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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DAS MÃES E PAIS DE ALUNOS A RESPEITO DA 

POSSIBILIDADE DE MENINOS DANÇAREM BALÉ 

SOCIAL REPRESENTATION OF MOTHERS AND FATHERS FOR STUDENTS 

ABOUT BOYS DANCE BALLET OF THE POSSIBILITY 

 

Amanda Barcelos Lepaus 

 

RESUMO  

Trata de estudo que objetivou pesquisar sobre a percepção de mães e/ou pais e responsáveis, 

vinculados a uma creche localizada no Bairro Boa Sorte no município de Cariacica, a respeito 

da possibilidade de meninos dançarem balé. Os sujeitos da pesquisa foram duas mães e um 

pai de alunos da educação infantil. A pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, com 

objetivo descritivo, utilizou-se de uma entrevista como forma de recolha dos dados. 

Concluímos que os pais e a mãe vivem uma situação de ambivalência, entre a possibilidade de 

enfrentamento do preconceito em relação à prática de balé pelos filhos, e a dificuldade de 

enfrentamento da marcação social de gênero sobre a dança balé como sendo uma prática 

feminina e feminilizante. 

Palavras-chave: gênero1; balé clássico 2; educação infantil 3. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to research the perception of mothers and / or fathers and parents, tied to a 

day care center located in the neighborhood Good Luck in the municipality of Cariacica, 

about the possibility of ballet dancing boys. The subjects were two mothers and a father of 

students of early childhood education. The qualitative research, a case study, with descriptive 

purpose, we used an interview as a way of collecting data. We conclude that the parents and 

the mother live an ambivalent situation, including the possibility of coping with prejudice 

against the practice of ballet for children, and the difficulty of coping with social tagging of 

gender on the dance ballet as a feminine and feminizing practice. 

Keywords: genre1; classical ballet 2; early childhood education 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa proposta de pesquisa surgiu a partir da minha experiência como professora de 

balé numa creche na cidade de Cariacica localizada no bairro Boa Sorte. Nessas aulas, como 

normalmente se vê nas academias de balé, somente as meninas participam. No entanto, 

durante tais aulas pude perceber que três meninos, alunos dessa mesma creche, sempre as 

observam e inclusive falam do desejo de realizar as aulas de balé. Certo dia um deles chegou 

a chorar, pois não pode me acompanhar até a sala de balé devido à organização interna da 

creche. Em um dia seguinte, um dos meninos acabou subindo para a sala junto com as 

meninas, eu pedi para que ele descesse, mas ele pediu para fazer a aula e eu acabei deixando, 

não resisti, pois queria saber se ele realmente iria participar. No desenrolar da situação a 

diretora subiu para levá-lo de volta a classe dele, pois o pai deste menino poderia não gostar 

dessa situação. Percebi que há um receio por parte da direção da creche em permitir que isso 

aconteça, tendo em vista a preocupação a respeito do que os pais dos alunos poderiam 

questionar a diretora.  

Certamente a preocupação da escola, está ligada a uma representação social 

(MOSCOVICI, 2003) que é construída socialmente de que o balé não seria uma dança 

possível de ser praticada por homens e de que os homens que praticam o balé são ou podem 

se tornar homossexuais. 

Essa situação suscitou a necessidade de estudar a questão de forma mais detida, qual 

seja, a problemática referente aos meninos não serem bem vistos fazendo aulas de balé e, de 

forma mais específica, sobre qual a percepção dos pais e mães desses alunos sobre a 

possibilidade de meninos realizarem aulas de balé. Nesse percurso algumas questões nos 

orientaram como: o que gera essa situação que impede que meninos possam se realizar 

plenamente como sujeitos de direito de realizarem uma prática corporal que lhes dê prazer? O 

que mães e pais desses alunos pensam a respeito da possibilidade de seus filhos freqüentarem 

as aulas de balé? Que configurações sociais foram articuladas historicamente de maneira que 

homens e meninos foram paulatinamente afastados da possibilidade de praticarem o balé? 



 

 

Sabemos que a posição do sujeito assumida na sociedade é fruto de uma construção 

histórico-social a partir de uma articulação entre elementos da estrutura social, questões 

objetivas da vida e elementos do subjetivo. Nesse sentido, para adentrar ao debate sobre como 

o sexo masculino é paulatinamente excluído da dança, especificamente o balé clássico e como 

isso afeta crianças na atualidade necessitamos olhar para sociedade atual e fazer um recorte de 

gênero, ou seja, olhar mais detidamente para as relações sociais que se estabelecem entre as 

manifestações de ser do feminino e do masculino. O conceito de gênero pode nos ajudar a 

pensar sobre as tais questões. 

Para Joan Scott (1989) gênero é uma categoria de análise importante na análise das 

relações sociais. Define gênero em duas vertentes relacionais: a primeira, de que o gênero é 

um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos; e a segunda, de que o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. 

Para Silva (2002) a construção dos sujeitos é multifacetada e observando suas interações 

sociais é possível perceber que apresentam uma identidade de gênero, de classe e de 

raça/etnia, com isso a categoria gênero que é construída através das relações sociais, implica 

na ainda na modernidade em práticas humanas diferentes para homens e para mulheres, para 

meninos e para meninas. 

Podemos perceber que as relações de gênero se constituem através de relações sociais 

que o sujeito vai construindo ao longo dos anos. Essa construção pode ser feita através de 

símbolos que estão culturalmente disponíveis na sociedade, por meio de conceitos normativos 

que colocam em evidência a interpretação desses símbolos como: religião, escola, ciência, 

política, dentre outras, e as relações interpessoais dos sujeitos. 

As relações sociais entre os sexo, como todas as relações sociais, têm uma base 

material e exprimem-se por meio da divisão social e sexual do trabalho
1
, caracterizada, 

segundo Vianna apud Kergoat (2012, p.3), pela separação entre a esfera reprodutiva, 

destinada às mulheres, e a esfera produtiva, destinada aos homens, sendo esta associada às 

funções mais valorizadas socialmente, como as políticas, religiosas, militares etc. O processo 

                                                           
1
Esse termo de divisão sexual do trabalho definido por papéis sociais varia de acordo com o tempo e o 

espaço. Um exemplo dessa variabilidade é quando uma mesma tarefa, especificamente feminina em 

uma sociedade, pode ser considerada tipicamente masculina em outra. Exemplo disso, é que enquanto 

vemos no Brasil, e no restante da América latina, a educação como uma tarefa essencializada como 

feminina, em especial nas séries iniciais, no Peru essa tarefa é designada a homens. 



 

 

de legitimação desses princípios baseia-se em uma ideologia essencialista que reduz as 

práticas sociais a papeis sexuais e as coloca como destino natural de cada sexo. Esta forma de 

divisão social organiza-se sob dois princípios: o de separação (o que é “trabalho de homens” e 

o que é “trabalho de mulheres”) e o de hierarquização (“trabalho de homens” valem mais do 

que o “trabalho de mulheres”).  

Assim, sob a ótica das relações sociais entre os sexos e das relações de gênero, 

permitem ressignificar o uso e os sentidos da divisão sexual. Hoje vemos que muitas 

mudanças acorreram em função das necessidades da vida humana, essa designação de papéis 

a serem assumidos por homens ou por mulheres aparecem bastante similares na sociedade 

atual, apesar da sociedade ainda ter bastante preconceito ou machismo em relação a mulheres 

que fazem trabalhos que tipicamente seriam executadas por homens.  

Entendendo a vida humana como atravessada pelas relações de gênero, podemos 

perceber que os corpos se expressam de acordo, ou tencionando, com a composição social em 

que foram sendo constituídos. Mas é o conceito de gênero que dá significado as diferenças 

corporais e esses significados vão variando de acordo com a cultura e com os grupos sociais 

que esse indivíduo vive. É na sociedade que se estabelecem rótulos machistas
2
, que faz com 

que uma pessoa, mesmo sem conhecer a dança, diz que ela é meiga, delicada sem ao menos 

ter assistido alguma peça de dança. Homem que dança numa sociedade como a de hoje é 

rotulado de afeminado ou homossexual. Podemos perceber que é por meio das relações 

sociais de poder, estabelecidas sob a égide de uma sociedade delimitada pelo patriarcado 

inicialmente e, mais recentemente, pela sociedade capitalista, que, paulatinamente, os homens 

que eram concebidos como únicos com possibilidade de dançar o balé passam a não ser bem 

visto praticando-o, pois a exigência do corpo masculino forte para o mundo industrial já não o 

permitia. 

Diante dessas preocupações e constatações da história, interessa-nos nesse trabalho 

investigar quais são as percepções das mães e/ou pais a respeito da possibilidade de seus 

filhos dançarem balé em uma creche localizada no Bairro Boa Sorte no município de 

Cariacica? 

                                                           
2
 Segundo o dicionário Aurélio machismo quer dizer: atitude ou comportamento de quem não aceita a 

igualdade de direitos para homem e mulher, sendo contrário, pois, ao feminismo. Qualidade, ação ou 

modos de macho; macheza, machidão. 



 

 

No sentido de responder a essa questão pretendemos: a) identificar os motivos pelos 

quais as mães e/ou pais não colocam seus filhos para praticarem o balé na escola; b) 

identificar que configurações sócio-históricas foram articuladas de maneira a que os homens e 

meninos fossem paulatinamente afastados da possibilidade de praticarem o balé e c) analisar 

as tensões existentes entre o desejo de os meninos praticarem o balé na escola e as 

possibilidades reais de o fazerem diante da organização familiar. 

 Tal estudo se justifica, inicialmente, tendo em vista que poucos estudos têm sido 

empreendidos nesse campo, vinculando o debate de gênero, dança na educação infantil e 

educação física. Isso pode ser percebido em uma pesquisa realizada em revistas da Educação 

Física
3
com os descritores gênero, dança, balé clássico e educação infantil, conforme exposto 

em nota. Também se justifica, pois, este estudo pode permitir estabelecer possibilidades de 

desnaturalização dessa situação, tanto pela minha prática como professora como pelo diálogo 

que essa pesquisa pretende estabelecer com mães e/ou pais de alunos. 

 

 

2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A metodologia se guiou pelos estudos das representações sociais, baseado em 

Moscovici (2000). As representações estão ligadas aos processos sociais implicados com 

diferenças na sociedade, estando sujeitas a mudanças de acordo com a cultura, crenças, 

comportamentos simbólicos, essa representação pode se adequar ao meio em que se faz 

                                                           
3
Pesquisados os descritores “gênero” “dança” “gênero e dança” “dança e educação infantil” “educação 

física e gênero” sendo que na revista Pensar a Prática foi encontrado o texto: Corpo e movimento: 

produzindo diferenças de gênero na educação infantil, Autores: Helena Altmann, Marina Mariano 

Eliane Aparecida Roveran Uchoga. Na Revista Brasileira de Ciências do Esporte foram encontrados 

os textos: Entre o jogo estético e o impulso lúdico: um ensaio de dança, Autores: Monique Assis e 

Adriana Martins Correia e o texto História das práticas de dança na escola de EF na UFMG, Autor: 

Marcos Antônio Almeida Campos. Na revista Movimento foram encontrados os textos: O feminino e 

o masculino na dança, Autores: Marília Del Ponte de Assis e Maria do Carmo Saraiva o texto Por um 

ensino significativo da dança, Autores: Maria Graziela Mazziotti Soares da Silva e Gisele Maria 

Schwartz e o texto Representações de masculinidade na dança Autor: Giuliano Souza Andreoli. 
 



 

 

presente. A psicologia social está interessada em estudar o processo através do qual esse 

conhecimento é gerado, transformado e projetado no mundo social. 

A representação vista estaticamente, se mostram semelhantes a teorias que 

ordenam ao redor de um tema (as doenças mentais são contagiosas, as 

pessoas são o que elas comem, etc.) uma série de preposições que possibilita 

que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus caracteres sejam 

descritos, seus pensamentos e ações sejam explicados e assim por diante. 

(MOSCOVICI, 2000, p.20 a 21) 

As representações sociais nos guiam para podermos nomear e definir os diferentes 

aspectos de nossa realidade cotidiana. Elas aparecem não apenas como um modo de conhecer 

um objeto ou uma pessoa em particular, mas aparece também como uma forma em que o 

sujeito adquiriu uma capacidade de definição, uma função de identidade, que é uma das 

maneiras como as representações expressam um valor simbólico, um significado. No caso do 

estudo em questão, podemos analisar que conceitos, ou representações levam as pessoas a 

pensar que homem que dança é homossexual ou que ele não pode dançar por que isso é uma 

coisa para as mulheres, podemos pensar como isso vem aparecendo em nossa sociedade ao 

longo do tempo.  

Apesar de assumir a pesquisa de representação social como um eixo metodológico 

orientador, não a entendemos essa perspectiva como determinante das relações sociais 

simbólicas. Os sujeitos que agem podem “vazar” essas representações a partir das 

possibilidades de ressignificação que as tensões cotidianas lhes colocam a frente. 

A pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, teve objetivo descritivo. Foi realizada 

com um pai e duas mães de alunos de uma creche localizada no Bairro Boa Sorte no 

município de Cariacica. A escolha desses sujeitos se deu pelo fato de seus filhos (meninos) 

terem demonstrado interesse em participar das aulas de balé que são ministradas nessa creche. 

Ao preparar o roteiro da entrevista, tivemos a preocupação de que uma pergunta muito 

direta sobre o próprio filho fosse causar constrangimento nas respostas. Assim, preparamos o 

roteiro direcionando a pergunta para que a entrevistada respondesse a respeito do que pensava 

sobre uma terceira pessoa e não sobre seu filho. Somente ao final do roteiro colocamos 

questões dirigidas a saber a respeito do próprio filho. 



 

 

3 O FEMININO E O MASCULINO NA DANÇA: DAS ORIGENS DO BALÉ À 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Após um longo período que atravessou toda a idade média de enclausuramento do 

corpo pela força religiosa desse tempo, e também da dança, a partir da Renascença do século 

XVI o balé começou a se delinear na Itália, tendo na França o seu apogeu. O Renascimento 

deu a dança grande desenvolvimento, mostrando uma nova concepção de mundo e 

apresentando um pensamento mais crítico. As apresentações naquela época serviam de 

divertimento nas festas onde se encontrava a elite (corte). 

Nesse período dançavam apenas homens, que ainda não tinham nenhuma formação 

específica nem técnica, e que começavam a se travestir para papéis femininos durante as 

apresentações, esses homens que se travestiam de mulher eram escolhidos por terem mais 

sensibilidade e por isso poderiam executar melhor o papel das mulheres, as mulheres faziam 

apenas parte da platéia. A dança não era apenas entretenimento, mas fazia parte da 

socialização e inclusão de homens em algum grupo, fazendo parte da educação dos jovens da 

elite e encorajando a arte e a cultura. Somente após estes espetáculos é que ocorria interação 

nos quais interpretes e público se reuniam formando outros bailes e mulheres também podiam 

participar. Estudos de Assis (2013) indicam que foi depois da era do Rei Luis XIV de 

Bourbon (1638-1715) que a cultura ocidental passou a associar o homem que dança 

profissionalmente com a homossexualidade e efeminação. Talvez isso seja pelo fato de que 

ele levou o balé até os palcos de teatro, exigindo mais que uma dança social. No século XVII, 

o balé se torna mais refinado, sendo executado por bailarinos profissionais e não mais por 

homens da nobreza. A inclusão de mulheres só se deu em 1681, com Mademoiselle La 

Fontaine (1655-1738), tornando-se o balé profissional uma arte para homens e mulheres 

(SIQUEIRA, 2006; ANDERSON, 1978). 

No século XVIII, a Ópera de Paris era um dos centros mundiais da dança, onde as 

mulheres começaram a se destacar na dança, ocupando os principais lugares no espetáculo. 

Um desprestígio na dança foi causado pelas revoluções francesa e industrial (séc. XVIII e 

XIX), que foi um período relacionado ao pecado, frouxidão moral e inimigo espiritual; e o 

corpo, que era um instrumento de prazer, passou a ser um instrumento de produção. Por conta 



 

 

disso e pela baixa remuneração da profissão, a dança não era atrativa para homens, que 

largaram a profissão passando assim as mulheres a terem mais espaço de apresentação. 

O balé passa a ser um dos símbolos que essa nova representação do masculino 

procurava negar. Assim foi no interesse de sustentar esse novo modelo hegemônico de 

masculinidade que surgiram as representações que construíram a noção de que homem que 

dança não é totalmente homem. Essa mudança ao nível estrutural de representações de gênero 

determinou desde então que homens que dançam balé são afeminados. 

 

 

4 PORQUE A DANÇA É IMPORTANTE COMO CONHECIMENTO A MENINOS E 

MENINAS? 

 

A dança, como uma arte e prática corporal cultural, se expressa como fruto das 

relações sociais que se estabelecem em nossa sociedade articulando as etnias, gênero, idades, 

classes sociais e religiões. Com freqüência temos ignorado a multiplicidade dos corpos em 

nossa sociedade. Com relação à dança, percebemos que esses preconceitos se articulam 

fortemente de forma a que pessoas do sexo masculino, pessoas negras, idosas, com 

deficiência, e de algumas denominações religiosas são impedidas ou obstaculizadas a 

realizarem essa prática. Assim, ser homem ou menino tem grandes implicações quando se 

trata da prática da dança. O ser bailarino em uma sociedade machista como a brasileira é 

sinônimo de efeminação ou homossexualismo. Esse preconceito se dá em vários níveis, mas 

geralmente as pessoas imaginam o balé como uma coisa delicada, meiga, coisa de meninas, 

sem ao menos ter assistido algum espetáculo de dança. 

Estudos da antropologia e da sociologia indicam a relação corpo-dança como uma 

relação entre corpo, instituição, emoção e conhecimento indireto, ele ainda está ligado ao que 

por muitos séculos se considerou “lado obscuro do ser humano”, por ser “feminino”. Por isso, 

relacionar-se com o corpo e sentir emoções são inaceitáveis em uma sociedade machista. 



 

 

Dançar, compreender e apreciar a dança de diversas origens culturais pode ser uma maneira 

de trabalhar e discutir preconceitos. 

A dança enquanto arte propicia aos humanos atribuir sentido as coisas por meio do 

sentimento, das emoções, ela nos permite criar/dar significado aquilo que vivemos sem 

intermediação da linguagem ou fala. A arte não diz, mostra, e por isso ela nos permite 

exprimir aquilo que sentimos e queremos. Segundo Marques (2009, p.3) a dança é importante, 

pois 

[...] permite uma leitura e uma releitura diferenciada de nós mesmos, dos 

outros e do mundo. Por meio do corpo que dança, estabelecemos relações 

com os sons, as imagens, as palavras e as narrativas que nos circundam e 

podemos dialogar com elas. Portanto, a dança cumpre um importante papel 

na educação do indivíduo/cidadão crítico e transformador.(MARQUES, 

2009, p. 3) 

 A percepção do mundo (por meio do corpo que se movimenta) propiciada pela dança 

nos possibilita abrir caminhos de crescimento e comunicação que não necessitam, 

necessariamente, de linguagem oral. Por isso a dança é um conteúdo importante a ser tratado 

na escola, pois se apresenta por meio de outra linguagem, diferente da verbal e da escrita, ela 

se apresenta como gestual e expressiva (MARQUES, 2009). Esse conhecimento é importante 

para a formação do indivíduo, independente do seu gênero, visto que pode contribuir para 

uma aprendizagem educativa sobre a ética, cultura, sensibilidade estética, relações sociais de 

classe, gênero, diversidade sexual, desnaturalização de preconceitos etc. 

Para tratarmos a dança na escola não podemos pensar nela apenas como arte, devemos 

pensá-la como um elemento possível na construção da cultura corporal de movimento, pois, 

ela se configura como um conteúdo e não apenas como uma prática corporal. A visão da 

dança como conteúdo na escola se diferencia da compreensão de que ela deve ser usada 

apenas como instrumento para se potencializar habilidades. A dança se diferencia da condição 

de simples arte quando as reflexões, os questionamentos, as vivências e os desafios corporais 

são colocados em foco (MORAES, 2010). A dança na escola tem que ser capaz de levar o 

sujeito do processo a adquirir e acumular elementos culturais importantes para sua formação 

humana e acumular conhecimentos sobre o corpo em movimento, já que a escola é um espaço 

onde se desenvolvem práticas culturais.  



 

 

5 O QUE DIZEM AS MÃES E OS PAIS: ENTRE A MUDANÇA E A PERMANÊNCIA 

 

Ao analisar as entrevistas pudemos perceber e identificar os motivos pelos quais as 

mães e/ou pais e responsáveis não tem colocado seus filhos para praticarem o balé na escola, 

que configurações sócio-históricas de vida desses pais e mães foram articuladas de maneira a 

que os homens e meninos sejam também na atualidade afastados da possibilidade de 

praticarem o balé e analisar as tensões existentes entre o desejo de os meninos praticarem o 

balé na escola e as possibilidades reais de o fazerem diante da organização familiar e escolar. 

Iniciei a entrevista realizando algumas perguntas que buscassem indiretamente saber a 

opinião dos pais e mães de forma que não os deixassem constrangidos a falarem diretamente 

sobre seus filhos. Assim, a primeira pergunta foi à seguinte: Se alguma amiga sua deixasse o 

filho dela fazer aulas de dança o que você pensaria a respeito disso? Por quê?As respostas a 

essa questão foram bastante diversas e o gênero dos entrevistados nos pareceu um divisor de 

águas ao que cada respondente afirmou.  

Acharia muito legal, pois adoro a dança, faz bem para o corpo e para a alma, 

sem preconceito entre os sexos, tanto homem como mulheres podem dançar. 

(ENTREVISTADA 1) 

Acharia normal, a dança é uma atividade que faz bem ao corpo e ao espírito, 

qualquer tipo de dança. (ENTREVISTADA 3) 

Depende da dança, existem danças de menino e danças de menina. Exemplo: 

streetdance e balé. Um é de menino e o outro de menina. 

(ENTREVISTADO 2) 

Com essas respostas pudemos perceber como o conceito de gênero está presente em 

nossa construção social, como já foi dito antes, ele varia de acordo com a cultura e o meio 

social em que esse indivíduo vive e está vinculado. É a cultura, marcadamente patriarcalista, 

que dá significado as diferenças corporais, que significa a identidade de gênero das pessoas, já 

que este é fruto de uma construção histórico-social, portanto, que extrapola a dimensão 

biológica. Percebemos que as mães respondentes reagem de uma maneira mais tranqüila a 

situação em questão e que o pai se colocou mais preocupado com o fato de a dança ser uma 

prática afeta a meninos ou meninas. Ele rotula que tipo de dança serve para cada gênero. A 

forma de ver a dança pelo pai certamente está vinculada a como a dança é vista socialmente, 



 

 

ou seja, como um movimento corporal que deve ser exercido somente por meninas. 

Contrariamente a essa forma de ver, a dança pode ser considerada uma possibilidade de 

expressão devido aos seus métodos criativos e expressivos  (NANNI, 1995). Tanto o balé 

quanto o street dance são danças que trabalham a expressividade e corporeidade do indivíduo, 

por isso elas não deveriam ganhar esses rótulos. 

A segunda pergunta foi feita da mesma forma que a primeira para que os entrevistados 

respondessem sem ter nenhum constrangimento que foi: Você vai a uma apresentação de balé 

e se depara com a seguinte situação: o filho de uma pessoa que você conhece está dançando 

na apresentação. Qual sua reação nessa situação?As respostas a essa questão foram às 

seguintes: 

Fico feliz por ele e iria tirar muitas fotos durante a apresentação e apreciaria 

a coragem e determinação desse menino. (ENTREVISTADA 1) 

Já o respondente do sexo masculino foi mais ressabiado em sua resposta dizendo que 

apesar de não ver problemas se preocupa muito com o que a nossa sociedade vai dizer, 

enfatiza inclusive a diferença com a Rússia, dizendo que: 

Eu nunca fui a uma apresentação de balé, mas caso fosse e visse o filho de 

uma pessoa conhecida dançando não falaria nada, pois sei que o balé aqui no 

Brasil é visto de uma maneira preconceituosa, mas na Rússia é muito comum 

homens dançarem. (ENTREVISTADO 2) 

Quanto a essa resposta percebemos que o pai diz haver preconceito no Brasil e por 

isso ele não falaria nada a respeito do menino que viu dançando, porém ficamos com uma 

dúvida sobre essas pessoas que são preconceituosas, quem seriam elas? Quando perguntamos 

a uma pessoa se ela é preconceituosa ela alega não ser, mas diz conhecer alguém que é 

preconceituoso. As pessoas têm dificuldades de falar de si próprias quanto a essa questão, eles 

não enxergam que o preconceito está partindo dele e não do outro.  

A terceira pergunta feita buscou saber como foi à criação dos respondentes a respeito 

dos papéis que devem ser assumidos pelo homem e pela mulher na sociedade? Como era isso 

em sua casa? Os meninos ajudavam a cuidar da casa? Da comida? 

As questões acima os respondentes dizem que o machismo era muito presente em suas 

vidas de criança: 



 

 

Meu pai era muito machista. Minha mãe teve três filhos homens e uma 

mulher, por isso ela nos criou ajudando em casa a lavar o banheiro, arrumar 

a casa, a cozinhar e outros deveres do lar. Mais meu pai não gostava muito 

disso. Por ela ter ensinado essas coisas hoje quem cozinha em casa sou eu. 

(ENTREVISTADO 2) 

Meu pai é muito machista, mais minha mãe tem a mente super aberta, por 

isso as tarefas de casa eram bem divididas, meu irmão, por exemplo, fazia 

bolos, farofa e ia a feira fazer compras para casa. Todos contribuíam dentro 

de casa. (ENTREVISTADA 1) 

A essa questão as respostas demonstram que vem ocorrendo mudanças na sociedade 

no que diz respeito aos papéis e funções de homens e mulheres na sociedade, apesar de haver 

uma indicação durante o restante das entrevistas de permanências. As respostas parecem 

sugerir que estamos vivendo questionamentos sobre as noções dos papéis sociais de homens e 

mulheres e isso causa respostas às vezes contraditórias como as que vimos o pai dizer que 

acharia interessante, pois o balé russo o homem pode dançar, mas que define bem junto ao 

filho os papéis de homem e mulher e que não deixaria seu filho dançar, pois no Brasil há 

muito preconceito.  

Nascimento (2013), em seu texto “A participação masculina na dança clássica: do 

preconceito aos palcos da vida”, traz alguns relatos de pais a respeito de seus filhos 

praticarem a dança. Todos os entrevistados relataram que em algum momento da vida de seus 

filhos eles tiveram algum preconceito relacionado à participação dos meninos nas práticas de 

dança. Este fato pode ser explicado pela construção social que é feita em relação à dança, 

onde a ginástica rítmica e a artística, as brincadeiras cantadas são atividades vistas geralmente 

como femininas. Mas, apesar desses relatos os pais dizem apoiar os seus filhos, eles acreditam 

que a dança contribui para o desenvolvimento deles. 

A possível projeção social do fato do filho dançar preocupa muito esses pais. A 

questão da dança para eles parece ser ainda algo incômodo, eles dizem que não querem ter as 

mesmas atitudes que os seus pais tiveram no passado, mas eles não conseguem se desvincular 

desse passado. No século XVI apenas homens dançavam em festas para divertir os 

convidados da corte, mas com a revolução industrial e francesa no século XVIII esses homens 

tiveram que abandonar a dança para pode trabalhar nas indústrias e tirar o seu próprio 



 

 

sustento. Esse período o corpo foi relacionado ao pecado, a frouxidão moral e inimigo 

espiritual; e o corpo, que era um instrumento de prazer, passou a ser um instrumento de 

produção. Por esse motivo e pela baixa remuneração da profissão, a dança não era mais 

atrativa para homens, que largaram a profissão de bailarino passando assim as mulheres a 

terem mais espaço de apresentação. O balé é marginalizado como profissão, pois, quanto mais 

se depende do seu trabalho para viver, mais você é marginalizado pela sociedade.  O balé 

começa a ser visto como uma dança só para mulheres por isso a dificuldade desses pais 

aceitarem que seus filhos dancem. 

A quarta pergunta foi à seguinte: Como você definiria o masculino e o feminino na sua 

infância? (Na TV, como seus pais tratavam, na escola etc.) e os entrevistados (as) 

responderam: 

Na minha infância menino usava azul e jogava bola e menina usava rosa e 

brincava de boneca. Na TV não me lembro de nenhuma situação machista, 

mais meninos não podiam fazer coisas de menina e menina não podiam fazer 

coisas de menino. (ENTREVISTADA 1) 

O mundo era muito mais machista, o homem era o provedor da casa, a 

mulher a dona de casa e que ficava responsável pela educação dos filhos. A 

educação na escola não era obrigatória, o filho ia a escola se quisesse. A 

maioria das famílias não tinha acesso a televisão e a informação. Não sei se 

com o avanço tecnológico mudou muita coisa, mesmo com tanta informação 

o mundo ainda é machista. (ENTREVISTADO 3) 

Com essas falas podemos perceber que os entrevistados/as relatam que tiveram pais 

muito machistas e que os papéis que deveriam ser assumidos por meninos e meninas na 

sociedade eram bem diferentes. Homens tinham que tender mais para um lado e mulheres 

mais para outro lado. Vemos também como essas influências podem passar de pais para filhos 

de maneira que eles incorporem as mesmas crenças e os mesmos costumes. Essas 

representações sociais nos guiam para podermos nomear e definir os diferentes aspectos de 

nossa realidade cotidiana. As representações estão ligadas aos processos sociais que estão 

ligados diretamente com diferenças existentes na sociedade, estando sujeita a mudanças de 

acordo com a cultura, crenças, comportamentos simbólicos, essa representação pode se 

adequar ao meio em que se faz presente.  



 

 

Agora vamos ver algumas questões mais diretas que tem relação direta com seus 

próprios filhos. As questões formam as seguintes: O que você acha de homens que dançam 

balé? Por quê? Você deixaria seu filho fazer algum tipo de dança? Notamos na escola que seu 

filho expressou o desejo de realizar aulas de dança. Em sua opinião, porque seu filho gostaria 

de fazer aulas de dança?  

As respostas a essas questões são muito diferentes, o pai expõe que só gostaria de ver 

seu filho dançando se fosse dança de menino e ainda relata novamente que não gostaria que 

ele dançasse balé, pois vivemos em um país muito preconceituoso. Já as mulheres relatam que 

deixariam seus filhos dançarem, pois acham lindo homens que conduzem a dança e que seus 

filhos gostariam de praticar a dança, pois tem exemplos dentro de casa que os levam a ter os 

mesmos gostos. 

Sinceramente não gostaria que ele dançasse balé, uma vez que no nosso país 

há muito preconceito, aqui não é como na Rússia. (ENTREVISTADO 2) 

Acho lindo o homem conduzindo a dança. Porque formam os pares com as 

mulheres tornando a dança mais romântica. (ENTREVISTADA 1) 

Acho legal. A pessoa tem que fazer o que gosta. (ENTREVISTADA 3) 

Sim. Mas dança de menino, sem esse negócio de rebolar. Como o hip hop e 

o streetdance. (ENTREVISTADO 2) 

Porque ele escuta muitas músicas em casa e eu danço muito com ele. 

(ENTREVISTADA 1) 

Deve ser pelo motivo que tanto eu quanto o pai dele gostamos de dançar. 

(ENTREVISTADA 3) 

Com essas falas podemos perceber de forma sutil algum preconceito quando falamos a 

respeito de seus próprios filhos praticarem a dança. Podemos interpretar tais sutilezas como 

resquícios das experiências vividas e passadas de pais para filhos. Isso nos conduz a pensar 

como nossa formação, com base familiar patriarcal, pode influenciar nas perspectivas sobre o 

que é ou não feminino ou masculino. Também suscita compreender o porquê que esses alunos 

sentem esse desejo de praticar a dança e ainda entender qual a relação que eles têm em casa 

que faça eles expressarem essa vontade. Esse desejo de dançar pode vir dessa relação que eles 



 

 

têm com a dança em casa, ou até mesmo do que eles vêem na televisão. Pelos relatos 

entendemos que eles já possuem alguma experiência de dançar com a mãe em casa, de ver pai 

e mãe dançando juntos e ouvem muitas músicas em casa. Por esses motivos eles podem ser 

levados a expressar esse desejo. 

 No texto “Representações de masculinidade na dança contemporânea” Andreoli 

(2011) traz alguns depoimentos de bailarinos, que relatam acerca de suas inserções tardias na 

dança por conta do preconceito da família e dos amigos. Esse preconceito esta ligado as 

relações de gênero e a preocupação em regular a sexualidade dos sujeitos no sentido de 

regular um possível “desvio” de homossexualidade. Nesse sentido, o pai por ser uma figura 

representativa de masculinidade hegemônica, dentro de um modelo de família heterossexual, 

foi apontado como muito significativo. Além da representação cultural da dança para homens 

no sentido geral relacionada a homossexualidade e os obstáculos também se referem a uma 

condição de artista, já que o campo artístico em geral, não somente a dança, parece não ser 

um projeto de vida bem sucedido de aquisição da masculinidade 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Em relação aos objetivos traçados ao longo desse estudo pudemos perceber o quanto é 

difícil para os meninos se realizarem plenamente como sujeitos de construção de sua própria 

identidade, pois as representações que são construídas ao longo dos anos por seus pais que 

vem sendo passada de geração a geração trazem consigo alguns preconceitos relacionados à 

dança. 

Com relação à primeira questão da pesquisa acerca de identificar os motivos pelos 

quais as mães e/ou pais e responsáveis não colocam seus filhos para praticarem o balé na 

escola, pudemos perceber que essa relação, por um lado, se dá devido à criação deles, pois 

alegam terem tido pais muito machistas, os papéis representados por meninos e meninos eram 

muito diferentes na época de sua infância, as brincadeiras para ambos os gêneros eram 



 

 

diferentes. Tal obstáculo também se refere à questão do preconceito, pois as pessoas não 

conseguem diferenciar os papéis que são estabelecidos na dança achando que homem que 

dança é homossexual. Por outro lado, podemos pensar que isso se deve pelo fato de essas 

pessoas não estabelecerem um rompimento com essa tradição patriarcalista. O pai 

entrevistado alega que não quer criar seu filho da mesma forma que foi criado, mas ele não 

consegue se desvincular do passado. Ele demonstra em suas falas, de maneira indireta e sutil, 

que ainda não conseguiu ultrapassar essas barreiras.  

Com relação à segunda questão identificar que configurações sócio-históricas foram 

articuladas de maneira a que os homens e meninos fossem paulatinamente afastados da 

possibilidade de praticarem o balé, vimos que as brincadeiras da infância e o modo como é 

imposto ao homem o papel de provedor da casa desde pequeno causa esse distanciamento de 

meninos/homens serem afastados dessa possibilidade. Ter pais muito conservadores e 

machistas também pode ser uma das causas disso.  

Ademais a expectativa que se criou frente ao masculino no final do século XIX em 

relação à industrialização na Europa, talvez tenha tardiamente ocorrido também no Brasil já 

em meados do século XX, aliado a expectativa ainda remanescente no homem brasileiro em 

relação ao campo. E ainda, o fato de o balé chegar ao Brasil já feminizado. A partir desse 

momento vê-se o afastamento do homem do universo da dança. O homem por ter de assumir 

esse papel de provedor da casa e trabalhador ele é afastado da dança. 

As primeiras danças em casais, denominadas danças sociais, surgiram no século XIV e 

eram dançadas exclusivamente pela corte. A dança se amplia pela necessidade da corte 

ostentar sua riqueza e de comemorar seus festejos. Por isso as dança em casais são executadas 

apenas em festividades ou bailes (quadrilhas, cirandas), percebe-se que ela traz essa influência 

do passado onde os relatos das danças sociais só aparecem em festas da corte.   

Em relação a ultima questão na qual o objetivo era analisar as tensões existentes entre 

o desejo de os meninos praticarem o balé na escola e as possibilidades reais de o fazerem 

diante da organização familiar percebemos que esse desejo de dançar vem de exemplos que 

eles têm dentro de casa, onde a mãe costuma dançar com o filho e em outros casos os pais têm 

o costume de dançar juntos o que pode trazer influencias diretas sob esse desejo de eles 

praticarem o balé ou talvez até por verem outras crianças dançando. Esses meninos possuem 



 

 

entre 3 e 4 anos de idade e isso pode ser um dos fatores, pois eles ainda não possuem uma 

identidade de gênero fixa. Apesar de as mães terem relatado que deixaria seus filhos 

praticarem o balé o pai relata o contrário, pois acha que a sociedade em que vivemos é muito 

preconceituosa em relação a meninos que dançam, mas relata ainda que seu filho pudesse sim 

dançar, mas apenas se fosse uma dança que é comum homens praticarem como o hip hop o 

streetdance. Esses discursos politicamente corretos das mães respondentes é um problema, 

pois, inviabilizou uma melhor discussão para melhor desenvolver as analises. As pessoas 

acabam manipulando as respostas quando sabem o se pode pensar a respeito delas. E em 

relação a escola os meninos poderiam praticar o balé tranquilamente, pois a direção não vê 

nem um problema em meninos dançarem, mas se sentem apreensivos em deixar os meninos 

fazerem as aulas pois os pais podem não gostar dessa situação. Mas podemos notar uma 

neutralidade da escola em relação a esse assunto, pois, eles oferecem balé para as meninas e 

capoeira para os meninos. 

É importante reconhecer a dança como um espaço para meninos e meninas e entender 

qual é a reação dos pais se seus filhos apresentam interesse de se inserir nesse universo. 

Devemos entender que a dança deve ser ensinada na escola, pois ela possibilita trabalhar com 

uma linguagem que é diferente da que estamos acostumados/as e ajuda no desenvolvimento 

do indivíduo. Mais estudos podem ser realizados nessa área com o intuito de entender um 

pouco mais acerca da possibilidade e o desejo de homens dançarem balé e a real possibilidade 

que eles têm de fazerem diante da organização familiar e escolar. 

Finalmente, gostaria de ressaltar que a minha inexperiência em realizar pesquisa e, 

especialmente, entrevista foi um fator de impedimento de aprofundamento das questões. No 

entanto, foi uma experiência impar poder pesquisar a respeito de práticas e discursos que 

circundaram minha atuação como professora de balé nessa escola. 
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QUESTIONÁRIO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Identificação: 

Idade: 

Sexo: 

Nível de escolaridade: 

Trabalho/profissão: 

Cidade onde nasceu e onde vive: 

Estado civil: 

 

PERGUNTAS 

1) Se alguma amiga sua deixasse o filho dela fazer aulas de dança o que você pensaria a 

respeito disso? Por quê? 

2) Você vai a uma apresentação de balé e se depara com a seguinte situação: o filho de 

uma pessoa que você conhece está dançando na apresentação. Qual sua reação nessa 

situação? 

3) Como foi sua criação a respeito dos papéis que devem ser assumidos pelo homem e 

pela mulher na sociedade? Como era isso em sua casa? Os meninos ajudavam a cuidar 

da casa? Da comida? 

4) Como você definiria o masculino e o feminino na sua infância? (natv, como seus pais 

tratavam, na escola etc) 

5) Como pretende criar seu filho em relação aos papéis sociais de homens e mulheres? 

6) O que você acha de homens que dançam balé?Por quê? 

7) Você deixaria seu filho fazer algum tipo de dança? 

8) Notamos na escola que seu filho expressou o desejo de realizar aulas de dança. Em sua 

opinião, porque seu filho gostaria de fazer aulas de dança? 


