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RESUMO 

A dança é uma expressão artística que, do ponto de vista filosófico, transporta             
elementos da vida social e política nas quais o homem está inserido. A dança a               
dois está cercada de relações intrínsecas entre o homem e a mulher que se              
manifestam em movimentações corporais carregadas da cultura de gênero.         
Com a ascensão do feminismo, a arte da dança abre espaço para inserir-se             
nessa ideologia a partir do momento em que a mulher compreende as            
desigualdades de gênero e imposições sociais sobre o seu corpo, buscando           
maneiras para atingir a igualdade e o equilíbrio entre as trocas de            
movimentações onde não há quem “manda” ou quem “obedece”, mas onde há            
uma dança que possa compartilhar e dividir de maneiras proporcionais a forma            
de se comunicar corporalmente. A pesquisa tem como objetivo realizar um           
estudo social e histórico sobre a mulher na dança a dois e relacionar os ideais               
feministas presentes em algumas danças de salão culturalmente tradicionais. 

INTRODUÇÃO 

A dança a dois, em sua tradição, é executada por um par constituído de um               
homem e uma mulher os quais expressam, por meio de movimentações           
corporais, elementos da vida social e política. Um desses elementos que           
podem ser observados é a cultura de gênero produzida no meio coletivo e que              
tem como consequência um machismo introjetado nas relações comunicativas         
da dança a dois. A partir do século XX com a ascensão dos ideais feministas e                
seu discurso de igualdade, a dança se aproximou dessa ideologia, pois a            
mulher passa a compreender as desigualdades e imposições sobre seu corpo           
e busca, então, uma correspondência dentro dos espaços sociais em que           
convive. Desse modo, a dança executada a dois sofre um processo de            
adaptação entre o tradicional e o contemporâneo, tentando fundir essas duas           
esferas para tornar-se uma linguagem corporal que expresse a igualdade entre           
os gêneros.  

OBJETIVOS 

Objetiva-se realizar um levantamento histórico da dança a dois enfocando duas           
danças em especial: o forró, de cultura nordestina e o lindy hop, de origem              
americana. A análise da pesquisa se concentrará no curso histórico que esses            



gêneros da dança tiveram na cidade de São Paulo e realçará o trajeto social da               
mulher desde suas origens até suas transformações nos dias atuais. O estudo            
fará uma relação dos ideais feministas que estão ganhando espaços dentro da            
dança de salão contemporânea e observará a relação entre o diálogo que a             
tradição das danças a dois e as ideologias modernas realizam para gerar uma             
igualdade entre os gêneros na linguagem corporal da dança.  

METODOLOGIA 

Será utilizado como recurso de investigação a Pesquisa Bibliográfica em que           
se empregará o uso de artigos, livros, teses e dissertações. A Pesquisa            
Exploratória auxiliará na busca e no alcance dos objetivos propostos e, por fim,             
o método experimental em que será posto em prática os resultados obtidos            
através das aulas de “Dança Compartilhada”. 

DESENVOLVIMENTO 

O homem, do ponto de vista filosófico e antropológico, é um ser que tem a               
necessidade de se comunicar com o próximo e, com sua habilidade de criar             
artifícios para suprir essa carência comunicativa, idealizou diferentes        
linguagens que conseguisse expressar suas vontades, desejos, necessidades,        
entre outros. De acordo com CHAUI (2015, p. 186) “a linguagem é, assim, a              
forma propriamente humana da comunicação, da relação com o mundo e com            
os outros, da vida social e política, do pensamento e das artes.” Desse modo, o               
homem se utilizou de recursos da sua própria natureza para exprimir a sua             
forma de ter contato com o outro, como por exemplo, a dança. A dança a dois                
ou a dança de casal se manifesta desde a Idade Média denotando aspectos da              
Elite Cortesã, havendo uma relação mais forte entre o homem e a mulher             
quando se utilizam do abraço para dançar.  

Dança de casais, exclui os saltos e emprega muitos passos que se            
sucedem sem encadeamentos obrigatórios. Passos simples, passo       
duplo, balanço, modo de andar, conversão são executados em quatro          
tempos ou quaternions. (BOURCIER, 1987, p. 70) 

Existe, então, na dança a dois uma ligação entre gêneros diferentes que            
envolvem, como uma espécie de “trabalho da expressão e construção”          
(CHAUI, 2015), um sentido social de gênero que se apresenta em uma            



configuração de movimentos corporais. Fala-se então de um pensamento         
patriarcal e machista que se pronuncia dentro de uma linguagem social e            
corporal na cultura ocidental. Giuliano Souza Andreoli em sua pesquisa de           
mestrado “Dança, gênero e sexualidade: um olhar cultural”, diz: 
 

[...] é possível compreender que a dança não está isenta de operar,            
ao lado de muitas outras práticas de ritualização dos usos cotidianos           
do corpo, como uma pedagogia cultural de gênero, por meio da qual            
desigualdades sociais de gênero são reproduzidas, através da        
configuração de diferentes maneiras de usar o corpo por homens e           
mulheres. (ANDREOLI, 2010, p. 108) 

A hegemonia masculina dentro da dança se observa em gestos e           
movimentações de condução sobre a mulher onde se tem a ideia de que há              
alguém que “manda” e alguém que “obedece”. Entretanto, com a ascensão da            
ideologia e dos movimentos feministas a partir do século XX, a quebra da             
“normalidade” está aparecendo em pequenos grupos e a mulher decide sobre o            
seu corpo na dança a dois. O feminismo que propõe a igualdade entre os              
gêneros se encontra na dança ao propor uma “Dança Compartilhada” onde           
ambos possam desenvolver movimentos durante a dança e ajudar-se         
mutuamente na relação a dois musicalmente. 
RESULTADOS PRELIMINARES 

A dança a dois em sua tradição está se apropriando de uma cultura feminista              
na contemporaneidade e enfrenta uma adaptação para que não desestruture          
sua forma tradicional e cultural, mas que ofereça uma dança de forma            
igualitária e liberta de uma cultura de gênero impregnada de desigualdades. 

FONTES CONSULTADAS 

BOURDIEU, Pierre. A Dominação masculina. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand           
Brasil LTDA, 2003.  
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 14 ed. São Paulo: Ática, 2015.  
BOURDIER, Paul. História da dança no ocidente. São Paulo: Martins Fontes,           
1987.  
ANDREOLI, S. G. Dança, gênero e sexualidade: um olhar         
cultural.Dissertação de Mestrado em Pedagogia. Universidade Federal do Rio         
Grande do Sul, 2010. 


