servindo como 
meio de comunicação e expressão. Através do tempo, os seres humanos 
sempre se expressaram pelo movimento, identificando e revelando a sua 
história (SÃO JOSÉ, 2015, p.28) 

 

 Em se tratando da dança em uma perspectiva cultural e social, sinto neces-

sidade de olhar para a dança que me instigou a iniciar esta pesquisa: as danças de 

salão. Por meio de seu histórico é possível compreender como esses questiona-

mentos apresentados anteriormente afetam a construção dessa linguagem artís-

tica. 

 Quando o assunto é danças de salão, podemos afirmar que ela surgiu nos 

ambientes sociais e continua ocupando esses espaços até hoje. Nesse tópico olha-

remos um pouco para a história dessa dança. Vale ressaltar, que neste trabalho, 

não há pretensão de construir um levantamento histórico das danças de salão. O 

intuito é olhar para os contextos, considerando esta linguagem nos ambientes so-

ciais, afetando as relações entre os sujeitos. 

 
A dança de salão também é chamada de dança social, ou seja, dança de 
entretenimento social, por ser uma poética do encontro humano, atividade 
social que permite a integração, a socialização, a identificação cultural e a 
diversão. Além destes aspectos, a dança de salão também pode possibi-
litar relações sociais de romance, de casamento e de amizade, dentre ou-
tras. (SÃO JOSÉ, 2015, p. 32, 33) 
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 De acordo com Ana São José, a historiografia da dança revela que essa arte 

vem se construindo nos momentos de celebração, inclusive espirituais e religiosas, 

de entretenimento, cerimoniais e outros, em diferentes culturas, como uma forma 

de traduzir a cultura dos povos. Para a autora, as danças em dupla, desde seu 

surgimento, revelam os modelos culturais dos povos. 

 
Para a historiografia da dança, as danças consideradas de salão ou soci-
ais, surgiram como uma forma genuinamente europeia. Entre os séc. XV 
e XVIII, as danças coletivas, ou seja, as danças populares praticadas pe-
los camponeses, dançadas em roda e de mãos dadas, desenvolvidas em 
pares e em quadrilhas, em momentos de celebração, descontração e co-
memoração, foram trazidas para a corte dos castelos feudais da França e 
da Itália. (SÃO JOSÉ, 2015, p. 35) 

 

 A partir da autora, podemos refletir que as danças de corte surgem a partir 

das danças populares, tomando-as como referência. Mas sabemos também que, 

ao entrarem nos castelos, essas danças sofreram modificações para se enquadra-

rem no que era considerado correto para a sociedade europeia. 

 Segundo Cleuza Maria de Almeida (2005), as danças de salão fizeram parte 

da educação da aristocracia, diferenciando a classe alta dos mais pobres que, por 

sua vez, tinham as danças folclóricas em seus momentos de festividade. 

 
Os manuais de dança do século XIX incluíam ilustrações mostrando ma-
neiras “adequadas” e “inadequadas” de abraçar enquanto se dançava, es-
pecificando a posição da cabeça, braços e tronco e a distância necessária 
a ser mantida entre os torsos do homem e da mulher. Nos manuais dirigi-
dos às classes média e alta, corpos muito próximos, colunas vertebrais 
relaxadas e abraços eram todos considerados sinais de estilo de dança 
de classe baixa. A manutenção de uma postura e de um gestual distintivo 
de classe era tarefa a ser aprendida, e eram representados com o impe-
rativo de “sim” e “não” nas ilustrações de pares da dança (DESMOND, 
2013, p. 98) 

 

 A educação da corte era baseada nas aparências e no controle das pessoas 

que a compunham. De acordo com São José, a corte tinha regras para os compor-

tamentos, o controle da afetividade e as hierarquias de posições ditadas pela eti-

queta deveriam ser respeitadas (2015, p. 35). Os bailes possibilitavam, através da 

dança, a aproximação das duplas, proporcionando a criação de relações interpes-

soais, dentro das regras. 
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É sabido que no início de sua prática, o contato entre os pares, formados por 

um homem e uma mulher, acontecia apenas pelas palmas das mãos, cobertas pe-

las luvas das mulheres.  

 
Tanto a dança dos camponeses quanto a dança palaciana caracteriza-
vam-se pela ausência do contato físico. O abraço era proibido, o corpo era 
tocado apenas da cintura para cima no alto das costas, com os dedos e 
nenhuma mão nua tocava a pele descoberta, usava-se sempre uma luva 
ou um lenço.  (SÃO JOSÉ, 2015, p. 39, 40) 

 

 Jonas Feitoza nos aponta que, durante a idade média e no período do Re-

nascimento, foi desenvolvida uma estrutura para as danças da corte, uma codifica-

ção que possibilitasse o ensino destas (2011). Porém, com o tempo, modificações 

foram acontecendo e os praticantes começaram a dançar como preferiam. “Assim, 

o corpo ausente e congelado que era demonstrado anteriormente é substituído pelo 

corpo com contato físico, do corpo enlaçado numa maior aproximação. Pela pri-

meira vez, o homem e a mulher ficam frente a frente para dançar” (SÃO JOSÉ, 

2015, p.40). 

 Ainda de acordo com a autora, a partir do século XVIII, as danças da corte 

passaram para os salões, e daí para os bailes públicos, ou seja, pessoas de dife-

rentes camadas sociais se encontravam para se divertir com as danças que esta-

vam em voga. Ana cita a importância da valsa e como esta causou aversão em 

certa parte da sociedade. 

 
A valsa foi uma dança aristocrática extremamente significativa de impor-
tância fundamental na história das danças de salão. Apresenta-se como a 
precursora do abraço nas danças de salão, os corpos enlaçados ficaram 
frente a frente e a dama é envolvida firmemente nos braços do cavalheiro 
(...) Devido a esta maior aproximação dos corpos dançantes, a valsa foi 
desacreditada e considerada como uma dança libertina, imoral, vulgar e 
promíscua. (SÃO JOSÉ, 2015, p. 42) 
 

 A valsa era considerada sexualmente perigosa. Além dos abraços próximos, 

os rodopios eram considerados uma ameaça, pois poderiam fazer as mulheres per-

derem os sentidos. Segundo Jane Desmond (2013), alguns livros de etiqueta, des-

tinados às mulheres, diziam que dançar valsa poderia levar a prostituição, profissão 

extremamente desprezada pelos círculos sociais com maior poder aquisitivo.  

 A partir dos autores vistos até aqui, podemos perceber que, se antes o con-

tato acontecia somente pelas mãos para regular a aproximação dos corpos, nesse 

momento o contato mais próximo é visto como promíscuo. Em ambas as situações 
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o contato parece ser perigoso, instigante para a formação de casais. Ou seja, a 

sexualidade e o sexo presentes nas vivências em dança. 

Naquela época, como vimos, as relações eram reguladas pela hierarquia e 

etiqueta; o casamento era premissa essencial para o sexo entre um homem e uma 

mulher. De acordo com Preciado, “durante o século XIX, a instituição matrimonial 

parece se fortalecer como um espaço de reprodução, de economia doméstica e de 

transmissão de patrimônio, mas raramente como um espaço de prazer sexual” 

(2014, p. 113). 

Esse comentário nos ajuda a questionar uma narrativa da história das dan-

ças de salão que teria como único referencial as danças de corte do século XIX e 

que indicariam, pretensamente, o início desta dança. É preciso descolonizar este 

roteiro pois, ao olhar para as danças populares, é possível encontrar danças de 

par. Sendo assim, é necessário desconfiar desta visão conservadora e embranque-

cida e nos questionarmos sobre quais danças de par foram excluídas da história 

das danças de salão através deste olhar colonial. 

A dança, no contexto aristocrático, era parte fundamental desse sistema de 

controle. Segundo Pierre Bourdieu (2006), o casamento era assunto de família. As 

mulheres eram preparadas, desde pequenas, para escolher um pretendente à sua 

altura, no que se refere à classe social. De acordo com o autor, o sistema cultural 

ensinava as regras para o casamento. 

Para Feitoza (2003), durante o processo de evolução das danças de salão é 

possível perceber que homens e mulheres atuam de forma diferente. Coube ao 

homem reverenciar, cortejar e proteger sua parceira, enquanto ela se comporta de 

maneira receptiva à sua proteção. A mulher poderia demonstrar interesse com si-

nais sutis de sedução: um olhar ou um sorriso, por exemplo. Olhando para a história 

e refletindo sobre a situação em que a mulher é preparada para escolher um marido 

que tivesse boa apresentação, faz sentido que estes homens se portem cada vez 

mais como protetores e sedutores. 

Bourdieu (2016), em seu texto “O camponês e seu corpo”, relata a experiên-

cia dos camponeses do sudoeste da França no processo de conquista. O autor 

explica que camponeses enfrentavam dificuldades para encontrar esposas por não 

saberem dançar. Novamente temos a dança como meio para contato entre possí-

veis pretendentes, criando possibilidade de encontro. 
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 Apesar da ampla abrangência deste texto, ressalto aqui a relação da dança 

em um contexto social, reverberando na sexualidade dos indivíduos como expres-

são e comunicação. 

 
De fato, embaraçado em relação a seu corpo, ele fica desconfortável e 
sem jeito em todas as situações que demandam extroversão e nas quais 
seu corpo é posto em cena. Pôr o corpo em cena, como na dança, supõe 
que se admita exteriorizar-se e que se tenha uma consciência satisfeita 
da imagem que se passa para os outros. Ao contrário, o temor do ridículo 
e a timidez estão ligados a uma consciência penetrante de si mesmo e de 
seu corpo, a uma consciência fascinada pelo estado físico (BOURDIEU, 
2006, p. 87). 

 
 Não saber dançar era sinônimo de vergonha. Mesmo quando não praticada, 

ficava clara a relação consigo, com o outro e com o ambiente. A dança era o meio 

para aproximar-se das moças e criar uma relação para um casamento em potencial. 

Não dominar a dança poderia significar não encontrar uma esposa.  

 
Para dançar não basta saber os passos, colocar um pé na frente do outro. 
Até isso, para alguns, não é tão fácil. Também é preciso saber conversar 
um pouco durante a dança e depois. Enquanto se dança, é preciso ser 
capaz de falar de outra coisa além dos trabalhos agrícolas ou do tempo. 
E não são muitos que são capazes disso” (BOURDIEU, 2006, p. 88) 

 
 Aqui vemos que a dança não era o único fator relevante, também era preciso 

saber conversar e manter o contato. Hoje não é diferente. Ao se interessar por al-

guém, a dança pode ser uma forma de demostrar a intenção, somada aos demais 

fatores para a comunicação. 

De acordo com o autor, os homens casados só iam aos bailes na época da 

feira agrícola, festival da cidade. Nesse dia os solteiros não dançavam. Já nos bai-

les frequentes, os casados não estavam presentes, pois os solteiros que iam em 

busca de uma futura esposa. 

 
Como se aproximar de uma moça que o agrada? Como achar a oportuni-
dade, sobretudo quando não se é um “atirado”? Só no baile. Fora do baile, 
sem chance... Como puxar uma conversa e levá-la para um assunto em-
baraçoso? Mil vezes melhor dançando um tango... (BOURDIEU, 2006, p. 
87) 
 

Hanna apresenta um contraponto, abordando a perspectiva do encontro nos 

ambientes de baile: “Certamente nem todos os que dançavam estavam esperando 

um relacionamento sexual. No entanto, eram principalmente os jovens que dança-

vam, exibindo de maneira namoradora seus encantos e habilidades” (1999, p. 240). 
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Como citado anteriormente, a dança social possibilita a diversão e o entreteni-

mento, mas também a aproximação de homens e mulheres que pode resultar em 

um relacionamento sexual ou afetivo. Assim como pessoas que já demonstravam 

interesse entre si poderiam encontrar na dança um momento para estarem juntos. 

 Assim como trouxe a valsa como uma quebra das regras impostas até então, 

também olho para o tango, outra linguagem das danças de salão que provocou 

mudanças nos padrões da época. 

 De acordo com Maria Faustina Pineyrua, o tango nasce um pouco mais tarde 

do que a valsa, por exemplo. Apesar da dificuldade em definir sua origem exata, 

acredita-se que a dança surge na américa latina: 

 
O tango nasce no Rio de la Plata (Rio da Prata) na segunda metade do 
século XIX. Buenos Aires e Montevidéu, duas cidades portuárias em cres-
cimento, acolhem por esta época, uma mistura étnica e cultural que inclui 
imigrantes europeus (principalmente espanhóis e italianos), crioulos, ne-
gros e índios. A mestiçagem que caracterizou a formação das populações 
urbanas latino-americanas, se manifesta nas culturas populares dos po-
vos, nas quais, na maioria dos casos, se constata uma dificuldade de en-
contrar uma origem única e definida. O tango não é exceção. (PINEYRUA, 
2018, p. 14) 
 

Importante ressaltar a mistura da qual o tango nasceu. Se comparado às 

danças de salão europeias, nas quais a corte se apropria das danças populares e 

as enquadra para dentro de seus parâmetros de etiqueta, o tango é fruto da classe 

trabalhadora em seus momentos de lazer, longe das classes dominantes. 

 Essa origem não impede que o tango provoque as estruturas sociais da 

época. Pineyrua ressalta ainda que as letras de tango tinham alta conotação sexual. 

 
O tango nasce transgredindo os ditos bons costumes e os limites social-
mente aceitáveis. Dançava-se muitas vezes entre homens no intuito de se 
ensinar/aprender os passos e sequências coreográficas, mas também 
pela falta de mulheres que aceitassem serem vistas dançando tango. So-
freu nos seus primórdios a censura e o preconceito da população, por ser 
considerado uma dança obscena, bem como uma música pouco sofisti-
cada. Foi desprezado por vir da periferia e ser dançado em piringundines 
e quilombos (casas de prostituição), por ser negro, por ser índio, gaúcho, 
por expor a sexualidade humana, por ser pobre (PINEYRUA, 2018, p. 19). 
 

 Assim, vemos que, em um contexto em que as danças de salão eram prati-

cadas entre homens e mulheres, o tango rompe esse paradigma e possibilita que 

dois homens dancem entre si. Além disso, a ligação com as casas de prostituição 

é até hoje um ponto pouco citado entre os praticantes do ritmo, como se essa parte 

da história diminuísse essa dança tão aclamada por seus amantes. 
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 Através do tango podemos refletir mais uma vez sobre a forte conexão entre 

a dança, a sexualidade e o sexo. Uma dança que possibilita uma abordagem queer 

no século XIX, ou seja, planta a possibilidade dessas danças que, como vimos, 

podem mediar um relacionamento afetivo/sexual, ser praticada em outra configura-

ção para além do modelo heteronormativo que conforma a existência de casais 

entre um homem e uma mulher. 

 Contudo, esta dança também sofreu um processo de “adequação” aos es-

paços da época. À medida que o tango ganha espaço, passa a ser controlado para 

que chegue à alta sociedade. Espaços como os cabarés (nome dado aos salões 

de festa) podiam legitimar a prática: “Mesmo que não se tenham registros contun-

dentes destes espaços, alguns autores afirmam que nos cabarés se dançava um 

tango “liso”, “menos sexual” e mais parecido com as danças sociais europeias” (PI-

NEYRUA, 2018, p. 22). 

 Ainda segundo a autora, nos cabarés havia a prostituição. Muitas mulheres 

eram apresentadas como acompanhantes de dança, mas também poderiam ser 

oferecidos serviços sexuais (2018, p. 23). Maria Faustina nos alerta para o papel 

da mulher no tango, praticamente anulado em sua história ou submisso à figura 

masculina. 

 Para Hanna (1999), o tango tem em seu enredo a relação entre um homem 

e uma mulher, na qual o homem é dominador e a mulher passiva. Assim como nas 

demais danças de salão cabe ao homem o cortejo, o domínio dos movimentos e a 

busca pela sua parceira, enquanto a mulher se porta como conquistável, emitindo 

alguns sinais para o flerte. 

 Acredito que a origem do tango associada à prostituição reforça ainda mais 

a objetificação da mulher. Se ela era passiva ao seu cortejo, neste contexto ela 

pode ser comprada. Aquele “direito de escolha” do parceiro que existia na corte se 

desmancha sob o olhar de mercadoria sexual. 

 Maria Faustina (2007) reflete sobre as consequências dessa objetificação 

em seu recorte social e racial. Para a autora, enquanto para a mulher branca era 

reservado o casamento, as mulheres não brancas, como as negras e indígenas, 

sofriam com o abuso sexual.  

 O tratamento das mulheres como objeto pode ser observado até hoje nos 

ambientes de dança. Importante ressaltar que não é a dança que causa a 
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objetificação das mulheres, mas, como parte da sociedade, é capaz de refletir e 

reforçar esses padrões. Não somente no que se refere às mulheres, mas nos pa-

drões de gênero, orientação sexual, recortes de classe e raça. 

 O tango é um forte exemplo da importância das contribuições de diversas 

culturas para a construção de uma linguagem em dança. Ana São José reconhece 

que aqui no Brasil as matrizes africanas têm forte influência nas danças e suas 

vivências: “De fato, constatamos na história nacional a grande importância e as 

inúmeras contribuições culturais vindas das etnias negras, participando ativamente 

na formação da identidade e da sociedade brasileira” (2005, p. 47). Sabemos que 

o Brasil a cultura brasileira é resultado desse misto de culturas, então olhemos para 

algumas das danças nascidas aqui.  

 Os batuques eram cantos e danças praticados pelas pessoas de baixo poder 

aquisitivo. Suas características se opunham às culturas europeias e eram conside-

radas danças de negros, escravos, libertos e pobres. 

 
O batuque era considerado uma dança lasciva, obscena e imoral, repro-
duzida pelos afrodescendentes e praticada por negros e brancos. Era uma 
dança de caráter geral ao mesmo tempo; as pessoas executavam cantos 
e passos com sapateados dos pés marcados com o ritmo das palmas e 
instrumentos de percussão (atabaques). As pessoas iam para a roda, para 
o meio do círculo, em pares faziam evoluções de grande agilidade corpo-
ral, com movimentos requebrados, tendo como característica básica e que 
as distinguiam, a umbigada chamada em Angola de semba, posterior-
mente incluíram o movimento de um leve toque de perna (SÃO JOSÉ, 
2005, p. 49, 50). 
 

 Assim vemos que o requebrado e os toques mais próximos entre o tronco e 

as pernas praticados pelas classes excluídas eram tidos como impróprios. Assim 

também foi visto o lundu. Essa dança realizada ao som dos batuques foi conside-

rada obscena. Porém, ao ganhar espaço na sociedade, também passa pelo pro-

cesso de “adequação” pelo qual as demais danças precisaram passar para serem 

aceitas na sociedade local. 

 
Considerada por muitos como a dança mais erótica de todas, imoral e es-
candalosa, o lundu saiu das ruas e das senzalas, incorporando-se aos 
palácios, tornando-se a diversão predileta dos segmentos da burguesia e 
da aristocracia, que se apropriaram do produto lúdico cultural do escravo, 
denominando-o de “lundu”. (SÃO JOSÉ, 2005, p.52) 
 

 Ainda segundo a autora, o maxixe foi outro ritmo que se destoou dos padrões 

europeus que regiam a sociedade brasileira. O quadril também se fazia muito 
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presente, em movimentos chamados de requebrar ou quebrar (2005, p. 52). Essa 

associação do quadril com o que era considerado obsceno e desrespeitoso já nos 

diz muito sobre a associação com o sexo, devido à presença dos órgãos genitais 

nessa região. 

 De acordo com Desmond (2013), alguns tipos de movimentos são proibidos 

para certas classes sociais ou para certo gênero. Ao analisar a dança, a autora 

afirma que o uso do corpo é diferente a depender do grupo social, assim como a 

relação com os espaços que ocupam. Por isso, o movimento acaba sofrendo ade-

quação quando uma dança sai da margem em direção ao centro. 

 
Em muitos casos, vamos descobrir que formas de dança originadas na 
classe baixa ou em populações não dominantes apresentam uma trajetó-
ria de ascensão social em que são “refinadas”, “polidas” e frequentemente 
dessexualizadas. Similarmente, formas improvisadas se tornam codifica-
das para serem mais facilmente transmissíveis através de balizas raciais 
e de classe, especialmente quando as próprias formas se tornam mercan-
tilizadas e vendidas através de agentes especiais ou de professores de 
dança (DESMOND, 2013, p.99) 
 

 Enquanto no início das danças de salão qualquer toque poderia ser conside-

rado uma abertura sexual, com o passar dos tempos, aproximações foram permiti-

das, mas o quadril continuou sendo uma questão a ser reprimida. Me parece que, 

enquanto antes o corpo todo era visto como um perigo, também refletia uma ideia 

de que o sexo estaria no corpo todo. Quando as regras sociais permitem as partes 

superiores do corpo em contato, mas condena as inferiores, me provoca a pensar 

que o sexo, neste modelo, estaria associado apenas aos genitais, sendo mais um 

indício de uma sociedade heteropatriarcal e falocêntrica.  

É inegável como essas danças brasileiras citadas reverberaram no que cha-

mamos hoje de samba de gafieira. O ritmo, assim como seus antecessores, sofreu 

preconceito por sua origem nas matrizes afrodescendentes e passou por um pro-

cesso de adequação para que fosse aceito junto às classes de maior poder aquisi-

tivo. 

 O samba é conhecido pelas gafieiras e seus estatutos. Neles constavam as 

regras a serem seguidas nos espaços de encontro e dança. Essas regras ditavam 

as roupas que eram proibidas e quais seriam mais adequadas, padrões de com-

portamento de homens e mulheres e toda uma gama de imposições de acordo com 

a etiqueta da época (VIEIRA, 2012). 
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 A história das danças de salão é cheia de momentos e relatos nos quais 

podemos ver a forte associação entre elas e a sexualidade humana. Porém, acre-

dito que os conteúdos tratados aqui são capazes de ilustrar não somente a relação 

da dança com a sexualidade e o sexo, como também algumas de suas problemá-

ticas no que tange à adequação aos padrões heteronormativos e o apagamento 

das características populares para a aceitação destas danças. 

Para Hanna (1999), os resquícios das origens das danças de salão se fazem 

presentes na sociedade contemporânea. A autora afirma que o ato social de dançar 

faz parte da corte, assim como foi em outras épocas. Para ela, nem todos que dan-

çam esperam por um relacionamento sexual, mas demostram suas habilidades e 

seus encantos, principalmente os jovens, como uma forma de expressar sua sexu-

alidade. 

 
Por exemplo, em sociedades em que a escolha de um parceiro é influen-
ciada pela habilidade exibida numa dança que incorpora qualidades capa-
zes de predizer o sucesso na vida, a seleção natural favorece os indiví-
duos com perícia na dança. (HANNA, 199, p. 28) 
 

O comportamento de corte, segundo a autora, não inclui, necessariamente, 

a busca por um parceiro ou parceira para o casamento. Levando em consideração 

o contexto atual, assim como nem sempre há procura pelo casamento, a busca por 

uma relação sexual também não se faz regra. Pela perspectiva da autora, a dança 

ainda pode levar a ligações não apenas entre os bailarinos, mas também com os 

espectadores, pois estimula a fantasia sexual de todos os envolvidos, como vimos 

no segundo capítulo. 

 
Diferentes padrões de sexualidade são vistos no desenvolvimento das 
danças sociais originalmente tiradas dos camponeses para as cortes dos 
nobres e, depois, em ainda outra mudança, transferidas para os palcos 
teatrais e, repetidamente através dos anos, transformadas em balés. 
(HANNA, 199, p. 236) 
 

 Através de Judith Hanna, podemos pensar nas relações entre dança e se-

xualidade para além das danças de salão. Compreendo que a história dessa lin-

guagem pode nos mostrar suas origens e modificações, mas suas reverberações 

atuais nas danças sociais, como em outras danças vistas neste trabalho, podem 

nos dizer muito sobre a visão que temos atualmente sobre estas danças e também 

sobre a sexualidade. 
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3.2 SEXUALIDADE: EU, O OUTRO E O TODO 
 

O erótico, para mim, acontece de muitas maneiras, 
e a primeira é fornecendo o poder que vem de compartilhar 

intensamente qualquer busca com outra pessoa. 
A partilha do gozo, seja ele físico, emocional, 

psíquico ou intelectual, monta uma ponte entre quem compartilha, 
e essa ponte pode ser a base para a compreensão 

daquilo que não se compartilha, 
enquanto, e diminuir o medo de suas diferenças. 

 
Audre Lorde,1984. 

 

 

A sexualidade é um dos temas centrais para a construção deste trabalho, 

sendo assim, veremos o olhar adotado sobre ela nesta pesquisa. Durante muitos 

anos eu acreditei que a sexualidade era um nome elaborado para nos referirmos a 

sexo. Já adulta, me chamou a atenção que a palavra sexualidade era usada 

também para tratar de assuntos como orientação sexual e identidade de gênero. 

Porém, ao me debruçar sobre a pesquisa, fui compreendendo que existem outros 

elementos sob esse guarda-chuva da sexualidade. 

Zamoner (2007) apresenta a sexualidade como uma dimensão humana ine-

rente ao ser. Para ela, é a sexualidade que nos traz individualidade e está presente 

na comunicação, nos sentimentos e na expressão: “Uma variedade de comporta-

mentos permite a expressão da sexualidade, inclusive pensamentos, instituições 

culturais, crenças, valores, fantasias, linguagens, rituais, representações” (p. 56).  

A partir dessa autora, passo a entender que a forma como nos sentimos, nos 

expressamos e comunicamos fazem parte da nossa sexualidade. Sendo assim, po-

demos refletir que a dança, uma maneira de expressar e comunicar, faz parte da 

expressão da sexualidade.  

Nunes Filho (2012) nos apresenta outra perspectiva. Para ele, a sexualidade 

pode ser considerada uma dimensão do ser, social e cultural, enquanto o sexo pode 

ser tratado pelos fatores biológicos: 

 
Não temos certeza de nossa capacidade de estabelecer uma linha divisó-
ria definida entre sexo e sexualidade, como pretendem muitos entendidos 
no assunto. No entanto, podemos tentar sugerir que essa diferença seja 
de caráter cultural. Sexo é o conjunto de órgãos e funções que nos 
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caracterizam como machos e fêmeas. O conceito de sexualidade é mais 
complexo, pois tanto pode se referir às funções sexuais em si mesmas, 
como pode também significar o elenco de valores sociais, políticos, econô-
micos e religiosos pelos quais se pensa e se pratica o sexo numa deter-
minada sociedade ou época. Há ainda a ideia de que a sexualidade é o 
pensar científico sobre o sexo tendo como parâmetros os princípios e mé-
todos da psicanálise.  (NUNES FILHO, 2012, p.92) 
 

Através das palavras do autor, o sexo seria reduzido ao que nos caracteri-

zaria, de acordo com órgãos reprodutores, a um macho ou uma fêmea da espécie 

humana. Porém alguns pontos dessa fala me inquietam: o conjunto de valores que 

o autor cita como sexualidade não interfere em nosso entendimento sobre nossas 

identidades? Nossa espécie é composta por machos e fêmeas? Qual o lugar das 

pessoas que não se encaixam nesse padrão? Conversaremos sobre esses questi-

onamentos durante esta subseção. 

É preciso que reflitamos sobre o sexo em uma perspectiva de encontro, 

quando pessoas se dispõem a viver experiências sozinhas ou acompanhadas. O 

sexo, visto como uma relação entre uma, duas ou mais pessoas, é capaz de gerar 

sentimentos e comunicação e, por isso, ser compreendido pela dimensão da sexu-

alidade. 

Judith Butler nos traz reflexões importantes ao tratar do sexo. A autora 

aborda a distinção entre sexo e gênero e questiona a perspectiva de que o sexo 

seja biológico, e o gênero, construído culturalmente. 

 
Na conjuntura atual, já está claro que colocar a dualidade do sexo num 
domínio pré-discursivo é uma das maneiras pelas quais a estabilidade in-
terna e a estrutura binária do sexo são eficazmente asseguradas. Essa 
produção do sexo como pré-discursivo deve ser compreendida como 
efeito do aparato de construção cultural que designamos por gênero. As-
sim, como deve a noção de gênero ser reformulada, para abranger as re-
lações de poder que produzem o efeito de um sexo pré-discursivo e ocul-
tam, desse modo, a própria operação da produção discursiva? (BUTLER, 
2003, p. 25, 26) 
 

 Para a autora, o sexo não é apenas designado binariamente pela natureza, 

como se o sexo fosse a base para a imposição do gênero. De acordo com Butler, 

o sexo é uma norma cultural que regula os corpos. 

 
Nesse sentido, pois, o “sexo” não apenas funciona como uma norma, mas 
é parte de uma prática regulatória que produz os corpos que governa, isto 
é, toda força regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produ-
tivo, o poder de produzir - demarcar, fazer, circular, diferenciar - os corpos 
que ela controla. Assim, o “sexo” é um ideal regulatório cuja materialização 
é imposta: esta materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) através de cer-
tas práticas altamente reguladas. (BUTLER, 2000, p.151) 
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Esta perspectiva da autora dialoga com a abordagem de Foucault (1988). 

Segundo este, a sexualidade é o conjunto de crenças, identidades, relações e com-

portamentos construídos e modelados pela sociedade. Guacira Louro, em seu livro 

intitulado “O Corpo Educado: Pedagogias da Sexualidade” faz referência ao clás-

sico título de Foucault “A História da Sexualidade”, volume 1: 
 
A história da sexualidade é, para Foucault, uma história de nossos discur-
sos sobre a sexualidade, discursos através dos quais a sexualidade é 
construída como um corpo de conhecimento que modela as formas como 
pensamos e conhecemos o corpo. A experiência ocidental da sexualidade, 
ele sugere, não é a da repressão do discurso. Ela não pode ser caracteri-
zada como um “regime de silêncio”, mas, ao contrário, como um constante 
e historicamente cambiante incitamento ao discurso sobre o sexo. Essa 
explosão discursiva sempre em expansão é parte de um complexo au-
mento do controle sobre os indivíduos, controle não através da negação 
ou da proibição, mas através da produção; pela imposição de uma grade 
de definição sobre as possibilidades do corpo, através do aparato da se-
xualidade: O dispositivo da sexualidade tem, como razão de ser, não o 
reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos 
de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo 
cada vez mais global. (LOURO, 2000, p. 15) 
 

Sendo assim, o autor nos apresenta a sexualidade como forma de manipular 

os sujeitos de acordo com as normas a serem criadas, mantidas ou ressignificadas, 

para controlar a liberdade do corpo.  

 
O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma des-
crição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o 
“alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo 
para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural. (BUTLER, 
2000, p.152) 
 

Para Louro (2000), o interesse em regular e controlar nossos pensamentos 

e comportamentos partem da Igreja e do Estado. Sendo a sexualidade uma neces-

sidade natural dos seres humanos, usá-la para nosso domínio é perverso e também 

eficaz. 

 
A análise de Foucault se inicia com base em um paradoxo: as proibições 
e regulamentações dos comportamentos sexuais, ditados por autoridades 
religiosas, legais e científicas, longe de constranger ou reprimir a sexuali-
dade, produziram-na e continuam a produzi-la da mesma forma que a má-
quina industrial produz bens e artigos em ao fazê-lo, produz relações so-
ciais. (LAURETIS, 2019, p. 134) 
 

Nos primeiros capítulos, pudemos ver a comunicação sobre a sexualidade 

presente nas vivências, e nos filmes e obras selecionados, assim como o reflexo 

destes nas experiências de quem dança ou presencia o dançar. Porém, da mesma 
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forma que pode ser usada para a manipulação, compreendo, a partir dos autores 

aqui apresentados, que a sexualidade pode ser lugar de potência, evasão e trans-

gressão. 

Para Andreas-Salomé (1991), a sexualidade é uma necessidade física, as-

sim como a alimentação ou qualquer outra manifestação de vida do corpo (p. 16). 

Ou seja, a sexualidade pode ser interpretada como uma manifestação de vida nos 

seres humanos. De acordo com a autora, a sexualidade é a base do erotismo, res-

saltando a sexualidade como dimensão presente em todos os seres humanos, nos 

possibilitando expressão e comunicação com o mundo. A partir desta percepção, 

vejo a sexualidade como um grande guarda-chuva que cobre a nossa expressão, 

afetos e relações, nossa comunicação com o mundo e os demais, incluindo a di-

mensão dos nossos desejos, o erotismo. 

 
Erótico não é apenas o desejo sexual, mas o desejo como um todo, gerado 
interiormente, ou seja, nessa totalidade íntima do nosso ser. Esse desejo 
se dirige a objetos exteriores para se expressar; dentre esses objetos, o 
sexo é um dos mais intensamente presentes. (NUNES FILHO, 2012, p.18) 
 

Segundo o autor, nem tudo que é erótico tem caráter sexual, assim como 

nem toda prática sexual é, necessariamente, erótica. Para ele, a experiência erótica 

é exclusiva dos seres humanos, sendo capaz de dar outras noções ao sexo, para 

além da função reprodutiva. Para Nunes Filho, Eros é o significado do ato, as in-

tenções que conduzem à prática do desejo. 

 Os instintos sexuais, assim como os outros instintos, estão submetidos às 

leis do desejo, da busca pela excitação e da necessidade de mudança (ANDREAS-

SALOMÉ, 1991, p. 66). Por isso podem ser associados ao erotismo, mas este não 

é limitado pelas práticas sexuais. Para Nunes Filho, é a insatisfação que faz o ser 

humano desejar: a busca pelo inusitado, pelas aventuras, pelo imprevisível. Por 

não caber em si mesmo, continua desejando mesmo o que desconhece, apenas 

deseja (2012, p. 21.) 

Longe de esgotarmos as definições sobre a sexualidade, sob a luz destes 

autores citados, é possível vislumbrar que esta vai muito além da atividade sexual. 

A compreensão de Hanna (1999) contribui ao afirmar que a sexualidade afeta me-

dos e alegrias, e que se espelha na dança, afinal, dança e sexualidade partilham o 

mesmo instrumento: o corpo humano (p. 13). 
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E, em se tratando de corpo, sou levada a refletir sobre a dança. Como vimos 

no tópico anterior, a dança é uma linguagem essencial para as relações humanas. 

Ressalto o quanto as relações foram importantes para minha trajetória em dança e 

fundamentais para a construção desta escrita. A dança existe na relação do sujeito 

com os outros e com o todo, como veremos a seguir. 

No livro “Metáforas da vida cotidiana” os autores George Lakoff e Mark John-

son (2002), discorrem diferentes perspectivas sobre as relações do ser humano e 

abordam o mito existencialista, afirmando que o homem é parte do meio e, por isso, 

afeta e é afetado por ele. 

 
O mito existencialista considera o homem como parte do meio, não sepa-
rado dele e focaliza a constante interação do homem com o ambiente fí-
sico e com as outras pessoas. Vê essa interação com o meio envolvendo 
a transformação mútua. Você não pode agir no meio sem transformá-lo ou 
sem ser transformado por ele. (LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 348) 

 
Ainda de acordo com estes autores e o mito existencialista, a compreensão 

se dá através da interação. Somos seres relacionais e estamos em constante trans-

formação. A interação se faz necessária na construção do ser através dessas tro-

cas, que possibilitam a compreensão.  

Segundo Lakoff e Johnson (2002), o existencialismo colabora com perspec-

tivas sobre áreas da experiência na vida do ser humano, como a comunicação in-

terpessoal, a autocompreensão (que se dá pelas interações com o meio social, 

cultural e interpessoal) e até a política, trazendo um amplo olhar sobre a importân-

cia dessas interações. 

O conceito de afetividade é de suma importância para compreendermos as 

relações entre o eu, o outro e o todo. Segundo as autoras Laurinda Almeida e Abi-

gail Mahoney, a afetividade pode ser definida como a “capacidade, a disposição do 

ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de sensações 

ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis” (2009, p. 17). São trocas que 

se dão entre os sujeitos e o mundo, destacando que só é possível haver troca fora 

da homogeneidade.  

Outra perspectiva, no que se refere às relações, é a de Nunes Filho, que 

ressalta a importância do outro para o ser humano. Para ele, sou eu mesma apenas 

em uma relação com o outro, e o outro só pode ser a si mesmo em uma relação 
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comigo, do contrário é impossível. O outro está em nossa vida como força de exis-

tência e, mesmo que desagradável, tem valor, pois somos espelhos uns dos outros.  

 
Não somos produtos de nós mesmos, mas de um contexto que nos inclui. 
E nesse contexto o Outro está irremediavelmente presente. Para ter exis-
tência própria e autônoma o EU individual não pode prescindir da partici-
pação de outros "EUs" individuais. (NUNES FILHO, 2012, p.66) 
 

Para o autor, a possibilidade única de estabelecer relações significativas é 

dar-se conta de ser um indivíduo, um outro para o outro, e a partir daí reconhecer 

os outros em relação a si.  

Eduardo Oliveira nos diz que “existir é relacionar-se, e os relacionamentos 

não se dão no vazio do nada, mas através de corpos que preenchem o corpo do 

espaço e o escorrer do tempo corporal” (2005, p. 128). Ao falarmos em travar rela-

ções, é possível pensarmos em comunicação.  

 De acordo com as referências aqui citadas, o outro é essencial para que o 

Eu exista. É na relação eu-outro-ambiente que construímos conhecimentos (RI-

BEIRO, 2015). Mas a relação com o outro e o espaço não nos torna seres menos 

complexos. A individualidade é o que possibilita a interação. 

 
O indivíduo não é parte de um todo, como pretendem muitos ideólogos da 
modernidade, porém um todo participante de um outro todo, o qual, por 
sua vez, é mais do que a soma das partes. Nessa conjugação do todo com 
outro todo, Eros tem uma participação fundamental, por ser incluso aí, 
mais uma vez, o desejo. (NUNES FILHO, 2012, p.57) 

 
Klauss Vianna é outro autor que contribui na compreensão de uma dança 

que se faz em relação. Ele trouxe um pensamento sobre dança para além do mo-

vimento e da forma. “A dança se faz não apenas dançando, mas também pensando 

e sentindo: dançar é estar por inteiro.” (VIANNA, CARVALHO, 2005, p. 32).  

 A primeira vez que me encontrei com as escritas de Klauss Vianna foi em 

2013, no período inicial da graduação. Ao reencontrá-lo no mestrado, reconheci 

suas influências na construção do pensamento de dança que venho realizando e 

não me dava conta. Foi a partir dele que iniciei uma compreensão sobre as influên-

cias do ambiente nos movimentos de quem dança. 

A dança “não é só dançar, é preciso toda uma relação com o mundo à nossa 

volta” (VIANNA, CARVALHO, 2005, p.41). Relação esta que, a partir de Lakoff e 

Johnson, é essencial para os seres humanos. 
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Essas leituras me fazem refletir sobre este corpo que experiencia o mundo, 

que afeta e é afetado, que transforma e se deixa transformar. “Somos corpos ávidos 

de outros corpos”, nos conta Nunes Filho (2012, p. 72). 

Para este autor, o encontro real, com profundidade, é a aproximação verda-

deira. Trata-se de “acatar e acolher o Outro por ser OUTRO” (p. 67). Acolhemos 

para reservar aquele que nos faz ser, mas também para preservá-lo em sua indivi-

dualidade. É no corpo que se dá o encontro, como um meio para essa aproximação. 

 
O corpo é, pois, um ponto de encontro de outros corpos. Esse encontro 
se dá mais efetivamente pela experiência da carícia. E aí vamos falar de 
corpo mais em seu sentido material. Trata-se de um conjunto de elemen-
tos tais como vísceras, órgãos, humores, sentidos e músculos que não 
são apenas unidades biológicas, mas pequenas porções de matéria de-
sejante, tendo como ponto convergente a epiderme, que é o órgão funda-
mental do contato humano. A pele recobre a totalidade do nosso corpo e 
é através dela que temos as sensações mais significativas da nossa ex-
periência sensitiva. (NUNES FILHO, 2012, p. 73) 
 

Vemos aqui a importância do corpo para o encontro com o outro e para a 

percepção tátil, como no abraço, também citado pelo autor. Essa percepção de 

encontro pode ser encontrada na escrita de outros pesquisadores. 

 Para Feitosa (2011), o corpo é o espaço de troca, pois é entendido como 

“um estado momentâneo e contínuo de informações, que ao entrarem em contato 

com o ambiente ou com outros corpos modificam-se conjuntamente” (p. 30). Para 

ele, o corpo não é apenas o modo de aproximação, mas também o que proporciona 

a afetividade. 

Desta forma, a dança é uma dentre outras formas de manifestação e troca. 

As danças de par encontram a especificidade de ser realizada a dois, o que conecta 

um corpo ao outro pelo toque praticamente constante (ou pelo imaginário deste). 

 
As formas de um corpo nos convidam ao toque. Tocar um corpo é uma 
das mais doces experiências que é dado ao ser humano viver. O abraço 
é a expressão mais intensa desse tocar.  O abraço é a mais gratificante 
maneira de se descobrir os segredos do corpo de alguém, os quais são 
em realidade os próprios segredos do seu ser. Tocar, acariciar com as 
mãos as formas corporais de algum belo ser humano é uma maneira de 
se assumir como ser. Nem sempre é necessária uma conjugação genital 
para nos sentirmos participantes na vida de outras pessoas. Basta um to-
car, simples, caloroso, motivado pela fascinação das formas de um corpo 
também desejante. (NUNES FILHO, 2012, p.89) 
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O autor nos traz uma perspectiva do toque e sua potencialidade para o ser 

humano. Nesse sentido, as danças de par podem ser um meio para potencializar 

as relações, reverberando sensações em quem dança ou observa. 

Nas danças de par, cada pessoa pode trazer sua particularidade. A dança 

depende das trocas entre as duplas, dos pares ao redor e do ambiente como um 

todo. Os corpos dançantes estão, mesmo sem perceber, sendo influenciados e in-

fluenciando, através dos sentidos. É a partir dessas percepções que a dança é 

construída. 

Abordando as danças em geral, Hanna afirma que “a inerente sexualidade 

da dança pode ser uma razão por que a dança é uma atividade quase universal e 

por que o papel sexual é limítrofe com a sexualidade na dança” (HANNA, 1999, p. 

83).  

Para Andreas-Salomé (1991), a sexualidade é como um despertador da me-

mória corporal do ser humano. Ela põe à tona as memórias mais arcaicas, carre-

gando uma sabedoria hereditária que pode ser transformada em lembranças parti-

culares e atuais. Assim também o artista acessa seus desejos. 

A memória pode estabelecer forte relação com a imaginação, pois esta vaga 

por caminhos que conhecemos. Fazemos conexões e imaginamos a partir das ex-

periências vividas. Para Hanna a imaginação está presente em quem dança e em 

quem assiste. Explícita ou ambiguamente, a dança, segundo a autora, expressa e 

comunica, podendo mediar o estímulo sexual. 

As reações e atitudes decorrentes deste estímulo são particulares e depen-

dem das crenças e experiências de cada um. “Os seres humanos têm um impulso 

sexual instintivo constrangido pela sociedade e pela cultura. No entanto, a imagi-

nação é livre, e a dança, atividade que depende da ostentação do corpo, focaliza a 

consciência no corpo e em suas associações” (HANNA, 1999, p. 41). 

 Para além da imaginação, é necessário considerarmos o prazer do próprio 

movimento, afinal o corpo todo é uma superfície de prazeres. Para Nunes Filho 

(2012), a sexualidade é sensual, ou seja, tem ligação com os sentidos que nos 

permeiam como um todo. E o corpo por completo, segundo o autor, é um órgão 

sexual. O prazer pode estar em tocar e estar com outro corpo, outro que nos per-

mite ser a nós mesmos. 
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Dentro de uma perspectiva global, o sexo e a dança estão associados de 
múltiplas maneiras que nem sempre são mutualmente excludentes. Suas 
associações podem ser vistas agrupando-se na base da intenção, da fun-
ção e das imagens dos papéis sexuais.  (HANNA, 1999, p. 83) 
 

 Assim, vemos uma forte relação entre a dança e o sexo, que pode ser expli-

cada no âmbito da sexualidade, sendo ambas as atividades experienciadas pelo 

corpo e mediadas pelo sentido em busca do prazer. 

 
Mais do que ser uma precursora da intimidade sexual, a dança pode ser 
sublimação sexual de caráter físico e psicológico. A satisfação orgástica 
pode vir do real ou empático envolvimento da dança. A dança frequente-
mente tem a excitação, a libertação e a exaustão características do clímax 
sexual. (HANNA, 199, p. 83, 84) 
 

É considerando a perspectiva de uma dança dotada de sexualidade que 

construo o olhar sobre as danças de par. A dança que conecta, estabelece relações 

com o outro e com o ambiente. Uma dança dotada de desejos, de quem se move, 

observa ou se projeta no movimento. Uma dança que comunica. 

 

3.3  DANÇAS DE PAR: INFORMAÇÕES PREDOMINANTES 

 

Após olhar para as referências em danças de par por imagem e imaginação 

apresentadas no primeiro e no segundo capítulo, é possível vislumbrar padrões que 

se repetem. Independentemente da época e dos contextos nos quais as narrativas 

dos filmes se passam, é possível traçar um perfil dos personagens retratados. De 

acordo com as épocas, veremos a diferença com a qual homens e mulheres são 

apresentados, por exemplo. 

Para olhar para esses padrões, é necessário entender o que pode ser o gê-

nero. 

 
O termo "gênero" é, na verdade, a representação de uma relação, a rela-
ção de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria. Gênero é a re-
presentação de uma relação ou, se me permitem adiantar a segunda pro-
posição, o gênero constrói uma relação entre uma entidade e outras enti-
dades previamente constituídas como uma classe, uma relação de per-
tencimento; assim, o gênero atribui a uma entidade, digamos a uma pes-
soa, certa posição dentro de uma classe e, portanto, uma posição vis-à-
vis outras classes pré-constituídas. (LAURETIS, 2019, p. 125) 

 

De acordo com a autora, além de representar uma relação, gênero pode ser 

compreendido a partir da sexualidade. Baseada na visão de Foucault que entende 
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a sexualidade como dispositivo de poder, Lauretis considera o gênero como repre-

sentação ou autorrepresentação, podendo existir em discursos, epistemologias e 

tecnologias sociais, como o cinema. 

 
As concepções culturais de masculino e feminino como duas categorias 
complementares, mas que se excluem mutuamente e nas quais todos os 
seres humanos são classificados, formam, dentro de cada cultura, um sis-
tema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações que 
relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierar-
quias sociais. Embora os significados possam variar de uma cultura para 
outra, qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interli-
gado a fatores políticos e econômicos em cada sociedade. Sob essa ótica, 
a construção cultural do sexo em gênero e a assimetria que caracteriza 
todos os sistemas de gênero nas diferentes culturas (embora cada qual a 
seu modo) são entendidas como “sistematicamente ligadas à organização 
da desigualdade social” (LAURETIS, 2019, p. 126). 
 

 Popularmente, gênero pode ser entendido como o “sexo cultural”, ou seja, 

como a pessoa se identifica enquanto sujeito e, no geral, predominando o binarismo 

homem/mulher. Porém Judith Butler (2003) apresenta outra perspectiva sobre a 

relação sexo/gênero: 

 
Se sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz 
sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero 
não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de signifi-
cado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de de-
signar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios 
sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura 
como o sexo para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo 
qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido 
como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente 
neutra sobre a qual age a cultura. (BUTLER, 2003, p. 25) 

 

 A autora afirma ainda que a estrutura binária para o sexo e o gênero são 

ficções reguladoras que naturalizam regimes de poder e a opressão masculina e 

heterossexista. Para ela, o corpo é uma construção e o gênero marca um corpo. 

 
Quando não problematizadas, as afirmações “ser” mulher e “ser” heteros-
sexual seriam sintomáticas dessa metafísica das substâncias do gênero. 
Tanto no caso de “homens” como no de “mulheres”, tal afirmação tende a 
subordinar a noção de gênero àquela de identidade, e a levar à conclusão 
de que uma pessoa é um gênero e o é em virtude do seu sexo, de seu 
sentimento psíquico do eu, e das diferentes expressões desse eu psí-
quico, a mais notável delas sendo a do desejo sexual. (BUTLER, 2003, p. 
44) 
 

 Tendo em vista às perspectivas de gênero apresentadas por Lauretis e Bu-

tler, as marcações das personagens masculinas e femininas ficam ainda mais 
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marcantes, assim como as personagens que se distanciam da lógica cisgênera e 

heterossexual. 

As representações dos materiais levantados seguem o pensamento das so-

ciedades de cada período e, como vimos aqui, a cultura está presente nas artes. 

Nos filmes não seria diferente, pois, devido à sua ampla circulação, podem ser uti-

lizados para reforçar os pensamentos em destaque. 

 
a construção do gênero ocorre hoje através das várias tecnologias do gê-
nero (por exemplo, o cinema) e discursos institucionais (por exemplo, a 
teoria), de controlar o campo do significado social e assim produzir, pro-
mover e "implantar" representações de gênero. Mas os termos para uma 
construção diferente de gênero também existem, nas margens dos discur-
sos hegemônicos. Propostos de fora do contrato social heterossexual, e 
inscritos em práticas micropolíticas, tais termos podem também contribuir 
para a construção do gênero, e seus efeitos ocorrem ao nível "local" de 
resistências, na subjetividade e na autorrepresentação. (LAURETIS, 2019, 
p. 142) 
 

As histórias da virada do século XIX nos mostram homens da corte que sa-

bem dançar como pré-requisito para a busca de um casamento. Apesar de se mos-

trarem gentis e cavalheiros com suas parceiras, também parecem fortes e decidi-

dos ao conduzir a dança. As mulheres da virada do século XIX parecem sensíveis, 

delicadas e submissas aos homens. Quando não são obrigadas socialmente a ca-

sar, cedem ao vínculo por estarem apaixonadas por seus pares.  

 
(...) as mulheres são convencidas de que o casamento e a orientação se-
xual, voltadas para os homens, são inevitáveis. As mulheres são doutrina-
das pela ideologia do romance heterossexual através de contos de fadas, 
da televisão, do cinema, etc, isto é, todos os mecanismos fazem propa-
gandas coercitivas da heterossexualidade e do casamento como padrão. 
(COLLING, NOGUEIRA, 2015, p. 177) 
 

 De acordo com os autores, somos ensinadas a desejar o casamento, e esse 

aprendizado a partir dos romances heterossexuais está presente nos filmes citados 

aqui, assim como nas vivências relatadas. Até hoje temos resquícios dessa cultura. 

Desde muito novas, nós mulheres somos ensinadas a cuidar da casa para manter 

um casamento, a sermos sedutoras para o marido, e nossa individualidade e auto-

nomia são colocadas em segundo plano em detrimento do relacionamento com um 

homem. 

Nos lançamentos das décadas de 1970, 1980 e 1990, o perfil dos homens 

da corte é substituído por homens viris, profissionais e habilidosos na dança, capa-

zes de conduzir com precisão suas parceiras, independentemente da propensão 



151 

 

delas aos movimentos. São homens que já viveram relações com muitas mulheres, 

são cobiçados por elas e demonstram ciúmes de suas parceiras quando essas não 

correspondem a suas expectativas. Seu sentimento é protetor e capaz de reverbe-

rar em violências físicas para defender a parceira. Um sintoma perigoso da mascu-

linidade tóxica, como nos apresentou Barbosa (2021). 

O ciúme demonstrado pelas personagens mulheres nos informa que elas 

são instáveis e exageradas, ao passo que naturalizam o ciúme masculino. Pode-

mos associar, porém, o ciúme dos homens para com as mulheres como um sintoma 

da objetificação feminina, como se a mulher fosse propriedade deles.  

Também vemos que as personagens femininas, ao contrário dos seus futu-

ros parceiros afetivos, ainda parecem inocentes, com poucas experiências român-

ticas e sexuais ou até nenhuma. Elas são retratadas como se precisassem do am-

paro de um parceiro, deste homem que, se for preciso, a defenderá com força bruta. 

As mulheres são coadjuvantes de suas próprias histórias, pois suas narrativas são 

construídas em torno de um romance heterossexual. 

A exceção é “Moulin Rouge”, ambientado em 1899. Neste caso, o protago-

nista parece inexperiente e encantado pela dançarina, expressando seu amor em 

forma de poesia e demonstrando um pouco mais de sensibilidade que os demais 

protagonistas. Enquanto isso a mulher finge inocência, pois ela é ensinada a usar 

gestos tímidos e carinhosos mesmo estando quase nua, com o objetivo de seduzir 

os homens. Ao mesmo tempo, ela cria uma atmosfera sexual, ao se debruçar sobre 

seus possíveis clientes e provocá-los com expressões de desejo. Em uma das ce-

nas, a protagonista pergunta a seu patrão qual personagem deveria assumir para 

agradar o cliente que a visitaria: inocente ou arrebatadora. 

Neste título temos uma aproximação com o histórico das danças de salão ao 

mostrar a prostituição das dançarinas. Elas são tratadas como mercadoria, como 

um objeto e, também por isso, sua real personalidade não importa, já que ela deve 

servir ao seu cliente da maneira como ele a deseja. 

Essa mulher que finge inocência seria capaz, segundo as narrativas, de tirar 

a sanidade de um homem e levá-lo a “perder a razão”, como é o caso do Duque 

que tenta estuprar Satine ao ser “trocado” por outro homem, ao aproximar-se da 

perspectiva dualística da qual conversamos anteriormente. Entre a razão da mente 

e a emoção do corpo, um homem iludido pela mulher cede à tentação e, ao não ter 
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seus desejos atendidos, manifesta sua raiva e violência. Este homem não assume 

a responsabilidade por seus atos, justificando que a mulher foi a culpada, e essa 

justificativa é normalizada pela sociedade machista, sexista e patriarcal. 

A partir dos anos 2000 encontramos um perfil de homens habilidosos e que 

se dedicam à dança buscando impressionar suas parceiras. Eles demonstram con-

fiança em suas performances, seja em aula, festa ou apresentação. E, pelas pala-

vras de Pierre Dulaine, comandam uma mulher com destreza, observada nos pas 

de deux, nos salões e nas apresentações dos strippers. Nesse momento, as mu-

lheres não demonstram ser muito inocentes como as personagens anteriores. Elas 

já estiveram em relacionamentos ou estão envolvidas com outro parceiro quando 

encontram o protagonista.  

Nesses títulos vemos uma sexualidade mais aflorada e, como nos disse 

Hanna (1999), uma demonstração das habilidades de cada gênero. Os homens que 

tentam impressionar as mulheres através de suas performances e buscam seduzi-

las com sua virilidade. Exemplo da construção do perfil de homens dominadores e 

sem fraquezas aparentes, reproduzidos pela masculinidade tóxica que afeta a to-

dos, independente de gênero. 

As mulheres, por sua vez, ganham um pouco mais de espaço e liberdade 

nas narrativas, reflexo de uma sociedade em que as mulheres já não consomem 

esse papel completamente submisso retratado anteriormente. Elas têm vida sexual 

ativa e seguem seus desejos; porém, ao encontrar seu par romântico, são capazes 

de largar qualquer coisa em prol desse amor arrebatador. Uma maneira diferente 

de retratar que, segundo a lógica dominante, as mulheres devem buscar um casa-

mento com um homem cisgênero e heterossexual, inclusive deixando seus objeti-

vos profissionais de lado. Além disso, no sexo elas se deixam ser conduzidas pelos 

homens, uma associação indireta para nos mostrar quem rege a relação. 

Independentemente da época, há um perfil que prevalece nas narrativas 

apresentadas. Os homens são representados como decididos, habilidosos e con-

duzem as mulheres, não só na dança, mas também nos relacionamentos que se 

constroem. Eles tomam a iniciativa de abordar abertamente suas parceiras, en-

quanto as mulheres, quando interessadas, abordam seus parceiros de forma dis-

creta. Elas olham, sorriem e dançam, mas quando surge a oportunidade de algo a 

mais recuam, deixando que os homens as busquem novamente. 
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Esse padrão é construído e alimentado pela heteronormatividade, que des-

considera relações além das vivenciadas por homens com mulheres e coloca os 

homens como detentores do desejo e as mulheres como sujeitos desejáveis e até 

como objetos. Recordo-me novamente de uma explicação da personagem profes-

sor Dulaine que, ao falar sobre os encaixes das coxas durante a dança, pede que 

os alunos não fiquem muito animados e as garotas não se assustem, demonstrando 

uma suposta propensão dos homens ao sexo enquanto as mulheres são taxadas 

de inocentes.  

Essa questão do desejo sexual ainda é presente em nossa sociedade e o 

vemos em frases como “Homem quem gosta de sexo, mulher só faz para agradar”; 

“Se você não der o que ele precisa, ele vai procurar fora”; “Mesmo que não queria, 

a mulher precisa se esforçar para satisfazer o marido”; “O que custa só abrir as 

pernas?”; entre outras. Frases que induzem as mulheres a entender o sexo como 

obrigação e, por isso, algo desagradável, enquanto são coibidas de experimentar 

seu prazer sozinhas ou acompanhadas de seus parceiros. 

Através desse olhar, a mulher assume um papel passivo no desejo e na con-

quista. Tomada pela inocência, ela não sabe e não pode tomar a iniciativa perante 

seu parceiro. Por isso, cria possibilidades de aproximação para que o homem possa 

assumir a conquista.  

 Através dessas amostras, fica explícito como a construção da sexualidade 

se dá em nossa sociedade. Homens aprendem como devem agir perante as mu-

lheres e elas a eles. 

 
O corpo é um texto socialmente construído, um arquivo orgânico da histó-
ria da humanidade como história da produção-reprodução sexual, na qual 
certos códigos se naturalizam, outros ficam elípticos e outros são sistema-
ticamente eliminados ou riscados. A (hetero)sexualidade, longe de surgir 
espontaneamente de cada corpo recém-nascido, deve se reinscrever ou 
se reinstruir através de operações constantes de repetição e de recitação 
dos códigos (masculino e feminino) socialmente investidos como naturais. 
(PRECIADO, 2014, p. 26) 
 

 Essa construção acontece desde o nascimento quando, ao olhar para a ge-

nitália de um bebê, afirma-se se é um menino ou uma menina. Um exemplo dessa 

associação são os chás de revelação que se tornaram muito comuns nos últimos 

anos: uma celebração para revelar o sexo dessa criança, baseado em sua genitália 

e, a partir de então, ela será criada pelos padrões masculinos ou femininos. 
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 Para Colling e Nogueira (2015), a heterossexualidade não é natural, pois nos 

é construída desde o nascimento. As orientações sexuais diversas e as identidades 

de gênero fazem parte da sexualidade e sofrem influências do meio, da sociedade. 

A diferença entre as inúmeras possibilidades e a heterossexualidade é a imposição. 

 
A heterossexualidade compulsória consiste na exigência de que todos os 
sujeitos sejam heterossexuais, isto é, se apresenta como única forma con-
siderada normal de vivência da sexualidade. Essa ordem social/sexual se 
estrutura através do dualismo heterossexualidade versus homossexuali-
dade, sendo que a heterossexualidade é naturalizada e se torna compul-
sória. (COLLING, NOGUEIRA, 2015, p. 178) 
 

 Para se firmar como regra, a heterossexualidade contraria a homossexuali-

dade e exclui qualquer outra forma de existência. Para Barbosa (2021), o machismo 

e a masculinidade tóxica reforçam a superioridade do patriarcado, trabalhando para 

a manutenção de um sistema racista, classista e misógino. 

 Para a heteronormatividade não basta ser heterossexual, é preciso construir 

um padrão de comportamento do que é ser homem ou ser mulher. Consumimos 

essas informações o tempo todo e, através dos filmes, obras e vivências citados 

até aqui, vimos que a dança é utilizada como instrumento desse sistema. Como 

exemplo, temos as danças de salão: “Ensinar uma mulher a ser “dama” e um ho-

mem a ser “cavalheiro” na dança de salão é análogo a ensinar a uma menina que 

ela deve gostar de bonecas e cores suaves, e a um menino que ele não pode cho-

rar” (PAZETTO, SAMWAYS, 2018, p. 162) 

Em se tratando da sedução, vemos que os homens são colocados como 

protagonistas da ação enquanto as mulheres agem passivamente. Mas não precisa 

ser assim. Seres humanos desejam outros serem humanos e é preciso romper com 

esse sistema que traduz a ação da sedução como uma espécie de dominação de 

um sujeito sobre o outro. 

 
Os seres humanos vivem constantemente empenhados no cativante jogo 
da sedução. Seduzir é basicamente convidar alguém a fazer parte do 
nosso mundo sabendo-o, de antemão, fascinante. Do ponto de vista da 
sexualidade, seduzir é fazer este convite para que alguém participe mo-
mentaneamente do nosso corpo.  Trata-se de um jogo perfeitamente sau-
dável e bonito. (NUNES FILHO, 2012, p.101) 

 

 Para o autor, não há relação de poder na sedução, um dominante e outro 

submisso. São duas pessoas que se aproximam em uma relação de interesse. 

“Ambos são, ao mesmo tempo, sedutor e seduzido” (NUNES FILHO, 2012, p. 102). 
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Audre Lorde nos alerta sobre o perigo de recusarmos o fato de que estamos sempre 

sentindo. Ao evitar nossos desejos, nos privamos de parte da nossa existência e, 

consequentemente, nos submetemos aos absurdos (2009). 

Essa perspectiva heteronormativa pode ser observada em algumas obras 

coreográficas como “Lecuona”, “As Canções que Você Dançou pra Mim”, “Act of 

Love”, “Belle” e os pas de deux citados no primeiro capítulo, apresentando ao pú-

blico casais heterossexuais formados por homens sedutores e mulheres seduzí-

veis. O espetáculo “Sobre isso meu corpo não cansa”, tratado no segundo capítulo, 

representa brevemente outras formações de casais para além de um homem e uma 

mulher, predominando a heterossexualidade. 

Por outro lado, temos vislumbres de mudanças dessa lógica racista, clas-

sista, machista e LGBTfóbica, através de outros títulos, nos permitindo construir 

novas percepções sobre dança, sexualidade e sexo. Afinal, apesar das repressões, 

o erótico sobrevive, buscando outras formas de resistir e existir. “Reconhecer o 

poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer 

mudanças genuínas em nosso mundo, mais que meramente estabelecer uma mu-

dança de personagens no mesmo drama tedioso” (LORDE, 2009). 

A começar por “Pose” que, apesar de representar os anos 1990, como outras 

obras presentes na lista construída, nos mostra uma cena marginal, trazendo foco 

para as vivências e produções artísticas das pessoas LGBTQIA+. 

As obras coreográficas como “Pau Brasil”, “Fole”, “Tira Meu Fôlego”, “Salão” 

e “Me Brega, Baile” destoam da norma, questionando a objetificação dos corpos, 

questões de gênero e orientação sexual ou apresentando uma perspectiva de corpo 

através dos sentidos e do prazer e convidando o público a participar da construção 

da obra. 

 Estes trabalhos vão na contramão dos filmes e obras anteriores. A aborda-

gem questionadora, ressaltando a diversidade de orientações sexuais, os estímulos 

aos sentidos e as possibilidades de prazer e apontando a mecanização do corpo 

são diferentes da manutenção ou naturalização da heterossexualidade e demais 

padrões em prol da anulação das outras possibilidades de existência. 

É importante pensarmos, por exemplo, no público LGBTQIA+: Ao passo que 

nos relacionamos afetivamente e sexualmente para além da heterossexualidade, é 

necessário que haja espaço para a diversidade. A construção dos gêneros através 
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da heteronormatividade é rebatida pelas vivências transgêneras, não-binárias, que-

ers, dentre outras. 

Como vimos anteriormente, a dança integra as culturas e, assim como pode 

reforçar padrões opressores, nos possibilita questioná-los e criticá-los. Ao passo 

que essas pautas ganham espaço na sociedade é preciso representá-las em cena 

e vivências artísticas, assim como plantar essa diversidade auxilia essa comuni-

dade a conquistar mais espaços e direitos na sociedade. 

 
Obviamente, a tarefa política não é recusar a política representacional – 
como se pudéssemos fazê-lo. As estruturas jurídicas da linguagem e da 
política constituem o campo contemporâneo do poder; consequente-
mente, não há posição fora desse campo, mas somente uma genealogia 
crítica de suas próprias práticas de legitimação. Assim, o ponto de partida 
crítico é o presente histórico, como definiu Marx. E a tarefa é justamente 
formular, no interior dessa estrutura constituída, uma crítica às categorias 
de identidade que as estruturas jurídicas contemporâneas engendram, na-
turalizam e imobilizam. (BUTLER, 2003, p. 22) 

 

A partir de Preciado (2014), entendo que a contrassexualidade nos possibi-

lita compreender o mundo para além dessas oposições entre homem/mulher; mas-

culino/feminino; heterossexualidade/homossexualidade. Para a autora, existem for-

mas alternativas à sexualidade moderna para produzir prazeres e saberes. Essas 

práticas são tecnologias de resistência e, nas palavras dela, formas de “contradis-

ciplina sexual”. 

É assim que entendo esses títulos citados nesse momento, como fruto de 

um questionamento que pode gerar transformações. São percepções que chegam 

ao público mais lentamente se comparadas às muitas superproduções para o ci-

nema e plataformas de streaming. Importante citar que a diferença no número de 

filmes que seguem a heteronormatividade e os que a transgridem é reflexo da dis-

posição destes títulos em sites de vídeo, pois, apesar de saber que existem outros 

filmes que relatam estes questionamentos, não os encontrei para assisti-los e ana-

lisá-los. 

Lauretis (2019) ressalta uma informação importante: o papel da plateia. Para 

a autora, o gênero da pessoa que assiste uma obra ou um filme, por exemplo, in-

terfere nos significados atribuídos: 

 
a ideia crucial é o conceito de plateia, que a teoria feminista estabeleceu 
como um conceito marcado pelo género, o que equivale a dizer que as 
maneiras pelas quais cada pessoa é interpelada pelo filme, as maneiras 
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pelas quais sua identificação é solicitada e estruturada no filme especifico 
estão íntima e intencionalmente relacionadas ao gênero do espectador. 
Tanto nos estudos críticos quanto nas práticas feministas de cinema, a 
exploração da plateia feminina vem nos proporcionando análise mais su-
tilmente articulada do modo pelo qual as mulheres apreciam filmes e for-
mas cada interpelação na cinematografia. (LAURETIS, 2019, p. 136) 
 

A partir da disponibilidade dos títulos para a análise, já podemos entender 

quais são as informações que ganham maior visibilidade e alcance do público geral 

e quais pares são estimulados para se aproximarem. Porém, algumas mudanças 

vêm acontecendo progressivamente, à medida que essas pautas ganham espaço 

na sociedade, são retratadas no cinema, nos teatros e nas demais vivências. Para 

Hanna (1999), “a dança é parte da história social” e através dela podemos acom-

panhar as transformações.  

Para a autora, o corpo é importante veículo de comunicação, e através dele 

é possível transmitir informações, reforçar outras e até desafiar as lógicas impostas 

(1999, p. 82), e a dança é mediada pela cultura, como já vimos. 

Temos indícios desses enfrentamentos nessas obras que fogem do padrão 

heteronormativo, retratando a relação entre dois homens ou duas mulheres, nas 

práticas de danças de salão que rompem com a tradição ao ensinar a condução 

para os alunos, independente de gênero e outras possibilidades citadas ao longo 

da escrita. 

A partir do momento em que as pessoas vêm conquistando direitos na soci-

edade, é justo que sejam refletidos em suas práticas cotidianas, das quais a dança 

faz parte. Como exemplo, trago as danças de salão em uma perspectiva queer. 

De acordo com Débora Pazetto e Samuel Samways (2018), a teoria queer 

discute a construção de gênero confrontando a perspectiva heteronormativa que 

define os padrões de ser mulher ou ser homem. Além disso, a associação causal 

entre sexo, gênero e orientação sexual faz parte da programação dos corpos. Não 

é natural, mas construída desde o nascimento, ao se identificar a genitália da cri-

ança, e segue ao longo da vida sob normas que ditam com quem podem se relaci-

onar afetiva ou sexualmente. 

 
Assim, é possível propor uma dança de salão sob a perspectiva queer, 
que evidencie a heteronormatividade e que não se dirija apenas àqueles 
que se reconhecem como sujeitos queer, mas afete todas as pessoas que 
valorizam o questionamento, a diferença e a diversidade como estratégias 
férteis para pensar o corpo, a cultura e a arte (PAZETTO, SAMWAYS, 
2018. p. 174) 
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É importante que a dança se abra para essas experiências outras que dife-

rem dos padrões impostos socialmente. Ao passo que, para Hanna, existe relação 

entre dança e sexo, a existência dela não depende de uma relação homem/mulher 

para existir. 

A dança, é possível considerar, comunica e expressa e, como a arte em ge-

ral, cada um de nós associa as informações vistas seguindo nossas próprias vivên-

cias e vontades. De acordo com Hanna, a dança é um meio de explorar a sexuali-

dade, a identidade e o papel sexual que mudam de acordo com as experiências 

individuais e também coletivas, suas imagens “afirmam e desafiam as disposições 

sociais básicas e as doutrinas a seu respeito” (1999, p. 356) e, por isso, merecem 

mais atenção. 

Como vemos através das referências apresentadas, enquanto a maioria dos 

filmes reforça os padrões impostos, há obras coreográficas que as enfrentam, nos 

apresentando outras possibilidades de existência. Nunes Filho, ao discorrer sobre 

a potência do prazer, aponta a potência dos artistas. 

 
É na pessoa do artista que o aspecto sensual da arte mais intensamente 
se evidencia na experiência do prazer, que Nietzsche chama de embria-
guez. A concepção artística se inicia num estado de embriaguez que per-
corre todo o corpo insuflando sobre os membros, órgãos e sistemas um 
fluxo de energia vital ao qual ele chama de potência. (NUNES FILHO, 
2012, p. 43) 
 

O autor ainda cita que o artista pode ser considerado uma proposta erótica. 

Ele vê o artista como alguém que vivencia o mundo intensamente, ampliando seus 

sentidos para que estes possam experienciar o ambiente. O artista é um ser sen-

sual: 

 
Por essa razão é que a arte distorce a visão ordinária do mundo obri-
gando-nos a repensar a realidade. O artista não vê um objeto como ele é, 
mas como poderia ser, porque ele é capaz de inocular na visão desse 
objeto uma dose intensa dos desejos subjacentes ao seu corpo. O artista 
reinventa o mundo e rescreve a história por desobedecer a ordem imposta 
pelos vencedores. Ele instaura na ordem do mundo a contradição levada 
a cabo pelos antivalores dos que são tidos por mal comportados. É no 
cerne dessas contradições, na intercepção das incongruências, que se si-
tua o espírito da obra de arte, e aí ela inicia a sua atuação devastadora 
contra os sistemas de dominação. (NUNES FILHO, 2012, p.44) 
 

Através dos autores aqui apresentados, entendo que a arte nos diz sobre 

nós, artistas e espectadores, ambos buscando suprir os desejos do corpo, 

transbordados em sensações, percepções, sentimentos e emoções, o que nos 
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mantém vivos e em relação com os outros seres, nos expressando e nos 

comunicando. 

Longe de buscar desqualificar os filmes em seu caráter artístico, é importante 

refletirmos que essas produções cinematográficas visam atingir muitas pessoas 

através das mídias de massa, como o cinema, a televisão e, mais recentemente, 

as plataformas de vídeo. Sendo assim, supõe-se que a liberdade dos artistas-

criadores seja controlada, cenário que difere das produções coreográficas de 

artistas independentes e coletivos, onde foi possível reconhecer os 

questionamentos à heterossexualidade, ao racismo e à objetificação das mulheres, 

entre outras pautas. 

Parafraseando Judith Hanna: o corpo é importante veículo de comunicação. 

Através dele é possível transmitir informações, reforçá-las e até questioná-las, 

desafiando as lógicas impostas. E é isso que essas obras nos mostraram ser 

capazes de fazer. 

 Acrescento ainda a perspectiva de Nunes Filho (2012) sobre o corpo como 

espaço de desejo. Órgão através do qual o nosso desejo se cria, se recria, se revela 

e se expande (p.72). Talvez o corpo e seus desejos sejam a conexão entre dança, 

sedução e sexo. Me arrisco a dizer que, talvez, o próprio sexo seja uma dança e, 

da sedução até o ato sexual se construa uma coreografia. 

 Por outro lado, Beatriz Preciado (2014) em uma perspectiva contrassexual, 

apresenta o corpo como “espaço de construção biopolítica, como lugar de opres-

são, mas também como centro de resistência” (p. 13). Para a autora, o corpo pode 

ser uma tecnologia para operar na contraprodução do prazer. 

 De acordo com o “Manifesto Contrassexual”, os corpos se reconhecem e 

reconhecem os outros como corpos falantes, não como homens e mulheres. 

 
A natureza humana é um efeito da tecnologia social que reproduz nos cor-
pos, nos espaços e nos discursos a equação natureza = heterossexuali-
dade. O sistema heterossexual é um dispositivo social de produção de 
feminilidade e masculinidade que opera por divisão e fragmentação do 
corpo: recorta órgãos e gera zonas de alta intensidade sensitiva e motriz 
(visual, tátil, olfativa...) que depois identifica como centros naturais e ana-
tômicos da diferença sexual. (PRECIADO, 2014, p. 25) 
 

O sexo – tanto o órgão quanto a prática – nesse contexto não é nem bioló-

gico, nem uma pulsão natural, mas sim uma tecnologia de dominação ao serviço 

da heterossexualidade. O corpo então é restringido a zonas erógenas 
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correspondentes a cada gênero imposto dentro do binarismo homem/mulher por 

uma lógica estritamente anatômica. 

 
A contrassexualidade afirma que o desejo, a excitação sexual e o orgasmo 
não são nada além de produtos que dizem respeito a certa tecnologia se-
xual que identifica os órgãos reprodutivos como órgãos sexuais, em detri-
mento de uma sexualização do corpo em sua totalidade (PRECIADO, 
2014, p. 23) 
 

  Por fim, ressalto que, ao reconhecer as relações entre dança e sexualidade 

em suas possibilidades vivenciadas, é preciso olhar para as consequências delas 

que, por vezes geram situações constrangedoras e violentas para quem dança e 

para a sociedade como um todo. Vimos, através das percepções sobre as danças 

de par – imagem, exemplos de artistas/professores que reconheceram a importân-

cia de pautar essas questões e desenvolveram estratégias metodológicas para pro-

por um olhar e uma prática mais abrangente, como a cocondução (FEITOSA, 

2011), a condução compartilhada (POLEZI, 2017) e as danças de salão queer 

(VASCONCELOS, 2017). 

 A contrassexualidade nos permite compreender os sistemas de opressão 

para confrontá-los. Além disso, pensar o corpo pela perspectiva do desejo e do 

prazer não autoriza o desrespeito por qualquer pessoa, mas nos possibilita romper 

com tabus em relação ao corpo e suas experiências. Não há necessidade de ne-

garmos o prazer, é preciso valorizá-lo, pois, de acordo com Lorde (2009), podemos 

encontrar no erotismo a potência de enfrentamento. 

 
3.4   PRECISAMOS FALAR DE SEXO 
 

A dança dos meninos  
A Foucault (in memorian)  

   
“Quando criança fui avisado que dançar com meninos fosse algo perigoso. 

Talvez não houvesse encaixe. E a alegria acabou em questão de segundos. 
Por que não o encaixe? Por que não o fêmur junto a outro fêmur? 

Os gregos dilatavam suas práticas eróticas nesse sentido: o interfemural. 
Havia a permissão desse enlace de carne e osso na acrópole helênica. 

Mas o enlace era proibitivo, a cultura pequena. A cidade menor ainda. 
A eugenia circundante. E o erotismo femural subiu às mãos 

e delas nunca mais saiu. Das mãos restou a dança dos movimentos eletrizados 
e finalizados em um urro solitário. E desde então tem sido assim: 
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as mãos bailam em memória do desejo interfemural emulado” 
 

Yvisson Gomes dos Santos (2014) 
 

 
Como conversamos anteriormente, me deparei, desde a ideia inicial que 

se tornaria esta pesquisa, com uma certa resistência ao falar sobre o sexo e suas 

relações com a dança. A falta dessa pauta foi percebida nas plataformas pesqui-

sadas no campo da dança e, por outro lado, ao apresentar um relato desta pes-

quisa ainda em seu início, ouvi de colegas de profissão que dizer que dança e 

sexo se aproximam é perigoso. Como se reconhecer esta relação fosse diminuir 

a potência da dança como linguagem artística e naturalizar a objetificação dos 

corpos dançantes. Refletindo sobre essa resistência ao debate sobre o assunto, 

percebi que os indícios eram mais amplos e atingiam as danças de salão e demais 

linguagens. 

Para Judith Hanna (1999) “na cultura ocidental, parece haver culpa e an-

gústia latentes a proposito do corpo como instrumento de prazer. Lembremos as 

opiniões sobre corpo como um adversário bestial da mente e do espírito, que de-

veria ser negado ou superado” (1999, p. 225), assim como vimos no primeiro tó-

pico deste capítulo. 

Outra escrita que traz reflexões sobre o corpo e seus tabus é de Nunes 

Filho (2012). Ele afirma que há um poder na sociedade que nos leva a considerar 

que certas regiões do corpo são vergonhosas e precisam ser escondidas e não 

comentadas (p. 74). Essas partes do corpo citadas pelo autor são pênis, vulva, 

seios e ânus, por exemplo, assim como os fluídos provenientes destes. 

Compreendo, a partir dos autores e das vivências registradas ao longo do 

texto, que a sexualidade é um assunto delicado em nossa sociedade. A partir de 

Bataille (1987), é possível entender que, em se tratando dos assuntos do corpo, 

há pudores e tabus. Para ele, existe um interdito sexual que nos leva a esconder 

os assuntos que envolvem o prazer.  

Em “A Ordem do Discurso”, Foucault (1996) nos apresenta uma perspec-

tiva sobre a interdição: “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que 

não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 

pode falar de qualquer coisa” (p. 9). 
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A partir de Foucault e Bataille, entendo que o interdito sexual restringe o 

que pode e o que não pode ser dito sobre as atividades sexuais humanas e por 

quem podem ser ditas. Venho refletindo sobre como a dimensão da sexualidade, 

não apenas no que se refere ao sexo, é um assunto sensível e que, a qualquer 

momento pode ser interditado pelos veículos formais e até informais de aprendi-

zado e comunicação. 

O que me admira, em meio a este contexto, é que os artistas e profissionais 

do corpo sejam também profundamente afetados por essas interdições; não 

apenas as interdições externas para com os trabalhos que produzem, mas também 

suas próprias restrições pessoais e para com as produções de seus pares.  

Talvez não devesse me surpreender, pois todos estamos sujeitos às 

normas impostas na sociedade (NUNES FILHO, 2012), mas acreditava que, por se 

proporem a vivenciar o mundo em arte e pesquisa do corpo, os profissionais da 

dança tratariam o sexo como parte da experiência dos sujeitos. Afinal, essa 

atividade faz parte das relações entre os indivíduos, da experiência do corpo e da 

busca pelo prazer; porém, a realidade que encontro é diferente.  
 
Os seres humanos não fazem sexo simplesmente para a reprodução. Um 
casal não vai para a cama para cumprir o sagrado dever da perpetuação 
da espécie, mas, e principalmente, para o prazer da conjugação de dois 
corpos. A reprodução é um atributo da sexualidade, não o seu fim último. 
(NUNES FILHO, 2012, p.99) 
 

Quando se trata das danças de salão, área à qual me dedico como docente 

e estudante, percebo a dificuldade dos professores em reconhecer que há a 

possibilidade de, a partir das danças, surgir um encontro sexual; que os alunos 

relatam procurar as aulas em busca de parceiros afetivos e/ou sexuais, seja na 

própria turma ou nos ambientes de convívio social. 

No meio das danças de salão há vários relatos de assédios verbais, físicos 

e até virtuais, por parte de alunos ou professores, direcionados às suas alunas, 

professoras ou colegas de trabalho. Assim como situações em que, ao dançar no 

salão, o parceiro busca movimentações muito próximas, deslizando as mãos pelo 

corpo da parceira sem autorização. Eu mesma já fui assediada por professores e 

alunos em ambientes de aula e nos bailes, por exemplo. 

Uma das primeiras experiências que vivenciei foi aos 18 anos, cerca de 

dois anos após frequentar aulas de danças de salão. Fui com uma amiga para um 
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forró no campus da Universidade Federal de Viçosa, na qual me graduei, e, como 

nós duas já dançávamos tanto como condutoras quanto conduzidas, dançamos 

juntas. Não havia se passado nem um minuto de música quando dois rapazes se 

aproximaram de nós pedindo desculpas, pois não poderiam deixar duas moças 

bonitas dançarem juntas e se prontificaram a formar pares conosco. A situação nos 

deixou desconfortáveis em recusar o convite então fomos dançar com eles. O moço 

que me chamou para dançar não sabia forró e passou a música toda agarrado em 

mim, tentando me beijar. Ele encostava seu rosto no meu e, quando eu me 

afastava, virava a boca em minha direção. 

Em 2013 quando essa situação aconteceu, eu considerava normal um 

rapaz me convidar para dançar por sentir algum interesse sexual, pois ali se criava 

uma oportunidade para a aproximação. O incômodo maior foi que, ao aceitar seu 

convite, eu havia perdido a oportunidade de dançar com uma parceria com a qual 

me divertia. Além disso, me entristeceu que o moço insistisse em me beijar mesmo 

quando me afastei. 

Hoje percebo que, ao verem duas mulheres dançarem juntas, esses dois 

homens se sentiram no direito de interromper nossa dança para formarmos duplas 

entre um homem e uma mulher, formação tradicionalmente presente nas danças 

de salão. Na época o curso de extensão em danças de salão ministrado na UFV 

era o único que desconstruía a formação de duplas entre homens e mulheres, 

incentivando que pessoas dançassem com pessoas, independentemente de 

gênero. 

Hoje percebo como essa formação tradicional de duplas é reflexo da 

heteronormatividade que, de acordo com Leandro Colling e Gilmaro Nogueira 

(2015), é uma ordem social que exige que as pessoas se comportem como 

heterossexuais, ou seja, se relacionem com alguém do gênero oposto dentro do 

binarismo homem/mulher.  

Dois anos após esse episódio, fui a um congresso de danças de salão em 

uma cidade do interior de São Paulo. Eu já atuava como professora e buscava 

aprender mais sobre os ritmos do salão. Uma das aulas que participei neste 

congresso foi ministrada por uma dupla. O ritmo era bachata. Eu já conhecia um 

pouco sobre o estilo e por isso não me surpreendi com os encaixes de pernas que 

estávamos estudando. Porém, em uma das dinâmicas, todas as alunas dançavam 
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uma vez com o professor, assim como os dançarinos fariam dupla com a 

professora.  

Na sequência proposta, havia um deslizar da perna da mulher pela perna 

do homem, subindo o joelho até a altura do quadril dele. Esse movimento era 

pontual, apenas subir e descer. Quando foi minha vez de dançar a sequência com 

o professor, ele passou a mão em minha coxa, segurando minha perna muito 

próxima ao seu quadril e fez uma pausa. 

Por um momento acreditei que ele estivesse variando as possibilidades de 

tempo da música. Porém, após o fim da dinâmica, o professor me chamou para 

demonstrar o movimento da dama e novamente segurou em minha coxa, 

pressionando meu quadril ao dele. Enquanto ele explicava a atividade, acariciava 

minha perna subindo até o glúteo. Quando desci a perna para que ele parasse com 

as carícias ele impediu, me segurando ainda mais forte em seu abraço e, com a 

outra mão, mantinha minha coxa colada a ele. 

A situação foi muito desconfortável e constrangedora. Porém, eu não sabia 

como reagir. Ele era o professor e pensei que talvez eu estivesse confundindo a 

explicação do movimento com algum tipo de invasão dele sobre mim. Refleti 

também que poderia estar sendo vaidosa demais por acreditar que o professor 

estivesse demonstrando algum interesse além da relação professor/aluna e escolhi 

fingir que não havia acontecido nada. 

Como professora também vivenciei situações desconfortáveis perante 

homens que se aproveitavam das aulas para demonstrar seus interesses sexuais. 

Em 2016 estava à frente de uma turma junto ao meu parceiro de dança e 

procurávamos nos revezar: enquanto um conduzia as dinâmicas, o outro auxiliava 

os alunos individualmente, caso necessário.  

Havia um aluno que frequentava nossas aulas há aproximadamente um 

mês. Ele tinha um pouco de dificuldade em acompanhar as movimentações por ter 

começado depois do início da turma. Meu parceiro estava conduzindo um 

aquecimento, então me aproximei e expliquei calmamente os movimentos. Percebi 

que ele não se movia e apenas me encarava. Ao perguntar se ele estava 

compreendendo a atividade ouvi que ele não conseguia se concentrar em nada 

além dos meus olhos.  
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Apesar de me incomodar com a resposta, segui ensinando a ele o 

movimento, porém ele continuava a me olhar fixamente até dizer repetidas vezes o 

quando me achava linda. No primeiro momento agradeci e pedi que ele prestasse 

a atenção na explicação, mas ele seguiu com os elogios ignorando o meu papel 

como professora. 

Na aula seguinte, a atitude dele se repetiu e me posicionei, afirmando que 

não aprovava a atitude dele comigo e que gostaria de ser respeitada, mas os 

elogios se repetiram. Avisei ao meu parceiro que não faria mais correções 

individuais ao aluno por me sentir constrangida e desrespeitada. 

Essas três situações diferentes que aconteceram em ordem cronológica 

ilustram a construção de uma postura em relação ao assédio; diferentes modos de 

compreender e lidar com os acontecimentos. Hoje compreendo melhor meus 

limites e aprendi a me impor para me desviar desses constrangimentos. 

Relato essas situações pois elas não são exclusivamente minhas. Tanto 

estas descritas aqui, quanto outras, podem ser vivenciadas por mulheres em aulas 

e bailes. 

Em 2020 foi criada uma página na rede social “Instagram” chamada “Chega 

de Assédio na Dança”49, para trazer à tona denúncias de mulheres que acusam 

profissionais das danças de salão de assédio ou abuso. Os depoimentos na página 

são exemplos de como a dança é, por vezes, utilizada como desculpa para invadir 

o espaço de alguém. 

Além disso, outras associações entre dança e sexo passíveis de 

observação são as salas de aula em que os homens podem ouvir frases como: “A 

mão da condução deve ficar na altura do sutiã da dama” e, quando erram a altura, 

os homens podem ouvir “Nunca tirou um sutiã? Não sabe onde abre?”; ou 

“Conduza com pegada! Como se estivesse conduzindo na cama”. As mulheres, por 

sua vez, são incentivadas a serem sedutoras e podem ouvir “Esse homem deve te 

desejar em sua cama”. 

Apesar de usarem essas e outras frases que fazem alusão ao ato sexual 

nas aulas, a maioria dos profissionais das danças de salão com os quais tive e 

tenho contato têm resistência em reconhecer as associações feitas pelos alunos, 

 
49 Pagina disponível em <https://www.instagram.com/chegadeassedionadanca/> Acesso em 22 set. 
2021. 
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bem como as que são feitas pelos profissionais em suas aulas ou nos eventos de 

dança. Porém, acredito que o assunto deve ser discutido abertamente nestes 

espaços, pois pode evitar que situações desrespeitosas, como o assédio, 

aconteçam.  

É preciso que analisemos por que as associações ao sexo são utilizadas 

em salas de aula naturalmente, mas o debate sobre a sexualidade é reprimido. 

Afinal, reproduzir esse padrão machista, visto também nas vivências e obras 

apresentados durante o texto, sem nenhum questionamento, é continuar a 

proporcionar espaço ao desrespeito e à objetificação das mulheres. 

Não posso afirmar o exato motivo que leva os profissionais das danças de 

salão a negar ou desacreditar a relação entre a dança e o sexo. Porém, imagino 

que os tabus que nos impedem de lidar com o corpo contribuem para a negação. 

Além disso, o entendimento do erótico limitado ao sexo e da sexualidade 

restringida também à prática sexual, que aconteceria apenas entre homens e 

mulheres para fins reprodutivos, maximizam os tabus sobre a sexualidade em sua 

abrangência nos seres humanos. 

Como nos disse Foucault (1988), a sexualidade pode ser utilizada como 

um dispositivo de poder para a manipulação dos sujeitos, regulando suas formas 

de expressão, relações e existências. A partir do momento em que certas atitudes 

que ferem ou excluem os indivíduos por seu gênero ou orientação sexual são 

naturalizadas e consideradas normais (como parte da norma vigente), há outros 

grupos sendo privilegiados. Como vimos ao longo do trabalho, inclusive nos filmes 

de grande alcance, a heteronormatividade, o machismo e o racismo parecem ser a 

regra a ser seguida, ignorando toda a diversidade presente em nossa sociedade. 

Por outro lado, acredito que enxergar e reconhecer que essas situações 

acontecem e estão relacionadas às nossas vivências e nossa sexualidade, é 

primordial para discutir e pautar os assédios e demais situações que, por vezes, 

fazem com que os profissionais da área neguem essa perspectiva ou mesmo 

permitam que situações desrespeitosas e abusivas aconteçam. A solução pode 

estar em reconhecer para agir. 

Para além das danças de salão, não encontro especificamente a negação 

de que haja relação entre a dança e o sexo, mas percebo a falta dessa pauta. Até 

nas danças procuradas para os momentos íntimos – como strip-tease, chair dance 
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e outras danças levadas para a intimidade das pessoas – observo que professores 

e professoras não conversam sobre as reverberações dessa associação com suas 

alunas, alunos ou alunes. 

A dança do ventre pode ser um exemplo dessa questão. Uma modalidade 

oriental que traz diversos benefícios para o autoconhecimento, a autoestima e 

autoconfiança, porém, aqui no ocidente, de acordo com Marília Silveira (2018), a 

dança do ventre é vista como a exibição do corpo da mulher, como se esse fosse 

o objetivo desta prática. 
 
A associação da dança do ventre aos haréns foi popularizada no ocidente 
pelo cinema e pela literatura, através, por exemplo, dos contos das Mil e 
uma Noites. De certo modo, isso mediou a apropriação pelo imaginário 
social ocidental da imagem da dançarina como “odalisca”, transformando 
essa imagem em um estereótipo do feminino enquanto objeto sexual 
(EĞRIKAVUK, 2021, p. 59) 
 

Como vimos, a visão de muitas pessoas sobre a dança do ventre é de que 

as mulheres podem aprendê-la com o objetivo de dançar para seus parceiros. Essa 

associação existe e poderia ser uma pauta em sala de aula. A dança para o parceiro 

é uma possibilidade, mas não a única. Por qual motivo as alunas procuraram a 

dança do ventre? Conversar abertamente sobre o tema poderia romper com essa 

noção de que a dança só teria esse objetivo e construir novas percepções com a 

turma, assim como dialogar sobre o desejo das que buscam dançar para a parceria. 

É preciso considerar também como a dança do ventre é associada às 

mulheres. De acordo com Andreoli (2019), essa aproximação acontece devido à 

ligação da natureza e do corpo aos ciclos naturais, como a menstruação, fertilidade, 

menopausa e afins. Apesar de, segundo o autor, os movimentos da dança do ventre 

serem tidos como inadequados para os homens, pessoas de todos os gêneros 

podem praticá-la para expressão, autoconhecimento, autoestima e demais 

benefícios. 

Durante o processo de pesquisa, quando comecei a considerar o universo 

das relações sexuais como pista, percebi desmerecimento nas expressões de 

alguns colegas e até professoras. Enquanto eu buscava entender o que me 

interessava, percebia que poderia haver rejeição no meio acadêmico, assim como 

observava no meio profissional das danças de salão. 

Penso que o corpo é fonte de prazer, e a dança é um dos meios pelo qual 

alcançamos essa experiência. O sexo é outro, proporcionado pelo mesmo corpo 
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que dança. Para Nunes Filho (2012), o corpo é uma superfície de prazer acessada 

através dos sentidos e a sexualidade nos permeia como um todo, não apenas no 

ato sexual.  Greiner (2003) e Oliveira (2015) também nos ajudam a compreender o 

corpo como a fonte de nossas experiências, como vimos neste capítulo.  

Sendo assim, como posso vivenciar esse prazer e deixá-lo à margem? 

Fingir que não percebo ou negar sua existência? Particularmente, eu já não posso 

mais e por isso lhes escrevo. 

A partir de Foucault (1996), compreendo que ao mesmo tempo em que a 

sexualidade é um dos espaços mais apagados, é também um lugar de potência. 
 
Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cer-
rada, onde os buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexuali-
dade e as da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento 
transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se 
pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, 
alguns de seus mais temíveis poderes. (FOUCAULT, 1996, p. 9,10) 

 
Reconheço que, ao tratar de dança, sexualidade e sexo, caminho contra o 

interdito sexual e supero o pudor que envolve o assunto, libertando um desejo pre-

sente em mim a partir das vivências desse processo. Consequentemente, percebi 

que buscar essas relações me apresentou outros questionamentos sobre o modo 

como essas relações estão sendo apresentadas a nós, a partir dos filmes, obras e 

vivências abordadas nessa escrita, apontados ao longo do trabalho. 

Ao passo que a sexualidade é um dispositivo de controle dos sujeitos (FOU-

CAULT, 1988), o reconhecimento da padronização dos modos de existência pode 

ser o início do enfrentamento. Vemos nos debates sociais, políticos e acadêmicos 

que a sexualidade é um assunto que ganha cada vez mais espaço como conse-

quência da exigência das populações que foram colocadas à margem. Grupos que 

buscam liberdade para existir e se relacionar como desejam. 

 
Ao reconhecer as formas nas quais o desejo pelo prazer, e isso inclui o 
desejo erótico, informar a nossa política, a nossa compreensão da dife-
rença, talvez saibamos melhor como o desejo perturba, subverte e torna 
a resistência possível. Não podemos, no entanto, aceitar estas novas ima-
gens de forma acrítica. (HOOKS, 2017, p. 211) 
 

Me recordo das leituras sobre o erotismo e a manifestação dos desejos: O 

HOMO EROTICUS é “transgressor por natureza, ele não se ajusta a normas e pa-

drões universais de comportamento” (NUNES FILHO, 2012, p. 110). Porém, não se 

pode renunciar às diretrizes postas. Nesta contradição, o HOMO EROTICUS 
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escolhe o que deseja, mesmo sem saber exatamente o que deseja. Portanto, se-

gundo o autor, se há uma revolução que poderá atingir repercussões tanto no nível 

social quanto no político e econômico, e mudar radicalmente a história dos seres 

humanos, ela se dará no nível do erótico (p. 111, 112). 

Não tenho a pretensão de revolucionar as compreensões e maneiras de 

lidar com as relações entre dança, sexualidade e sexo, mas abarcar um assunto 

pouco tratado nas salas de aula, ambientes de dança e no meio acadêmico. Meu 

discurso faz parte das minhas experiências e percepções de mundo, inclusive pro-

porcionadas pelo processo desta pesquisa. 

 
o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo 
que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do 
desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso 
não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de domina-
ção, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 
apoderar. (FOUCAULT, 1996, p. 10) 

 
Trago como pesquisa a construção de um discurso sobre um objeto de 

desejo, em busca de romper com os tabus e pudores ao tratarmos do corpo e do 

prazer; da nossa relação com o outro e o todo; de mim e de você; da dança, da 

sexualidade e do sexo. 

Os estudos em dança foram me mostrando a potência do corpo; que ele não 

é algo que possuímos, mas o que somos. É através dos sentidos do corpo que 

experienciamos o mundo, interagimos com os outros e com o meio (GREINER, 

2003, p. 56). Essa compreensão me fez entender o corpo em uma potência de 

prazer que pode ser experienciado, dentre tantas outras formas, na dança e no 

sexo. 

Para Hanna (1999) a associação entre as danças e a sexualidade, só rebaixa 

a dança se não reconhecermos a sexualidade como parte da vida humana, contri-

buindo para a produção de um indivíduo e demais criações. É a partir dessa potên-

cia que busco construir essa escrita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A partir da experiência em sala de aula, como professora de danças de sa-

lão, surgiram inquietações sobre a dança como forma de estímulo sexual, através 

do toque possibilitado por essa linguagem realizada a dois. Ao olhar ao redor foi 

possível perceber outras associações entre a dança e o sexo presentes em nossas 

vivências profissionais em dança e também no cenário apresentado por filmes de 

grande alcance. 

 Ao passo que me debruçava sobre as pistas, a formação de casais a partir 

da dança ganhou minha atenção. Casais que se formaram a partir das aulas de 

danças de salão que ministrava, a aproximação que espaços sociais possibilitam, 

a associação presente nos filmes e séries de que pessoas que dançam juntas for-

mam, em algum momento, um par sexual e/ou romântico. 

 Além dessa criação efetiva de casais, o olhar foi se ampliando para o imagi-

nário sexual instigado pela dança. A partir de Hanna (1999) foi possível entender 

que a dança acontece também no imaginário de bailarinos e espectadores e que 

estes criam significados para as cenas que veem a partir de suas experiências pré-

vias.  

 Sendo assim, a sexualidade ganha espaço nos questionamentos sobre 

dança e sexo a partir da compreensão dessa como dimensão humana (ZAMONER, 

2017) da qual fazem parte nossas relações, comunicação e modos de ser no 

mundo. 

 A busca por compreender as relações entre dança, sexualidade e sexo me 

levaram o olhar para a formação de pares através das imagens e também da ima-

ginação. Para ilustrar o cenário em que essas danças nos são apresentadas, bus-

quei exemplos nas minhas vivências como aluna, professora e espectadora de dan-

ças. 

 Partindo também das referências presentes em minha vida desde a infância, 

elenquei uma lista de filmes em que podemos ver as conexões entre dança, sexu-

alidade e sexo, tendo em vista que as produções cinematográficas alcançam muitas 

pessoas através do cinema, da televisão e internet. 

 Para além, algumas obras coreográficas citadas fizeram parte das minhas 

referências sobre dança desde o início da graduação em dança e outras foram 
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surgindo durante o processo de pesquisa. As obras, ao contrário das produções 

cinematográficas que têm origem nos Estados Unidos, são predominantemente 

brasileiras. 

 Para observar e analisar este material, foi necessário debruçar-me sobre ele, 

e então percebi que as associações entre dança, sexualidade e sexo se davam 

pelo toque, mas também pelo imaginário. Assim surgem, para fins metodológicos, 

as danças de par – imagem e as danças de par – imaginação, ilustrando os con-

textos nas quais essas relações podem ser percebidas. 

 Durante a descrição dos filmes e obras foi possível identificar padrões de 

gênero, orientação sexual, classe e raça que acabam por excluir outras vivências 

que diferem do sistema classista, heteronormativo, cisgênero, racista, capacitista, 

etarista e patriarcal no qual estamos inseridos como sociedade. 

 A compreensão de que a dança faz parte da cultura e estabelece comunica-

ções (PIMENTA, 2016) possibilita entendermos a propagação dos dualismos pre-

sentes em nossa sociedade, que separa o corpo e mente, sagrado e profano, he-

terossexualidade de homossexualidade, ricos e pobres, homens e mulheres, entre 

outros que se destacam nas danças de par. Exemplos desse histórico foram des-

tacados com base nas danças de salão e as transformações às quais foram sub-

metidas de acordo com os contextos. 

 A sexualidade como dispositivo de controle (FOUCAULT, 1988) expõe o sis-

tema excludente que busca regular os modos de vivências dos indivíduos no que 

diz respeito às relações consigo, com o outro e com o todo. 

 Foi possível perceber, através dos materiais elencados, que existem diferen-

ças na comunicação sobre sexualidade e sexo nas danças presentes nos filmes e 

nas obras coreográficas. Os filmes acessíveis, em sua maioria esmagadora, refor-

çam padrões heteronormativos, reproduzindo estereótipos sobre homens e mulhe-

res, colocando-os como dominantes, decididos e capazes de cuidar das mulheres, 

que nos são apresentadas como submissas ou como objeto de desejo a ser con-

quistado. 

A forte presença da heteronormatividade reforça a ideia de que o encontro 

sexual teria como objetivo a reprodução, justificando que casais devem ser forma-

dos por um homem e uma mulher. Mas o sexo é mais potente que isso e é praticado 
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pelo prazer da conjunção (NUNES FILHO, 2012) de dois ou mais corpos, indepen-

dentemente de seu gênero ou de suas genitálias.  

 Nas obras coreográficas, esses padrões também foram identificados, porém 

foi possível encontrar uma gama de trabalhos que destoam dessa lógica, apresen-

tando o prazer pelos sentidos independente de gênero, assim como obras que pau-

tam a diversidade, afirmando que existem outros modos de existência além da he-

teronormatividade. 

 Nunes Filho (2012) nos apresenta o artista como sujeito transgressor das 

normas impostas e, através dessas obras, é possível perceber que o campo da 

criação expande os questionamentos e afirma outros modos de existência, inde-

pendentes dos padrões que buscam controlar os sujeitos. 

 Essas perspectivas podem alcançar o público mais lentamente do que as 

informações presentes nos veículos de grande alcance, mas geram outras experi-

ências para quem tem contato com essas obras a partir dos artistas, coletivos in-

dependentes e suas produções. 

 Vimos também que enfrentamentos à heteronormatividade se apresentam 

através de formas de ensino emancipatórias em danças de salão, que propõem 

uma dança a dois sem padrões de gênero. Como reverberações, podemos encon-

trar os espaços destinados à população LGBTQIA+ e outros espaços que abraçam 

essa perspectiva, mesmo não adotando essa bandeira. 

 Obras coreográficas, estratégias de ensino e espaços abertos à diversidade 

podem ser tratados como contrassexuais, de acordo com a perspectivava de Bea-

triz Preciado (2014). Para a autora, contrassexualidade nos possibilita compreen-

der o mundo para além dessas oposições duais entre homem/mulher; masculino/fe-

minino; heterossexualidade/homossexualidade. Para a autora, existem outras al-

ternativas para a sexualidade moderna que produzem saberes e prazeres e se tor-

nam tecnologias de resistência, em busca de uma “contradisciplina sexual”. 

 Vemos neste trabalho que o corpo pode ser espaço de opressão, operando 

contra o prazer (PRECIADO, 2014), como nos foi ilustrado a partir dos padrões 

predominantes que excluem outras possibilidades de existência. Ao mesmo tempo, 

a contrassexualidade nos permite compreender os sistemas de opressão para con-

frontá-los. Além disso, é na potência do corpo que podemos encontrar formas de 

resistir e superar tabus e normas impostas (NUNES FILHO, 2012).  
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 Compreendo que o fim da escrita não é o término de um trabalho, porém, 

até aqui, foi possível compreender que há intersecções entre dança, sexualidade e 

sexo que nos são comunicadas através dos movimentos, das narrativas e dos con-

textos históricos com base nas experiências prévias dos sujeitos e as que se cons-

troem a partir do contato com essas referências. 

 Relatei durante a escrita que percebo resistência ao falar do sexo no que 

tange à dança, apesar das metáforas usadas no ensino das danças e dos comen-

tários populares entre dançarinos e não dançarinos, além do imaginário que asso-

cia a habilidade em dança com a performance sexual satisfatória. 

 Porém, vejo a necessidade de trazer à tona essa pauta. As associações en-

tre dança e sexo estarão presentes em nossas vivências, pois a experiência de 

ambos se dá no corpo (HANNA, 1999). A questão que me afeta é: como essas 

associações estão sendo feitas? 

 Se acreditamos que a dança sexualiza e objetifica o corpo das mulheres, 

criamos uma falsa sensação de autorização para a invasão do nosso espaço e o 

abuso por homens que adotam e reproduzem o machismo estrutural. Não é essa a 

associação que eu gostaria de encontrar, por exemplo. Assim, é preciso reconhecer 

e pautar o assédio, a objetificação, a heteronormatividade, LGBTQIA+fobia e de-

mais opressões para combatê-las. 

 Falemos da sexualidade em sua potência como dispositivo de controle, mas 

falemos também sobre o prazer. O corpo é experiência e percebe o mundo através 

dos sentidos. Se o sistema heterossexual nos diz que o sexo e o prazer estão nas 

genitálias, adotemos a perspectiva contrassexual (PRECIADO, 2014), reconhe-

cendo o prazer do corpo todo, e valorizemos cada sentido que nos permite existir, 

nos relacionar com os outros e com o mundo. 

 Negar o prazer é desperdício, é ceder aos desejos do sistema opressor; e o 

erotismo é potência de enfrentamento (LORDE, 2009). É preciso valorizar o prazer 

e a sensualidade para uma existência libertadora na dança e no sexo. O corpo 

também é festa, e para ela podemos fazer alguns convites... 

Nesse aspecto, essa pesquisa nos aponta possíveis caminhos para a conti-

nuidade e aprofundamento, ao indicar mediações entre a dança e a educação se-

xual, valorizando corpos livres, que questionam e duvidam das normas impostas e 

prezam por seus desejos, respeitando os limites dos demais indivíduos. 
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Seja no ambiente acadêmico ou profissional, a dança nos possibilita sentir a 

potência de libertação dos corpos, a partir do autoconhecimento, do autocuidado e 

das relações travadas entre o eu, os outros e o todo. A dança segue nos ensinando 

sobre o corpo pela perspectiva do prazer, afetando todas as áreas de nossa exis-

tência, pois somos corpo. 

Através do “Shiiu”, projeto on-line que surgiu junto à pesquisa, esses conhe-

cimentos me possibilitam guiar outras pessoas para a liberdade sexual, explorando 

sua potência de prazer. Para mim, só é possível falar de sexo porque falo sobre 

corpo. Corpo que dança, comunica, troca, expressa, come, dorme e transa! 
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