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RESUMO: 

Observando a performatividade de gênero nos corpos em movimento dos alunos do 

3º módulo do período noturno do curso de Dança da Etec de Artes em 2013 

constituído por homens e mulheres com diferentes históricos e relações com a 

dança nota-se a existência do que nomeamos neste estudo de "multiplicidade". 

Tomando como referência o conceito proposto pela filósofa Judith Butler que define 

o comportamento de gênero como uma performance, percebemos no grupo 

analisado a existência de "homens masculinos, mulheres femininas, e também de 

homens femininos e mulheres masculinas", corpos que aparentemente possuem a 

intenção de suplantar a regra de classificação instituída socialmente para 

identificação do gênero. Corpos que estariam num "entre-lugar" (ressignificando para 

este contexto o conceito proposto pela pesquisadora Christine Greiner) mas que se 

comunicam sendo o que são sem a necessidade de serem classificados nos 

padrões hegemônicos de masculino ou feminino. Partem daí os questionamentos 

que conduzem a discussão deste trabalho: o que são os corpos desse “entre-lugar” 

onde masculino e feminino coexistem? Faz sentido pensar ainda em uma dicotomia 

de gêneros na sociedade contemporânea ou estaríamos caminhando para uma 

multiplicidade? De que forma a dança revela essa multiplicidade? Esta teria relação 

com as influências sociais, culturais, midiáticas? 
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O CORPO PERFORMÁTICO 

A estilização repetida no corpo de um conjunto de gestos, movimentos e 

posturas definidas como masculinas ou femininas dão um caráter performativo ao 

gênero que determina um jeito corporal de ser masculino e um jeito corporal de ser 

feminino. (BUTTLER, 2008 apud PASSOS, 2012). A esses “jeitos corporais” citados 

por Judith Butler, chamamos aqui de performances hegemônicas de gênero. 

Gestos simples como cumprimentar uma pessoa ou cruzar as pernas podem 

ser alvo de julgamento em relação ao comportamento de gênero. A diferenciação 

entre os gêneros ultrapassa os gestos, inclui as maneiras de se mover, de se 

organizar no espaço. Com a família e na escola a criança aprende desde muito cedo 

a diferenciação entre os gêneros. Isso pode ser verificado na organização de filas 

que separa meninos e meninas, nas brincadeiras e nas atividades extraescolares. 

No geral, há uma tendência a matricular as meninas nas aulas de balé e os meninos 

nas escolinhas de futebol. Tais escolhas estão relacionadas ao comportamento 

esperado para cada gênero, reforçado e disseminado o tempo todo 

(conscientemente ou não) pela instituições formadoras dos indivíduos.  

A dança é uma prática socialmente instituída e portanto  não está isenta da 

influência das normas sociais de gênero. Os elementos constituintes das 

performances de gênero se mostram presentes na dança, traduzidas nos 

movimentos e nas formas de contato entre aqueles que dançam, inclusive com as 

relações de desigualdade e preconceito. O próprio ato de dançar no imaginário 

social é considerado como prática do gênero feminino. Essa ideia é decorrente das 

referências de masculino e feminino construídas e reforçadas ao longo da história, 
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que embora sejam mutáveis podendo variar de acordo com a cultura, religião, entre 

outros, de uma forma geral apresentam algumas características predominantes. 

A masculinidade está associada ao falo, ao pênis. Assim, aos portadores de 

um pênis foram atribuídas características como: força, vigor, firmeza, iniciativa, 

agressividade, racionalidade etc. Já a feminilidade, em oposição ao fálico do 

masculino, apresenta características "complementares" como: fragilidade, 

delicadeza, sensibilidade, passividade. 

 Tendo a história sido construída a partir dessa referência, para o cidadão 

comum a prática da dança pelo homem não é considerada um comportamento 

natural. O homem que dança é visto como se estivesse "desviando" de sua 

masculinidade. Só é permitido ao homem dançar quando essa prática permite a 

afirmação de sua masculinidade. Isso acontece principalmente nos ambientes de 

socialização, no âmbito da cultura. Na maioria das danças de salão1 - sobretudo as 

originárias das danças de corte - ao ser o condutor das movimentações o homem 

reforça sua masculinidade uma vez que estabelece uma relação de dominação 

sobre a mulher. 

Nas danças urbanas existe uma relação de competição entre os grupos que 

disputam dançando que é o “vencedor”. Essa característica aproxima a prática das 

danças urbanas ao esporte, que historicamente é melhor articulado com uma 

associação à masculinidade2. Além disso, os movimentos das danças urbanas 

exigem características que seriam próprias do gênero masculino: força, firmeza, 

                                                           

1 Há exceções como o Tango que inicialmente era dançado somente por homens. 
2
 Os Jogos Olímpicos de 2012 tiveram pela 1ª vez na história dos jogos modernos a participação de 

mulheres em todas as modalidades.(DORO, 2012) 
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velocidade. 

Nas manifestações da cultura popular brasileira as diferenças entre os 

gêneros são estabelecidas pela definição de papéis femininos e masculinos: existem 

danças tradicionalmente dançadas por mulheres (como o Tambor de Crioula), 

existem danças tradicionalmente dançadas por homens (como no Cavalo Marinho3), 

e existem as danças mistas dançadas por homens e mulheres (como o Batuque de 

Umbigada). 

De uma maneira geral percebemos que no âmbito da cultura, a dança na 

maioria das vezes reforça as performances hegemônicas dos gêneros masculino e 

feminino. No âmbito da arte, no entanto, a dança pode tanto reafirmar quanto 

subverter. No balé há a reafirmação na medida em que temos a questão do 

dominante-dominado. Vemos a dominação do bailarino através da força física, 

porém ao mesmo tempo vemos uma dominação por parte da bailarina por meio da 

sedução, o que leva o bailarino a exaltá-la. Nesse caso, a sedução é uma forma de 

dominação inconsciente por parte da figura feminina. Na dança moderna temos o 

início de um rompimento das barreiras do gênero. As mulheres anteriormente 

intérpretes, começam a aparecer como criadoras (Isadora Duncan, Martha Graham, 

Mary Wigman) e desenvolvem técnicas conhecidas e estudadas até hoje. Em 

contraposição, Ted Shaw tenta fortalecer e canalizar a força, dita como masculina 

montando uma companhia só para homens. A "guerra dos sexos" é finalizada 

                                                           
3
 O Cavalo Marinho é predominantemente masculino. As figuras são todas (inclusive as femininas), 

quase sempre, feitas por homens. Os brincantes explicam que a presença de mulheres nesta 
atividade inibe os homens que interagem com elas já que existe muita safadeza, fazendo com que 
eles fiquem sem jeito para agir na  
brincadeira “como se deve”. (TENDERINI, 2003) 
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quando mulheres abrem suas companhias para receber os homens, assumindo uma 

nova postura, sem determinação de papéis ou explícita dominação. 

Na dança contemporânea há o rompimento dos padrões estereotipados e 

sexistas. Pode-se ou não - nesse caso é uma escolha e não uma regra - subverter 

as performances hegemônicas de gênero, já que não há papéis, relações, 

movimentações definidas. Passa-se a dançar o corpo e não o seu gênero, o corpo é 

tratado como produtor de questionamentos. O caráter investigativo da dança 

contemporânea tem a possibilidade de revelar o que não está na evidência dos 

corpos cotidianos. É a possibilidade de o corpo questionar artisticamente o que está 

aparentemente cristalizado culturalmente. 

No estudo do grupo analisado nesta pesquisa percebemos que os corpos 

quando dançam revelam "comportamentos corporais" que não cabem na 

classificação dicotômica de gêneros, corpos que transitam entre o masculino e 

feminino, um “entre-lugar” onde caberiam múltiplas formas de viver o gênero. 

Buscamos entender o que seria essa multiplicidade a partir de algumas 

questões que conduziram a pesquisa: o que são os corpos desse "entre-lugar" onde 

masculino e feminino coexistem? Faz sentido pensar ainda em uma dicotomia de 

gêneros na sociedade contemporânea ou estaríamos caminhando para uma 

multiplicidade? De que forma a dança revela essa multiplicidade? Esta teria relação 

com as influências sociais, culturais, midiáticas?  

E para dar continuidade à pesquisa e buscar respostas, ressignificamos o 

termo multiplicidade, separando-o em três núcleos: 
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MULTI, seria todas as formas de manifestações culturais responsáveis por 

direcionar o comportamento corporal dos indivíduos para a performatividade 

esperada para cada gênero. Está diretamente relacionado à era da informação onde 

as diversas formas de acessar informação e estabelecer cruzamentos, comunicar e 

interagir, reconfiguram nossa própria corporeidade. Sendo o corpo que dança a 

continuidade do corpo cotidiano, ele comunica a multiplicidade de informações e de 

relações que o afeta. No grupo de pessoas analisado percebemos nos corpos a 

presença de múltiplas influências na forma de viver o gênero, mulheres e homens 

que vivem feminilidades e masculinidades de formas diversas das performances 

hegemônicas de gênero.  

O PLI (Ponte: Lugar Invisível?) seria o entre-lugar4 onde estariam esses 

corpos que comunicam uma postura questionadora e inconformista em relação à 

normatividade de gênero. Com o PLI (Ponte: Lugar Invisível?) pretendemos tornar 

visíveis as possibilidades existentes entre os gêneros masculino e feminino, romper 

com a visão de mundo construída sob a falácia da falsa dicotomia, que pressupõe 

apenas duas alternativas quando de fato alternativas existem ou podem existir. E no 

que se refere a dança e ao gênero, de fato existem "intermediários".  

Por fim, a ressignificação de CIDADE é a possibilidade do artista da dança de 

pensar, questionar o espaço (físico, cultural e artístico) que habita e propor diálogo 

com o público. Ao escolher o gênero na dança como temática inevitavelmente 

ampliamos a discussão permeando os campos da arte, da cultura, da educação, da 

sociologia e abrimos diversas vertentes de diálogo. 
                                                           
4 O conceito de "entre-lugar" cunhado por Greiner (2011) refere-se ao entre-meio, ao lugar que não 

está nem de um lado e nem do outro, nem que manda e nem que obedece, não domina e nem é 
dominado. No contexto da nossa pesquisa, o entre-lugar é o PLI na ressignificação do termo 
multiplicidade, está entre o multi e a cidade, e também em ambos. 
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MULTIPLICIDADE seria ainda o processo de formação na dança, onde o 

MULTI seria o momento do aprendizado: o contato com os professores, as técnicas, 

outros corpos com que nos relacionamos. O PLI, as relações que estabelecemos 

com as informações, apropriando-se delas e reconfigurando-as. E CIDADE seria 

nossa ação no espaço, como compartilhamos os resultados do processo e 

propomos diálogo com o público, nesse caso com a apresentação de um trabalho 

prático e redação de artigos científicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Olhando para o percurso percorrido durante a pesquisa teórica e prática, 

entendemos que a dança estando inserida dentro de um contexto social e cultural é 

afetada por tal, seja na formação dos corpos, seja nas relações que a constituem. A 

performatividade de gênero é uma produção social e cultural, portanto afeta 

diretamente o contexto da dança. Contudo, no decorrer do processo percebemos 

que a dança pode tanto reafirmar as normas culturais, como pode subverte-las. 

Nos é claro agora que ao questionar a norma de gênero estabelecida social e 

culturalmente sob a dicotomia masculino/feminino e, ao direcionar o olhar para os 

“entre-lugares”, para as múltiplas formas de viver o gênero, optamos pela não 

reafirmação, optamos pela investigação do que não é evidente por si só. 

E assim entendemos a dança contemporânea pela possibilidade que ela nos 

dá de investigação do corpo e do movimento. Se inicialmente perguntamos quantos 

gêneros existem entre o masculino e o feminino, durante o processo passamos a 

questionar também que corpo e movimentos são possíveis além dos códigos de 
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determinada técnica de dança? 

Cada um dentro do processo criativo foi convidado a enxergar o “PLI”, foi 

convidado a habitar “lugares invisíveis”, a investigar possibilidades além de suas 

experiências de dança anteriores, e a compartilhar tais investigações. 

  O fazer artístico é a prática que permite olhar para os “entres”, propor novas 

formas de pensar, enxergar, transformar a realidade e criar outras. A dança 

contemporânea propõe novas formas investigar, transformar o corpo e o movimento. 

O não evidente é a nossa questão.
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