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Tudo ocupa muito espaço 1 .

Tudo que é impedido, barrado e não alcançado ocupa muito espaço.
Espaços vazios que corroem como traças o tecido de uma tela.
Eu nunca recebi nenhuma rosa.
Mulheres recebem:
Sapato rosa
Meia rosa

Calcinha rosa
Blusa rosa
Fita rosa

Vestido rosa
Laço rosa

Chupeta rosa
Fralda rosa

Caderno rosa
Caneta rosa

Brinquedo rosa
Você já olhou para quem está do seu lado?

Existe uma beleza que ficou velha, inadequada, ultrapassada.
Rosa

SF. Botânica: Denominação comum aos arbustos do gênero Rosa, da
família das rosáceas largamente distribuídos em todo o mundo. São
geralmente eretos, as vezes rastejantes, na maioria espinhosos.
Agora estou aqui nessa sala sem saber direito o que falar.

A costureira colocou um bordado rosa na calça dela no lugar da
etiqueta pra saber que é dela.

Até aqui tá dando tudo certo.

1

Texto escrito e apresentado por Thiago Torelli no espetáculo “Eu não deveria pedir desculpas”, que
conta com a criação e interpretação, também, de Talita Terra e a orientação de Angela Nolf. O espetáculo
foi apresentado como trabalho de conclusão do Curso de Bacharelado em Dança pela Universidade
Estadual de Campinas em 2016.

5
Me pediram para ser mais humano.
Me mandaram ser mais humano.
Não sente de perna aberta
Não feche tanto a perna.
Cruza essa perna.
Senta direito.

Não use essa roupa

Você vai sair assim?
Ponha um brinco.
Tira o brinco.

Não ande desse jeito.
Anda direito.

Anda direito.
Anda direito.

Me mandam sempre ser mais humano.
Eu sou muito mais do que risadas
Eu sou

seu pai

sua filha

sua irmã

seu vizinho
seu avô
sua tia

seu primo
seu filho
sua mãe
sua avó
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RESUMO
Este trabalho de conclusão do curso Licenciatura em Dança teve início com foco em
uma reflexão sobre o quão preparados os bailarinos chegam ao meio profissional e quais
são suas defasagens, à luz de uma análise sobre as diferenças existente entre os gêneros
no que concerne ao preparo para a profissão. Esta reflexão se pauta principalmente em
minha própria experiência desde a escola e as dificuldades enfrentadas no ambiente
escolar por não querer corresponder à expectativa depositada sobre todos os meninos –
“escolher o futebol ou o basquete”. Discorro sobre como minhas escolhas no início da
vida me levaram a, em um certo momento, tentar me esconder e não me relacionar com
meu corpo, e como depois, na vida profissional, vim a trabalhar justamente com o
corpo, quando a grande maioria dos meninos acabou indo trabalhar com outras áreas
pautadas estritamente no desenvolvimento intelectual.
Palavras-chave: masculinidade, identidade de gênero, gênero na dança, ensino de
dança

ABSTRACT
This is an essay written to finish the Dance Course and it starts with a reflection on how
much the dancers are ready to enter the professional world and what are their weak
points. This is also seen by the point of the genders and how are the differences between
them in the training of a dancer. This reflection is based mostly on my own experience
from the time of the school and the difficulties that I needed to handle, because I didn’t
correspond to the expectations putted on boys – “to choose soccer or basketball”. I’ve
wrote about how the choices that I’ve made since the beginning of my life took me, in a
specific part of my life, into trying to hide me and not to relate to my own body, and
how, later on in my professional life, I became someone who works with my body while
the other boys have gone to other areas that work and are interested in developing only
intellectual skills.
Keywords: masculinity, gender identity, gender in dance, dance teaching,
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INTRODUÇÃO
Este trabalho de conclusão do curso Licenciatura em Dança teve início com foco
em uma reflexão sobre o quão preparados os bailarinos chegam ao meio profissional e
quais são suas defasagens, à luz de uma análise sobre as diferenças existente entre os
gêneros no que concerne ao preparo para a profissão. Esta reflexão se pauta
principalmente em minha própria experiência desde a escola e as dificuldades
enfrentadas no ambiente escolar por não querer corresponder à expectativa depositada
sobre todos os meninos – “escolher o futebol ou o basquete”. Discorro sobre como
minhas escolhas no início da vida me levaram a, em um certo momento, tentar me
esconder e não me relacionar com meu corpo, e como depois, na vida profissional, vim
a trabalhar justamente com corpo, quando a grande maioria dos meninos acabou indo
trabalhar com outras áreas pautadas estritamente no desenvolvimento intelectual.
Essa linha de raciocínio me levou a estruturar este trabalho em três capítulos. No
Capítulo 1, discuto o conceito de gênero com base em Furlani (2017), Andreolli (2010)
e Souza e Butler (2003), entre outros, e trago apontamentos, em minha experiência na
vida escolar, sobre como os conteúdos – especialmente os das aulas de Educação Física
– eram pautados no conceito de identidade de gênero na hora de encaminhar os alunos
para esta ou aquela atividade, tendo afetado significativamente minha vida e minha
experiência, incluindo minha futura escolha profissional pela dança.
No Capítulo 2, trago um relato mais detalhado da minha experiência, por
entender que ela é elucidativa das dificuldades enfrentadas por meninxs que não se
encaixam nos estereótipos de gênero a partir dos quais os alunos são direcionados para
esta ou aquela atividade.
No Capítulo 3, desenvolvo uma reflexão sobre como ideologias de gênero
permeiam e afetam todo o mundo da dança. Toda esta ideia reflete o mundo da dança
desde o ensino de ballet clássico para crianças em academias de dança, até o meio
profissional e como as pessoas são selecionadas para adentrar o mesmo, bem como em
relações interpessoais no mercado de trabalho. Existe uma importância fundamental em
questionar como essas ideologias afetam o meio da dança para que possamos pensar em
como agir de uma forma diferente para tentar prevenir certos resultados. É comum
pensar nesses temas na criação de espetáculos, mas também é vital refletirmos sobre
certos hábitos que reiteram, inconscientemente, um escopo específico de ideologias.
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CAPÍTULO 1

O “MASCULINO” E O “FEMININO”: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE
GÊNERO

10

O gênero é algo socialmente construído e reflete uma sociedade inteira.
“Ninguém nasce mulher”, dizia Simone de Beauvoir. Esta famosa frase é de extrema
importância e causa tantas polêmicas atualmente pois ela critica diretamente a como
enxergamos a construção dos papéis de gênero na nossa sociedade. A ideia de que
homens e mulheres são diferentes biologicamente e é natural para cada um dos sexos ter
uma conduta específica é algo que vem sendo propagado há anos, sem que
questionemos qual de fato é a diferença entre os sexos sob a perspectiva biológica.
Para a ciência biológica, o que determina o sexo de uma pessoa é o tamanho
das suas células reprodutivas (pequenas: espermatozoides, logo, macho;
grandes: óvulos, logo, fêmea), e só. Biologicamente, isso não define o
comportamento masculino ou feminino das pessoas: o que faz isso é a
cultura, a qual define alguém como masculino ou feminino, e isso muda de
acordo com a cultura de que falamos (JESUS, 2012, p. 8).

Ao afirmar isso separamos então as características que associamos
“naturalmente” ao sexo biológico. Portanto, entendemos que se as ações que
culturalmente são separadas entre masculinas e femininas não dizem de fato sobre algo
limitado biologicamente, elas são construções sociais do que se entende por homem e
por mulher. Esta construção social e cultural varia de cultura para cultura, mas afeta a
todos. Começamos a ser afetados por essas classificações antes mesmo de nascermos.
Desde quando o sexo do bebê é anunciado, as pessoas criam uma expectativa sobre
como será a vida dessa pessoa. O que ele deverá usar, o que não deverá usar. Esses
padrões são herdados ao nascer.
[...] o gênero começa a ser regulado, por exemplo, desde que se anuncia que
um bebê é menino ou menina. Esse anúncio determina uma cadeia de atos de
linguagem, criando um discurso coercitivo em relação ao gênero que visa a
moldar o corpo e a forma como o indivíduo viverá: por exemplo, o controle
sobre o tipo de roupa que a criança poderá usar, as cores, os brinquedos,
etc.[...] (BUTLER, apud ANDREOLLI, 2010 p. 111).

Quando entendemos o que Butler diz ao falar que todas essas normas e padrões
são aplicados a um ser humano ao nascer, deduzimos então que o conceito de gênero é
socialmente criado e afeta e permeia todas as áreas de uma sociedade. Assim, o que se
espera de uma pessoa ao crescer não está relacionado à própria pessoa e a seus gostos,
mas sim às expectativas do papel social que aquele gênero tem na sociedade. Isto é,
acaba sendo implicada uma série de ações e gostos para os diferentes tipos de gêneros
que refletem em uma única conduta que elx deve tomar.

11
Esses conceitos normativos sobre o masculino e o feminino refletem em toda a
estrutura social, desde instituições sociais, como a educação e o sistema político, como
também os símbolos que são disponíveis culturalmente (CONNEL, 1995; SCOTT
1995) – algo que também conecta com a ideia de Butler (2003) de que o gênero é
performático. Ou seja, ao ser automaticamente designadx a um gênero específico e por
ele estar reafirmado por toda a estrutura social que cerca o indivíduo, você é
basicamente obrigado a performar a conduta que este gênero deve ter.
Esta ideia, usada corriqueiramente, representa uma ideia de que gênero seria
algo binário e que teria a ver com os órgãos genitais (nascimento). Esse conceito é
baseado então em um vetor do social para o intrapessoal. Quando pensamos no viés
contrário, quebramos o fluxo desta performance esperada para o gênero, pois
desassociamos o gênero do corpo físico, permitindo que o livre arbítrio se manifeste e
então que o conceito de identidade de gênero apareça. A partir do momento em que não
existe mais a necessidade de ser do gênero relacionado à própria fisicalidade, pode-se
fazer escolhas de como o seu próprio gênero é apresentado socialmente – o que também
não deixa de ser uma performance, já que, quando inserido em um contexto social,
mesmo que se fuja do sistema tradicional binário de gênero, sua performance também
será construída em cima desses arquétipos. Jesus afirma esta ideia quando diz:
Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o
gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou
mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente (JESUS, 2012, p.
8).

Quando falamos sobre o gênero ser construído socialmente, estamos na verdade
analisando como cada um deles é premeditado a realizar certas ações e ter uma conduta
específica que é sancionada culturalmente pela sociedade. Acontece que o conceito de
gênero aparece, principalmente, para nomear essas ações que ocorrem naturalmente no
contexto social. Ou seja, é necessário primeiramente classificar o que ocorre para poder
futuramente analisar quais os efeitos disto. A partir do momento em que se cria a
consciência de que culturalmente existe a associação das características de vigor e força
ao sexo masculino, e passividade e sensibilidade ao sexo feminino, entende-se porque e
como o sexo masculino se apresenta tão superior numa sociedade patriarcal. Furlani
afirma:
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[...] todos nós seres humanos possuímos um sexo e um gênero. Enquanto o
“sexo” é o conjunto dos nossos atributos biológicos, anatômicos, físicos e
corporais que nos definem menino/homem ou menina/mulher, o gênero é tudo
aquilo que a sociedade e a cultura esperam e projetam, em matéria de
comportamento, oportunidades, capacidades etc. para o menino e para a
menina. O conceito gênero só surgiu porque se tornou necessário mostrar que
muitas das desigualdades às quais as mulheres eram e são submetidas, na vida
social, são decorrentes da crença de que nossa biologia nos faz pessoas
inferiores, incapazes e merecedoras de menos direitos. O conceito gênero
buscou não negar o fato de que possuímos uma biologia, mas afirmar que ela
não deve definir nosso destino social (FURLANI, 2017).

Essa performance de gênero, como já citado acima, permeia todos os aspectos de
uma sociedade premeditando o que é correto ou mais apropriado e o que não é. Assim,
gênero também é usado socialmente como uma forma de estabelecer relações de poder
de um grupo sobre o outro.
Gênero é, por isso, uma “forma primária de dar significado às relações de
poder”. (SCOTT, 1995, p. 86). Ou seja, gênero é um campo no interior e por
meio do qual as relações de poder que constituem a sociedade se articulam.
Pode legitimar relações de desigualdade social ou até mesmo de violência
(concreta ou simbólica), por meio da construção de parâmetros culturais de
superioridade de um grupo social sobre outro (ANDREOLI, 2010, p.109).

Entendendo como a construção desses papéis sociais influencia e reafirma
relações de poder, compreendemos que a visão comum que se propaga pelo mundo na
maioria das culturas é uma visão de gênero hegemônica. A masculinidade mostra-se
como sendo um gênero superior ao feminino, o que se propaga culturalmente e em
diferentes culturas. Isso é reafirmado pelas ideias sociais que envolvem a imagem do
falo a uma imagem de ação, força, atitude, virilidade, vitalidade (BUTLER, 2003). Ao
fazer isso, e entendendo o sexo feminino como um gênero construído com base na ideia
da ausência do falo, resta apenas o papel passivo e complementar para a mulher,
associando-as a características mais sentimentais, sensíveis e delicadas (ANDREOLI,
2010). Um papel que se torna existente apenas pela ausência do que o falo representa,
ou seja, dependente dele.
Com essas diferentes características atribuídas socialmente a cada sexo, torna-se
claro como o conceito de masculinidade hegemônica se cria. A masculinidade
hegemônica seria a masculinidade que é vista pela sociedade como o ideal do que
qualquer conduta masculina deveria ser. Existem teóricos, como por exemplo James
Messerschmidt (2013) e Connell (2013), que criticam o termo alegando que esse tipo de
masculinidade é um ideal não existente na sociedade, baseando-se na teoria de que não
existe apenas um tipo de masculinidade e, portanto, este termo é somente usado para
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“justificar” certos acontecimentos. Obviamente que a masculinidade hegemônica é algo
idealizado, já que se refere a alguém que está somente agindo nas características sociais
masculinas, como as já citadas acima de vigor e força. Como um ser humano é
complexo e nunca poderá viver sua vida inteira dentro do local limitado que é a
masculinidade social, o conceito de que a masculinidade hegemônica realmente existe é
inválido.
Acontece que mesmo o conceito sendo uma ideologia, ele continua sendo uma
referência de padrão aceito, ou seja, continua influenciando a todos sobre como
deveriam ser. Algo que acontece em outros parâmetros como, por exemplo, um conceito
de beleza utópica socialmente imposta, no qual ninguém alcançará o padrão por
completo, mas sempre estarão em busca de ser o máximo parecido com o modelo ideal.
Ou seja, o fato do conceito ser uma ideologia que se mostra muitas vezes irreal não
invalida o fato dele existir. Oliveira (2004) escreve sobre isso ao tentar definir o que é a
masculinidade:
Dizer que ela não existe porque se explicita como fantasia ou ideologia pouco
contribui para o debate, afinal o nacionalismo, as crenças religiosas e outras
“realidades” não tem vida como algo concreto e palpável, no entanto,
apresentam-se como objetos de debate em diferentes arenas de discussões, pois
participam ativamente nos processos de subjetivação dos agentes (OLIVEIRA,
2004, p. 14).

Portanto, mesmo que não exista um ser humano que personifique a ideologia
desta masculinidade hegemônica utópica este parâmetro permanece sempre validando
ou invalidando as nossas atitudes. Acontece que se existe uma regra que dita o que é ser
um homem e esta é limitada e não representa um lugar vasto na sociedade, o resultado é
uma necessidade de reiterar constantemente a masculinidade com atitudes determinadas
para que se pertença a este padrão social. Isso é, não se pode ser simplesmente de um
sexo e, então, pertencer a este grupo: existe a necessidade de sempre reafirmar com
ações que se encontram dentro dos ditames sociais daquele sexo.
A dança, por depender da sensibilidade, é associada automaticamente à mulher.
Representa, portanto, nesse contexto social machista, tudo aquilo que um homem “não
pode fazer”. Isso mostra que compartimentar atividades humanas pelo gênero, por si só,
é uma faca de dois gumes, pois ao se entender que há características peculiares ao
universo feminino e, portanto, atividades a serem desenvolvidas por mulheres, o
masculino torna-se restrito, também. Parece não ser restrito por haver uma escala de
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hierarquização que coloca o masculino em lugar superior; então, é como se à mulher
coubesse apenas aquilo que é desprezado pelo homem e o universo masculino.
O que acontece quando um homem, que também tem um papel social imposto
culturalmente, decide realizar algo que não faz parte deste universo idealizado de
masculinidade hegemônica? Como falado acima, a gama que acaba sendo considerada
masculina é reduzida e requer constantes reafirmações. Do menino é cobrado que ele
prove “ser macho”, perpetuando-se a confusão entre sexo e gênero e nos levando ao
contexto machista, misógino e LGBTfóbico em que nos encontramos hoje no Brasil e
em outros países. Um homem que decida sair do que é esperado acaba tendo sua
masculinidade questionada e, junto com isso, sua sexualidade. É importante retomar
que, mesmo sendo conceitos diferentes, são associadas como quase iguais socialmente.
Pessoas heteronormativas têm dificuldade, por exemplo, em conceber que uma pessoa
nascida mulher pode se identificar com o gênero masculino e, ainda assim, interessar-se
por homens. Orientação sexual e identidade de gênero não são sinônimos.
Homens que decidem fazer dança quebram, de início, este sistema, para a grande
maioria das pessoas e setores da sociedade. Escolher dançar faz com que se afastem do
topo na “pirâmide da masculinidade”, tornando-se, portanto, inferiores, menos
másculos, menos próximos do ideal de virilidade fálica que vigora no imaginário social
em nossos tempos. Ele entra, então, também na pirâmide social da dança, onde ele
continua sendo um homem – ou seja, continua impondo mais respeito (mais “falo”)
sobre as mulheres. Como as mulheres são maioria no mundo da dança, a
competitividade entre elas é muito maior, enquanto, para os homens, as portas da
profissionalização se abrem com mais facilidade. Curiosamente, então, até mesmo no
mundo da dança o machismo impera, o que talvez explique porque existem mais
homens do que mulheres como coreógrafos e diretores. Um ponto relevante é que,
apesar de o homem geralmente decidir que vai fazer dança por volta dos 17 anos, ele
ainda assim foi criado com a expectativa de ser um líder, de ter opinião e ser proativo.
Esse condicionamento faz com que destoe quando imerso em um mundo considerado
mais feminino, onde a maioria das pessoas foi criada em um espectro de passividade –
principalmente diante de figuras masculinas. Parece ser um círculo vicioso que leva o
machismo para dentro do mundo da dança e, assim como na sociedade, também causa
fissuras e tensionamentos nas relações entre homens e homens, homens e mulheres e até
mesmo entre mulheres e mulheres, que se veem até mesmo nesse ambiente compelidas
a competir.
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CAPÍTULO 2

UMA TRAJETÓRIA DE MENINX NA DANÇA

16

Inicio este capítulo tentando perscrutar minhas memórias com relação à escolha
pela dança como profissão e com intuito de explicar a ligação da minha história com as
questões de gênero e sexualidade. Entendo que ao analisarmos nossas memórias,
dificilmente percebemos os fatos como eles devidamente aconteceram; afinal, nosso
próprio ponto de vista se interpõe. Além disso, o passar do tempo distorce nossas
lembranças. Por outro lado, o que resta nas nossas memórias é exatamente a essência de
como elas nos afetam ao longo da vida.
Minha história com a dança não começa aos 17 anos, quando comecei a dançar,
mas sim quando nasci. A dança sempre esteve presente na minha vida, tanto no
interesse por esta forma de arte quanto no desejo de aprender cada vez mais. Mas, como
dito acima, nenhum fato pode ser analisado sem um contexto. Esta vontade de aprender
a dançar e vivenciar essa arte diariamente seria algo maravilhoso se não fosse o fato de
eu ser um menino dentro de um mundo onde, ao nascer, automaticamente se é projetado
um modelo binário de escolhas que definirão seu estilo de vida. Naquele momento de
minha vida eu não entendia porque havia coisas que eu não podia fazer e que minha
irmã, sendo menina, sim. O medo de uma vontade de criança de simplesmente dançar
esbarrava em uma questão de gênero e também de sexualidade que ia muito além do
mundo que eu conhecia. O resultado, então, é uma época meio confusa para uma
criança que não está pronta para ser sexualizada de uma forma específica consonante
com ditames sociais. Isto também refletia em outros aspectos da minha vida. Ao jogar
videogame, por exemplo, eu escolhia frequentemente os personagens femininos, e isso
causava um atrito muito grande com o resto da família. Como falar para uma criança
que nem desenvolveu sua sexualidade que as escolhas que ela está tomando – que
muitas vezes não são conscientes e, às vezes, sequer são entendidas pela pessoa como
escolhas – vão no sentido contrário ao que é esperado? E que essas atitudes só são
esperadas pelo fato de ela ser do sexo masculino?
Desde então percebi que existiam coisas que, se eu fizesse, causavam um clima
diferente em casa e com meus amigos. Depois de alguns anos ouvindo que isso era
errado parei de questionar e tive minha individualidade e meus sonhos engolidos, de
certa forma. Estabeleceu-se pela primeira vez um conflito do que eu era com o que eu
acreditava que era certo. Já que era uma criança com muita energia que não conseguia
ficar em um apartamento fechado em São Paulo durante muito tempo – pelo menos não
sem quebrar algo por estar correndo e subindo pelas paredes – fui colocado no basquete,
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na escola. Mais uma tentativa de tentarem me encaixar em um padrão já preestabelecido
de masculinidade dentro do esporte. O que acabou sendo cômico é que exatamente por
ser um ambiente que prezava atitudes que se entendem socialmente como masculinas,
ele me causava um incômodo muito grande. Sem saber ao certo no momento o porquê,
comecei a faltar às aulas de basquete sem avisar aos meus pais. Agora entendo que isso
foi o meu escape daquele ambiente sem que as pessoas que criavam expectativas a meu
respeito fossem desapontadas.
Algo que refletia este momento também era o fato de que a cada dia eu me
afastava do que realmente queria fazer e quem eu queria ser, tanto para agradar aos
outros, quanto por achar que os pensamentos e decisões que vinham de forma natural
para mim eram errados. Isso resultava em um menino na sua pré-adolescência que
questionava o que pensava de um jeito negativo. O pensamento de que muitas coisas
que eu queria fazer estavam erradas, já que eram constantemente condenadas, era
recorrente. Ao vivenciar isso, houve um momento de afastamento corporal de mim
mesmo. O meu corpo representava para mim quem eu realmente era e acabava
relatando, sem querer, várias vontades que eu tinha que eram reprimidas. Assim, na
minha cabeça, quanto menor contato corporal eu tivesse comigo mesmo, mais eu me
afastaria do “mal”. Este momento se resume em minhas lembranças a uma fase
complicada na qual eu tentava ao máximo esconder meu corpo e fazer com que as
pessoas não me notassem. A exposição de um adolescente que tentava entender sua
sexualidade para um grupo de pessoas da mesma idade que condenava esse tipo de
conduta era assustadora. O resultado era um menino que só usava roupas pretas e
tentava esconder o plexo solar ao máximo, numa tentativa de reduzir o volume corporal
para causar um efeito menor na sociedade à sua volta.
Felizmente, eu era alguém que tinha a semente da dança e da vontade de entrar
nos palcos utilizando o meu próprio corpo como meio para fazer arte. Digo felizmente,
pois acredito que este foi o motivo para que eu não tenha desistido de ao menos fazer
alguma atividade corporal ou algo relacionado à arte. Foi então que decidi que gostaria
de fazer ginástica olímpica. Meus pais tentaram achar algum lugar que treinasse
homens, mas isso é algo muito mais raro do que achar um lugar onde mulheres são
treinadas. Esbarrei de novo na questão do masculino e feminino. Agora que tinha
achado algo que meus pais tinham me permitido, não achava um lugar que tornasse essa
vontade uma realidade. Após alguns anos, comecei a me apaixonar pelo circo e
encontrei uma escola perto de casa que tinha aulas para a minha idade. Passei quatro
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anos treinando vários aparelhos, como trapézio, tecido, lira, corda indiana e mais. Me
apaixonei muito por esta arte e podia sentir o amor pela cena crescendo cada vez mais.
Ao entrar no colegial me acidentei no circo e quebrei os dois punhos ao mesmo tempo.
Devido a isso, e também ao fato de ter que me focar para o vestibular, parei o circo. No
colegial não sabia ao certo o que gostaria de fazer para a minha vida e, quando chegou a
época de prestar vestibular, acabei me inscrevendo para física, já que era uma matéria
na qual eu ia muito bem e que me intrigava muito. Ao fazer a segunda fase do vestibular
percebi que isso talvez não fosse o que eu queria, então decidi que não cursaria e que
iria fazer cursinho para ter mais um ano para pensar. Nisso cogitei fazer artes cênicas e
acabei descobrindo o curso de dança na Unicamp. Decidi tentar e, para isso, tive o apoio
dos meus pais. Afinal, já era quase um adulto e estava decidindo o que eu queria para a
minha vida.
Decidido que queria tentar o vestibular para dança, comecei a fazer aulas para a
prova prática. Iniciei direto em ballet clássico, neoclássico e jazz. Com isso começou a
minha carreira dentro da dança. Passei no vestibular e entrei no curso de Dança da
Unicamp. Como sentia que tinha perdido tempo por não ter começado a dançar desde a
infância, continuei fazendo aulas fora da universidade durante toda o curso de
graduação. Durante as férias fiz cursos em vários lugares. No terceiro ano da faculdade,
fui contemplado com uma bolsa para ir para Londres dançar na London Contemporary
Dance School, no The Place. A experiência foi incrível e reveladora. Estava pela
primeira vez na Europa fazendo dança. Lá tive contato com técnicas puras, o que foi
uma outra vivência muito interessante. Fiz aulas de Release Technique, Cunningham,
Ballet Clássico, Gaga e Flying Low. Trabalhei também com uma coreógrafa
renomadíssima no Reino Unido, chamada Lea Anderson. Após este intercâmbio,
retornei ao Brasil e terminei o bacharelado com um trabalho de conclusão de curso
orientado pela professora Angela Nolf e dançado juntamente com a colega Talita Terra.
Nosso espetáculo falou sobre a questão de gênero e sexualidade, pois era um tema
muito recorrente em nossas vidas. Somente com este trabalho pude ter consciência de
tudo o que já aconteceu na minha vida e como esta questão sempre permeou todos os
aspectos dela.
A partir deste histórico, me decidi por tematizar no TCC da Licenciatura a
questão do gênero na dança. Primeiramente, desenvolvemos um processo em grupo para
investigação de procedimentos de planejamento de aula a partir de uma reflexão
coletiva sobre técnica, investigada na prática. O ponto de interesse específico, no meu
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caso, era entender as implicações que a desigualdade de gêneros experienciada em
minha própria história – desigualdade esta que, do meu lado, atrasou meu início na
dança, e do lado da grande maioria das meninas propiciou um início em tenra idade –
pode trazer do ponto de vista do desenvolvimento técnico. Por um lado, o início tardio
poderia implicar em um desenvolvimento também mais tardio; por outro lado, qual será
o período crítico para desenvolver habilidades consideradas essenciais a um dançarino?
Será que o início tardio tem impacto positivo ou negativo no desenvolvimento técnico
de um bailarino?
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CAPÍTULO 3

REFLEXOS DE CONSTRUÇÕES DE GÊNERO NA DANÇA
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Como dito no primeiro capítulo, o conceito de gênero é construído social e
culturalmente e herdado desde quando é anunciado o sexo de uma criança. Acontece
que, além do que foi dito anteriormente – que isso afeta nossa conduta e como a
sociedade deposita sonhos e ideais na criança, que se vê obrigada a segui-los –, isto
também afeta, naturalmente, em como a nossa corporeidade é construída durante a vida.
Isto acontece do mesmo jeito que acontece na construção de ações. Existe um ideal de
conduta e de corpo que deveríamos seguir e isso acaba construindo involuntariamente
como nós somos. Assim, torna-se complicado, como já citado acima, fazer escolhas que
vão contra este fluxo “normal” de acontecimentos, como ocorre com a decisão de um
menino por fazer dança. Como já descrito acima, esta decisão esbarra na relação que a
dança tem com o sexo feminino e que, portanto, não faz parte da gama de escolhas do
universo masculino. Sem desconectar disso, devem ser analisadas quais são as
consequências quando isto acontece e como o universo da dança se porta diante desta
situação.
Sabemos que, devido a esta dificuldade, a grande maioria dos homens tem a
possibilidade de adentrar no mundo da dança apenas mais velhos. A pergunta a ser feita
é: o que isso desencadeia e reflete tanto dentro da dança quanto socialmente? Quando
analisamos o mercado percebemos que o mesmo é formado por uma maioria feminina e
uma quantidade relativamente pequena de homens. Este já é o primeiro reflexo desta
idealização social do que cada sexo deve fazer. Além disso, não precisamos ir longe
para percebermos que, como a maioria dos homens inicia seus estudos de dança
tardiamente, eles se encontram muitas vezes menos preparados do que as mulheres, que,
quando concluem o Ensino Médio e atingem idade para adentrarem no mercado de
trabalho, já têm anos de história, treino e até mesmo uma carreira iniciada, em alguns
casos. Com isso podemos questionar se o mercado de trabalho, de uma forma geral, ao
fazer uma seleção julga igualmente ambos os sexos. Obviamente que, se existe a
necessidade de ter homens na companhia ou no projeto em questão e existem menos
destes no mercado, estes serão escolhidos com um critério menos rigoroso do que as
mulheres, entre as quais existe mais competição de mercado. Fazer deste exemplo uma
regra, mesmo que ocorra com uma frequência dentro do mundo da dança, seria tolice.
Porém, analisar e questionar o que ele representa é fundamental.
Quando se fala em uma seleção na qual o critério é diferente para pessoas por
causa do sexo, está-se considerando que eles têm acesso à dança de jeitos diferentes e,
portanto, têm diferentes oportunidades. O que torna esta fórmula interessante é
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compará-la ao que acontece em um espectro maior na sociedade. Normalmente,
socialmente falando, a tendência é tratar as pessoas como iguais mesmo que às vezes
isso não faça sentido por terem oportunidades diferentes (um bom exemplo é a
discussão de cotas raciais nas universidades). Quando isto ocorre, existe uma
necessidade de articulação das minorias para que elas sejam reconhecidas como tais e,
portanto, que se conheça o ponto de partida destas pessoas e de quais oportunidades as
cercaram na fase anterior da vida. O que faria, no exemplo citado acima, isso ser
diferente? A imagem de um homem dentro da maioria das culturas é de quem dita as
regras. Em um lugar, dentro dessas culturas, onde o homem é minoria, ele continua
sendo portador da imagem de quem manda. Ou seja, ele, utilizando o papel social
opressor, continua representando uma ameaça mesmo dentro de um campo onde não
deveria ter essa força. Assim, o contexto de onde vem e de quantas oportunidades teve é
levado em consideração e não passa esquecido, como acontece com as minorias em
lutas por igualdades sociais, por exemplo.
Isto explicita que mesmo que o mundo da dança seja considerado um universo
feminino, ele continua submerso em uma cultura machista e misógina que valoriza a
imagem do falo. A importância de se explicitar isso está em analisarmos como nossos
atos reiteram o status quo e o que é necessário fazer para que isto não ocorra mais ou,
ao menos, tentar amenizar esta diferença. A dança, sendo uma arte – e, portanto, sendo
um dos pilares da cultura – tem influência na construção desta realidade, afinal, como já
explicado no primeiro capítulo, esses conceitos e ideologias são criados e reafirmados
por meio das ações sociais e da cultura. Ou seja, é de extrema importância entendermos
ou, ao menos, questionarmos como a dança está se portando perante a esta desigualdade
de gênero social que é refletida, também, dentro do próprio mercado da dança.
É comum, ultimamente, existirem espetáculos de dança que questionam ou ao
menos usam as questões de gênero como tema. Muitos deles questionam os papéis
sociais de cada sexo, mas dificilmente questionam a “fórmula” herdada há tantos anos
de construção de um espetáculo. O que quero citar são diversas produções que criticam
esses papéis, mas reproduzem um espetáculo inteiro no qual as mulheres estão de
sapatilhas de pontas e os homens as carregam pelo palco, em um pas-de-deux, que é
herdado do ballet clássico, fundado numa sociedade extremamente baseada na
desigualdade de gênero. Existe, então, uma necessidade de, além de falarmos sobre
essas questões nos temas de produções dentro da dança, questionarmos o fazer da dança
e como este representa ou deixa de representar um corpo socialmente formado de
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homem e de mulher. Afinal, “O corpo é, portanto, nessa perspectiva, o local de
inscrição dos discursos e representações culturais, que posicionam os sujeitos em
lugares sociais específicos, por meio da construção de diferentes “marcas” corporais”
(LOURO, apud ANDREOLLI, 2010). Então, se a nossa intenção é questionar e romper
essas construções, temos que estar cientes de quais marcas nosso corpo leva consigo
para podermos cenicamente conflitá-las e refletir sobre o contexto de ensino da dança,
que reforça esses estereótipos desde o início da formação do bailarino. Ou seja, este
pensamento de qual é o papel da dança para essas construções vai além de analisar e
entender onde e como o machismo se instala dentro da área e de questionarmos as
produções. É preciso também entender este papel quando se trata de ensinar dança.
Ao pensar em educação para além do simples aprendizado de certos
conhecimentos e novas habilidades, e sim como um processo de formação e construção
de um indivíduo, entendemos porque é fundamental analisarmos o nosso modo de dar
aulas. Considerando que a dança ainda é muito recente nos ensinos regulares e que o
ensino dela é desvalorizado e também pouco difundido pelas escolas, estarei dando
enfoque para o ensino da mesma em escolas específicas de danças como, por exemplo,
academias. Como já visto acima, a procura por essas aulas é normalmente feita por um
público feminino e que dificilmente conta com a presença de meninos, principalmente
em turmas mais jovens. O que acontece muitas vezes é que muitas das pessoas que
procuram aulas de dança para as filhas na primeira e segunda infância, procuram pelo
motivo de educá-las para serem “femininas” e terem uma conduta mais próxima da
ideologia de “princesa” socialmente visada para esta faixa etária. Então, se as aulas de
danças são procuradas para fazer com que essas meninas se aproximem deste padrão
esperado pela sociedade, ela é um instrumento de extrema importância na formatação
social e corporal de meninas para este padrão ideológico esperado. Ou seja, é
necessário, ao questionar esses padrões, estar ciente de que a dança é usada como pilar
para reiterar esses ideais.
Além do fato das aulas para crianças terem este enfoque, elas afetam diretamente
na construção da ideia de que a dança é algo do universo feminino. Isto acontece tanto
pelo fato de que essas aulas dificilmente apresentam um atrativo para o universo
masculino – que visa normalmente a algo mais dinâmico e esportista do que algo lúdico,
criativo e sensível –, quanto pelo fato de que, ao mostrar para a sociedade que as aulas
são eficazes no propósito de tornar as meninas mais femininas, acabamos reafirmando a
ideia de que as aulas são realizadas para o enfoque feminino. Obviamente que o ballet,
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principalmente, trabalha estéticas prezadas para o feminino por ser algo que foi
construído deste jeito, mas o enfoque não precisaria ser este. O enfoque talvez devesse
deixar de ser a imagem ideal de uma bailarina esbelta, magra, com pernas longas em
cima de sapatilhas de ponta representado toda a graciosidade e a feminilidade, mas sim
ser algo mais relacionado a potencialidades corporais e ao grande prazer e a liberdade
do fazer artístico. Isto não deve mudar somente por esta imagem não ser, obviamente,
atraente para o mundo masculino, mas também, porque reduzir a prática de dança a um
modo de adquirir uma forma estética e uma conduta ideal de um determinado sexo é
reduzir e limitar toda uma arte a apenas um fazer de coisas para adquirir habilidades. Ou
seja, os professores de dança, mesmo que tenham turmas de meninas que estão lá
apenas para serem formatadas para constelar um estigma, precisam ter em mente o que
representa ministrar uma aula para alguém, e como as suas ações constroem um ideal
social. Com isso, talvez as aulas se tornem menos um método de formação de conduta
feminina e mais uma atividade artística e física como muitas outras e, assim, além desta
atividade ser mais atrativa para ambos os sexos, independentemente do gênero, pode se
tornar mais validada socialmente.
Associar a atividade da dança ao gênero feminino parece ter várias
implicações. Uma delas é não considerar a dança como uma profissão, como
se o papel da mulher ainda estivesse conectado a atividades não remuneradas
e domésticas. Alex, o primeiro bailarino a ser entrevistado, comenta que o
principal problema em relação a ter escolhido a dança como profissão é
justamente por essa estar associada ao feminino (e não ser considerada uma
profissão), o que o fez sofrer a rejeição de alguns familiares quando escolheu
a mesma. É como se a cultura dissesse: dança não é uma profissão, é uma
atividade feminina, talvez como complemento da boa educação de moças.
[...] (SOUZA, 2007 p. 61)

Infelizmente é muito difícil saber até onde o poder da construção social permeia
e o quanto dos nossos pensamentos são inconscientemente moldados por parâmetros
sociais; assim, é delicado afirmar que a dança não é considerada profissão por ser
relacionada ao sexo feminino. Porém, com a fala de Souza, fica claro como esta visão
de a dança de ser um “complemento da boa educação de moças” afeta na visão da
mesma como uma atividade artística e física que é validada socialmente e, portanto,
invalidando a mesma como uma profissão. Isto afeta a todos que estão dentro desta
carreira ou que querem adentrar este mundo. Com isso em mente, é fácil entender como
essa ideologia de gênero afeta em diversas camadas nossas decisões e o mundo à nossa
volta. Dentro da dança isso engloba, como citado acima, desde aulas para crianças até o
meio profissional, não somente no ingresso do mesmo, mas até nas relações
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interpessoais dentro do meio. Desta forma, é fundamental que, como profissional da
dança tanto no ensino como fora dele, tenha-se consciência de como a arte é um pilar de
construção social e como ela pode ser usada para reiteração de quesitos e ideias que já
deveriam ter se tornados obsoletos e ultrapassados. Questionar e repensar os hábitos e
estruturas machistas no meio da dança é fundamental para que haja alguma mudança
nesse sentido também no âmbito social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurei desenvolver neste trabalho um questionamento sobre a questão de
gênero na sociedade e na dança, partindo principalmente da ideia de que se os gêneros
são algo construídos social e culturalmente, e a dança faz parte da cultura de um lugar, a
mesma tem um papel fundamental na construção do gênero. Para que eu pudesse
realizar este questionamento sobre como essas ideias afetam principalmente o mundo da
dança, necessitei estudar sobre como a questão de gênero se dá na sociedade. Este tema,
como fica notável no segundo capítulo no qual falo sobre minha trajetória de vida,
sempre esteve presente e permeando minhas vivências. Por este motivo, estudar sobre
este assunto de forma mais aprofundá-la e entendê-lo de forma teórica me despertou
ainda mais para ele. Então o que comecei a fazer foi discutir, repensar e analisar o que
acontecia no meu dia a dia que permeava este assunto. Foi quando tive muitos
levantamentos sobre como este tema é recorrente dentro da dança e isso se reflete em
minha carreira. Soube que tinha escolhido a temática certa quando, a cada texto lido e
referência descoberta, despertava em mim uma vontade maior de obter mais
conhecimento e questionar mais.
Esta temática já tinha sido abordada em meu trabalho de conclusão de curso de
Bacharelado em Dança, mas como o trabalho em questão é a elaboração e apresentação
de um espetáculo de dança, o tema foi trabalhado de forma mais sensível e criativa, o
que não foi esquecido ao realizar também o presente trabalho. O que enriqueceu ainda
mais a minha vivência com este tema foi a oportunidade de adquirir os conhecimentos
teóricos que fundamentavam dúvidas frequentes tanto em minha vida, tanto nas que
surgiram na elaboração do espetáculo. Sinto que como essas questões sempre permeiam
a minha vida, é interessante saber que tenho um embasamento de dois trabalhos
acadêmicos, sendo um artístico e o outro uma monografia, para fundamentar as minhas
ideias, o que me faz despertar uma vontade também em talvez continuar a estudar e
trabalhar com este tema no futuro. Apesar disso, posso afirmar que este trabalho já
transformou o meu olhar sobre o mundo e este tema está presente em todas as minhas
criações artísticas que desenvolvo nos dias de hoje.
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