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INTRODUÇÃO 

Ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. Se Deus é 
menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi, e 
um belo dia eu vi, que ser um homem feminino não fere o meu lado 
masculino[...]. Vou assim todo o tempo, vivendo e aprendendo. 

    Pepeu Gomes; Baby Consuelo; Didi Gomes 
 

Tendo como ponto de partida os trabalhos dos anais dos Congressos 

Brasileiros de Ciências do Esporte que trataram da temática dança de 1979 a 2005, neste 

texto busco identificar como a categoria gênero foi discutida em tais trabalhos. Para 

desenvolver tais discussões acerca das relações de gênero, dança e Educação Física, 

analiso cinco artigos. Pretendo compreender como a categoria gênero foi enfatizada na 

relação com a dança, entendendo que o conceito de “ser um homem feminino não 

[deveria ferir] o meu lado masculino”. 

Para isso, inicio esta análise apresentando as conceituações sobre sexo, 

sexualidade e gênero. Acredito ser necessário realizar tal movimento para evidenciar as 

diferenciações entre eles, enfatizando que o enfoque dado aqui não diz respeito a 

questões de sexo ou sexualidade, mas sim as relações de gênero. O segundo passo dado 

neste estudo aborda um relato sobre o movimento feminista para entendermos o 

surgimento do gênero enquanto categoria de análise. Por último, teço análises sobre os 

artigos que trataram da questão nos anais do CONBRACE. 

 

A CATEGORIA GÊNERO 

Como primeiro passo, para entendimento da categoria gênero, apoiada em 

Louro (2006), é importante estabelecer que o conceito de sexo remete “às questões da 

constituição dos corpos, das suas características físicas que permitem designá-los como 

machos e fêmeas” (LOURO, 2006, p. 9). Supostamente, deveria indicar o gênero 

masculino e feminino e a sexualidade no sentido do desejo pelo sujeito do sexo ou 

gênero oposto. Já a sexualidade é compreendida como invenção social, ou seja, se 

constitui a partir de múltiplos discursos sobre o sexo e sobre as formas de vivenciar o 

masculino e o feminino (LOURO, 1997).  

O texto escrito por Joan Scott, intitulado: “Gênero, uma categoria útil de 

análise histórica” foi um importante instrumento de difusão desse novo conceito. A 
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autora foi pioneira em estudar as questões de gênero de maneira relacional entre homens 

e mulheres, recolocando o debate no campo do social, pois é nele que se constroem e se 

reproduzem as relações entre os sujeitos. Para essa autora, 

 
o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções 
culturais” – a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis 
adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se 
referir às origens exclusivamente sociais  das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo esta definição, uma 
categoria social imposta sobre um corpo sexuado. (SCOTT, 1995, p. 
75). 

 
 
Gênero é então entendido como “a construção social que uma dada cultura 

estabelece ou elege em relação a homens e mulheres” (SOUSA; ALTMANN, 1999, p. 2). 

É uma categoria relacional e histórica. É relacional porque se fundamenta na diferença 

entre o masculino e o feminino, levando em conta o outro sexo, e também porque se 

relaciona com outras categorias como raça, classe social, etnia e idade1. É histórica, ou 

mutável, porque essas relações são construídas e organizadas em formas sociais 

historicamente situadas. Assim, “é imprescindível entender que há diferentes 

construções de gênero em uma mesma sociedade, dependendo dos diferentes modelos, 

idéias e imagens de homem e de mulher, as quais as diferentes classes, religiões, raças e 

idades cultuam” (SOUSA, 1994, p.15), além das construções de gênero em diferentes 

contextos históricos que produzem identidades de ser homem e ser mulher.  

Portanto, não há como definir um momento de afirmação da constituição 

dos gêneros, um momento fundador da masculinidade ou da feminilidade. Eles se fazem 

e refazem ao longo da existência, varia segundo a cultura (interpretada como processos 

históricos) e durante a vida do indivíduo. Nesse aspecto, instituições como família, 

igreja, escola e sociedade,  

  
realizam uma pedagogia, fazem um investimento que, 
freqüentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e 
práticas hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras 
identidades e práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias 
disponibilizam representações divergentes, alternativas e 
contraditórias. A produção dos sujeitos é um processo plural e 
também permanente (LOURO, 2000, p. 77-78). 

 

                                                           
1  O estudo de gênero relacionado às categorias  raça, etnia, classe social e idade não serão 
abordados neste trabalho. 
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Nesse processo, a sociedade busca imprimir uma identidade masculina ou 

feminina “normal”, o que consiste em determinar um modelo como referência. Para 

nossa realidade, esse lugar “normal” corresponde ao homem, branco, ocidental, 

heterossexual e cristão. Nosso olhar deve se voltar para as práticas cotidianas e ao que é 

considerado “normal” ou “natural” (LOURO, 1997). No que toca mais especificamente 

às instituições escolares, “currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 

linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das 

diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe, [...] constituídos por distinções e, ao 

mesmo tempo, seus-(uas) produtores-(as)” (LOURO, 1997, p. 64). 

Nesse sentido, Louro (1997) sugere que devemos ter um olhar aberto para 

uma problematização mais ampla e complexa no entendimento das desigualdades e 

diferenças explícitas e implícitas na nossa realidade, afirmando que “tão ou mais 

importante do que escutar o que é dito sobre os sujeitos, parece ser perceber o não-dito, 

aquilo que é silenciado” (LOURO, 1997, p. 67). Esses discursos estão presentes na 

linguagem utilizada por nós – por exemplo, sempre nos recorremos ao masculino, 

quando, de maneira geral, nos referimos aos alunos(as), aos estudiosos(as) aos 

autores(as), mesmo que entre estes tenhamos homens e mulheres –, na manifestação da 

afetividade pelos meninos e/ou homens (que se torna alvo de vigilância), nas piadas que 

se referem àqueles(as) que não se enquadram aos padrões de sexualidade na cultura em 

que vivem, e nas aulas de Educação Física pois essas, muitas vezes separam meninos e 

meninas, homens e mulheres durante as aulas, ou ainda, trabalham com conteúdos 

diferenciados para os diferentes sexos, contribuindo para a reprodução e/ou afirmação 

de comportamentos que reforçam diferenças. Louro (1997) nos lembra que 

 

se em alguns componentes curriculares a constituição da identidade de 
gênero parece, muitas vezes, ser feita por meio de discursos 
implícitos, nas aulas de Educação Física esse processo é, geralmente, 
mais explícito e evidente. Ainda que várias escolas e professores/as 
venham trabalhando em regime de co-educação, a Educação Física 
parece ser a área onde as resistências ao trabalho integrado persistem, 
ou melhor, onde as resistências provavelmente se renovam, a partir de 
outras argumentações ou de novas teorizações (LOURO, 1997, p. 72). 

 

Essas atitudes são legitimadas por meio de várias posturas, a começar pelas 

aulas de Educação Física que ainda não são mistas. Em alguns casos, os alunos não 

fazem aulas junto das alunas, em um trabalho integrado, chamado regime de co-

educação que consiste em promover uma educação em comum. Acredita-se que a co-
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educação poderia envolver todos no processo educacional no sentido de igualdade, 

oportunizando o convívio de meninas e meninos, dos adolescentes e das adolescentes, 

de homens e mulheres. Pressupõem-se que a aprendizagem ocorreria mais em conjunto, 

minimizando as situações de conflito e discriminação entre os mesmos, favorecendo o 

processo de socialização do indivíduo nas aulas de Educação Física por meio da 

igualdade de direitos. 

No caso específico das aulas de Educação Física, são definições de cunho 

social e cultural que reforçariam a separação entre meninos e meninas, pois “[...] a 

distribuição das atividades docentes entre professores e professoras de Educação Física 

não se fundamenta nas diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas em questões 

culturais relacionadas à construção dos gêneros (masculino e feminino) em nossa 

sociedade” (SOUSA, 1994, p. 144).  

Nesse sentido, direta ou indiretamente, é possível argumentar que gênero se 

relaciona também com as questões da sexualidade, compreendendo a 

heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade ligadas à cultura e à época 

em que as pessoas vivem. Consequentemente, o tratamento da sexualidade na sala de 

aula mobiliza uma série de dualismos como: “saudável/doentio, normal/anormal, 

heterossexual/homossexual, próprio/impróprio, benéfico/ nocivo” (LOURO, 1997, p. 

133). Nessa linha de pensamento, algumas questões da sexualidade são abordadas na 

escola de diferentes formas. Algumas vezes a sexualidade entra com posicionamento 

relacionado a doenças – fala-se da sexualidade com objetivo de alertar e prevenir 

doenças sexualmente transmissíveis. Outras vezes, simplesmente não entra porque a 

questão do prazer é silenciada, ou pode ser abordada no aspecto de reforçar o modelo da 

família reprodutiva considerada “normal”, no qual o modelo reproduzido é defendido 

pela Igreja (com suas regras e normas para o casamento), nas Leis (com suas facilidades 

para com o casamento hetero e as dificuldades para o casamento homo), pela mídia 

(pela reprodução e reafirmação dos valores socialmente dominantes) e pelo 

conhecimento bio-médico (que dá base para toda uma discussão normatizadora sobre a 

reprodução da espécie).  

Uma sociedade com noção homofóbica marcante se caracteriza por negar 

outras formas de vivenciar a sexualidade que não seja a preconizada pela igreja, família 

e instituições tradicionais, dentro dos padrões considerados “normais”. Entretanto, essa 

não é a única forma de tratar a questão da educação sexual, pois, “esse é um campo 

privilegiado para a construção de sentidos, para a significação do ser homem e do ser 
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mulher” (LOURO, 1997, p. 131) em estreita relação constituindo-se por polêmicas, lutas 

e distinções de grupos que se mobilizam em prol de interesses específicos, formando 

grupos para viverem intensamente a sexualidade. Com isso, vive-se a sexualidade das 

mais diferentes formas, com uma visibilidade que nunca houve antes. “Exatamente por 

isso é que essas definições de sexo, gênero e sexualidade estão sendo contestadas, 

questionadas, porque hoje nós temos vivências muito plurais” (LOURO, 2006, p. 10), 

existindo diferentes formas de ser e estar no mundo, de viver a masculinidade e 

feminilidade e de se constituir família. 

Essas diferentes formas de ser e estar no mundo são vivências que 

acontecem no campo da cultura, no qual todos os sujeitos são constituídos socialmente. 

Seja qual for a diferença, ela é uma construção feita tendo como base um dado lugar ou 

centro. Esse tipo de discussão nos ensina que é preciso desconfiar das verdades 

absolutas; discutir as questões consideradas normais; questionar nossos próprios 

comportamentos e convicções; conversar e aprender sempre. No tocante a todas essas 

questões discutidas aqui, “vou assim, todo o tempo, vivendo e aprendendo...” com os 

estudos no campo do gênero produzindo reflexões e análises em busca de novas 

perspectivas para a dança e a Educação Física. 

 

OS CONBRACES, A DANÇA E A CATEGORIA GÊNERO 

CONBRACE é um evento promovido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE), reconhecido como espaço legítimo de congregação e discussão das 

questões relacionadas à Educação Física e ao esporte, realizado em anos ímpares, entre 

os anos de 1979 a 2005. Ao longo desse período, tornou-se muito importante, pois 

concretizou os objetivos do CBCE em promover e divulgar os conhecimentos 

produzidos no campo da Educação Física. 

Ao analisar a produção desses eventos, saliento a presença da discussão de 

gênero em cinco deles: 1) CORREIA, Adriana Martins; ASSIS, Roselee (2001). Uma 

outra questão de gênero: a inserção masculina na dança e suas relações com a 

educação e a cultura corporal; 2) KUNZ, Maria do Carmo Saraiva et al (1997). 

Improvisação e dança: conteúdos da Educação Física na escola 3) PACHECO, Ana 

Júlia Pinto (1999). A dança na Educação Física: uma revisão da literatura; 4) 

ROMERO, Elaine; COSTA, Simone; AROEIRA, Kalline Pereira (1999). Gênero e dança 

na Educação Física escolar. 5) SOARES, Andresa Silveira (1999). A dança como 
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conteúdo da Educação Física escolar nas séries iniciais (1
a
. a 4

a
. séries) da rede 

municipal de ensino de Florianópolis. 

O primeiro trabalho foi apresentado no CONBRACE de 2001. Trata-se de 

uma pesquisa de campo em fase exploratória que se fundamenta teoricamente: na 

concepção pedagógica da cultura corporal de movimento para abordar o tema gênero; 

nos mitos e problemáticas associadas ao papel social do homem contemporâneo 

baseando-se em Boechat; nos estudos de Walter (1995) e Hanna (1997), utilizados para 

relacionar dança e masculinidade em diferentes espaços sociais. Utilizam-se ainda das 

concepções de GilbertoVelho (1986; 1994) para analisar os relatos da pesquisa de 

campo evidenciada pelo depoimento de três homens bailarinos. 

Nos questionamentos sobre gênero e masculinidade, as autoras apóiam-se 

em Boechat2 (1995) e na mitologia grega, para justificar a relação homem-mulher e dos 

papéis sexuais impostos pela sociedade, identificando os valores masculinos que 

predominaram na cultura ocidental e ancoraram a formação da identidade masculina, 

vigentes até hoje. Ao falarem 'papéis sexuais', referem-se à noção de papéis, 

comportamentos, crenças e identidade femininas e masculinas – confundindo-se, 

parece-me, com a noção de sexualidade – e não, efetivamente, à noção de gênero que 

atravessa nossa cultura e instituições para descrever a diferenciação entre homens e 

mulheres, lembrando que “a masculinidade e a feminilidade não são algo dado, que está 

lá no corpo, mas algo construído na cultura”, ao longo da história (LOURO, 2006, p. 9). 

Nesse sentido, Louro (2004) enfatiza que “são os processos e as práticas 

discursivas que fazem com que aspectos dos corpos se convertam em definidores de 

gênero e de sexualidade e, como conseqüência, acabem por se converter em definidores 

dos sujeitos” (p. 80). E ainda, que essa premissa indica que determinado sexo deveria 

determinar o gênero em uma relação recíproca, na qual um corpo feminino deseje o 

sexo/gênero oposto e vive-versa, em uma lógica definidora do corpo. Essas práticas 

discursivas também determinam posturas de macho – no sentido de grotesco e forte – e 

fêmea – no sentido de sensível e graciosa – na sociedade caracterizando, por exemplo, 

uma desvalorização da dança enquanto atividade digna para o homem em uma 

sociedade homofóbica. 

                                                           
2  Boechat (1995) faz uma leitura arquetípica da psicomitologia para analisar a gênese mítica dos 
valores masculinos historicamente construídos e que predominam na cultura ocidental, atravessando os 
séculos até a contemporaneidade. 
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A dança que se fala aqui é conceituada como parte do conjunto de 

elementos da cultura corporal3 da Educação Física, sendo uma das formas de expressão 

por meio do movimento, assim como o jogo, o esporte, a ginástica e a luta. 

Historicamente, esses conteúdos das aulas de Educação Física participam da construção 

do corpo masculino e do corpo feminino de acordo com cada momento. Por exemplo, 

nas últimas décadas, há um movimento crescente e “significativo de se romper essas 

barreiras e garantir que homens e mulheres, conjunta e indiscriminadamente possam 

usufruir das práticas corporais disponíveis em nossa cultura” (SOUSA, 2007, p. 12). 

Contudo, isso não se dá facilmente, pois é difícil desenraizar o preconceito de gênero 

nas aulas de Educação Física, assim como em outros espaços. 

Nesse sentido, a dança pode representar uma possibilidade de mudança no 

quadro de participação de homens nas aulas de Educação Física e “contribuir para uma 

educação atenta para as novas relações de gênero e para que possa ser [...] mais um 

meio de enriquecimento na construção de subjetividades masculinas” (CORREIA; 

ASSIS, 2001, p. 6). Assim, no artigo analisado, alguns questionamentos são realizados a 

três bailarinos enquanto homens que dançam, com o objetivo de compreender os 

diferentes caminhos que os levaram à prática da dança, e, na minha observação, com a 

intenção de mostrar que os praticantes optaram pela dança por caminhos e histórias 

distintas que promoveram mudanças na relação gênero e dança para o sexo masculino, 

que assim são descritas pelas autoras: 

 

No caso de Marcos, isso foi viabilizado pelo fato de seu círculo social 
mais imediato, a família, não ter apresentado resistências, mas, ao 
contrário, ter apoiado como sendo uma atividade incorporada à vida de 
um menino de classe média, assim como poderia ser o judô ou o curso 
de inglês. Para Leandro, depois do ‘acaso’ da descoberta da dança, 
parece que a primeira aceitação foi facilitada pelo papel masculino 

                                                           
3  Entende-se, com o conceito de cultura corporal, que as práticas corporais só podem ser 
entendidas no contexto mais abrangente de cultura. Sendo assim, a Educação Física é “uma prática 
pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais como: jogo, 
esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar 
de cultura corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 50). Os autores dessa tendência da cultural 
corporal defendem uma Educação Física na pedagogia crítica superadora na qual alunas e alunos farão 
uma leitura da realidade por intermédio dos conteúdos –  conhecimentos – culturais trabalhados nas aulas, 
aprofundando a realidade por meio da problematização dos conteúdos. Na Educação Física, a seleção e 
organização desses conteúdos para as aulas devem ser coerentes com os objetivos da escola em promover 
essa leitura da realidade. “Esses conteúdos surgem de grandes temas da cultura corporal e podem ser 
vistos quase como uma grande e abrangente classificação, suscetível de ser sistematizada em nível 
escolar, em todos os graus do ensino fundamental e médio” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 64). O 
aluno deverá buscar solução para um problema implícito em determinado conteúdo das aulas, sendo que 
essa problematização  despertará no aluno curiosidade e motivação, o que pode incentivar uma atitude 
científica. 
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vinculado à dança de salão e, posteriormente, por uma melhoria das 
condições materiais. No caso de Roberto, a dança que sempre foi um 
interesse, representou uma opção num momento em que já tinham 
rompido com o nobre destino profissional da medicina (CORREIA; 
ASSIS, 2001, p. 8). 

 

Entretanto, esses relatos não são suficientes para definir a questão proposta pelas 

autoras. Acredito que são válidos apenas como exemplo de inserções masculinas, na 

dança, de formas diversificadas. Constitui-se, dessa forma, uma lacuna nos estudos que 

relacionam educação, dança e gênero. Contudo, em suas considerações finais, as autoras 

ainda se preocupam em questionar: a dança como definidora de opção sexual de uma 

pessoa. 

O segundo trabalho, apresenta o resultado parcial de uma pesquisa realizada 

na Universidade Federal de Santa Catarina, especificamente na disciplina “Metodologia 

da Dança” do curso de graduação e especialização em Educação Física da mesma 

instituição. As autoras utilizam a observação e análise das práticas das turmas dos 

cursos de Licenciatura e Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, no 

ano de 1996. A proposta dessa disciplina tem como eixo norteador o resgate do ensino 

da dança por meio da improvisação (criatividade) e da co-educação. Com base nisso, as 

autoras desenvolvem o trabalho de pesquisa articulando o conceito de improvisação 

como forma de se conseguir a co-educação na Educação Física. 

Na articulação de dois conceitos – improvisação e co-educação –, definem 

que “a co-educação [...] é uma prática conjunta de meninos e meninas, rapazes e moças, 

homens e mulheres, capaz de trabalhar com as suas diferenças sem discriminá-las em 

desigualdade” (KUNZ et al, 1997, p. 50). Nesse sentido, reforçam a importância das 

aulas mistas na Educação Física escolar, nas quais diferentes situações envolvendo 

meninos e meninas – como discriminação, diferenças baseadas no fator biológico e 

desigualdades podem ser minimizadas por meio de uma discussão com os próprios 

alunos sendo o professor o intermediador de uma orientação que favoreça a cooperação 

e solidariedade entre os alunos e alunas – além de possibilitar que meninos e meninas 

aprendam a ser tolerantes, a conviver com as diferenças e a compreender as dificuldades 

uns dos outros.  

Assim, na visão das autoras, a co-educação é garantida associada ao 

trabalho de improvisação. Esse é considerado um caminho viável para alcançar a 

superação nas questões de gênero, na medida em que, por intermédio da dança, desvia-

se dos processos de aprendizagem puramente técnicos e rígidos, enfatizando-se os 



 

 

9 

  

processos de criação livre. Com isso, o aluno(a) estabelecerá novos símbolos de 

linguagem, fugindo de uma convencionalidade e possibilitando que todas as pessoas 

dancem e experimentem a expressão de sentimentos e emoções, como possibilidade de 

movimento de todo ser humano (KUNZ et al, 1997). Nessa perspectiva, a co-educação 

será garantida à medida que as atividades, vivências ou tarefas não sejam consideradas 

exclusivamente masculinas ou femininas, possibilitando uma superação nas relações de 

gênero, ou ainda, de acordo com as autoras, nas relações estereotipadas do que seja 

masculino e do que seja feminino. 

Percebe-se na discussão dessas estudiosas uma necessidade de “resolver o 

problema” da co-educação nas aulas de Educação Física. Dessa forma, apontam como 

solução o trabalho de improvisação, usada como sustentação e justificativa para 

presença e participação de todos (do homem, principalmente) na dança sem reforçar 

estereótipos. Quando Louro (1997) afirma que os nossos sentidos “precisam estar 

afiados para que sejamos capazes de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de 

constituição dos sujeitos implicadas na concepção, na organização e no fazer cotidiano 

escolar” (LOURO, 1997, p. 59), me atento a esses indícios e percebo que é  provável que 

a atividade de improvisação seja uma alternativa ou estratégia silenciosa para estimular 

os alunos a se expressarem e movimentarem sem explicitar que se trata da dança. São 

formas dissimuladas de trabalhar com o movimento, permitindo que o aluno se expresse 

por meio dele e que dance sem se preocupar com os conceitos que envolvem a prática 

masculina e a dança. Entretanto, contribuirá para constituir os sujeitos dessas práticas 

nas aulas reforçando uma diferenciação social entre homens e mulheres que utilizarão 

de estratégias para vivenciar a dança.  

O terceiro artigo é parte dos Anais do CONBRACE de 1999 no qual a 

autora faz uma discussão bibliográfica da dança na escola entre 1986 e 1996, analisando 

artigos publicados em algumas revistas4, tendo como argumentos centrais de seus 

questionamentos, a marginalidade da dança nos tempos e espaços escolares e o sexismo 

relacionado à dança. As dez revistas estudadas têm como tema central a Educação 

                                                           
4  O corpus de análise da autora abrange os artigos publicados em dez periódicos da área de 
Educação Física, a saber: Discorpo (no. 2, 1993 até no. 6, 1996), Motrivivência (ano 1, no. 1, dez 1988 
até ano 8, no. 9, dez. 1996), Motriz (ano 1, no. 1, jun. 1995 até ano 2, no. 2, dez. 1996), Movimento (no. 1, 
ano 1, set. 1994 até no. 5, ano 3 1996/2), Revista Brasileira de Ciência e Movimento (no.1, v.2, jan. 1988 
até no. 2, v.7, abr. 1993),  Revista de Educação Física – UEM (no.0, v.1, 1989 até no. 1 v.6, 1995), 
Revista do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (no. 2, v. 7, jan. 1986 até no. 1, v. 18, st. 1996), 
Revista Mineira de Educação Física (no.1, v. 1, ano 1, 1993, até no. 1, v. 4, ano 4, 1996), Revista 
Paulista de Educação Física (no.1, ano 1, jan.1986 até v. 10, suplemento no. 2, 1996) e Sprint – revista 
técnica de Educação Física e desportos (no.1, v. 4, ano 5, jan/fev 1986 até no. 87, ano 15, nov/dez 1996). 
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Física abrangendo diversos temas de interesse da área.  Tais revistas têm o 

reconhecimento da comunidade acadêmica, dispondo de circulação significativa na área 

da Educação Física e ciências do esporte. 

Pacheco (1999), ao estudar os artigos publicados nessas revistas, descreve 

que o primeiro texto analisado se limita a mencionar o preconceito relacionado a dança, 

trazida por artistas estrangeiros no século XIX, mas não desenvolve o assunto. Assim 

como esse, o segundo também se limita apenas a demonstrar a insatisfação da autora 

com o processo educativo do ser humano pois a educação formal tem negligenciado a 

dança enquanto disciplina ou conteúdo nas aulas de Educação Física. 

Já no terceiro texto essa discussão é aprofundada apontando problemas 

como: preconceitos dos/as professores/as de Educação Física para com a dança, bem 

como o fato destes/as professores/as não terem tido formação suficiente que os/as 

capacitassem para o ensino da dança. Assim, o estudo investiga a dança no ensino 

superior questionando a presença do estudo da dança na graduação de Educação Física. 

Como analisa Pacheco (1999) “de acordo com a autora, assim se explicaria porque a 

dança não é incluída nos planos de aulas escolares [...]. A reduzida carga horária 

destinada ao estudo da dança nos cursos de Educação Física não proporciona 

conhecimentos e segurança necessárias para seu ensino [...]” (PACHECO, 1999, p. 118). 

Entretanto, apesar de não refutar que existem problemas relacionados ao 

ensino da dança na Educação Física, Pacheco (1999) interpreta que é fundamental um  

discernimento da abordagem da dança na Educação Física e da dança enquanto objetivo 

específico de formação. Dessa forma, o ensino da dança, como conteúdo das aulas, deve 

ser coerente e satisfatório aos propósitos da Educação Física e de acordo com seus 

objetivos.  

Não obstante, um artigo publicado em 1995 recorre ao argumento da 

deficiência na formação profissional e aos “‘pré-conceitos’ sociais em relação a prática 

da dança pelo sexo masculino, para explicar o número reduzido de educadores/as que 

trabalham com danças nas escolas” (PACHECO, 1999, p. 119). Entretanto, esse texto 

reconhece a historicidade da relação Educação Física e dança, afirmando a importância 

dessa na formação do professor, porém entende que é preciso uma avaliação crítica 

dessa formação.  

No tocante ao sexismo, esse texto aponta mudanças para o comportamento 

masculino. Sugere que as mudanças no comportamento masculino estão acontecendo, à 

medida que os homens praticam determinados tipos de dança que não degradam ou 
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ferem a masculinidade, como por exemplo, o funk, street dance e hip hop. O que 

Pacheco (1999) questiona é se realmente há uma mudança no comportamento 

masculino, como o artigo propõe, pois esses tipos de dança (para usar a mesma 

denominação da autora), se caracterizam como atitudes heterossexuais à medida que 

reforçam uma postura de participação do homem positiva e aceita pela sociedade, sem 

deixar dúvidas sobre masculinidade e/ou sexualidade dos participantes. 

Um outro artigo analisado pela autora é dirigido para a questão do sexismo. 

As autoras desse artigo assumem que há um forte preconceito de participação do 

homem na dança e isso está relacionado ao modo conservador de agir e pensar do 

mesmo, reforçando estereótipos reproduzidos pela escola, pela família e pelas aulas de 

Educação Física. Entretanto, salientam que a própria dança pode se transformar em um 

meio de mudar esses modelos estereotipados, pois a dança deve aproveitar todas as 

possibilidades de movimentos – o delicado, o forte, o pesado, o leve – assim, a dança 

“nas aulas de Educação Física pode contribuir para que acabemos com concepções 

fechadas e restritas de masculinidade/feminilidade, bem como para que respeitemos as 

opções individuais” (PACHECO, 1999, p. 120). 

Todas as considerações feitas por Pacheco (1999) em suas análises dos 

textos de periódicos da área da Educação Física sinalizam que os artigos se 

apresentaram mais no campo da denúncia e aponta para a “necessidade de 

redirecionamento da dança na Educação Física, principalmente, no tocante às ações 

voltadas para a superação de manifestações sexistas” (PACHECO, 1999, p. 122-123). 

Como já foi dito, é necessário repensar a Educação Física como possibilidade de 

promover transformações e mudanças na realidade. 

O quarto artigo5 a ser analisado sobre a temática dança e gênero, trata de 

uma pesquisa que teve como objetivo estudar a postura dos professores(as) de Educação 

Física em relação à prática da dança como conteúdo das aulas. As autoras utilizaram 

metodologia de natureza qualitativa, na qual a amostra compreendeu quarenta 

professores de ambos os sexos do ensino médio e fundamental, de dezessete escolas da 

rede pública e privada de ensino. O instrumento utilizado foi uma pesquisa semi-

estruturada, pessoal, com utilização de gravador, constituída de sete questões versando 

sobre a postura dos professores(as) de Educação Física em relação ao tema dança como 

                                                           
5  Este trabalho, de autoria da Dra. Elaine Romero, foi apresentado no CONBRACE de 1999 no 
formato de pôster e aparece nos Anais em forma de resumo. Portanto, não dá margem a interpretações 
muito precisas. 
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conteúdo das aulas. Para as análises foi empregado o procedimento de análise de 

conteúdos. 

A questão de gênero foi observada no sentido da inclusão da dança nas aulas 

e os resultados revelaram que mais da metade dos professores(as) pesquisados(as) não 

incluem a dança nas aulas de Educação Física, mas sim o esporte, tanto coletivo quanto 

o individual. Revelaram ainda que o conteúdo dança é considerado importante pelos 

professores(as), contudo, afirmam que não aplicam a dança por se sentirem 

despreparados(as) pela “falta de vivência no conteúdo, falta de experiência escolar na 

graduação, bem como por falta de interesse dos participantes” (ROMERO, 1999, p. 

1615).  

A análise que faço é que da forma como os professores(as) pesquisados(as) 

colocam, é como se a sexualidade não estivesse presente na escola ou simplesmente 

pudéssemos tirá-la das aulas de Educação Física, ou “como se a gente pudesse tirar o 

corpo, a sexualidade, despir-se deles para entrar na escola só mentes e cabeças. É óbvio 

que a sexualidade entra de qualquer jeito” (LOURO, 2006, p. 14). Ela está o tempo todo 

com o sujeito e em todo lugar. Seria importante discutir essas questões nas aulas de 

Educação Física, seja no trabalho com dança ou outro conteúdo da área, ao invés de 

simplesmente excluírem a dança como componente das aulas porque dessa forma, esses 

professores(as) reforçam comportamentos masculinos e femininos diferenciados. 

No caso do trabalho em questão, de acordo com os professores(as), a 

alternativa utilizada foi excluir a dança do corpo de atividades das aulas de Educação 

Física, com receio de reforçar preconceitos da sociedade. Agindo assim, a possibilidade 

de meninos e meninas usufruírem as mesmas práticas corporais nas aulas de Educação 

Física quase que inexiste. No meu entendimento, o preconceito em relação à 

sexualidade está explícito na ação dos(as) docentes que, aqui, mantêm uma “tendência 

conservadora lógica – presente em toda comunidade social para reproduzir 

comportamentos, valores, idéias, artefatos e relações que são úteis para a própria 

existência do grupo humano” (SOUSA; ALTMANN, 1999, p. 7). 

O quinto e último artigo analisado por mim foi apresentado no CONBRACE 

de 1999. A metodologia empregada para investigar a utilização da dança como 

conteúdo das aulas de Educação Física foi a pesquisa de campo com abordagem 

qualitativa e característica descritiva, cujo instrumento utilizado foi uma entrevista 

semi-estruturada, destinada aos professores da rede municipal de ensino onde foram 

entrevistados dez professores de oito escolas.  
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O texto se inicia, em um primeiro momento, afirmando que hoje há 

inúmeras oportunidades de se incluir a dança como conteúdo das aulas de Educação 

Física e justifica a importância da mesma para vivência de meninos e meninas, 

sugerindo a dança no contexto das aulas mistas na Educação Física nas séries iniciais. A 

partir daí, essas questões nortearam a pesquisa na tentativa de entender as razões da 

presença ou não da dança. Em um segundo momento, a autora faz uma abordagem 

histórico-cultural da dança para depois relatar os caminhos metodológicos e suas 

análises. 

Nesse texto, a dança surge como possibilidade de implantar a co-educação 

nas aulas de Educação Física escolar, “oferecendo oportunidades iguais para homens e 

mulheres e propondo, assim, desde a infância, a ampliação das vivências esportivas para 

ambos os sexos” (SOARES, 1999, p. 125). Dessa forma, a co-educação é um dos eixos 

dessa pesquisa que sugere a dança como meio de obter a participação de meninos e 

meninas nas aulas, sendo esse o principal objetivo. No que diz respeito a dança e seu 

papel co-educativo os professores(as) apontaram dificuldades no trabalho entre meninos 

e meninas. 

 Assim, professores(as) que lidam com esse nível de ensino têm dificuldades 

em trabalhar com a dança como conteúdo das aulas de Educação Física, pois há uma 

certa resistência dos meninos à participação: “é uma questão muito forte no que 

concerne aos gêneros, pois a dança sempre foi associada a idéia de feminilidade” 

(SOUSA, 2007, p. 11). Não há dúvida que isso dificulta a adesão masculina pois a noção 

ainda dominante de feminilidade carrega a conotação de sensibilidade, fragilidade, 

submissão e docilidade em todos gestos e ações. 

Não obstante, o homem na sociedade deveria se apresentar forte, insensível 

e inflexível nessa posição, o que, por um instante, justificaria a resistência dos meninos 

à participação. A idéia de que a dança é uma prática exclusivamente feminina é 

histórica e culturalmente construída, e se baseia nas questões relacionadas à construção 

dos gêneros. Porém, nas considerações da autora, “a dança de forma co-educativa, [...] 

pode ser uma possibilidade para que ambos tenham as mesmas oportunidades de 

vivências de movimentos sem reforçar os estereótipos construídos culturalmente na 

sociedade, sobre o que é atividade de menino e atividade de menina”. (SOARES, 1999, 

p. 128) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em conta as análises feitas neste texto, é relevante resgatar um 

aspecto comum entre os artigos apresentados nessa temática: a discussão da co-

educação que consiste em promover uma educação conjunta de meninos e meninas, 

homens e mulheres, envolvendo-os no mesmo processo educacional e proporcionando a 

ambos os sexos a convivência, a igualdade de direitos. Sabemos que, no cotidiano das 

aulas de Educação Física, isso é algo muito complexo. Nos defrontamos ainda hoje com 

grandes resistências a esse trabalho integrado não fundamentado apenas nas diferenças 

biológicas dos alunos e alunas. Essas resistências surgem, por exemplo, nas aulas de 

Educação Física quando os meninos reclamam da fragilidade das meninas nas 

atividades esportivas ou as meninas expressam que os meninos não deixam que elas 

participem como gostariam. 

Desse modo, criar uma turma mista para as aulas de Educação Física, na 

qual as meninas formam um determinado grupo e os meninos outro – na maioria das 

vezes trabalhando conteúdos diferenciados –, ou quando o conteúdo é o mesmo, porém 

o tratamento diferenciado para os sexos por parte dos professores(as) não significa se 

tratar de co-educação. Além disso, “a lista das inconveniências e dos problemas 

encontrados para essa prática conjunta em atividades físicas e em aula de Educação 

Física poderia tornar-se infindável [...]” (SARAIVA, 2005, p. 26). Portanto, há correntes 

que aceitam e outras que rejeitam as aulas baseadas na co-educação. A aceitação se dá a 

partir de educadores(as) preocupados(as) em inserir a educação no contexto das relações 

sociais que tendem a “vincular o movimento humano à educação do homem como um 

todo” (SARAIVA, 2005, p. 31). Quanto a rejeição às aulas mistas, a idéia mantida é da 

corrente tradicional que concebe a Educação Física e o estudo do movimento no 

paradigma do esporte de rendimento e da atividade física como saúde. 

Essa discussão implica no desenvolvimento de 'papéis' na prática 

pedagógica sustentados pelo desenvolvimento histórico-cultural dos estereótipos 

sexuais e da construção social e cultural do ser homem e mulher e nos mostra que “as 

mudanças sociais são efetivadas à medida que os seres humanos desenvolvem outra 

percepção da realidade [...]. Torna-se possível, assim, estabelecer novos valores [...] que 

vão fundamentar relações/atuações no processo de socialização” (SARAIVA, 2005, p. 

158), na Educação Física e também na dança. 

Refletindo, mas não concluindo, verifico que, apesar do número de artigos 

sobre a temática não ser significativo (cinco em um universo 95 trabalhos publicados 
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sobre o tema dança), a importância do tema para a discussão da dança é relevante na 

medida em que nos permite compreender a construção social e cultural do masculino e 

do feminino, e da co-educação como possibilidade de romper barreiras de gênero 

estabelecidas culturalmente nas aulas de Educação Física. Com essas discussões 

iniciais, espero que relação gênero e dança seja repensada, discutida, analisada para 

dessa forma, caminhar “todo o tempo, vivendo e aprendendo...” 
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