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Texto adaptado  

Na sociedade atual são evidentes as diversas atitudes de preconceito em relação à cor, raça, religião, gênero, 

orientação sexual, entre outros. Mesmo com os avanços tecnológicos e as redes sociais, com novas formas de ver o 

mundo e se relacionar com ele, ainda encontramos dificuldades de relacionamento e aceitação do outro, do diferente. 

Apesar de grandes esforços para se demonstrar moderna e avançada tecnologicamente nossa sociedade é 

preconceituosa. Ainda percebe-se a utilização de termos discriminatórios, dentre eles para se referir à 

homossexualidade, dentre elas a masculina (GARCIA, 2002). Além disso, no ambiente social como um todo é comum 

rotular algumas atividades de exclusividade masculina ou feminina. 

Durante as aulas de Educação Física na escola, alunos e alunas acabam rotulando algumas modalidades como de 

exclusividade feminina ou masculina, por exemplo, o futebol como masculino e a dança como feminina. 

A Educação Física é formada por amplo conjunto de conteúdos, dentro das várias manifestações corporais criadas 

pelos homens durante a história. São os jogos, danças, ginásticas, lutas e esportes; que compreendem a cultura 

corporal do movimento.  

Não é incomum observarmos certo distanciamento por parte de alunos quando se apresenta uma proposta 

relacionada à dança. Comentários relacionando a dança como “coisa de mulherzinha”, e o medo de se expor no grupo 

são comuns. Fatos esses que geram um desencontro com o significado real de sua prática dentro da escola. A dança 

tem a finalidade de apresentar possibilidade de superação de nossos limites e das diferenças do corpo de cada um. 

Dançar é uma forma de expressão, individual e coletiva, nos leva a exercitar a atenção, percepção, colaboração e 

solidariedade. É também uma fonte de comunicação de diferentes culturas. Com atividades lúdicas, a dança permite 

criar e desenvolver espontaneidade e consciência corporal. 

Tomar consciência de valores relacionados à importância do respeito às diferenças existentes em nossa sociedade 

torna-se essencial para construção de desenvolvimento intelectual e social. 

Na história, a dança se apresenta como fenômeno relacionado à expressão humana. Nas linguagens artísticas, nos 

rituais e formas de lazer a dança sempre esteve presente. É também forma de comunicação do ser humano, através 

de diálogos verbais e/ou corporais. Propicia o autoconhecimento, os conhecimentos a respeito dos outros. É expressão 

individual e coletiva entre as pessoas (BARRETO, 2005). 

A dança é um excelente instrumento de resgate da cultura brasileira, a partir das temáticas que envolvem suas origens, 

seja do negro, do índio ou do branco. (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

É por entender que a escola é um espaço de diálogo entre os conhecimentos que devemos valorizar as diferenças. 

Compreender que a valorização das diferentes culturas, como a do branco, do índio e do negro, devem dar condições 

necessárias para o entendimento numa totalidade. 

A sociedade ainda é, em sua maioria, machista. Dançar ainda é compreendido por muitas pessoas como “coisa de 

mulher”, ligado ao homossexualismo, à leveza do balé e à delicadeza feminina.  

Da mesma forma, ainda existem atitudes que veem o corpo como “corpo pecaminoso”, que é pecado expor ou exibir 

o corpo, fazer movimentos diferentes. Quem não teve oportunidade de entender, sentir, perceber, enfim dançar, 

embora não seja preconceituoso, tem grandes dificuldades de entender o significado da dança no contexto de 



formação humana. Tratar a questão do corpo na sociedade e na escola se torna difícil, observando corpos que se 

expressam sem serem compreendidos. Corpos silenciados por práticas autoritárias, corpos masculinos e femininos 

separados, corpos escravizados pela moda e pelos padrões de beleza ditados pelos meios de comunicação. Corpos 

separados pelo preconceito de uma sociedade que se diz moderna (GARCIA, 2002). 

Segundo Garcia (2002), precisamos nos relacionar com diferentes corpos para que possamos dividir espaços e 

situações, refletindo sobre o corpo potente, alegre, criativo, livre, aprisionado, covarde, sendo proprietário cada um 

de seu próprio corpo. Além disso, compreender a origem, classe social, religião, etnia, opção sexual de cada ser, de 

cada um. Dançar compreende e contextualiza a dança de diversas origens e culturas. 

 

Link do artigo original: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_edfis

_artigo_nelza_dal_santo.pdf 

 

 

Questões (as respostas devem ser digitadas em documento de word, com nome e turma no cabeçalho): 

1) Quais valores éticos são levantados no filme e no texto? Descreva como são trabalhados na dança. 

2) Em sua opinião, qual momento do filme foi mais relevante para expressar as dificuldades do homem de 

ingressar na dança?  

3) Quais capacidades físicas são trabalhadas na dança? Quais delas foram apresentadas no filme? Como essas 

capacidades físicas podem ser aprimoradas? 

4) As danças podem ser consideradas uma manifestação cultural? Explique. 

5) Assim como o balé a dança de salão vem sendo praticada por diferentes povos há séculos. Considerando que 

a dança de salão apresenta uma diversidade de ritmos, cite quais são eles? Faça uma breve anáise sobre o 

ritmo com o qual você mais se identifica.   

6) A dança é presente na humanidade desde os povos primitivos, pesquise e relate qual a participação do homem 

(como indivíduo do sexo masculino), nesse processo de construção de valores históricos. 

7) Cite dois exemplos de homens que são destaque no cenário da dança nacional. Faça uma linha do tempo de 

suas trajetórias históricas na dança. 
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